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מבוא ותיאור מצב

גרמו  והרגשיות  הכלכליות  והשלכותיהם  המתמשכים  הסגרים  הבריאותי,  המשבר 
ואי הסכמות בקרב משפחתם, עם השכנים,  לכך שרבים נמצאו מעורבים בסכסוכים 

בעבודה, במרחב הכפרי, בזוגיות, מול נותני שירותים ועוד.
שעשויים  ומידע  כלים  ולהנגיש  הרחב  לציבור  שלנו  והניסיון  מהידע  לתת  רצון  מתוך 
גישור  ממרכזי  מגשרים  יחד  חברנו  קונפליקטים,  עם  מיטיבה  בהתמודדות  לסייע 

בקהילה, מהאקדמיה וממוזאיקה ופיתחנו מדריך זה.
המדריך נולד בתקופת הקורונה אך למעשה מכיל כלים המתאימים ליישוב סכסוכים 

בכל תקופה. 
אנו מזמינים אתכם לעשות שימוש במדריך שגובש ולאמץ אותו לשגרת חייכם.

המדריך מחולק לפרקים לפי סוגי סכסוכים ופרק המתמקד בכלים יישומיים, לשימוש 
בחיי היום-יום במצבים של קונפליקט. 

תוכלו להגיע ישירות מתוכן העניינים לפרק שמעניין אתכם. בכל פרק תמצאו דוגמאות 
המתבססות על פניות למרכז הגישור, מידע וטיפים להתמודדות עם אותו סוג סכסוך.

אנחנו מקווים כי המדריך יסייע לכם ויתרום לקידום תרבות של דיאלוג ויישוב סכסוכים 
בדרכי שלום.

במקרים שאתם זקוקים לסיוע מקצועי תוכלו לפנות למרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 
הקרוב לביתכם.

ִמי-ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ ַחִּיים;
ֹאֵהב ָיִמים, ִלְראֹות טֹוב.

 ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע;
ּוְׂשָפֶתיָך, ִמַּדֵּבר ִמְרָמה.
סּור ֵמָרע, ַוֲעֵׂשה-טֹוב;
 ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו.

 תהילים ל"ד.

שלכם, 
אילן קרן, בנג'י גולן, עו"ד נורית בכרך, בת-יה שרון, עו"ד דורית קראוס שחר, זיו קמיני, 

לימור אטון, מיכל אורובנו, עו"סק נועה שלו, ד"ר עינת רונן, רות נחנסון.
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דוריות  בין  בסוגיות  העוסקים  סכסוכים 
והגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה



אוכלוסיית בני הגיל השלישי מונה יותר ממיליון איש והינה אחת האוכלוסיות שסבלו 
הקורונה  בווירוס  ההידבקות  הקורונה.  תקופת  מהשפעות  ביותר  המשמעותי  באופן 
יתר,  בהגבלות  צורך  היה  הסיכון  את  להפחית  מנת  ועל  המבוגר  בגיל  יותר  מסוכנת 
במיוחד בכל הנוגע לשמירת ריחוק חברתי. בימי שגרה 30% מבני אוכלוסייה זו מדווחים 
על תחושת בדידות. בתקופת משבר וריחוק חברתי, תחושה זו התעצמה והפכה שכיחה 

עוד יותר. 

זו  תקופה  אשר  בישראל,  מטפלים  משפחה  בני  וחצי  מיליון  ישנם  זו,  אוכלוסייה  לצד 
יצרה עבורם נטל ועומס נוסף, אותו הם נושאים פעמים רבות לבד. בימי שגרה מעל 
70% מבני המשפחה המטפלים מדווחים על עומס כבד עד כבד מאוד, בתקופת משבר 

הקורונה העומס עלה עוד יותר. 

תקופת משבר הקורונה השפיעה על חיי בני הגיל השלישי ובני המשפחה המטפלים 
מכיוונים שונים: 

מבודדת 	  אשר  המדינה  מצד  הן  השלישי,  הגיל  בני  של  הבחירה  בזכות  פגיעה 
אותם מהאוכלוסייה הכוללת ודורשת או מבקשת מהם הגבלות נוספות; והן מצד 
המשפחה הדואגת להם אך בד בבד מחליטה הרבה פעמים עבורם, ומבלי לשאול 

אותם, האם ובאיזו תדירות ייפגשו. 
מפעילות 	  והימנעות  וחברתי  משפחתי  ריחוק  עקב  הנפשי  המצב  התדרדרות 

תרבות  התנדבות,  מקומות  חוגים,  בוקר,  מועדוני  סגירת  בשל  וחברתית  גופנית 
ופנאי וכיוצ"ב. 

סכסוכים לדוגמא: 
מפגשים משפחתיים: מתקיימים בתדירות נמוכה יותר והמבוגרים נעדרים מהם 	 

פעמים רבות בשל החשש מצד בני המשפחה ורצונם להגן על הסבים שלא יידבקו 
בנגיף. קיים מתח בין רצונם של ההורים לקבל החלטות בעצמם )לדוגמה- הרצון 
שלהם בביקורים משפחתיים(, לבין הרצון של הילדים לגונן עליהם ולעיתים לקבל 

החלטות עבורם בניגוד לרצונם. 
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סיוע יומיומי: בתקופת משבר הקורונה בני הגיל השלישי שחוששים לצאת מהבית 	 
יומיומיות, גם אם היו עצמאיים בעבר, דבר שיכול ליצור  זקוקים לעזרה בפעולות 
ויכוחים או מתחים סביב השאלה מי יסייע להם, במיוחד במצבים בהם הילדים גרים 

רחוק. 
נטל הטיפול: פעמים רבות נטל הטיפול נופל על אדם אחד ומתקיימים אי הסכמות 	 

ואף כעסים סביב חלוקת הנטל בין בני המשפחה. 

דוגמא להעמקה: 
רחל )שם בדוי(, בת 78, היא אישה עצמאית המתגוררת בירושלים. לרחל יש שלושה 
ילדים בוגרים שאינם מתגוררים בירושלים. דורון )שם בדוי(, הבכור, בן 57, גר בראשון 
גרה   ,53 בת  בדוי(,  ומיכל )שם  גרה במעלה אדומים,   ,55 בת  בדוי(,  סיגל )שם  לציון; 
במבשרת ציון. לפני הקורונה קיימה רחל חיים עצמאיים ומלאים; היא התנדבה פעמיים 
בשבוע בהדסה )הייתה אחות במקצועה(, נפגשה עם חברות מהמתנ"ס ודאגה לקיים 
מפגשים עם ילדיה ונכדיה לפחות פעמיים בשבוע. הקשר הקרוב ביותר היה עם מיכל, 
התחזק  אף  והקשר  השנים  לאורך  קרובים  יחסים  שררו  השתיים  בין  הצעירה.  ביתה 
תכופים  בביקורים  האפשר  במידת  לה  לסייע  התגייסה  ורחל  התגרשה  שמיכל  לאחר 

יותר ולעיתים גם בתמיכה כלכלית.

וניתוק  בידוד  עם  בחייה  לראשונה  להתמודד  רחל  נאלצה  הקורונה  משבר  בתקופת 
רחל  מילדיה.  הגיאוגרפי  הריחוק  היה  ביותר  הגדול  הקושי  הקודמים;  מחייה  מוחלט 
מצאה קושי בתפקוד היומיומי ועלה חשש כי חלה ירידה בתפקודה הקוגניטיבי אשר 
יצריך התאמות חדשות ומיוחדות. מצב זה אילץ את ילדיה לחשוב על פתרונות יצירתיים 
עבורה. דורון, הבכור, הציע את בנו, סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, כשותף 
מגורים וסייע עבור אימו; סיגל הציעה להעביר את רחל לדיור מוגן ומיכל הציעה לארח 

אותה בביתה. 

רחל, מהחשש לייצר קונפליקט בינה לבין הילדים, הסכימה לכל אחת מההצעות למרות 
הירתעותה מפניהן, בידיעה שכל אחת מהן תגביל את עצמאותה. שלושת הילדים החלו 
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להיאבק אחד בשני כשכל אחד מנסה לקדם את הפתרון שיזם על פני האחר, בעקבות 
כך נוצר קרע ונתק. הסכסוך גם חשף את התמיכה הכלכלית שמקבלת מיכל מאימם, 

והדבר עורר כעס וחשדנות נוספים. 

במהלך תהליך גישור משפחתי בין-דורי בין רחל לילדיה התקיים שיח פתוח, תוך חשיבה 
על פתרונות לטווח הקצר ולאור הירידה הקוגניטיבית, גם לטווח הארוך. הגישור סייע 
לרחל וילדיה להתכנס סביב רצונותיה וצרכיה של רחל, אשר רצתה להמשיך להתגורר 
את  לילדיה  שיקפה  רחל  הגישור,  במסגרת  הניתן.  ככל  עצמאותה  על  ולשמר  בביתה 

הצרכים והרצונות שלה וסביב זה גובשה תוכנית משפחתית.

בביתה.  לגור  להמשיך  לרחל  לסייע  משפחתית  תמיכה  תוכנית  גובשה  הקצר  לטווח 
התוכנית כללה חלוקת תפקידים ברורה בין הילדים והנכדים, הגדרת זמני ביקור קבועים 
ואפיון הסיוע היומיומי לו זקוקה רחל.. לטווח הארוך גובשה הסכמה כי יש לגייס כוח 

אדם נוסף וחיצוני לסיוע מתמשך.

