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 10קווים מנחים לעבודת המגשר לצורך הכוונת הצדדים בגישור
טרנספורמטיבי להעצמה והכרה
U

U

גישור של המודל הטרנספורמטיבי והתערבות של מגשר  10קווים מנחים להבנת מודל גישור זו

יש הבדל בין האמת העובדתית ,לבין האמת המשפטית.
האמת המשפטית היא לא בהכרח נכונה ,אבל היא מכריעה ,מכיוון ,שהיא המציאות ,שהאמת
המשפטית קבעה .בהליך זה בית המשפט כופה נורמות על הצדדים המתדיינים ועל הצדדים
להתאים עצמם למערכת המשפטית הקיימת על פי החוק.
אבל מעבר לנורמות המשפטיות הנכפות ,ישנם אינטרסים נסתרים שהניעו את האדם לתבוע,
שהם למעשה המניע האמיתי ,ולא אפשרות לקבלת סעד מבית המשפט.
U

U

U

U
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כגון :אדם שפוטר מעבודתו ,האינטרס האמיתי שנפגע אצלו ,הכבוד והערכה לדוגמא :חושב בלבו
שלא מעריכים אותו כראוי .האינטרס הזה לא מוכר בחוק .הפשרה מייצרת שני צדדים פחות או
יותר מרוצים ואילו הדין מייצג צד אחד פגוע.
בהליך הגישור -הצדדים אינם כפופים לסעיפי החוק ולתקדימים ,ההליך הוא בלתי פורמאלי
וגמיש ואינו כפוף לדיני הראיות והפרוצדורה .הצדדים באים מרצונם ולפי עקרונותיהם .הצדדים
הם "המככבים" בהליך ,נותנים להם אוטונומיה לנסות להגיע למצב אופטימאלי ,למצב שבאמת
רצו להגיע לדוגמא :מעביד פיטר עובד ,העובד חש כי לא מעריכים אותו ולא רוכשים לו כבוד.
הפתרון :יש להניח כי ,התנצלות כנה מהמעביד ,או לחילופין הסבר כנה כגון :החברה בקשיים ,על
לכן נאלץ לפטר ,תפתור את המחלוקת .העובד יתרכך במעט והמעביד יצטרך לנסות ולצאת מתוך
עצמו ולהיות קשוב ופתוח ,להבין ולנסות לנהוג כלפי העובד במעט חמלה ,כך יוכלו הצדדים להגיע
להשגות בניהם ,אם ינסו לטפל האינטרס האמיתי יוכלו להגיע לפתרון הבעיה ,על ידי שיתוף
פעולה בניהם.
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היום יש גישות שונות לגישורים וכל מגשר יכול לבחור לו את הגישה שלו .אדבר היום על  2גישות:
האחת :יש גישור רגיל של המגשר המתערב נקרא לו מודל הסיפוק -הפוטנציאל של מודל
הסיפוק ,ההגעה להסכם הרצון למצוא פתרון אופטימלי לסכסוך ,וכך המטרה העיקרית מושגת
וכול הצדדים יצאו מסופקים "מנצח -מנצח" .המגשר מנסה להתערב ,נותן פתרונות ועוזר
לצדדים להגיע להסכם .והרבה פעמים חושב בשבילהם ומציע פתרונות.
היום אני אביא לפניכן מודל חדש  -מודל של הגישור של השינוי הטרנספורמטיבי בוש ופולגר
כתבו ספר בשנת .1994
במאמר זה המחברים טוענים שהגישור הטרנספורמטיבי יכול מעבר לכך שנגיע להסכם הגישור
יכול לעשות שינוי בחיי האנשים על ידי העצמה והכרה בסביבת העבודה עם הצדדים.
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העצמה EMPOWERMENT-הבנה ומודעות מוגברת של הערך האישי והיכולות להתמודד עם
קשיים .כלומר האדם מקבל את ההבנה על מה הסכסוך ואיפה הבעיה  ,והבנה לגבי פתרונות
ולכך שהוא יכול לפתור בעצמו את הסכסוך שלו  ,מה שלפני זה היה בלתי אפשרי ולעיתים גם
לא יכל לראות או לדבר עם הצד השני ולכן מרגיש חזק יותר בעל כוחות חדשים ,כיוון ,שכעת
יודע שיכול לפתור בעצמו את הסכסוך .הוא עובר הליך של צמיחת האישיות.
U
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(2ההכרה RECOGNITIO N-כול צד יש לו יכולת להכיר בצרכים ובחולשות של הצד השני לצאת
רגע מהעמדה שלי ולהסתכל על נקודת המבט במקרה של הצד השני.
כלומר ,היכולת להתעלות מעל העצמי ולהתייחס לאחרים .האדם מקבל את הכוח האדיר לצאת
מתוך עצמו שישקיף לרגע על הסיטואציה איך שהיא נראית מהצד השני .היכולת להתעלות מעל
העצמי ולהתייחס לאחרים .האדם מקבל את הכוח האדיר לצאת מתוך עצמו ולהשקיף לרגע על
הסיטואציה איך שהיא נראית מהצד השני של השולחן ,וההכרה יכולה אף להתפרס גם מעבר
למקרה הקונקרטי על כל החיים המתמשכים של הצדדים ,זו ההשפעה של הגישור.
צריכים להיות פתוח וקשוב ולנסות ולקבל את הצד השני היושב בצד השני של השולחן זוהי
הכרה.
U
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הליך הגישור יעזור לאנשים להגיב בחמלה וברחמים כלפי הצד השני גם כאשר המחלוקת
מכאיבה .כך יגיעו לאמונה שהפוטנציאל של הליך הגישור לא רק להביא את הצדדים לידי הסכם
אלא גם לשנות את האנשים עצמם לטובה .על ידי כך שמלמדים אותם בין היתר ,את הכלים
הבאים:
)א( להימנע מהאפשרות להיכנע לקונפליקט ,לנסות להגיב ולפעול תוך עדינות מאשר בחוזקה,
)ג( שאנשים ינסו להתנהג באנושיות אחד לשני יותר מאשר להתעלם אחד מהשני.
הרבה פעמים חשבו שגישה זו מאוד תיאורטית ולכן חשבו כיצד נכניס אותה לפרקטיקה ולכן
מצאו  10קווים מנחים:
U

