
17:00

 הרצאת פתיחה - פרופ‘ ברוך בוש17:20

חלוקה לחדרים18:10

הפסקה18:00

האם דיאלוג טרנספורמטיבי יכול ליצור קשרים אמיתיים בין קהילות?

פתיחה ופרידה מברוך שוגרמן

 כיצד מרכז הגישור
 והדיאלוג בקהילה מגיב

למשבר הקורונה

2

 פשעי שנאה כהזדמנות
 לדיאלוג קהילתי

הרצאה מסכמת - אמנות שאילת השאלות: כלי חוצה גבולות19:00

סיום20:00

34

Ontario, CA
Ms. Julie Friesen

Director of Programs-Community Justice 
Initiatives of Waterloo Region (CJI)1

Creating Opportunities 
for Community Dialogue 
following Hate through 
Community Mediation

2

Housing Crisis: How the Community 
Mediation Center Responded to the 

COVID-19 crisis?

Minnesota, USA
 Professor Sharon Press

Director Dispute Resolution Institute, Mitchell 
Hamline School of Law. Co-President, 

Community Mediation Minnesota

Teaching Mediation 
to Children with 
Special Needs

Different Cultures, 
Similar Goals

London, UK
Mr. John Allison

Chair, London Mediation 
Community Council

Singapore 
Professor Stephen Poh & Mr. John Ng

Singapore Mediation Centre (SMC) and 
Community Dispute Resolution Tribunal 

(CDRT)
3 4

 התאחדות מרכזי הגישור
והדיאלוג בקהילה

1

אונטוריו, קנדה
ג‘ולי פרישין

 מנהלת תוכנית צדק קהילתי במרכז
גישור ודיאלוג בקהילה ווטרלו

מינסוטה, ארצות הברית
פרופסור שרון פרס

 מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה

 תרבות שונה,
 מטרות דומות

 גישור בחינוך בקרב ילדים
 עם צרכים מיוחדים

לונדון, אנגליה
ג'ון ווילסון

 יו"ר מועצת מרכזי הגישור

סינגפור
פרופ' סטיבן פו ומר ג'ון נג

 מגשרים בכירים במרכז הגישור סינגפור
 ובבית הדין ליישוב סכסוכים בקהילה

 

?

יום עיון מקוון
גישור ודיאלוג בקהילה ברחבי העולם

מנהל השירות לעבודה קהילתית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 הנחיה: עו“סק יעל שקד, מנהלת מרכז גישור
ודיאלוג בקהילה, מועצה אזורית עמק חפר

הנחיה: ג‘וני אורבך, מנהלת מרכז גישור
ובניית הסכמות בירושלים מוזאיקה 

 הנחיה: ירון לוין (מנהל) וחנה מקדניאל (מתמחה)
במרכז חיפה לדיאלוג ויישוב סכסוכים - בית הגפן חנה

מיכאל צור, מומחה משא ומתן, ניהול משברים וגישור בארגונים בארץ ובעולם

 הנחיה: ד“ר דיויד שמעוני (דייב), מנהל אקדמי
המגשרים ארגון  ויו“ר  גושרים  קבוצת   של 

בישראל בשנים 2016-2020

16.6.21

Facilitation: Ms. Yael Shaked, 
Community Social Worker, Manager 
of the Emek-Hefer Mediation Center

Facilitation: Mr. Yaron Levin (Director) 
& Ms. Hannah McDaniel (in training),  
Haifa Center for Dialogue and Conflict 

Management - Beit HaGefen

Facilitation: Ms. Joni Orbach, 
Director of the Community 
mediation Center in Jerusalem

Facilitation: Dr. David Shimoni, 
Academic Director at Goshrim Group

Online seminar
Community Mediation and Dialogue around the World

17:00

17:20 Opening  Keynote Lecture - Professor Robert A. Baruch Bush, USA

18:10 Lectures (Breakout Rooms)

18:00 Break

19:00 Concluding Keynote Lecture - The art of asking questions: a cross-border tool

20:00 Seminar Conclusion

Can Transformative Dialogue Create Tangible Connections Between 
Communities?

Opening Remarks and Farewell to Baruch Sugarman

All sessions with have English/Hebrew subtitles as appropriate to the language of the lecture  l  Sign up here

Mr. Michael Tsur, Expert in Negotiations, Crisis Management and 
Mediation for National and International Organizations

Director of the Community Social Work Services, The Ministry of Social Services

|  הירשמו כאן      כל ההרצאות יהיו בליווי כתוביות ותרגום בהתאם לשפת ההרצאה

וועדת היגוי: עו"ד נורית בכרך, רות נחנסון, עליזה סילוורה, עו"סק יעל שקד,
לוין, רוני קלינסקי, חנה מקדניאל, ד"ר דיויד שמעוני (דייב), אבי סנדר, ירון 

בת-יה שרון, מיכל אורובנו, נועה שלו

.......................................

https://docs.google.com/forms/d/12o90nPRcHoNDwSiKkkrvvZ4BWo2-aTj53hfNwBTBc7c/edit?ts=60a3ceb6

