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 רשימת האתגרים וההזדמנויות בגישור מקוון 
 

 ?איננו מתאיםמקרים  מתאים ובאילו באילו מקרים  -  גישור מקוון 
 

 ?לא למה  
   עזרים טכניים ותלות בטכנולוגיה ו לוגיסטיקה, אחריות   -
 בפן הטכניבעניין ו צורך להשקיע  -
 ת והאינטראקציה הלא מילולית חסרים חלק מהתקשור  -

 עורב י או פחות מ איש לא יכול להרגיש    -
 מהר יותר סתיים ה( יכולה לת/לב מצד הצדדים )והמגשר התשומת  -
 יבות החיסיון חש -
 יכול להוות מחסוםת, בסיסי תטכני יכולת נדרשת מהצדדים   -
 ן באופן מקוו  גשר לא יכולים או רוצים ל   ת/גשר ה כמ /הצדדים או את -
 בתחילה זה דורש הכנה, חשיבה ותכנון קדימה  -
 

 ?כן למה 
 גמישות  -
 נסיבות הההצגה יכולה להימשך" כמעט בכל "-
 ממקום למקום אינם חייבים לנסוע  ת /המשתתפים והמגשר -
 להתערבות במשבר  זמין כלי , יוזמה מהירה -
 בקלות להציג ולערוך מסמכים בצורה דיגיטלית   ניתן -
 מרגישים לעתים קרובות יותר ל אחד נמצא בסביבה )בטוחה( משלו, אנשים מכיוון שיש פחות עימות ישיר וכ  -

 חופשיים לשתף רגשות ולדון בנושאים רגישים   
 עניין   ת/בעל  / תומקבל/ת החלטלערב בקלות   ניתן -
   , למשל, להגדיר שרק אדם אחד יכול לדבר בכל  ה/ויכולפשוטו כמשמעו  יש לך שליטה על כפתורי התקשורת  -
 . א גלוייםל  או"השתק", גם להגדיר את כולם ל  ה /ה יכול/פעם ואת   
מי  נפרדים בהם תוכלו לדבר עם  ם תוכניות מסוימות מציעות אפשרות לחדר המתנה דיגיטלי וגם חדרי -

 ישיבה נפרדת. אלי במהלך קיום באופן אינדיבידו מהצדדים 
 

 אופן מיטבי השלבים, הטיפים והטריקים לקיום גישור מקוון ב 
 
כללי. 1  

ניתן  ות. לספקים מסוימים כגון סקייפ וזום יש אפשרויות בחינם. נונסי  ו אילו פלטפורמות זמינות ובצע ו קא. בד 
 . וידאו של ווטסאפב ה הועידלעשות שימוש בפייס טיים או בשיחת 

.  ונוחות מבחינת הרגשהלעבודה מה מתאים לכם  להם,   אתם זקוקיםמה הצרכים שהטוב ביותר? תלוי  מה
לעבוד גם מהפלטפורמה שהצדדים שלכם   כלו תו ,בנוסף לפעמים היישום הפשוט ביותר הוא הטוב ביותר. 

בחירת  בעת אפשרויות אבטחה  בחשבון רגישים במיוחד עליכם לקחת רגילים לעבוד איתה. במקרים 
 כם חשובה ביותר. אמצעי זהירות כדי להרחיק האקרים מהמערכת שלפלטפורמה. ה

  הוכןבדיקה, אך גם  בוצעהר שלאחלדרך , הפלטפורמה המיועדת צריכה להיות מוכנה רוב. לפני תחילת הגיש 
 . על כך המשתתפים  צדדיםלגיבוי. הודיעו ל שיחת ועידה גיבוי. לדוגמא, פגישת זום ו 

ם עובד  מארחיכל אחד מהכש. תקלות כדי למנוע  נוסף משותף ולהקמת מארח  גישורל  ניכרים ג. יש גם יתרונות 
מקוון. חוץ מזה, מארחים משותפים  רוב הסיכויים שלפחות אחד מכם יוכל להישאר , מחיבור אינטרנט אחר

 .במידת הצורךשונים  ם נפרדים בנפרד לחדרי עבור ל  יכולים גם
 . להשקיע באוזניות טובות ונוחות עם פונקציית מיקרופון   קלוי שד.  