U

עמוד  264 – 263גישור טרנספורמטיבי המעבר מתיאוריה למעשה
U

לאחר גישורים שנעשו במודל של הגישור הטרנספורמטיבי הם שאלו את המגשרים מה היה שם
שהיה כל כך מוצלח מה עשית ואמרת שעשה את הגישור כל כך מצליח ומוצלח?
רובם ענו שנוצר שינוי בצדדים עצמם ,נתגבשה הבנה ולכן זה היה שינוי כל כך משמעותי
ומוצלח .כלומר כל צד הבין את הסיטואציה של עצמו ושל הצד האחר הוא ענה שהיה שינוי
משמעותי בהתייחסות של האנשים לסיטואציה שלהם ואחד לשני .למשל :צד אחד בגישור היה
מבולבל בפגישה ולא ידע מה הפיתרון ופתאום אחרי הגישור ידע בדיוק מה הוא רוצה ואיך להגיע
לכך.
פתאום בנקודה מסוימת בגישור צד שבעבר לא יכל אפילו לדבר עם הצד השני פתאום מצא את
הקול שלו והדבר דברים מאוד חשובים שפתחו את העיניים של הצד השני.
ממצב שלא דיברו הגישור עזר לצדדים לתקשר .ואז פתאום הצדדים התחילו גם להתייחס שונה
אחד לשני והתחילו לדבר בחופשיות ואפילו לספר בדיחות .בסוף הפגישה הייה שינוי מדהים .הם
הגיעו להבנה מצוינת.
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השינוי נובע מכך:
 .1שהצדדים בעצמם הגיעו להבנה וזו ההשפעה של הגישור הטרנספורמטיבי שפתאום הצדדים
מבינים מה הנושא הבעייתי ומה הם רוצים לעשות לגביו.
.2
 .2ובו זמנית הם רואים את נקודת מבטו של האחר לסיטואציה וזה מה שעושה את הגישור לכל
כך משמעותי ומוצלח .אפשר לתת דוגמא מגישור שעשיתי.
 – 265השאלה המכריעה איך המגשרים תרמו להצלחת הגישור מה הם עשו איך פעלו?
המגשרים ענו שהצדדים עשו זאת בעצמם .והמגשר תרם מעט להצלחת הגישור .המגשר כיוון
להעצמה והכרה והצדדים הגיעו לבד להבנות תוך הכוונת של הצדדים ולתוצאה.
נשאלה השאלה למגשר את היית מקליט את עצמך איך התנהגת עם הצדדים? מה השאלות
ששאלת?
המגשר לא ידע בדיוק להגיד מה עשה ושאל שהוביל להצלחה.
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 10נקודות אלו מתארות כיצד עבודת המגשר בגישור טרנספורמטיבי צריכה להיראות כך שמגשר
ששואלים אותו אם היית צופה בעצמך איך היית חושב שתפעל הוא יגיד לפי  10עקרונות אלו:
 .1הפתיחה של המגשר לתאר את הגישור מנקודת מבט של העצמה וההכרה.
המגשרים מתחילים את ההליך
)א( המגשר משגיח על בירור את המטרות שלהם  ,העדפות שלהם  ,סיבות ,אופציות
שיבינו בעצמם המגשר עובד עם האפשרויות האלה רק לנסות להבהיר אותם וגם על ידי
כך שיבינו את העדפות והסיבות הם יגיעו בעצמם לפתרונות ולשחרור ההחלטות של
עצמם.
)ב( המגשר מהסביר להם שהם צריכים לצאת מנקודת מבטם על הסיטואציה ולנסות
להבין את הסיטואציה הצד השני טוב יותר רק אם הם רוצים בכך להתחשב בצד השני
וראיית הצד השני הכול בהסכמה .בשלב הראשוני הזה המגשר צריך להשקיע מאמץ
בהסבר על שני הממדים של העצמה וההכרה ,לא בטוח שהצדדים יבינו את הכוונה
באופן אוטומטי.
המגשר מסביר לצדדים הוא לא מחליט לצדדים .ולא לוחץ עליהם להגיע לפתרון ,או
להגיע להסכם אם הם לא מוכנים ,ההליך מטרתו שהצדדים הם שיבינו את הבעיה ואחד
את השני והמגשר מסביר שמטרתו רק לעזור להם להחליט מה הם רוצים לעשות בנושא
או בנוגע לבעיה שהם מתמודדים איתה ,המגשר מסביר שהוא לא מתערב וגם לא מייעץ
ולא מציע להם כיצד לסגור את הסכסוך .המגשר מסביר שהסכם הוא אחד האופציות ,
אך המגשר לא שם רק את הדגש על הגעה להסכם אלא גם על הבנה אמיתית של רצון
של הצדדים ,
המגשר יגיד  -יתכן ולא נגיע להסכם אך הצדדים אתם תבינו את הבעיה ותבואו אחד
לקראת השני גם אם יתכן והגישור יגמר ללא הסכם אך בהבנות יותר אמיתיות וכנות.
ייווצר שינוי בצדדים כי כל אחד יראה את הסיטואציה של השני ,ויתכן ותשלימו וכדומה
והסכסוך יתייתר וזה חשוב במידה שווה.
U