ההליך אפשר לרחל לשפר את אורח חייה, לחזק את הקשר עם ילדיה ונכדיה, להגדיל 
'לא  לתקופה  גם  תוך ההיערכות  רצונותיה  עפ"י  לחיות  ולהמשיך  מעגל התמיכה  את 

צלולה'.

   האדם יודע מה הכי טוב עבורו

אין לשלול את הזכות הבסיסית של האדם להחליט מה טוב עבורו, מה הוא רוצה ומה 
הגיל  אוכלוסיית  עבור  מהחלטה  הימנעו  זקוק.  הוא  למה  אותו  לשאול  יש  צריך.  הוא 
השלישי ומההנחה כי אתם יודעים מה הם רוצים וצריכים יותר טוב מהם. שימו לב כי 
קושי  או  דמנציה  של  במצב  אם  גם  אופן,  באיזשהו  רצונותיו  את  לבטא  יכול  אדם  כל 

קוגניטיבי או תקשורתי. 
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לתת,  לנו  קשה  שהכי  מה  זה  לפעמים  צריכים;  המשפחה  שבני  מה  כל  זה  לפעמים 
במיוחד כשאנחנו בטוחים בדרך או בפתרון הנכונים. חשוב לגשת לשיח ממקום פתוח 

ולא ממקום שבטוח בצדקתנו, או בפתרון הנכון למצב. 

    קיימו דיאלוג ושיח

כאשר משהו מפריע לכם, אל תחכו שהבעיה תתעצם והמצב יסלים, הציפו את הנושא 
מול בני המשפחה כמה שיותר מוקדם. קיימו שיח שמטרתו להבין את הצרכים ואת מה 
שבאמת חשוב לכם ולבני המשפחה האחרים. חפשו פתרונות יצירתיים אשר יענו על 

הצרכים של כולם ואשר יסגירו גם את אופני התקשורת והשיח ביניכם. 

       בקשו עזרה

השונים  התמיכה  במקורות  היעזרו  ולתמיכה.  לעזרה  זקוק  שמטפל  מי  גם  כי  זכרו 
שסביבכם והגדילו את מעגל התמיכה: קרובי משפחה נוספים, שכנים, חברים, קולגות, 

אנשי מקצוע, ארגונים, מתנדבים ועוד. אתם לא צריכים להתמודד עם הקושי לבד.
 

לסיוע  אפשרות  לבחינת  עת,  בכל  בקהילה      ודיאלוג  גישור  למרכז  לפנות  ניתן      

ביישוב סכסוך או הובלת תהליך דיאלוג.
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סוגיות קונפליקטואליות בקרב הורים 
גרושים בתקופת משבר הקורונה



בתקופת משבר הקורונה נערכו פניות רבות מצד משפחות שחוו פרידה, הגיעו להסכם 
בנוסף,  זו.  מורכבת  בתקופה  מחודשות  להבנות  להגיע  ונאלצות  שנים  לפני  גירושין 
הביאה התקופה קשיים כלכליים רבים, לצד שינויים מידיים באורח החיים כגון עבודה 
מהבית, שינוי מקום מגורים, העדר מסגרת לימודית לילדים ועוד. אלו השפיעו באופן 
מידי על הסדרי הראייה והמשמורת והביאו לכך שהסכמי גישור רבים נדרשו להתאמות. 

סכסוכים לדוגמא:
אחד מבני הזוג מבקש כי סידור ראית הילדים יתנהל כפי שרשום בהסכם בתקופת . 1

החופשים. הטיעון היה, שהילדים בבית ולכן יש לחלק את ימי השבוע לחצי. הטיעון 
מהצד השני היה שהילדים לומדים בזום, כך שמדובר בתקופת לימודים.

ולכן צריך לשנות את . 2 בנוגע לחוסר השתכרות של אחד הצדדים,  נוסף היה  טיעון 
הסכם דמי המזונות, באופן זמני, שיתאימו למצב החדש.

מקרים אחרים היו: מחלוקת בנוגע להיתרים שניתנו לילדים מטעם צד אחד להיפגש . 3
עם משפחה מורחבת ו/או חברים, בניגוד לתקנות הממשלתיות או תוך סיכון של 

קבוצת סיכון מהצד המתלונן.
תוך . 4 בתשלום,  פרטית  למידה  שעות  לילדים  להוסיף  דרש  אחד  שצד  מקרים  היו 

סירוב של הצד השני להשתתף במימון.
בשל אילוצי הסגרים, וצורך בעזרה בטיפול בילדים, בחרו אמהות לעבור עם הילדים . 5

ובלתי  ארוכה  לתקופה  הקבע,  מגורי  מאזור  מרוחק  גאוגרפי  באזור  הסבים  לבית 
מוגדרת. מהלך אשר יכול להחשב לניכור הורי. 

היו מקרים רבים של תלונות על רגרסיה קשה אצל הילדים הצעירים, עד לסירוב של . 6
הילד לישון ואף לבקר אצל הצד השני.

דוגמא להעמקה: 
לאב  הוגדרו  הגירושין  בהסכם  צעירים.  ילדים  שני  ולהם  לאחרונה  התגרשו  הורים  זוג 
את  וביקשה  לאב  פנתה  האם  הקורונה,  תקופת  במהלך  משמעותיות.  ראייה  זכויות 
הסכמתו לעבור עם הילדים לבית הוריה לתקופה של שבוע-שבועיים. בסופו של דבר 
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האם והילדים נשארו בבית הסבים שלושה חודשים. הסבים, מחשש לבריאותם, סרבו 
לאפשר לאב לבקר את הילדים. 

האם  בעזרתו  אשר  האם,  עם  מציאות  בוחן  המגשרים  ערכו  הגישור,  מתהליך  כחלק 
והיא  אותה  המנחים  היחידים  השיקולים  להיות  יכולים  לא  הנוחיות  שיקולי  כי  הבינה 

הסכימה לחזור באופן מידי לדירתה. 

     הסתכלו על טובת הילד

הבנה כי טובת הילדים היא המכנה המשותף של ההורים. 

     בחנו הסכם הגירושין

כדאי לכתחילה לבחון את הסכם הגירושין לאור המצב החדש ולהחליט מראש על   
פי אילו עקרונות יתקבלו החלטות חדשות. ההחלטות שיתקבלו יכתבו ויצורפו להסכם 
כגון: הסדרי ראייה, מקום  הגירושין כנספח לתקופת משבר הקורונה הכולל עדכונים 

מגורים וכו'. תוך התייחסות לתרחישים בהם: סגר, בידוד ועוד.  

      חפשו פתרונות

רצוי לבחון פתרונות בבחינת ניסוי וטעיה, תוך בחינה של הפתרונות ומציאת הפתרון 
המיטבי בנסיבות המקרה הפרטני. 

     בחנו גורמים ויתרונות

לבחון הוספת גורמי משפחה נוספים למעגל הפתרונות, תוך בחינת היתרונות  ניתן 
והסיכונים של כל פתרון )סבים, דודים של הילדים(. 
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    תיצרו פתרונות

יש לנסות להמציא  במצב של קשיים כלכליים כתוצאה מתקופת משבר הקורונה, 
להיעזר  ניתן  חיצוני.  לסיוע  פתרון  ומציאת  הזוג  בני  בין  ועזרה  לחלוקה  פתרונות 

בגורמי חוץ כגון עמותת פעמונים למציאת פתרונות כלכליים.

   הסתכלו על כל הצדדים המעורבים

ההבנה שקשה לכולם, גם להורים הגרושים וגם לילדים, בגלל גורם שלא תלוי  ככלל, 
באף אחד מהצדדים, עשויה להקל את הכעס והתסכול ולשפר את התקשורת. כמו כן, 
חשוב לזכור כי אין פתרון אחד נכון למקרים כגון אלו, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו 

בהתאם לצרכים וליכולות של הצדדים. 

לסיוע  אפשרות  לבחינת  עת,  בקהילה        בכל  ודיאלוג  גישור  למרכז  לפנות  ניתן      

ביישוב סכסוך או הובלת תהליך דיאלוג.
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שכנים הינם האנשים שאנו חולקים איתם את המרחב הגיאוגרפי הקרוב אלינו ביותר, 
בבניין, ברחוב או בשכונה. בפירוט להלן, נתייחס לשכנים בבניין.

ולרוב אינם קרובי  השכנים בבניין הינם אנשים אשר לא בהכרח בחרו לגור זה ליד זה 
משפחה. פעמים רבות השכנים מגיעים מרקע תרבותי שונה זה מזה.

מתערבבים  וריחות  רעשים  החיים.  איכות  על  רבה  השפעה  בבניין  המשותפים  לחיים 
כלכלית  התארגנות  של  אלמנטים  ישנם  הדיירים;  בין  הדדית  תלות  ומקיימת  בזה  זה 
משותפת וקבלת החלטות סביב נושאים של וועד הבית: כמה משלמים, עבור מה, כיצד 
ומי מקבל החלטות. סוגיות אלו עומדות על הפרק פעמים רבות ומאתגרות את תחושת 

האמון ויכולת הפעולה המשותפת.
כגון  קיצוניים  במקרים  שאת:  ביתר  ביטוי  לידי  באה  ההדדית  התלות  משבר,  במצבי 
שריפה, או במקרים פחות קיצוניים כגון פריצה לאחד הבתים, חשמל שקרס וכן הלאה. 

