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מה בערכה?

מיזם דיבור חדש 
הקיימים  הכלים  במגוון  הציבור  את  לשתף  במטרה  הוקם  בקהילה,  והדיאלוג  הגישור  שבוע 

בעולם הגישור והדיאלוג ולהרחיב את ההיכרות עם מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. 

לסייע במטרה  מתנדבים  מגשרים  עם  יחד  השונות  המקומיות  ברשויות  פועלים  המרכזים 
בקהילה  דיאלוג  תהליכי  קיום  שלום,  בדרכי  הסכמות  ובניית  סכסוכים  ביישוב  לתושבים 

והטמעת שפה גישורית. 

את מיזם דיבור חדש מובילים מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, בליווי תוכנית גישורים הפועלת 
ובניהול  החברתיים  והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד  קהילתית,  לעבודה  השירות  בחסות 

עמותת מוזאיקה. 

במהלך השבוע יתקיימו מעל 100 אירועים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, 
חפשו אותנו באתר  'דיבור חדש' 

וצרו קשר עם מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה הקרוב לביתכם.



חצי שעה?קוביה?שוקו?

יוצרים דיבור חדש במשפחה: 

משחק שיח משפחתי

כל בן משפחה בתורו מטיל את הקוביה ועונה על 
השאלה לפי המספר שיצא בקוביה.

מצוין
אפשר להתחיל! 

אפשרות באפשרות א

משחקים עד שנגמר השוקו, מחר אפשר שוב!

ישישיש

 מי שהטיל את הקוביה עונה 
על השאלה בעצמו

מי שהטיל את הקוביה 
מפנה את השאלה 

לאחד מבני המשפחה 
המשתתפים במשחק 



יוצרים דיבור חדש במשפחה: 

אתם לא יודעים
עליי ש...

משמח אותי
כש...

13

5

ערך חשוב
בעיני...

6 4

2

כשאני מחוץ
לבית אני...

מרגיז אותי
כש...

תמיד רציתי לשאול
את...

משחק שיח משפחתי



כל משפחה מוזמנת לכתוב את האמנה שלה: כיצד נוהגים בשעת מריבה או ויכוח.

פנו שעה בה כל בני המשפחה נמצאים בבית, הכינו כוס שתיה חמה, הביאו עטים ושבו בנוחות.

התבוננו יחד ברשימת האוצרות לשעת מריבה המצורפת.

כל בן משפחה בוחר אוצר לשעת מריבה שהיה רוצה להטמיע במשפחה ומספר לכולם מדוע האוצר 

הזה חשוב לדעתו

כאן רבים בכיף

אוצרות מריבה

משתפים ומבקשים: 
מה יכול לסייע לי 

במקרה הזה?

כל מי ששותף לויכוח 
משתף, מה חשוב לו? 

ולמה זה חשוב לו?

מפרגנים במילה טובה 
ומנסים לראות את חצי 

הכוס המלאה 

נכנסים לנעליים של 
האחר: כל אחד אומר 
את נקודת המבט של 

הצד השני

רושמים על דף מה 
הפריע לכם או מה 

פגע בכם

במקום לומר במה האחר 
לא בסדר משתפים מה 

המריבה גורמת לי להרגיש

נמנעים מקללות או מכות: 
אם מוצפים רגשית, כדאי 

להתרחק לזמן מה

מבקשים ממישהו 
שלישי לסייע לנו 

לוקחים פסק זמן להירגע במציאת פתרון
וקובעים זמן לשיחה בעוד 

מספר שעות

חושבים על כמה 
אפשרויות שונות לפתרון 
ומחפשים פתרון שמקובל 

על כולם

במקום להאשים 
מבקשים



כאן רבים בכיף

אמנה לשעת מריבה

אנו, בני משפחת 

על החתום: 

מקבלים על עצמינו כי בשעת ויכוח או מריבה, נאמץ את ההתנהגויות הבאות: 

נכתב בתאריך:



גזרו את הכרטיסיות הבאות, כל אחד מבני המשפחה יכול לבחור כרטיסיה או שתים, ולהעניק אותם 
למישהו מבני הבית. אפשר להחביא מתחת לכרית, בתיק או פשוט לתת עם חיוך. 

אני רוצה לפרגן

באהבה

על

ל

אני רוצה לומר תודה

באהבה

על

ל

אני רוצה לבקש סליחה

באהבה

על

מ

אני רוצה לספר

באהבה

ש

ל

אני רוצה לאחל

באהבה

ש

ל

אני רוצה לבקש

באהבה

ש

מ

 פרגון משפחתיות

כרטיסיות