ו / או    כםגם גישור מקוון. הלקוחות של ים מציע םשאת  LinkedIn ובחשבון  כםבאתר של באופן בולט  ימוה. ש 

ם וכך תוכלו לעורר עבורם את הרעיון כיצד תוכלו לשרת  יים שלא לחשוב על זה בעצמ היועצים שלהם עשו
 .אותם בנוסף
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 מראש הכנה .  2
 

  מבחן  ישיבת הזמנה למים במקרים מסויע והזמנה להצטרף עם נהלי כניסה, צעדים מעשיים לביצו  וא. שלח 
שהפונקציה של חדר    יםמוודא ם ת. ברוב המקרים קישור כניסה כללי מספיק. כל עוד אלפני הישיבה עצמה 

 .משתתפים' מופעלתה אשר את או 'המארח צריך ל /ההמתנה ו
או   כם, שכתובות הדוא"ל והמספרים הניידים של כל המשתתפים יהיו זמינים ומתוכנתים בטלפון שלודאו  ב.  

באמצעות סקייפ, למשל, ששלחתם   שאתם מקושרים וודאו שהכל מוכן מראש, כך  . כםבמחשב הנייד של
 .או שיצרתם קבוצת וואטסאפ או שיתפתם את מספרי הטלפון או המספר להתקשרות אליו , זמנה של זוםה

  וצריך לחפש או לשלוח הכל בדוא"ל באות   כםמפסיקה לתפקד, בדרך זו אינ כםאם הפלטפורמה המקוונת של 
 .גיבויה כדאי ליידע את המעורבים מראש על אפשרות  גיבוי ה פשרות לחזור לאים  אלא פשוט יכול   זמן,

  כםלבדוק במהלך הגישור על שולחן העבודה של  ותכתובת הדוא"ל שאולי תרצאו את   ,את המסמכים  מו ב. שי
וצלצולים מוזרים וזה גם    אותהתראת כל השאר. כך תוכלו לשתף את המסך שלכם בכל עת, לא תקבלו   רווסג
 .וך את המחשב הנייד שלכם למהיר יותריהפ
שיתוף מסמכים או  /להשתמש לצורך תקשורת חזותית או לעבודהים רוצ  םבאילו אפשרויות את יקלו  ג. ש

לפגישות מקוונות הוא בדרך כלל קצר יותר מאשר באופן אישי, כדאי גם    "רשימות. מכיוון ש"טווח זמן הקשב 
( מוכן  בוורדמסמך ריק )ינו שבו אתם כותבים משהו מדי פעם. הכ לוח למשל, יש מאחוריכם    להחליף. כך

 .כמה שיותר רעיונות במהלך סיעור מוחות או לקבוע סדר יום  עלות הל  דוג'ות לשום הער י לר
ם  את הטון. את   הכתיבכדי ל חסוי משל מסך קבלת פנים ראשון עם המילהל  –מראש כמה שקופיות  ינו ד. הכ

 .להלן(  ו ה לרמה מתקדמת )ראגם לקחת את ז  יםיכול
יץ מסמך אחד בדואר רגיל  ימנע מהצורך להפמראש. תוכלו לה מומלץ להחתים ולהחזירה. הסכם גישור: 

דיגיטלית, כך שיש להדפיס את המסמך מספר פעמים וכך יהיה    הלוך ושובאו לשלוח אותו  , למשך מספר ימים 
 .ת(פחות קריא )שימו לב שלא תמיד מקבלים חתימה דיגיטלי 

תום ולהשיב  ים לחמהצדדכל אחד בקשו מלשני הצדדים ו כם  שנחתם על יד גישור בדוא"ל את הסכם ה  ולח יש
 בחזרה.  את העותק שלו 

 :הוראה כדלקמן בהסכם הגישור מוצע לכלול 
אם מספר עותקים של הסכם זה נחתמים בנפרד, כל עותק ייחשב כמקור והעתקים אלה מהווים יחד את  "