U

U
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 -267 .2עמוד מדובר על בחירת הצדדים האולטימטיבית הצדדים הם אחראים לתוצאה ולא
המגשר נותן את דעתו לא מתערב ולא נותן עצות להגיע לפתרונות.
בגישור רגיל המגשר מנטב ומתערב להגיע להסכם.
בגישור טרנספורמטיבי הנקודה החשובה היא שהצדדים הם העיקר המגשר נותן לצדדים
לחוש העצמה והכרה על ידי הכוונה.
על מנת להכניס בצד העצמה המגשר אומר לצד" -אני לא מבין מה בדיוק אמרת אתה
יכול לדבר עוד קצת על הנושא הזה"? וזה עוזר למצוא פתרונות ואופציות וכך זה מגיע
מהצד עצמו והצד השני שומע אותו  ,וזה העצמה.
ואז ישאל את הצד השני השומע האם ידעת על זה ? או האם זה משנה לך קצת את
גישתך לאחר ששמעת אותן? ובכך מבצע הכרה בצד השני שינסה להבין את הצד השני.
בגישור הטרנספורמטיבי מאוד חשוב שהמגשר דוחה כל מעורבות בשיחות של הצדדים
אם המגשר מתחיל להיות מעורב ,ומביע רגשות ומתחיל לקחת אחריות על להגיע להסכם
אז הגישור הטרנספורמטיבי נדחק לפינה .רק בחירות או שינויים שנעשו על ידי הצדדים
יהיה להם משקל ,המגשר יסרב לקחת אחריות מהצדדים ייתן להם להתמודד לבד
לעשות את השינוי בעצמם ואז יהיה לשינוי שעשו הצדדים בעצמם משקל חזק.
U