בבניין אשר מתאפיין בהיכרות ואמון, יוכלו השכנים להיעזר זה בזה. 
גם בשגרה, ההיכרות, האמון או המתחים הקיימים בבניין, משפיעים על איכות החיים 
במעלית,  או  לבניין  בכניסה  מפגשים  קטנים,  בדברים  להיעזר  היכולת  יומיומי.  באופן 
הפרעות רעש או ריח, טיפול יעיל ומהיר בבעיות שגרתיות הקשורות לדירות השכנות 
להם  להיות  ועשויה  הבניין  דיירי  בין  היחסים  מאופי  מושפעים  אלו  כל  נזילות(,  )כגון 

משמעות דרמטית עבור איכות החיים של הדיירים. 

תקופת הקורונה השפיעה על חיי השכנים בבניין מכיוונים שונים:

- בתקופות של סגר, הקרבה הגיאוגרפית והתלות ההדדית הפכו משמעותיים אף יותר, 
במיוחד עבור מי שבני משפחתו מתגוררים בריחוק. בהתאם לכך, מערכות היחסים עם 

השכנים קיבלו משקל נוסף, לטוב ולרע.
- כאשר אחד השכנים בבידוד, היכולת להיעזר בפעולות יומיומיות כגון קניות או הוצאת 

אשפה משמעותית ביותר.
רבות  פעמים  הגבירו  הקורונה  משבר  תקופת  את  מאפיינים  אשר  ומתחים  חרדות   -
את הקונפליקטים והפערים בין השכנים. גם כאשר מערכות היחסים היו טובות לאורך 
שנים, התקופה הדגישה והעצימה לא פעם בעיות קיימות, שלא היו משמעותיות ולא 

העיבו על היחסים עד כה. 
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וסגירת בתי ספר: מצד אחד, רבים עברו לעבוד מהבית, מצד שני,  - עבודה מהבית 
פעמים רבות לילדים לא היו מסגרות, מה שיצר רעש לאורך כל שעות היממה. 

תמיכה  הדדי,  סיוע  ומאפשר  חוסן  מגביר  גורם  היוותה  טובה  שכנות  אחד,  שמצד  כך 
שכנים  בין  וקונפליקטים  רבים  מתחים  זו  בתקופה  ראינו  שני,  ומצד  ביטחון;  ורשת 

שבעבר חיו בשלום.

סכסוכים לדוגמא:
ושעות . 	 לומר היחידי,  להיות מוקד החיים העיקרי, שלא  רעש: כאמור, הבית הפך 

הרעש התרחבו על פני היממה. תלונות על מוזיקה, משחקי ילדים ואפילו טלוויזיה, 
הגיעו למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. 

תפילות: אחד הנושאים המורכבים בתקופת משבר הקורונה היו התפילות. ראשית, . 	
החילונים  השכנים  רבות  פעמים  הופתעו  תרבותי,  רב  רחוב  או  בניין  של  במקרים 
בנוגע  רבים  מתחים  עלו  דתית,  קהילה  של  במקרים  גם  הבניין.  בתוך  מניין  לגלות 

למיקום התפילה ומידת ההתקהלות במסגרתה. 
כאשר אחד השכנים הפר את כללי הבידוד או הסגר, עלו . 	 שמירה על כללי הסגר: 

בני  אירחו  שכנים  בהם  מקרים  היו  הכללים.  הפרת  על  'הלשנות'  לגבי  דילמות 
משפחה וחברים בזמן הסגר והשכנים התלוננו על כך ועוד.

עדיפויות . 	 סדרי  מסורבלת,  החלטות  קבלת  כלכליים,  מתחים  בית:  ועד  תשלומי 
שונים בתקופה בה רבים ביקשו להצטמצם בהוצאות, בקשות לדחות תשלומים או 

לא להשתתף בהוצאות וועד הבית בתקופה זו, הפכו שכיחים והגבירו מתחים. 

דוגמא להעמקה:
למרכז הגישור הגיעה פנייה מבתו של מר כהן הקשיש, שמספר מדי יום לבתו שאינו 
יכול עוד להתגורר בדירתו. לתחושתו, השכנים לא נותנים לו לחיות ומונעים ממנו את 
הנאות החיים הקטנות שעוד נותרו לו בזקנתו. בתקופה זו, הוא אינו יכול לצאת מהבית 
בשל ההגבלות ובשל גילו המבוגר, המציב אותו באוכלוסיית סיכון משמעותית, והיכולת 
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שלו להיות חופשי ולפעול כרצונו בביתו, הפכה משמעותית עבורו עוד יותר.

מר כהן חילוני ושכניו חרדים ולדבריו, הם מתנכלים לו בשל האזנתו לרדיו בשבת הנוגדת 
את אורח חייהם. בשיחה עם זוג השכנים של מר כהן, תיארו אותו אלו כאיש קשה, אשר 
מתלונן על הכל ומפחיד את ילדיהם. הקושי מתעצם ומודגש בעקבות תקופת משבר 
לטענתם,  היום.  שעות  בכל  בבית  כהן  מר  ושל  המשפחה  ילדי  של  ושהייתם  הקורונה 
על  מאמץ  כל  עושים  והם  סביר  רעש  הוא  כהן,  מר  מתלונן  עליו  הילדים  של  הרעש 
מנת להתחשב בו. חרף זאת, הם אינם יכולים להגביל את ילדיהם, אשר רגילים לשחק 

וזקוקים לפעילות. 

יכולה  אשר  השכן,  של  הבת  גם  שתשתתף  בתנאי  לגישור,  להגיע  הסכימו  השכנים 
לטענתם להוות גורם ממתן ומתווך. במפגש המגשרים שמעו על הקשיים, ויותר מכך, 

על הייאוש של הצדדים, שנאלצים לחיות בסמיכות אחד לשני. 

מנת  על  לקרות  צריך  בדיוק  מה  ולציין  חדש  דף  לפתוח  הבקשה  על  חזרו  המגשרים 
שיוכלו השכנים לחיות ביחד בשלום. על גבי לוח נרשמו משימות פשוטות כמו הנחת 
שטיח להקטנת הרעש, השמעת רדיו עד 22:00, פנייה לוועד הבית במקום המשטרה 
ליישוב סכסוכים ובעיקר, קביעת כללים לשיח ישיר ושוטף בין השכנים על מנת להציף 

את הבעיות ולא להגיע למצב של הסלמה בסכסוך בשנית. 

"תודה  ואמר  סיכם  כהן  מר  ומיטיבה.  חדשה  בדרך  לפעול  הסכם  על  חתמו  השכנים 
שהחזרתם לי את החיים שלי, התענוגות שנותרו לי". 

      שיח מוקדם ויזום

לפני שמגיעים ל'פיצוץ', חשוב לקיים שיח יזום ובאופן מסודר בין דיירי הבניין, אפשר 
באופן מקוון, על התקופה, על הצרכים של השכנים, על סוגיות של וועד בית וכו'. אפשר 
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לתלות מראש שלט על הפגישה בפתח הבניין, ולבקש מאנשים לשלוח ליוזם הפגישה 
או לוועד הבית, נושאים לדיון. בכל מקרה בו יוזם הפגישה אינו וועד הבית, חשוב לשתף 

פעולה ולעדכן את כלל הדיירים.

     צרו בשיתוף פעולה כללים לבניין

כתיבת כללים ריאליים בנושאים כגון שמירה על השקט, הניקיון וכו', אשר עונים מצד 
אחד לצרכים של הדיירים בבניין, ומהצד השני ניתנים ליישום על ידם.

     הקימו קבוצת וואטספ 

חשוב  לעזרה.  ולבקשות  לעדכונים  בבניין  השכנים  לכל  ווטסאפ  קבוצת  להקים  כדאי 
ביקורת  יש  כאשר  לדוגמא,  כללים.  ולהגדיר  בקבוצה,  נעימה  אווירה  על  לשמור  מאד 

לפנות באופן ישיר לשכן המדובר ולא לכתוב על כך בקבוצה.

    קיימו פעולות לגיבוש והיכרות בין השכנים

 לוח מודעות פעיל, משחק גמד וענק, מבצע פרגונים לשכנים ועוד.

     שוחחו בשיח ישיר

אותו  פוגשים  כאשר  השכן  עם  הדברים  על  לשוחח  חשוב  מפריע,  דבר-מה  כאשר 
במעלית, בכניסה, בגינה, או ליזום פגישה ייעודית לשם כך 

  ניתן לפנות למרכז גישור ודיאלוג בקהילה      בכל עת, לבחינת אפשרות לסיוע ביישוב 

סכסוך או הובלת תהליך דיאלוג.
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אתגרים קונפליקטואלים 
בימי קורונה במגזר הכפרי



אתגרי  הדדית.  ובערבות  וחופש  מרחב  בתחושת  מאופיינים  הכפרי  במרחב  החיים 
ההדדית  הערבות  התושבים.  של  החופש  בתחושת  פגעו  הקורונה  משבר  תקופת 
ומתח  זו  בתקופה  מעורערת  לעיתים  הפכה  הכפרית  בקהילה  החברים  בין  הקיימת 
מובנה הקיים בשגרה התעצם נוכח האתגרים החדשים, במסגרתם להתנהגות הפרט 

משקל משמעותי מאוד בשמירה על בריאות יתר החברים בקהילה. 