 ".ישורהסכם הג
היכן   וק נא בדך א, אטובשני המסמכים החתומים לצדדים בדוא"ל. זה עובד של עותק דיגיטלי   ו לחי לאחר מכן ש

 . םתובסמכו  םגישור האם הדבר מקובל בעניינצרכני השרלוונטי עם בתי המשפט או  
הקישור  ליל ומוקדם יותר כדי לבדוק את הצ להתחברלהסכים   ו זקוק לכך, תוכל אתם או מי מהצדדים אם  ו

באותו    כנס אליהשאם יש לכם פלטפורמה עם פונקציית חדר המתנה, תוכלו להי  , . הודיעו גם לצדדיםהויזואלי 
שייקח זמן עד שהם יתקבלו )אחרת אנשים לפעמים ממשיכים להתנתק ולהתחבר כי הם חושבים    רקזמן 

סוימים, זה הגיוני  או שיחת ועידה שניכם מתקשרים בו זמנית. במקרים מ סקייפ, בשיחות  .( שגוישמשהו  
 .םדירנפלהם שיש חדרי המתנה להודיע 

 .שלכם וידאו את ה ים  מפעיל  םדים רואים כאשר את ה הצדגם מ  קו, בדשלכםהמבחן שיחת ז. במהלך  
 
 התחלת הגישור .  3

 
  ים שמתקשר   אלה  ם)למשל זום( או שאת  את הפלטפורמה עם פונקציית חדר ההמתנה מופעלת  כםשיש ל  וא. ודא 

אם האדם האחר   כםלהכניס מישהו לחדר הגישור הדיגיטלי של  ו בו זמנית. אל תתפת  מאשרים את הצדדים /
לוקח זמן רב להגיע. עדיף לשלוח הודעת טקסט או דוא"ל לשניהם  הנוסף אם לאדם שם. גם מצא לא נעדיין 

 .במקרה כזה
וונת ולהבטיח שכולם יידעו להשתמש בה לדברים  ב. השקיעו זמן בהתחלה כדי לעבור על המערכת המק

 תהליך.  ה את וביללה ת / היכולות של המגשר על כולם  יידע את קשר משותף, ומ /בסיסיים. זה יוצר חווית למידה
 

 :כל הזמן, וודאו שהם יודעים כיצדיהיו על השתק כולם לא ידיאו ואלא אם כן לא תשתמשו בו 
 להשתיק / לבטל את ההשתקה של עצמם .  1
 לכבות וידאו ל /  י הפע. ל2

 :את המשתתפים כיצד   למדו,  כם בפונקציות מתקדמות ובהתאם לסגנון הגישור של ו אם תשתמש
 הם לשתף את המסך של  יםלהיות מסוגל  .3
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אותם לבחור אדם ולא "כולם" אם הם רוצים שיהיה   להזהיר לשלוח הודעת צ'אט )   יםלהיות מסוגל  .4
 )פרטי

 .' המשותף וכו חזרה לחדר המפגש נפרדאיך להגיע מחדר   .5
 .הפסקהלבקש את היד או  להרים  .6

 
ר שיכולים להאזין  בחדרים אנשים אחמשתתף העם ישנם  במפורש אם   ו סודיות ושאל את עניין ה  וק בד .ג

לדווח אם זה קורה במהלך הפגישה. מכיוון שקל יותר ליצור באופן סודי קטעי וידאו,  כן בקשו  ו
 .ברשת, ציינו זאת במפורש ' הקלטות קול וכו

ולעבור עליו במשותף  הסכם הגישור דרך המסך שלי לשתף את רבה תועלת   תאני באופן אישי מוצא
 עם הצדדים. 