U

U
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 .3הצדדים יודעים איזה החלטה הכי טובה בשבילם "המגשר יסרב לתת דעה שיפוטית על
הדעות הצדדים ,האופציות וההחלטות של הצדדים" על מנת שהם עצמם יגיעו להחלטות
בעצמם.
במקרה זה התחייבות של המגשר קשור גם לנקודה  2שימנע לתת דעה שיפוטית על
הדעות אופציות ,אפשרויות והבחירות של ההחלטות הצדדים והכרה אחד בשני .המגשר
מאפשר לצדדים לעלות רגשות ומשהה את הדעות השיפוטיות שלו .המגשר מפתח את
היכולת להכיר את ההרגשה שלו שהוא מתחיל להיות שיפוטי  ,אז שהם עולות הוא
מרחיק אותם ומשהה את הדעות השיפוטיות שלו במקום להעלות אותם בפני הצדדים.
הוא לא יגיד "אני יודע יותר טוב מה לעשות פה ממכם" ,במקרה כזה המגשר מרגיש את
עצמו שהוא אולי יתערב ולכן יקח צעד אחורה ויסרב להשפיע על בחירות הצדדים
ודעותיהם ואז יסרב להשפיע ולעזור לצדדים לקבל בחירות.
המגשר צריך להיות ערני שלא משנה כמה חומר מועבר הוא יהיה משוכנע שהוא יודע
קצת על הצדדים ,המצב והחיים בכללותם ,והרבה פחות מהצד עצמו.
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ערנות זו מייצרת את העובדה של אי התערבות כי המגשר יודע שהצדדים יודעים הכי
טוב .ממנו את המקרה ואת נקודת מבטו ,והבעיות ,וזה יוצר את ההכרה בצדדים כי הם
יודעים הכי טוב.
במקרה שיש צד חלש וצד חזק המגשר באופן אוטומטי מרגיש שהצד החלש יהיה זקוק לו,
להגן עליו ולעזור לו לצד החלש ,או שאם לא יעזור הצד החלש ירגיש מקופח עוד יותר
אבל רגש זה מלווה בדעה שיפוטית ,ואז הצד החזק יכול להרגיש שהמגשר לא
אובייקטיבי ,ולא ירגיש נינוח בגישור ואפילו ירגיש בעוינות מצג המגשר .
יחסי כוחות אלה הם הרבה פעמים מורכבים ולא מאוזנים  ,ואסור למגשר לתת לעובדה
זו לגרום לו להיות שיפוטי ולהתערב אם יש צד חלש שלא מסמן לעזרה המגשר לא יעזור,
זה לא הכוונה ,הצדדים צריכים להרגיש ניטרליות מהמגשר.
המחויבות הזו של המגשר לגישור טרנספורמטיבי לא להתערב ביחסי הכוחות ,בעוד
שהליך זה לא מעודד התערבות שיפוטית ולכן במקום להגיד להם/לתרגל את דעותיו
השיפוטיות על יחסי הכוחות המגשר מודרך רק מהדעות של הצדדים וממה שהם אומרים
להכווין אותם לפתח את הבעיות והאופציות.
הכי טוב בגישור זה שהצדדים כבר יסתדרו בהתבסס על הדעות שלהם ומנקודת מבטם
אם הבעית יחסי הכוחות עולה המגשר עוזר לצדדים להבהיר בדיוק מה הצדדים רוצים
להביע לצד השני ושיעשו את ההחלטות בעצמם.
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 .4לצדדים יש את מה שצריך שהמגשר לא יהיה שיפוטי לגבי הצדדים עצמם ואופיים
"לקחת גישה אופטימית של הצדדים למוטיבים שלהם".
בקו מנחה  3אמרנו שאסור למגשר להיות מעורב באופן שיפוטי ביחס לדעות הצדדים
וההחלטות שהם הגיעו אליהם  ,והבעיות וגם בניהם ולא להיות שיפוטיים ביחס לאופיים
של הצדדים ובניהם ולא לערב רגשות בקשר למדדים חלשים או חזקים ,קו מנחה  4מדבר
על שהמגשר לא להיות שיפוטי על הצדדים עצמם ועל אופיים .המגשר צריך להיות
אופטימי או פסימי לגבי יכולות הצדדים והמניעים.
וזה מאוד חשוב ליצור גישור טרנספורמטיבי כזה שנותן בטחון וגישה חיובית ביכולות
הצדדים להגיע לפתרון בדרכים שלהם.
-270המגשר לא מבסס את דעותיו האישיות על המחלוקת לא משנה על מה המחלוקת.
בקיצור המגשר אופטימי או פסיבי על החלטות הצדדים וזה מאוד חשוב בגישור.
המגשר רואה את המחלוקות ברגע הכי גרוע  ,הוא צריך להישאר רק צופה.
בגישור רגיל שאם מגשר רואה שהצדדים לא מסתדרים הוא צריך לקחת יוזמה ולהציע
להם פתרונות הצעת מגשרים וכדומה.
אבל פה על המגשר להיות תלוי בצדדים על מנת שתהיה העצמה והכרה .שהפתרון יגיע
מהצדדים עצמם .אם יש טעם רע כלשהו אם הצדדים מסופקים ניתן להמשיך אבל אם זה
לא מסתדר הצד יכול לבחור לעזוב את הליך הגישור  ,בכול מקרה המגשר לא מתערב רק
הצדדים מחליטים בעצמם .יכולות להיות הפתעות בדרך אפילו שזה נראה שזה לא
מסתדר אחר כך הצדדים יכולים פתאום כן להסתדר דרך הקונפליקט עצמו
מחויבות זו של המגשר להניח לדעות שלו הצידה ,מאוד חיוני לגישור הטרנספורמטיבי
בגלל זה משפיע ישירות על השלבים שמגשר יעשה או לו בגישור.
השאלה השקטה מה יעשה מגשר שמרגיש שצד מתנהג באופן לא הולם או לא מתייחס
לתהליך?
שצד אומר או רומז שהצד השני מתנהג באופן לא ראוי לא תם לב וממעיט בהליך ,
המגשר מאפשר לעודד ועוזר לצד המוטרד בהכוונה  ,ואם זה לא עובד אז ניתן בכל שלב
להפסיק את ההליך להמשיך בתביעה לשביעות רצונם .אבל אם צד מסופק התהליך יכול
להמשיך.
גם פה המגשר לא מביע את דעותיו השיפוטיות על הצד שהתנהג באופן לא ראוי ,או על
ההחלטה להפסיק את ההליך  ,ושהמגשר פועל ככה זה נתפח של ההליך של אי
התערבות והעצמה שבו מגשרים בהליך הטרנספורמטיבי מחויבים אם פועלים כך אז