היישוב  אל  תנועה  למנוע  שאפו  רבות  קהילות  משבר.  בעת  נמדד  קהילה  של  חוסנה 
וממנו ובכך להפוך את היישובים ל"קפסולות מוגנות" וסגורות, זאת לצד ניסיון לשמר 

שגרת חיים והתארגנות תומכת ומכילה למבודדי הקורונה ובני הגיל השלישי. 

בהעדר רגולציה סדורה התומכת את צרכי השעה, נאלצו התושבים ומוסדות היישוב 
להתמודד עם אתגרים שהעמידו לא אחת את היציבות והלכידות החברתית והקהילתית 

הייחודית של המרחב הכפרי, במבחנים יום יומיים.

והתעצמו  הלכו  המגוננת,  החיים  שגרת  את  שאפשרו  המוגנות"  ה"קפסולות  בתוך 
קונפליקטים:

שהובילה  מסכות,  עטית  חובת  על  השמירה  להוראות  מנוגדת  עד  שונה  פרשנות   -
למפגשים טעונים במרחב הציבורי.

כבשגרה  לפעול  שהמשיכו  החקלאים  בין  מתח  יצרה  לישוב  הכניסה  שערי  סגירת   -
ולהכניס עובדים ומתנדבים חיצוניים, לבין רצון הקהילה להמשיך ולשמר את ה"קפסולה 
היישובית". חקלאים, נותני שירותים ועובדים חיוניים נעו אל ומחוץ לקפסולות, ועוררו 

לא פעם שיח תוקפני ובלתי מכיל בין חברים בתוך הקהילה. 
- הפעלת חדרי האירוח המהווים מקור פרנסה משמעותי במרחב הכפרי, יצרה פער 
בין הדאגה לבריאותם של חברי הקהילה לבין הפגיעה הכלכלית בבעלי חדרי האירוח. 

ביקוש משתנה הביא לעיתים את בעלי הצימרים לפעול שלא על פי ההנחיות. 
בעיר.  גם  כמו  בכפר  שכיחה  תופעה  היא  זו  בתקופה  שכירות  דמי  בתשלום  קושי   -
במרחב הכפרי המשכיר והשוכר הם חברי אותה קהילה, ולכן המחלוקת ביניהם מהווה 

לא רק מחלוקת עסקית אלא גם מחלוקת בין חברים באותה הקהילה. 
- רבים מהקיבוצים המופרטים מעניקים רשת ביטחון כלכלית לחבריהם. רשת ביטחון 
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נאלצו  ובכך  להתפרנס  ומתקשים  לעבוד  שחדלו  רבים  חברים  אליה  לצרף  נאלצה  זו 
הקיבוצים להתאים את סדר העדיפות הכלכלי לאתגרי התקופה, דבר שהיווה כר פורה 

למתח בתוך הקהילה.
- מעמדו של חבר בקיבוץ מופרט מול רשויות המס שונה מנישום עצמאי. רשויות המס 
רואות בו לעיתים חלק מהקולקטיב הקיבוצי בהיבטי מיסוי. חבר אשר איבד את הכנסתו 
לעצמאים,  המדינה  חילקה  אותם  מהמענקים  להנות  יוכל  בהכרח  לא  זו,  בתקופה 

ולעיתים אותם החברים ראו בהנהלת הקיבוץ אחראית למציאת פתרון לסוגיה.

דוגמא להעמקה:
חברים  של  גדולה  קבוצה  ישנה  שנים  מספר  לפני  הופרט  אשר  הארץ  בצפון  בקיבוץ 
המתפרנסים מעסקים עצמאיים שבבעלותם, בתוך הקיבוץ ובערים השכנות לו )חלקם 

הגדול בתחום המסחר, המלונאות והמסעדנות(. 

למרות שהקיבוץ מופרט ומקור פרנסתם של החברים בו הוא מהעסקים שבבעלותם או 
מעבודתם כשכירים מחוץ לקיבוץ כמעט באופן בלעדי, כאשר הגישו החברים העצמאיים 
בקשות לרשות המיסים לקבלת המענקים להם הם זכאים כעצמאים שנפגעו בתקופת 
משבר הקורונה, נתקלו בתשובות שליליות וזכאותם נדחתה עקב כך שראו בהם חלק 

מהקולקטיב הקיבוצי.  

החברים ראו בהנהלת הקיבוץ החזקה כאחראית לדאוג לחבריה ולתמוך בהם בזמנים 
קשים והחלו לפנות באופן פרטני להנהלה בדרישה למצוא עבורם פתרון ולסייע להם 

בשעת המצוקה הכלכלית בה הם נמצאים. 
לאחר שלא קיבלו מענה, התכנסו החברים שנפגעו וגיבשו אפשרויות לפתרון המקובלות 

מבחינתם: 
הקיבוץ יפצה את החברים בסכום הזהה לסכום המענקים לעצמאים שהיו אמורים . 1

לקבל מרשויות המדינה ויספוג את ההפסד. 
הקיבוץ ינהל בשמם משא ומתן עם רשויות המס למציאת פתרון לסוגיה והעברת . 2

המענקים אליהם בהקדם האפשרי. 
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ודרשו  שגיבשו  הפתרונות  את  בפניה  הציגו  הקיבוץ,  להנהלת  כקבוצה  פנו  החברים 
מההנהלה לאמץ את אחד הפתרונות בהקדם האפשרי. 

סוגיה זו הובילה למתיחות גדולה בין הנהלת הקיבוץ לחברים ובין החברים עצמם, אשר 
העיבה על חיי הקהילה ותחושת הערבות ההדדית שמאפיינת את הקיבוץ בשגרה. על 

כן, החליטה ההנהלה לפנות למרכז הגישור הקהילתי במועצה המקומית. 

להנהלה,  העצמאיים  החברים  נציגות  בין  הסכמות  בניית  תהליך  החל  הגישור  מרכז 
במהלכו נפגשו המגשרים עם שני הצדדים ועם חברי קהילה נוספים והבינו את הצרכים 
ונוסחו  פתרונות  גובשו  המשותפים  במפגשים  בעיניהם.  האפשריות  הפתרון  ודרכי 
הסכמות בין הצדדים, לפיהן יפעלו בסוגיה הכלכלית העומדת על הפרק. כמו כן, הוחלט 
על מנגנונים שיסייעו לחברי הקיבוץ ולהנהלה להגיע להסכמות בזמן משברים עתידיים 

ככל שיהיו, מבלי להגיע לכדי קונפליקט.

מתוך ההבנה כי מערכות היחסים המאפיינות את המרחב הכפרי תמשכנה להתקיים 
ישמרו  גישוריים  כלים  והפעלת  שימוש  הקורונה,  משבר  תקופת  שאחרי  ביום  גם 
לבין  ובינם  ותושבים  חברים  בין  גישור  של  בדרך  זאת,  המשותפים.  החיים  את  ויחזקו 
מוסדות הקיבוץ, המושב או הישוב הקהילתי, כמו גם באמצעות תהליכי בניית הסכמות 

בקהילות.

    החליפו מנגנוני הכרעה )אסיפות כלליות(

חיי  על  משמעותית  השפעה  יש  ביותר  הקטנה  להחלטה  גם  משבר,  של  בתקופות 
הרוב  הכרעת  של  בצורה  שמתקבלות  החלטות  כאלה,  במקרים  הפרט.  של  היומיום 
הקהילתי  המרקם  את  ולסכן  המיעוט  קבוצת  אצל  שליליות  תחושות  ליצור  עלולות 
ההדוק והייחודי בקיבוצים וביישובים הכפריים. על כן בסוגיות המשפיעות על חיי הפרט 
בצורה משמעותית ואשר צפויות לעורר מחלוקת, רצוי לפנות לתהליכי בניית הסכמות 

רחבים מקדימים ולא להסתמך על מנגנוני ההכרעה הנפוצים בשגרה. 
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    פעלו באופן יזום ואקטיבי

)קיום  משבר  של  זו  בתקופה  הקהילתית  הלכידות  לחיזוק  הניתן  ככל  זאת  עשו 
מפגשים  קיום  זאת,  מאפשרות  שהתקנות  ככל  הפתוח  באוויר  לחברים  פעילויות 

מקוונים שבועיים לחברים וכו'(. 

    צרו פלטפורמות לשיח ודיון בסוגיות החשובות

לשיח  במה  הקהילה  לחברי  לאפשר  חשוב  זו,  בתקופה  פיזי  בריחוק  הצורך  אף  על 
ודיון בנושאים החשובים והבוערים עבורם באמצעות שיחות מקוונות, לוחות מודעות 

יישוביים וכדומה. 

    היו יצירתיים

 משבר הקורונה מביא עמו סוגיות חדשות איתם לא נאלצנו להתמודד בעבר. על כן, 
יש צורך ביצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה לשם מציאת פתרונות הולמים. כך לדוגמה, 
ניתן לחשוב על מנגנון של תרומה לקהילה מצד חברי הקיבוץ שנפגעו כלכלית מהמשבר 

ונשענים כעת על הקופה הציבורית וכדומה.  