 
 ור במהלך פגישת הגיש. 4

 
יש צורך   שכולם יוכלו לציין אם  כדאי להסכים, ולכן  גישור מקוון תשומת הלב פוחתת במהירות ב . א

על ידי   של המשתתפיםלב ה תשומת על  לשמור   נסו בהפסקה ושזה יכול להיות לעתים קרובות יותר. 
על    )ניתן גם להדביק  מאחור ללוח  מעבר לדוגמא,  .  הגבלת זמן הדיבור ועשיית משהו אחר מדי פעם 

.  כם בפלטפורמה של אם זמין  ף זאת בלוח דיגיטלי יהחל . ניתן ל( כשהישיבה מתבצעת מהביתהקיר 
 .שהו לשתות או ללכת לשירותיםמ קחתל  , הפסקה מדי פעם כדי לאפשר לכולם לעשות זאת ו קח

אחד בכל  לדבר    יםיכול פלטפורמות מסוימות )למשל זום( מאפשרות לקבוע מראש אם משתתפים  . ב
  מהבחינה הזו, גישור מקוון . ספציפי דםאו א   , להשתיק את כולם יםיכול   םמנית. אתבו זפעם, או 

 .תקשורתהכפתור בקרת שליטה על ב  לגמרי  ם פירושו שאת
שעה וחצי או  חריגים ....(.  מפגש ארוך אחד )עם זאת יש  ולאצרים  לתכנן כמה מפגשים קכדאי   . ג

 .סיבותנ ה לרוב  יהיה המקסימום הארוך מספיקמקסימום שעתיים, 
אנשים לעיתים  בתמורה  , אבל לא מילולית ישנו חסך של תקשורת פעלה מקוונת בהש  מלמדניסיון ה . ד

וזה לעתים קרובות עוזר לחלוק רגשות ולטפל   הם מקום משלב יותר ים קרובות מרגישים בנוח / בטוח 
  ,ם גם לא מסתכלים זה לזה ישירות בעיניים, לא יושבים אחד מול השנימשתתפיה .בנושאים קשים

 .ת מבטאבל תמיד יכולים לראות זה את זה ומסתכלים על אותו הדבר מאותה נקוד
ולכן יש   להיות לא טבעי  התת קרקעיים יכול הזרמים  על שיחה  מההקדמה העסקית ל המעברלפעמים  .ה

כמה תמונות  להציג הוא   לטפל בזה  כדי מה שעובד טוב בשבילי  סקי. נטייה להמשיך ולדון בתוכן הע
  יחה על מה שנמצא מתחת למיםרצה להתחיל בשנש הסבר עם   קרחוןשל  ציור  מועילות, למשל, 

 הרגש / חסימה / התנגדות / דאגה וכו '  איפה  ולברר
  מראש אתכתוב ל  מהצדדים תהגישור והצדדים, לעתים קרובות אני מבקש  בהתאם לסוג  . ו

עוזר    (. זהרשימת שאלות לתדרוך   תלחו ש  ולהחליף ביניהם )אני  עמדה נייר בהפרספקטיבה שלהם  
זו דרך טובה לוודא שהתוכן הוחלף  . הדיגיטליות  פגישותהלמרות  , לזרם התחתון   לפנות  לשיחה 

 והועבר לצדדים.  
ולשאול/לוודא  או פרפרזה    ,ספק סיכום ב ל חשו גישור פנים אל פניםלעתים קרובות יותר מאשר ב  .ז

  התת קרקעיים   יםהזרמ מערכת היחסים והרגש /  קלטת זאת כהלכה. והכי חשוב: לסכם במיוחד את ש
 .תֹוֶכןהאת וכו '. לא רק תחומי העניין / החששות  /

  לטכנולוגיה יש ש  שתיקות מרגישות לעתים קרובות טבעיות יותר ברשת, אולי בגלל שאנחנו רגילים . ח
 .עשו שימוש נרחב בשתיקות.  תקלות טכניות לפעמים 

  תכלל בפגישות קצרו שמדובר בדרך עצמי שעם גישורים מקוונים, בין השאר בגלל  ל  מזכירה אני  .ט
הצעה שהם   בקש מהם לסכם ללמשל,  .  להאציל יותר סמכויות על הצדדים   הותכופות יותר, אני יכול

בחון את  הצד השני יכול ל הגישור.  הציעו בעל פה במהלך הפגישה בדואר אלקטרוני למעקב אחרי
או   הערה: תקשורת בדוא"להיה מפגש אפשר יהיה לדון בה. ישבשקט ובפעם הבאה  ההצעה 