יכולה להיות תובנות מפתיעות בהליך.
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 .5יש עובדות ברגשות -המגשר צריך לתת ולאפשר ולהיות אחראי לכך שצדדים יביעו
ויבטאו את רגשות .
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בהליך הגישור המגשר רואה את ההבעות והרגשות של הצדדים ,כעס ,כאב  ,תסכול ,
כחלק אינטגראלי של הליך שיש בו קונפליקט .המגשר יעבוד עם הצדדים על רגשות אלו.
תרגול זה של הבעת רגשות על מנת להגיע למטרה לעשות גישור טרנספורמטיבי אופציה
להעצמה והכרה בהבעת רגשות.
תסכול לדוגמא  :לעיתים זה לפעמים רגש של חוסר ודאות על מה אם בכלל יהיה ניתן
לעשות או איזה בחירות אפשרויות לצד ,במילים אחרות תסכול לעיתים מסמן על
אופציה של העצמה.
כעס יכול ליצור מצד חוסר הבנה על הניסיון של הצד השני ,במקרים כאלה הבעת הכעס
יכולה לאותת על אופציה של הכרה לנקודת מבט של הצד האחר.
להתעלם וללכת צעד הצידה או לא להתייחס לרגשות זה למעוך את האפשרויות להעצמה
והכרה  .בגישור רגיל -הרבה פעמים-זה מפתיע כמה תרגילים טקסטים מייעצים ישירות
למגשר להסיט את הצדדים מהרגשות והבעת רגשות ולשלוט בהם שהם מופיעים) גרילו
 (.1991הערך היחידי שקשור להבעת רגשות הוא ההשפעה ,שלהיפטר מרגשות על מנת
להתמודד ביתר בהירות בבעיות האמתיות.
הגישור הטרנספורמטיבי מאפשר ומעודד את הצדדים לפתח ולהביע רגשות בהליך לא
לשלול אותם כדי ליצור העצמה והכרה.
ולכן שצד מביע רגשות  - 272המגשר לא מחכה שהרגשות יעברו ואז עובר לנושא המדובר
להסכם ,אלא במקום המגשר שואל את הצדדים לתאר את הרגשות שלהם ואולי יותר
חשוב לתאר את הסיטואציות והאירועים שקראו להם ומה הם הרגישו ,תיאור זה של
העובדות עם הרגשות ,לעיתים מבהיר נקודות מסוימות שהצדדים נאבקים להתמודד
איתו זה עוזר להם לקחת שליטה על הסיטואציה שלהם ולהבין ולהיות מובן על ידי הצד
השני.
שנקודות אלו עולות ומגולות המגשר יכול לעזור לצדדים להתמודד עם הרגשות כמו שהם
בוחרים ישירות ובבהירות ועם לה הבעיה ישירות .יכול המגשר לעזור באמצעות העצמה
והכרה.
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 .6להבהיר את הבלבול – לאפשר לצדדים לחפש בעצמם מהו הקונפליקט/המניע האמיתי
שהצדדים יבינו מה הם רוצים אחד מהשני ומה יהיה הבחירות הנכונות עבורם ,זה שלב
להעצמה .לכן קו מנחה נוסף לגישור לאפשר ולפעמים לעודד את הצדדים לחפש את
המקורות של המחלוקות והאי ודאות .באופן פרקטי -זה אומר שהמגשר מוכן ללכת לפי
המחלוקות כפי שהם עולות  ,ושהצדדים מגלים מה הסיכונים ,איך הם רואים את הבעיה,
מה כל צד מאמין שהצד השני מוכן לבוא לקראת ,ומה הם רואים כפתרון אפשרי .המגשר
מרגיש בנוח שהצדדים מדברים על כך ולוקחים זמן לנסות לקצר את ההליך  ,אפילו אם
אין הבנה ברורה על מה שהעבר היה ומה שהעתיד צריך להיות  ,המגשר מאפשר דיון
פתוח וזה מאפשר לצדדים זמן לבירור הקונפליקט.
בפרקטיקה -שהמגשר צופה ,הוא לא בטוח לפעמים על מה המחלוקת .אבל משאיר את
המחלוקת בידי הצדדים.
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 .7האקשן קורה ב"חדר" להזכיר שהפוקוס על הכאן ועכשיו באינטרקציית
הקונפליקט273.
בגישור טרנספורמטיבי  ,המגשר משאיר את הפוקוס על הכאן ועכשיו  .על המהלכים
וההערות שהצד עושה במהלך הפגישה .כל הדיבורים  ,ההצהרות על המחלוקת
והמהלכים שהצד עושה "בחדר" לכל הצהרה שיצאו מהמחלוקת ומה מתקדם בינהם.
בגישור רגיל המגשר תומך בדעות הצרות של הצדדים שמעלים הצדדים.
המגשר פה שם את הפוקוס על ההצהרה הספציפית של הצדדים ,במהלך הגישור על איך
שהם רוצים להיראות  ,מה חשוב לצדדים באמת ,למה הנושא הזה באמת משנה ,מה
הבחירות שהם רוצים לעשות ,המגשר משתמש בפוקוס הזה לתפוס במדויק את
הנקודות הלא ברורות של הצדדים .שאפשרויות מוצעות ,לשאול איפה שצדדים מרגישים
לא מובנים ,איפה שצד לא הבין את הצד האחר ,פה זו הפוטנציאל להעצמה והכרה.
שהמגשר רואה את הנקודות האלה פה המגשר מאיט קצת את השיחה ולוקחים זמן
לעבוד עם הצדדים יחד או בנפרד ,על הבהרה נקודה מסוימת ,החלטה  ,קומוניקציה ,
ולקיחת פרספקטיבה זו העצמה והכרה .קו מנחה זה ששמים פוקוס על מחלוקות
אמיתיות שהעלו הצדדים ,קונפליקטים ,תוך כדי הכאן ועכשיו ,זה תהליך של העצמה
והכרה  .זה מראה שהמגשר הוא מתרכז במטרות של הכרה וההעצמה ,
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זה מראה שהמגשר לוקח תפקיד אחראי ולא תפקיד ישיר שמנווט את הצדדים להגיע
לפיתרון .ואז מאפשר לבעיה והפיתרון להעלות על ידי הצדדים עצמם והחלטות בעצמם,
המגשר מבין שבזמן שהצדדים עובדים להגדיר ולפתור את הבעיה בחדר ,ואז הם מנסים
למצוא פתרונות מתוך הבנה וניסיון להבין אחד את השני " ,בחדר" יחדיו.
U