   אמצו את השינויים החיוביים שתקופת משבר הקורונה מביאה עמה

משבר הקורונה הביא עימו גם שינויים חיוביים, למשל בתחום הטכנולוגיה. אמצו את 
השינויים הללו ונצלו את ההזדמנות לחשוב כיצד הם יכולים לפתור בעיות קיימות או 

לייעל תהליכים בקהילה.

    במקרים פרטניים פנו לגישור

לפנות  יש  וכו',  למועצה  חבר  בין  קהילה,  חברי  בין  סכסוך  של  פרטניים  במקרים   
גישור  הליך  לקיום  אופציה  ולבחון  אחר  מקצועי  למגשר  או  הקהילתי  הגישור  למרכז 
בין הצדדים  יחסים תקינים  שיסייע לפתור את המחלוקת בצורה של הסכמה ולשמר 

המסוכסכים. 

   ניתן לפנות למרכז גישור ודיאלוג בקהילה     בכל עת, לבחינת אפשרות לסיוע ביישוב 

סכסוך או הובלת תהליך דיאלוג.
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יחסי עבודה הם יחסים המבוססים על אמון. אנו נמצאים בעבודה שעות רבות במהלך 
אף  בבית.  המשפחה  עם  מבלים  אנו  בו  הזמן  מאשר  יותר  רב  לזמן  ולעיתים  השבוע 
עקרון  הניהולית,  הפררוגטיבה  את  יש  למעסיק  שכן  שוויוניים,  אינם  העבודה  שיחסי 
ובהוגנות,  בכבוד  בהם  שינהגו  הזכות  את  לעובדים  מקנה  העבודה  בדיני  הלב  תום 
וחוקי המגן )כדוגמת חוק הגנת השכר וחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות(, 
אשר  בסיסיים,  עבודה  ותנאי  זכויות  לעובדים  להעניק  חובה  המעסיק  על  מטילים 
אינם ניתנים לויתור, אף לא על ידי העובדים עצמם. בנוסף, למרות הגלובליזציה, עד 
למשבר הקורונה סדרי העבודה הכתיבו עבודה במקום העבודה הפיזי והגבילו גמישות 

תעסוקתית.

 יחסי עבודה, כמו יחסי שכנות ומשפחה, הינם יחסים מתמשכים אשר הושפעו רבות 
הביאה   החירום,  שעת  הנוכחית.  החירום  תקופת  של  מההשלכות  מושפעים  ועדיין 
ולקבל  התאמות  לבצע  המעסיקים  את  שחייבו  העבודה  יחסי  בעולם  רבים  אתגרים 
החלטות מהירות, בעלות השפעה רבה על העובדים ומסגרת עבודתם. הפתרונות כללו, 
במקרה הטוב, שינוי מידי של הסדרי העבודה הקיימים, כמו: עבודה מהבית, במשמרות 
וכד'; במקרה הפחות טוב: יציאה לחופשה כפויה של עובדים, הוצאת העובדים לחופשה 
סיום  ובמקרה הגרוע:  יחסי העבודה  )חל"ת(, אשר משמעותה השעיית  ללא תשלום 

העסקה עקב המצב הכלכלי וסגירת העסק.

 סכסוכים לדוגמא: 
טען . 	 אשר  עובדים  ועד  בין  סכסוך  לדוגמא  הקיבוצי,  הסכסוך  בתחום  סכסוכים 

היה  חל"ת  הועד.  הסכמת  בלי  עובדים  כפוי  לחל"ת  להוציא  יכול  לא  המעסיק  כי 
מושג הנקשר בבקשה של עובד לצאת לחופשה )בעיקר לאחר חל"ד( וחל"ת כפוי 
החירום,  בתקופת  הקורונה.  משבר  לתקופת  עד  מוכר  היה  לא  כלל  המעסיק  ע"י 
לא רק שהוכר חל"ת כפוי, אלא הביטוח הלאומי אף הכיר בזכות העובדים שיצאו 
שיפוי  מהווים  אינם  האבטלה  דמי  שני,  מצד  אבטלה.  דמי  לקבל  כפוי  לחל"ת 
מלא על כל השכר. סכסוכים נוספים נגעו להגדרת מי הוא "עובד חיוני", במיוחד 
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30% מכלל  לאור החובה שחלה בתקנות לשעת חירום בסגר הראשון להעסיק רק 
אנושיות,  ואף  אישיות  כלכליות,  השלכות  יש  זו  לסוגיה  החירום.  בעת  העובדים 
 שכן ידוע שהצורך של עובדים רבים הוא להגיע לעבודה ולהרגיש תחושת חיוניות. 
שיח גישורי, יכול להביא להסכמות לפיהן עובד יעניק את שירותיו בתקופת משבר 
הקורונה, בעבודה או בהתנדבות שאינה בתחום עיסוקו הרגיל. לדוגמא, התנדבות 
מול אוכלוסייה בוגרת ברשויות המקומיות, פתרונות אשר יכולים להעניק תחושת 

חיוניות לעובד ועזרה למעסיק מצד שני.
סגירת . 	 על  הוחלט  בו  המועד   ,2020 במרץ,  ה15  מיום  החל  תעסוקתית-  גמישות 

ופנאי,  תרבות  מסחר,  בתי  מסעדות,  החינוך,  מערכת  כגון  רבים,  עבודה  מקומות 
תיירות, תעופה וכן לנוכח המצב הבריאותי וההגבלות על ריחוק חברתי, צומצמה 
נשים  ביניהם  לחל"ת,  עובדים  להוציא  נאלצו  והם  רבים  מעסיקים  של  פעילותם 
רבות  פניות  הוגשו  בהתאם,  פיטורין.  מפני  מוגנות  הן  במהלכה  לידה  בחופשת 
המוגנת.  בתקופה  עובדות  של  לחל"ת  להוצאה  היתרים  לקבלת  מעסיקים   מצד 

השיח הגישורי מאפשר יצירתיות במיצוי אפשרויות העסקה, לדוגמא: עבודה מהבית, 
הפחתת שעות עבודה, עבודה במשמרות ואף מעבר לסניף אחר בעיר אחרת, הסכמות 
שיש בהן שינוי תנאי העבודה באופן שייתן מקום לצרכי המעסיקים והעובדות, וזאת 
בתנאי  שינוי  על  והודעה  שימוע  חובת  עבודה,  ביחסי  לב  תום  לחובת  בכפוף  כמובן 
ילדיו  ילדים להמשיך לעבוד מהבית כאשר  יכול לאפשר לעובד בעל  העבודה. שיח זה 

מחוץ למסגרות הלימודיות. 

דוגמא להעמקה:
חופשות  של  הסוגיה  המקומיות  ברשויות  התעוררה  ארוך,  סגר  של  תקופה  לאחר 
בדגש  עלתה  בגנים  בעומר  ל"ג  חופשת  שאלת  כאשר  החינוך,  במערכת  מתוכננות 
וההורים  הילדים  של  שובם  עם  מיד  פעוטות  לחופשה  להוציא  קושי  היה  מיוחד. 
הסכמה  נתקבלה  לדוגמא,  גבעתיים  המקומית  ברשות  ארוך.  סגר  לאחר  למסגרות 
בין הרשות המקומית לוועד העובדים כי הגנים ימשיכו לפעול, אף שהגננות בחופשה 
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וזאת באמצעות הסייעות. פתרונות יצירתיים, כדוגמת זו, אפשריים רק באמצעות שיח 
ומשא ומתן בין הצדדים, תוך הכרת צרכי הצדדים, ובמקרה זה, צרכי ההורים והילדים. 
מתמשך  פעולה  ושיתוף  טובה  יחסים  מערכת  בזכות  אפשרי  היה  הקונפליקט  פתרון 
בין הצדדים. הסכמה זו באמצעות שיח גישורי, היוותה תקדים בעקבותיו נחתם הסכם 
"יחסי  בכנס  סיפר  קוניק,  רן  גבעתיים,  עירית  ראש  בארץ.  הרשויות  בכל  שחל  קיבוצי 
אני  הידברות,  של  איש  "אני   :2020 מאי,  בחודש  שנערך  משתנה"  במציאות  עבודה 
חושב שהמפתח הוא גישור והידברות, בין אם באופן ישיר, ובין אם דרך מרכז הגישור 

העירוני".

יתרונות הגישור ככלי ליישוב סכסוכי עבודה

חברתי, 	  שינוי  בבחינת  הוא  הגישורי  הכלי  המשפט,  מערכת  וטיוב  ליעילות  בנוסף 
אהרון  העליון,  המשפט  בית  נשיא  טבע  אותו  מושג  לאדם-אדם",  "אדם  בבחינת 

ברק, כאשר דיבר על יתרונות ההליך הגישורי.
כאשר 	  ובמיוחד  ממושכת,  עבודה  יחסי  במערכת  לצדדים  מתאים  הגישורי  השיח 

שלא  מאילוצים  נבעו  הסכסוך  ונסיבות  הצדדים  בין  טובה  יחסים  מערכת  הייתה 
בשליטת הצדדים, לדוגמא בתקופת משבר הקורונה ועקב מצב כלכלי של העסק.

יצירתיים שאינם אפשריים בדרך 	  יכול להביא לפתרונות  משא ומתן ביחסי עבודה 
אלטרנטיבית אחרת ליישוב סכסוכים, ועשוי להביא למצב בו שני הצדדים מרוויחים.

