גישור בחינוך
השילוב והחיבור שבין הילדים הלומדים במערכת החינוך מגילאי הגן ועד לסיום התיכון ,לצד המעטפת
שהילדים מקבלים מההורים ,בליווי אנשי החינוך :מורים ,גננות ,צוות ניהול בית הספר והגנים ,ואנשי
המנהלה וההוראה ברשויות המקומיות ובמשרד החינוך יוצרים אתגר בהצלחת החיבור בין כולם בכלל,
וזאת במיוחד נוכח השינויים בשיבוצי הילדים למסגרות השונות לפי הגילאים והצרכים.
כאשר מתעוררת מחלוקת בין תלמידים והורים בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין אנשי החינוך על גווניהם
הרבים ,הדרך להבערת השטח היא קלה ומהירה באמצעים הקיימים היום.
אנשי החינוך מגיעים מתוך תחושת שליחות ורצון להקנות לתלמידים ידע ,חינוך ואהבה למקצוע ,אך
נתקלים באתגרים רבים ומגוונים ,.כאשר ההתאמה לצרכי כל חניך וחניכה אורכת זמן באופן טבעי .אך
פעמים שבהם קיים צורך במתן מענה מהיר ומיידי מוטב להסתייע בהליכי גישור והידברות באמצעות
מומחי הבית לגישור העוסקים בתחום החינוך.
כלי הגישור במערכת החינוך הינו חשוב ומהותי לניהול ממשקים בין -אישיים בשיתוף פעולה ,לשיפור
מערכות היחסים להעצמת התלמידים .ולהמשך עשיה ברוכה של אנשי החינוך ...
צוות המגשרים של הבית לגישור ובוררות ,המתמחים בתחום זה הינם אנשי מקצוע המכירים את
המערכת ונותנים ליווי ומענה מקצועי המאפשר שיח מכבד ואחראי תוך בניית הסכמות בזמן קצר
לשביעות רצון הצדדים ובמגבלות הקיימות.
דוגמאות לסכסוכים בנושאי חינוך בהם מרכז הגישור בבית לגישור ובוררות עוסק:
-

-

בניית הסכמות במחלוקות בין הורים לצוות המורים והנהלת בית הספר בסוגיות אסטרטגיות בעלי
השלכה משמעותית על בית הספר והקהילה גישור בין  2רשויות מקומיות סביב נושא אגרות תלמידי
חוץ וכל מערכת היחסים בין הרשות הקולטת לרשות השולחת.
גישור בסכסוך בין הורים למחלקת החינוך ברשות
גישור בין צוות המורים והנהלת בית הספר למשרד החינוך.
גישור בין הורים לבין מובילי הנהגת תנועת הנוער בישוב.
גישור בין הורים לבין משרד החינוך ועוד.

מרכז גישור בבית לגישור ובוררות
מרכז הגישור עוסק בתחומי גישור רבים ומגוונים ,תוך מתן מענה לקהלי יעד רבים .את הליכי הגישור
מקיימים ומובילים מגשרים מקצועיים ומנוסים.
לפרטים נוספים ,הפניה ותיאום הליך גישור צרו קשר:
טלפון03-6844233 :
דוא"לgishur@masham.org.il :