" .8לדבר על העבר ואיזה ערך יש לו על ההווה של הצדדים" להיות אחראים על הצהרות
הצדדים לגבי אירועי העבר.כשהצדדים הולכים אחרי גישה טרנספורמטיבית המגשר לא
רק מאפשר אלא גם מעודד לדבר על אירועי העבר ,על ההיסטוריה של הקונפליקט  ,כי
לעשות ככה זו לעיתים זו דרך טובה לנסות לעשות העצמה והכרה ולהשיג מטרות של
העצמה והכרה.
ההערות של הצדדים על העבר יכולים להיות מאוד רלבנטיות לעתיד באינטראקציה של
הקונפליקט .לדבר על מה שקרה בעבר כל צד מעלה נקודות חשובות על איך היא או הוא
רואה את עצמו ורוצה להיראות בעיני הצד השני.
בהצהרות אלו הצדדים אומרים מי הם ומה כל צד חושב על הצד השני הוא היום.
הצהרות אלו מבססים בסיס חיוני להכרה שצד יכול לבחור לתת הכרה לצד השני לשקול
את דעותיהם אחד של השני והמוטיבים .למשל :לחשוב שוב  -על הדעות שלהם ועל
המוטיבים שלהם אחד של השני ,והאופי  ,בלי בניית השיחה על העבר אי אפשר לעבור
ולהחליף את ההכרה בהווה לבניית העתיד פה המגשר עוזר לצדדים לדבר על העבר
במטרה לבנות יסודות להכרה בעתיד .המגשר מנסה לעזור לצדדים לנסות לשקול את
הדעות על העבר אם הם רוצים בכך ולראות אם צד רוצה להכיר בדעותיו של צד השני.
באופן דומה ,שצד עובר על העבר הם באופן תדיר מגלים לעצמם ואחד לשני את
הבחירות שלהם לאורך הדרך .הם נהיים מודעים לנקודת מפתח כמו שהיה להם
משאבים ואופציות שהיו נגישים להם אך לא התייחסו אליהם.
שזו מושגת הצדדים רואים נקודת מבט חדשה לבחירות ,לאפשרויות הנגישות להן שזה
צעד לשיפור.
ואז יש את נקודת התפנית יש נקודת מבט שונה לפתרון .וזה צעד משמעותי לקראת
העצמה והכרה של הצדדים .ולחשיבה טובה יותר אחד כלפי השני להבהרת הפתרונות.
U