חשיבותם 	  אבל  עת,  בכל  חשובים  הם  והידברות  עבודה  ביחסי  פעולה  שיתוף 
סכסוכים  ליישוב  אלטרנטיבית  דרך  הוא  גישור  חירום.  בתקופת  במיוחד  גוברת 
העבודה. יחסי  בתחום  לסכסוכים  המתמשך,  אופיים  בשל  מאוד,   המתאימה 

עבודה  מקומות  האם  הקורונה?  משבר  בעקבות  ישתנה  העבודה  יחסי  עולם  האם 
עבודה  בין  שילוב  יתאפשר  האם  מהבית?  עבודה  כגון  תעסוקתית,  לגמישות  יעברו 
זיהום  את  יפחיתו  אשר  שינויים  יתקיימו  האם  העבודה?  במקום  ועבודה  מהבית 
 האוויר, יקלו על העומס בכבישים ויאפשרו איזון בין חיי המשפחה לעבודה? ימים יגידו.

המשא  התאמת  חשיבות  את  מדגישה  רק  הקורונה  בתקופת  שהשתנתה  המציאות 
ומתן המשתף והשיח הגישורי לפתרון קונפליקטים גם בתחום יחסי העבודה.
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327

צרכנות



הקורונה הביאה לטלטלה בעולם הצרכנות. 

מגבלות הקורונה הביאו איתן אתגרים וסוגיות צרכניות רבות איתן לא נאלצה מערכת 
אכיפת החוק להתמודד בעבר. המסחר עבר בן לילה לדיגיטלי כמעט במלואו; אירועי 
תרבות ואירועים משפחתיים בוטלו; טיסות, הפלגות וחופשות נדחו; מוצרים ושירותים 
מסוימים הפכו ללא רלוונטיים; שכירות בקרבה למרכזי תעסוקה הפכה מיותרת בעולם 
עסקים  ובעלי  הסגרים  לימי  נסגרו  פרטיים  וגנים  משפחתונים  מהבית;  עבודה  של 

ושכירים רבים מצאו עצמם ללא מקור פרנסה.

והן בקרב בעלי  וכלכלית, הן בקרב צרכנים  יצרו תחושה של סכנה בריאותית  כל אלה 
להסלמה  פעם  לא  הביאה  וההישרדות  הסכנה  תחושת  שירותים.  ונותני  עסקים 
המשפט  למערכת  פנו  רבים  אזרחים  חדשות.  מחלוקות  ולהצפת  קיימות  במחלוקות 

לפתרון סכסוכים, והגישו תביעות קטנות ואזרחיות. 

מהמצבים  רבים  החדש.  למצב  התאמות  של  בתהליך  עדיין  נמצאת  מצידה  החקיקה 
החדשים אינם מקבלים עדיין מענה ממערכת החוק וישנו מרחב גדול לפרשנות, דבר 
שיוצר שטחים אפורים רבים. לדוגמה, מגפת הקורונה לא מוגדרת כיום כ"כוח עליון" 
מבחינה משפטית ואין לדעת אם המחוקק יגדיר אותה ככזאת. על כן, יותר מבכל זמן 
אחר, דווקא עכשיו חשוב לנסות ולמצוא דרכים ליישב סכסוכים צרכניים מחוץ לבית 

המשפט ולהגיע להסכמות הדדיות בדרך של גישור או הידברות ישירה. 

דוגמאות לסכסוכים: 
אירועים: בוטלו, נדחו או צומצמו משמעותית לאור מגבלות ההתקהלות הנוקשות. 	 
בידוד, 	  חובת  ביטולים,  עקב  למימוש  ניתנים  היו  לא  ותיירות:  מלון  בתי  טיסות, 

הפיכת מדינות היעד ל"מדינות אדומות" ועוד. 
ילדים 	  הוצאת  סביב  או  הסגר  בימי  תשלום  לגבי  הסכמות  אי  משפחתונים: 

מהמשפחתונים עקב מעבר של הורים לעבודה מהבית או יציאתם משוק העבודה. 
ניתן 	  ולא  נוספים שנרכשו ערב הסגרים  ומוצרים  החזרות: לדוגמא, החזרי בגדים 

היה להחזירם לחנויות שנסגרו במסגרת הזמן הקבוע בחוק. 
משלוחים: חוסר נגישות באיסוף והחזרת מוצרים שהוזמנו בדיגיטל )בגלל פערים 	 
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טכנולוגיים, חשש להגיע לסניף הדואר העמוס לצורך האיסוף וכדומה(. 
שכירות: בעלי עסקים נאלצו להמשיך לשלם דמי שכירות וחשבונות נוספים על אף 	 

שלא יכלו לפתוח את העסק ואיבדו הכנסות, דבר שגרם למחלוקות ועימותים עם 
בעלי דירה ועם הרשויות. 

דוגמא להעמקה:
זוג חתם על חוזה לעריכת חתונתו בהשתתפות מאות אורחים באולם אירועים בצפון 
הארץ בחודש דצמבר 2019, לפני פרוץ המגפה והשטת המגבלות. האירוע נקבע לקיץ 
והחוזה לא כלל כל התייחסות לסוגיות הקשורות במשבר הקורונה כגון סגרים,   2020

מגבלות התקהלות וכדומה. 

מנהלת  עם  קשר  הזוג  יצר  הראשון,  הסגר  בתקופת  החתונה,  יום  לפני  כחודשיים 
וביצוע ההתאמות  אולם האירועים על מנת לדון באופן קיום האירוע תחת המגבלות 
הנדרשות. מנהלת האולם הציעה לזוג לדחות את האירוע לחורף 2020 או לתאריך חלופי 
יהיה לקיים אותו במתכונת  וניתן  יוסרו כל המגבלות  וסברה שעד אז  אחר לבחירתם, 

המקורית שתוכננה. 

הזוג לא היה מעוניין לדחות את החתונה מחשש שהמגבלות ימשכו עוד זמן רב ומנהלת 
האולם מצידה טענה שקיום אירוע תחת המגבלות, עם מספר מצומצם של אורחים, 

יגרום לאולם להפסדים כספיים.

ידוע  בלתי  למועד  החתונה  מדחיית  שלהם  החשש  את  האולם  למנהלת  הסביר  הזוג 
פרשה  האולם  מנהלת  המגפה.  תחת  בחייהם  הבא  לשלב  להמשיך  העז  הרצון  ואת 
בפניהם את השיקולים הכלכליים, העובדה שצוות האולם הוצא לחופשה ללא תשלום 

והאתגרים בהפעלתו בתקופה זו. 

האולם  מנהלת  הגיעו  אפשריים,  פתרונות  על  משותפת  וחשיבה  ומתן  משא  לאחר 
והזוג להסכמות לפיהן האירוע יערך בתאריך המקורי בכל מתכונת שהמגבלות יאפשרו 
הסגר  פתיחת  למתווה  )בהתאם  עשרות  לכמה  צומצמה  האורחים  כמות  זמן.  באותו 
שפורסם באותה עת(, המחיר ששילם הזוג עבור מנה לכל אורח עודכן על מנת שלא 
למגבלות  הותאמה  השולחנות  וסידור  הכיבוד  הגשת  וצורת  להפסדים  לאולם  לגרום 
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התקופה, זאת על מנת לצמצם את הסיכון הבריאותי ולתת תחושת ביטחון לאורחים. 

בנוסף לכך, סוכם בין הזוג לאולם כי במידה והמתווה ישונה ולא ניתן יהיה לקיים את 
האירוע עם כמה עשרות האורחים, תיערך בתאריך המקורי חופה עם כיבוד קל באולם 
בהשתתפות המשפחות הגרעיניות של בני הזוג בלבד, בעלות המקדמה ששולמה כבר 
על ידי הזוג מספר חודשים לפני, מקדמה שאין באפשרות האולם להשיב לזוג בעת זו 

של חוסר בהכנסות ואי וודאות כלכלית. 

    בדקו האם החוזה כולל סעיפי קורונה 

בשלב עריכת חוזה )לאירוע עתידי, שכירות דירה וכדומה(, לפני החתימה, בדקו האם 
החוזה כולל 'סעיפי קורונה'? במידה ולא, נסו לחשוב על מקרים אפשריים אשר עלולים 
בתוך  אליהם  התייחסויות  והכניסו  והמגבלות  המגפה  עקב  החוזה  תנאי  את  לשנות 
החוזה. לדוגמה: מה עושים במקרה של סגר? מה קורה במקרה של כניסה לבידוד? 
ועוד. הסכמה מראש על דרכי הפעולה במצבים אלה כחלק מהחוזה יכולה לתת תחושת 

ביטחון לשני הצדדים ולמנוע מחלוקות עתידיות.  

    זכרו שהמצב חדש ולא נוח לכל הצדדים

במקרה של מחלוקת זכרו כי הסיטואציה אינה נוחה וחדשה לשני הצדדים ונסו לחשוב 
על פתרון יצירתי שיטיב עם שני הצדדים.

    בעלי עסקים? הקפידו על הנחיות משרד הבריאות

הבריאותית  הסכנה  מתחושת  תפחית  לצרכנים,  ביטחון  תיתן  ההנחיות  על  שמירה 
על  שומר  העסק  האם  מראש  וודאו  צרכנים?  מיותרות.  ומחלוקות  עימותים  ותמנע 

ההנחיות לשביעות רצונכם ווודאו מה המדיניות שלו. 
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     היו קשובים לצרכי הצד השני וחששותיו

את  רואה  הוא  ואיך  בסיטואציה  נוח  להרגיש  לו  יעזור  מה  להבין  ונסו  שאלות  שאלו 
הפתרון.

    שקפו לצד השני את הצרכים והחששות שלכם

שימו לב לניסוח אשר מדגיש את התחושות והמחשבות שלכם, בלי להאשים את הצד 
השני.

לסיוע  אפשרות  לבחינת  עת,  בקהילה      בכל  ודיאלוג  גישור  למרכז  לפנות  ניתן      

ביישוב סכסוך או הובלת תהליך דיאלוגי.
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כלים להתמודדות מיטיבה עם מצבי קונפליקט



לכם  לסייע  ויכולים  בקלות  ללמוד  שתוכלו  פרקטיים  כלים  מספר  נציג  הנוכחי  בפרק 
בזמן קונפליקט.

מה קורה לי בזמן סכסוך ואיך אפשר לעצור את זה? 
אתם בטח מכירים את זה, בזמן סכסוך אנחנו נכנסים למערבולת של רגשות ותגובות. 
אם נבין מה קורה לנו, נוכל לבחור כיצד להגיב בזמן סכסוך ולמנוע הסלמה של המצב. 

שאלו את עצמכם )מבוסס על מודל אפרת(:
מה קרה? מה אני רואה/שומע?

איך הבנתי את האירוע? איך האחר הבין אותו?
איך זה גרם לי להרגיש? איך זה גרם לאחר להרגיש? 

איך הגבתי לאירוע בעקבות הרגש? 

את  ומבין  מפרש  הוא  בו  האופן  השני:  לאדם  האירוע  להיות  הופכת  שלי  התגובה 
האירוע גורם אצלו לרגש שמוביל לתגובה. והתגובה שלו היא שוב אירוע עבורי וכן 

הלאה.
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סכסוך  בזמן  לי  קורה  מה 
ואיך אפשר לעצור את זה?

מעמדות והאשמות לשיח על מה חשוב לנו

תקשורת בונה גם בזמן מריבה

התנצלות וסליחה

שאילת שאלות

איך באמת להקשיב?

מה המטרה המשותפת שלנו?



דוגמא לשימוש במודל אפר"ת:
את מגיעה אחרי יום ארוך בעבודה ורואה מטבח מלוכלך, מלא כלים בכיור, כיריים ושיש  אירוע:  

מלוכלכים, צלחות וכוסות על השולחן, פח הזבל מלא ועולה על גדותיו.
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פרשנות

נקודת מבט אפשרית 1:

לאף אחד לא אכפת. מזלזלים בי. 
מחכים שאני אבוא ואנקה אחרי 

הבלגן של כולם. מתייחסים אלי כמו אל 
משרתת. הם חבורת מפונקים!

נקודת מבט אפשרית 2:

אוף, איזה מבולגנים. הם יכלו לנקות אחריהם...
אבל לפחות הם הכינו לעצמם אוכל

מושקע ולא הזמינו שוב פיצה.
לנקות  שאגיע  עד  חיכו  לא  שהם  מקווה  אני 

אחריהם...

הרבה כעס, תסכול
קצת תסכול. וקצת גאווה.

רגש שעולה
רגש שעולה

תגובה

ומההתנהלות  מההתנהגות  לי  "נמאס 
ואני  שלכם  המשרתת  לא  אני  שלכם. 
לא מוכנה יותר לנקות אחריכם. אם לא 
יותר  לכם  אכין  לא  אני  בעצמכם,  תנקו 
אוכל ולא תלכו לחברים עד שיהיה נקי!".

בטון יחסית רגוע:
קצת  הזמנתם!  ולא  אוכל  שהכנתם  הכבוד  "כל 
מצער אותי להגיע הביתה אחרי יום עמוס בעבודה 
ולראות את הבלגן הזה. אני ממש מבקשת מכם 
נעים.  יותר  יהיה  שלכולנו  כדי  אחריכם  שתנקו 

אתם בטח מבינים את זה".

תגובה

וניתן  בהתאם  מגיבים  הילדים  זו  לתגובה 
כיצד סיטואציה בה המטבח מלוכלך  לדמיין 

הופכת לריב משפחתי ארוך וממושך.



זכרו! 
ככל שהרגשות גועשים, התגובה קיצונית יותר ובעקבותיה גם הרגשות והתגובה הבאה 

וכן הלאה. 
שימו לב איך במתן פרשנות פחות קשה וקצת יותר חיובית, ניתן למנוע הסלמה והקצנה 

של הסיטואציה.

חישבו:
מה אפשר לעשות אחרת?

לעצור את 'הפינג פונג' של חילופי האשמות. . 1
להיזכר מי נמצא מולי ולשאול: מה הקשר שלי אליו? האם הוא חשוב לי?. 2
להרכיב משקפיים אחרים ולשאול: אולי לא הבנתי את כוונתו? אולי פרשתי לא נכון . 3

את הצד השני? 
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פרשנות

רגש

תגובה



איך באמת להקשיב  
הקשבה הינה מעבר לשמיעה: היא מאפשרת לנו להבין לעומק את האחר. הקשבה 
מעמיקה תאפשר לנו לזהות את הצרכים של מי שעומד מולנו. בכדי להקשיב באופן 

משמעותי, ישנם כמה דברים שניתן לעשות:

שימו לב שיש לכם קשר עין עם הצד השני וששפת הגוף שלכם מראה שאתם איתו.	 
נסו  להבין מה האדם אומר.	 
נסו להבין מה האדם מרגיש.	 
נסו להבין מה האדם צריך מאתנו.	 
היו אמפתיים, קשובים, תבהירו שאתם איתו.  	 

אל תעשו: 
אל תשוו, אל תגידו "גם לי זה קרה". זכרו כי כרגע המיקוד הוא באחר, גם אם קרה 	 

לכם מקרה דומה.  
מביקורתיות 	  והימנעו  ולסטראוטיפים  הקדומות  לדעות  מודעים  היו  תשפטו,  אל 

ככל שתוכלו. 
כשאתם מקשיבים - גם אם יש לכם עצה או פתרון לתת, המתינו ושתפו רק אם 	 

מבקשים מכם.
הימנעו 	  האחר,  של  וסובייקטיבי  אישי  בשיתוף  שמדובר  תזכרו  צודקים,  תהיו  אל 

מלחלוק עליו ועל רגשותיו גם אם אתם חושבים שהוא טועה.

שאילת שאלות:
פעמים רבות בסכסוך ישנה מעורבות של רגשות, תגובות ופרשנויות אשר הולכת סחור 
השני.  והצד  הסכסוך  להבנת  מצוין  כלי  היא  טובות  שאלות  שאילת  מוצא.  ללא  סחור 
התשובות שתקבלו יסייעו לכם לבחור כיצד לגשת וכיצד להתנהג בזמן מריבה ולמצוא 

פתרונות ליישוב הסכסוך.  
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   שאלו שאלות פתוחות ומאפשרות

תשובה  ומתן  מחשבה  המעוררות  שאלות  אפשריות,  תשובות  כמה  להן  שיש  שאלות 
מפורטת. )"איך זה גורם לך להרגיש?, "מה היית רוצה שיקרה?"(.

   התמקדו בשאלות החושפות רגשות

צרכים ואינטרסים )"מה חשוב לך? מה היה עוזר לך? מה אתה צריך?(.

   מעטו בשאלות סגורות ודיכוטומיות 

זה  )"האם  לא.  או  כן  או כאלו שהתשובה עליהן היא   שאלות שיש להן תשובה אחת 
משמח או מעציב אותך?"(. שאלות אלו מסייעות לעיתים בברור מידע ספציפי בלבד.

    הימנעו משאלות מובילות

"האם פגעת בו בגלל שהעליב אותך בפעם הקודמת?".

    הימנעו משאלות שיפוטיות 

"האם אתה מבין שמדובר במעשה שאיננו מקובל?".

  הימנעו משאלות "למה" היוצרות שיפוטיות ומכניסות לעמדת מגננה 

"למה לא דיווחת אחרי האירוע?".
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מעמדות והאשמות לשיח על מה חשוב לנו 
לו  ולהבין אותנו, במקום לספר  לנו  כדי להקל על האדם עמו אנו משוחחים להקשיב 

מדוע לדעתנו הוא מתנהג שלא כשורה, נספר לו כיצד התנהגותו גורמת לנו להרגיש:
מה הן עמדות?

הדברים שאנשים אומרים שהם רוצים.. 1
תפיסות שאנשים מגיעים איתם מראש.. 2
תנאים.. 3
ובעצם: הפתרון הנראה לכל צד בנפרד.. 4

דוגמא:  ההורים רוצים שדני יבוא לארוחת החג, ודני, בנם, רוצה להישאר ולחגוג עם 
חברים. בשיחת טלפון ההורים טענו שיש לציין חגים רק בקרב בני המשפחה. מנגד, דני 
הגיע עם עמדה כי אין משמעות לארוחת חג וברצונו לסעוד עם חברים. ניתן לראות כי 

כל צד מגיע עם עמדה שונה כלפי מהות ארוחת החג, ודרישותיו בהתאם. 
מה הם צרכים?