U

U

U

U

U

U

" .9קונפליקט יכול להיות זמן רב של רומן"
מגשרים שמבינים את הליך הגישור הטרנספורמטיבי מבינים שהעבודה שלהם כוללת
שלבים לאינטראקציה בין הצדדים שהחלה לפני ההתערבות של המגשר ,ובהרבה מקרים
ימשיכו הצדדים בצורה כלשהי גם אחרי שההתערבות נגמרת .באופן מעשי זה אומר
שנקודת השקפת המגשר וההתערבות זו נקודה בשלב מאוחר יותר ולכן זה יקח זמן.
השקפת זמן ארוכה לקונפליקט זו זה קו מנחה נוסף .
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מגשר של גישור טרנספורמטיבי הם מאמינים ששום התערבות יחידה יכולה להצביע על
כל המימדים של הקונפליקט  .הם מבינים בהרבה מקרים שלא כל העבודה שהצדדים
צריכים להשיג יכולה להיעשות דרך התערבות .הם מכירים שאפילו שהולכים ומסכימים
להסדר זה לא אותו דבר .במקום זה הגישה שלהם היא שזה חיוני להגשים התערבות על
ידי העצמה וההכרה שתמשיך גם מעבר להליך הגישור .לפעמים זה מגיע להסדר לפשרה
ולפעמים זה לא מגיע לכך.
גישה זו קריטית כי המגשר צריך להימנע מגישה ישירה של להגיע רק להסדר.
שמגשרים מתרחקים מהסדר כי הצדדים נאבקים עם רגשות של התחייבות ורגשות של
ספקות  ,מגשרים של הגישור הטרנספורמטיבי מאפשרים לרגשות אלה לקרות ואפילו
מקבלים אותם בברכה כרגע של שחרור ,וזה העצמה.
זה אומר שמגשר לא חושש מכישלון אם לא מגיעים להסדר ,הם לא נכנסים לפאניקה
שצדדים כמעט מגיעים להסכם ואחר כך נסוגים אחורה במהירות או באופן לא צפוי.
כי הם פועלים בגישה של גישור טרנספורמטיבי להעצמה והכרה.

" .10צעד קטן נחשב" הרגשה של הצלחה שהעצמה והכרה מופיעים אפילו במינון קטן
להרגיש רגש של הצלחה חשוב לשמור על האנרגיה והמוטיבציה שנחוצים להליך הגישור.
קו מנחה זה של מונח של מה שמביא למגשר את תחושה של ההצלחה.
6
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מגשרים מקבלים תחושת סיפוק שכמופיעים העצמה והכרה במהלך המפגשים ,כאשר
לצדדים עוזרים להגיב לאפשרויות להעצמה והכרה  ,אם הם בוחרים לעשות זאת בדרך
שמחזק את המודעות וההבנה על מה הסכסוך ,ולהבין את הצד השני וגם לחמול על הצד
השני.
יש הצלחה כאשר הצדדים מגיבים לאופציות שלהם.
למגשר תחושת סיפוק – ברגע שאדם עבר הליך גישורי הוא עובר שינוי ,שמשפיע על חייו
בכול תחומי החיים .על המשפחה ,בעסקים ,בסביבת המגורים.אפילו אם אין הסכם סופי.
יש הצלחה .במקום הם רואים ומעריכים את קצה החוט שמקשר בין שני הצדדים .הם
מבינים שבלי הצעדים שהצדדים עשו הערך של כל הסכם שהיה מתקבל על ידי התערבות
בלי העצמה והכרה יהיו חסרי ערך .לבסוף הפוטנציאל של ההליך הגישור ,שאדם החווה
גישור ,מעבר למטרה להגיע להסכם או פשרה עובר שינוי ,אותו אדם מפנים בעצמו ולוקח
אתו דבר מהותי וחיוני ,מהליך הגישור להמשך חייו ,שחודר ומשפיע עליו בתחומים
אחרים בחייו ,השינוי מתבטא בכך ,שהאדם לומד מתוך העצמה וההכרה לנסות להבין
את האחר לנסות להגיב בחמלה גם כאשר לעיתים המחלוקת קשה ומכאיבה ,זהו
השינוי הטרנספורמטיבי .ואפילו אם נעשה הצעד הקטן הזה זו הצלחה.
אם ונוצר הסכם במשא ומתן בין הצדדים אז הרי זה משובח והצלחנו ליצור ולהרוויח שני
יתרונות מהליך הגישור .המגשר מודע לכך שהצדדים יכולים לסרב להגיב להעצמה,
ובעיקר להזדמנויות להכרה .כן הוא מצפה ,שבנקודה מסוימת ההזדמנויות להעצמה
והכרה יפסיקו להתגלות ,והישיבה תסתיים .לעתים בסוף הליך הגישור הסדר ימומש
ולעתים לא ,והכל על פי החלטת הצדדים .בכל מקרה ,הצדדים ישתנו ויצמחו במידה
מסוימת.
גישה שונה לגישור שכל מטרתו להגיע להסכמים שבו כל צד בהסכם מקבל את הצורך
המשפטי שלו למצב אך הרגשות והכעס לא באמת נפתרים.
U

U

U

U

U

U

עמוד  276במאמר 10 -הכללים מחזקים את הליך הגישור טרנספורמטיבי .ומבהירים
את התיאוריה ומרחיבי את האופקים.
 10הקווים המנחים האלה עוזרים להקים חוקים ולהגדיר שורשים לגישור
טרנספורמטיבי.
 10הכללים מאפשרים העצמה והכרה ולתת לצדדים להגיע בכוחות עצמם לרצונות
שלהם .וכך יגיעו גם להגיב אחד כלפי השני .המגשר נשאר נטרלי.
 10הקווים יכולים לעזור גם ברמה שונה להגדיר את סביבת העבודה  .הפרטים שדיברנו
עליהם הם המפתח לתרגול .
לבסוף 10 ,הקווים מנחים של הגישור מראה תקשורת חשובה – לגישור והם מראים
שהקווים מושרשים באופן דומה בסביבת גישור טרנספורמטיבי – על מנת שההליך יצור
את השינוי ללא התערבות רק ע"י הצדדים עצמם.הגישור הטרנספורמטיבי כבר התגלה
וכבר המגשרים מועסקים בכך ,המאמר הזה תומך בקווים מנחים לעבודה  ,ללא גישת
התערבות ,הקווים בהכרח כוללים תובנות חשובות ומועילות בדרכים שהאלמנטים יכנסו
לעולם ויתרגלו את האלמנטים האלו בסביבת העבודה.
U

U

U

U

U

סיכום ההרצאה
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היתרונות בהליך של הגישור הטרנספורמטיבי
U

 .שיהיו יותר אנושיים ויותר אכפתיים .1הגישור הטרנספורמטיבי מנסה ליצור שאנשים
השגת המטרה הזאת ,מאפשרת לשנות את האנשים שחושבים רק על עצמם) ,חלשים או
אנוכיים( ולשנותם לבטוחים ולחזקים ואכפתיים ובנוסף הגישור גורם להם להשקיף על
הסיטואציה בו מצוי האחר הצד השני.
U

U

ולכן השינוי שייווצר הוא מאוד משמעותי הן בגישור הפרטני והן לאפקט שהוא יתן
לחברה בכללותה ובמצב זה החברה שלנו תצא מתוקנת יותר.
 .2אימוץ הגישור הטרנספורמטיבי מונע את בעיית "ההסדרים האשלייתיים" אשר
הגישור על ידי העצמה וההכרה שולל הסדר אינם משביעים את רצונו של אף אחד.
אשלייתי ,כי שיש ההעצמה וההכרה נוטים להוציא הסכם לפועל שמקבל משמעות
מוצלחת ומספקת יותר שממש הצדדים בעצמם הגיעו אליו .כאשר אין מגיעים להסדר זה
משום שאין הסדר קביל על שני הצדדים וזה גם בסדר עדיין הצדדים עברו הליך מקדם
הצדדים ישתנו ויצמחו במידה מסוימת.בכל מקרה ,ו
U

U

U

החסרונות בהליך של הגישור הטרנספורמטיבי
U

.1הגישור הטרנספורמטיבי לוקח זמן לפעמים בתיקים של תביעות קטנות הצדדים באים
להתדיין בעניין נקודתי ורוצים לפתור את המחלוקת נקודתי ומהיר.
.2הגישור הטרנספורמטיבי מצריך מהמגושר לעשות שינוי לא כולם מעוניינים לעשות
שינוי כזה או אחר ,שינוי אישי ,אישיותי וכדומה..

בברכה ובב"ח
חני צ'רנובילסקי ,עו"ד

8
חני צ'רנובילסקי ,משרד עורכי-דין
רחוב ההגנה  ,17פתח תקווה 49591

Hani Chernovilsky, Advocate, L.L.B
HhganA 17 Petach-TikvA 49591