הסיבה האמיתית למריבה. . 1
רגשות שצפים במהלך המריבה.. 2
חששות )פחדים( ושאיפות.. 3
מניעים אשר אנשים חוששים לחשוף. 4

כאשר ההורים אומרים שאת החג עושים רק בקרב בני המשפחה, הצורך  דוגמא: 
שלהם יכול להיות כמיהה למפגש משפחתי, קרבה, הפגת הבדידות, שמירה על מסורת 
וכדו'. כאשר דני טוען שמדובר רק בארוחה, הצורך שלו יכול להיות במרחב פרטי, בזמן 

איכות עם חברים, בעצמאות וכדו'. 

משל הקרחון: העמדות הן הדבר הגלוי והנראה על פני המים, בעוד שהצרכים הם החלק 
הסמוי והנסתר. צרכים זה מה שמתחת לפני המים, החששות, האינטרסים, השאיפות, 
האמונות שאנו מחביאים לא מראים. אם לא נזהה אותם ולא ניתן להם מענה, נתקשה 

מאוד לפתור את הסכסוך או הבעיה.
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דוגמאות לצרכים: 
כאנשים יש לנו צרכים רבים ומגוונים. כל הצרכים  הינם לגיטימיים ואנחנו יכולים 
ולנוע  המשותף  את  למצוא  ניתן  מובן,  האחר  של  הצורך  כאשר  איתם.  להזדהות 

מאזור הסכסוך למרחב של הסכמה. 

תקשורת בונה גם בזמן מריבה 
לרוב בזמן מריבה אנו משתמשים ב"מסרי אתה",  מסרים בהם אנו מאשימים, מבקרים 

ומביעים אכזבה כלפי האדם השני. 
לדוגמא: "למה לא שטפת את הכלים?", "עוד פעם שכחת להוציא את הזבל?".

מעבר למסרי "אני" יסייע לנו לעבור ממקום מאשים למקום משתף.
אנחנו  להאשים  שבמקום  כיוון  אותנו,  לשמוע  השני  האדם  על  מקלים  "אני"  מסרי 

משתפים כיצד ההתנהגות שלו גורמת לנו להרגיש. 
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אז איך עושים את זה בארבעה צעדים	:
רגשות: תארו את הרגש שמתעורר בכם: "אני מרגיש. . .".. 	
שאתם . 	 מה  של  האחר,  של  ההתנהגות  את  אובייקטיבי  באופן  תארו  מצב:  תיאור 

רואים: "כשאתה עושה כך, זה גורם לי להרגיש.." 
צרכים: תארו את הצרכים שלכם, למה אתם זקוקים, למה ההתנהגות גרמה: "אני . 	

זקוק ל... חשוב לי מאד ש..."
בעתיד . 	 ש...  לי  "יעזור  לכם:  לעזור  יכול  מה  שלכם,  הבקשה  את  תארו  בקשה: 

אשמח אם...".

דוגמא:
 אחראית המשמרת קבעה לכם משמרת בשונה ממה שביקשתם, לכן הפסדתם אירוע 

משפחתי.

 רגשות: "אני מרגישה מתוסכלת ולא מוערכת".
תיאור מצב: "כשאת קבעת לי משמרת על אירוע משפחתי...".

צרכים: "בגלל שהיה למשפחה שלי ולי מאוד חשוב שאשתתף..." 
את  לקיים  יכולה  שאני  ולוודא  מראש  איתי  לדבר  תוכלי  אם  אשמח  "בעתיד  בקשה: 

ההחלפה..." 

המטרה המשותפת שלנו 
מצב של סכסוך מתאפיין בפערים גדולים בין הצדדים. לעיתים הצדדים מפרשים אחרת 
את הסיטואציות השונות. במקרה כזה, יסייע לכם למצוא מטרה משותפת הצופה את 

פני העתיד. 
לדוגמא: 

בסכסוכי שכנים איכות החיים והאווירה בבניין עשויה להיות מטרה משותפת.

1   מבוסס על המודל של מרשל רוזנברג, 2000, מתוך הספר "תקשורת לא אלימה"
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הילדים  טובת  וכן  היחסים  והמשך  בית  שלום  חשוב  יהיה  לצדדים  משפחה,  בסכסוכי 
במקרה של גירושין.  

נסו לנהל את השיח מתוך המטרה המשותפת. 	 
זכרו את מהות וחשיבות הקשר בניכם.	 
גלו מה הצרכים המשותפים לשניכם. 	 
חשבו יחד כיצד ניתן לגשר על הפערים בסיטואציה.	 
הסבירו את הפער או חוסר ההסכמה במילים מרוככות כגון: "אי-הבנה", "תפיסות 	 

שונות בנוגע ל...", "תאום בלתי מוצלח", "פער במידע/בהבנה" וכיוצ"ב.
שימרו על שיח מכבד. 	 

התנצלות וסליחה
בפגיעה  להכיר  היכולת  הוא  המריבה  מנקודת  היחסים  ושיקום  סכסוך  מיישוב  חלק 
הבא  לשלב  לעבור  מאפשר  הסליחה  מעשה  סליחה.  ולבקש  להתנצל  השני,  הצד  של 

ביחסים, להתקדם לעבר פתרון משותף ומיטבי ואף לצאת מחוזקים וקרובים יותר. 
לסלוח  מצווה  קיימת  נוספות,  ובדתות  באסלאם  בנצרות,  ביהדות,  למחשבה:  נקודה 

למבקש המחילה. 

אז מה אפשר לעשות? איך מבקשים סליחה?
באחר? 	  פגעתי  האם  במריבה,  שלכם  החלק  מה  וחשבו  המחלוקת  לנקודת  חיזרו 

ממה נפגעתי? 
בבקשת סליחה או קבלתה, דברו בכנות והימנעו מציניות. 	 
הכירו בכאב של האחר.	 
בררו האם הצד הנפגע אכן מקבל את סליחתכם. 	 
קחו אחריות על העתיד והבטיחו להימנע מפגיעה חוזרת! 	 
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     הימנעו מהמילה "אבל"

של  במסווה  נכון  פעלתם  למה  הסבר  מכניסים  למעשה  אתם  "אבל",  אמרתם  אם 
התנצלות. "סליחה שפגעתי בך אבל אתה....".

     הימנעו מלהגיד "אני מצטערת שאתה מרגיש ככה"

במשפט זה אין התנצלות על מה שעשינו ואין לקיחת אחריות על מה שעשינו. לכן זה 
נתפס כהתנצלות מזויפת.

     הימנעו מהמילה "אם"

משפט עם המילה אם איננו נתפס כהתנצלות אמיתית. לדוגמא: המשפט "מצטערת 
הצד  של  בפגיעה  בטוחים  לא  אנחנו  אם  אמיתית  אחריות  לוקח  אינו  בך"  פגעתי  אם 
השני. משתמע גם שאולי אנחנו חושבים שהצד השני מגזים בפגיעה או בתגובה שלו. 
כי  אמיתית  התנצלות  אינו  כן  גם  רגישה"  מספיק  הייתי  לא  אם  "מצטערת  המשפט 
יש במשפט למעשה הקטנה של אחריות הפוגע. כביכול לא בטוח האם באמת ארעה 

פגיעה. 
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חזרה לתוכן העניינים



סיכום

בעבודה,  ומשפחה,  שכנים  עם  פנימה,  בתוכנו  החיים.  היבטי  בכל  קיימים  סכסוכים 
הגישור  מעולם  והכלים  הגישורית  העולם  תפיסת  חיים.  אנו  בהם  ובקהילות  כצרכנים 
של  מעמיקה  להבנה  הזדמנות  הזדמנות.  בסכסוך  או  בקונפליקט  לראות  מאפשרים 

צרכי הצדדים, הזדמנות להתבונן, הזדמנות לגדול. 

עולם הגישור מסייע לנו לפתור את הסכסוך באופן מיטיב, כך שהצדדים יצאו מסופקים 
ומובנים ועם כלים עתידיים ליישוב סכסוכים.

זו התמקדה בסכסוכים אשר הקורונה והשלכותיה הביאו עלינו. עם זאת, אנו  חוברת 
ותשתמשו  בחייכם,  השונים  למרחבים  הלאה  החוברת  תכני  את  תיקחו  כי  מקווים 
יישוב סכסוכים, אי הבנות או אי הסכמות  ובכלים שהובאו בפניכם לטובת  בדוגמאות 

עתידיים. הדברים הינם כלליים ורלוונטיים למשברים וסכסוכים באשר הם.

ודרך חיים במשפחה  ליישוב סכסוכים, מהווה גם שפה  נהדר  כלי  היותו  הגישור, לצד 
ובקהילה. מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה הפרוסים ברחבי הארץ לרשותכם בחרום 
דיאלוג  לתהליך  בנוגע  התייעצות  לצורך  אליכם  הקרוב  המרכז  את  חפשו  ובשגרה. 
בו, הנחלת שפת הגישור בקהילה בה אתם  שתרצו לקדם, סכסוך אשר אתם מצויים 
חיים, או קורסים והכשרות בגישור. מוזמנים להצטרף לקהילת מרכזי הגישור והדיאלוג 

בקהילה ויחד אתנו תוסיפו דיאלוג, שיח ושלום. 

אי שם מעבר לנכון ולא נכון ישנו שדה, אני אפגוש אותך שם.אי שם מעבר לנכון ולא נכון ישנו שדה, אני אפגוש אותך שם.
ג'לאל א-דין רומי
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