גם  בצורה שלילית יותר(, שגויה ) לפרשנותתנת  ינ דעת טקסט היא מסובכת ולעיתים קרובות בהו
תקשורת  שקול היטב אם  ל  כדאימסר שהתפרש לשלילה מספר פעמים.  הנמען עשוי לקרוא מחדש 

 . ל יטרליות באמצעות המיי בנ)האם הם יכולים לבטא את עצמם מתאימה לצדדים   מסוג זה
מאשר אם כולם   עם טקסט אחד היא למעשה טובה יותר דיגיטלי  הסדר גישור  העבודה המשותפת על . י

 .יושבים ליד השולחן עם עותק נייר משלהם
 . ת/הצעת מגשר  כנ"ל לגבי . יא
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לאלו מכם שרוצים לקחת את זה מעבר ולצלול עמוק יותר לתוך האפשרויות, או שעוסקים בדברים כמו גישור  
גישור חד  , תיקים מסחריים חוצי גבולות,  ים ביטחוני ים  בנושא  סוכיםסכות /  ות רגישבקבוצות גדולות, פרש

וכו ', להלן כמה רעיונות   יםורכבמקרים אחרים שעלולים להיות מ יועצים )משפטיים( מעורבים ,   ריבוי, יומי 
 :נוספים

, תוכלו  רגישות לפרסום פוטנציאליאו / ו  בעניין החיסיוןחששות   עלות בהם עלולים ל  תיקיםב . א
קודם לקיום  להצפין את השיחה ולשלוח הזמנות   .להגדיר סיסמאות להגבלת הגישה מראש 

כך שאחרים לא יוכלו להצטרף, אפילו אם יש להם את   , רק למשתתפים שאושרו מראשהישיבה 
על    הרשאהשל אנשים שנרשמו מראש שצריכים  הזום מציע הגדרה   .והסיסמה  URL -כתובת ה

 .בלבד ת /ידי המגשר

חדרים  מראש : תוכלו להתאים כל חדר לשמו של כל צוות, להקצות ם נפרדיםקמת חדריה . ב
)גם אם    .עורכי דין או מומחים לחדר נפרד    ,למגשרים נפרד  למשתתפים בודדים, וכן לקבל חדר 

מקרים עם  באו    ,מקרים מסחריים גדולים עשות זאת בשימוש זה הגיוני ל בזה מעולם לא נעשה  
 .(/ משתתפים רבים   יועצים

לכלול בקלות שימוש בשקופיות שהוכנו   ו בפלטפורמה דיגיטלית, כך שתוכל יםכבר נמצא  םאת . ג
מדים  ימראש כדי לקבוע את הטון ולאפשר דיונים בנושאים רגישים. )למשל הקרחון, המ

ם אינטרסים  שקופיות לנושאים מוגדרים )למשל, תרשי הכין  ל  ים יכול ם גם (. אתהתרבותיים
במפגש משותף, כגון רישום תחומי עניין ונושאים   ת /מגשר ההקדמה של  מילותלעומת עמדות( או 

 .BATNAs WATNAs לדיון, או יצירת ניתוח של
. לא רק כדי להבהיר כללי יסוד,  שלכםאפילו להכין סדרת שקופיות למצגת הפתיחה    יםיכול   םאת . ד

שימושיות  אלא היכן הצדדים חושבים שהם נמצאים ואיזה סוג של תהליך הם רוצים. שקופיות  
שהשתנתה. ניתן לשפר את   Riskin לדיון על כך עם צדדים הן למשל. סולם גלאסל או על גבי רשת

סקרים ממש מועילים  מהן הציפיות.  דעתזה באמצעות סקרים אנונימיים, כך שכל אחד יכול ל
 !לכך

ות  "איך אתה מרגיש" מאוד שימושית. סקרים יכולים להיעש   1-10פונקציית הסקר לבצע בדיקת   .ה
יש צורך  אנונימיים כדי שהמשתתפים יוכלו להזדהות עם הבחירה שלהם אם הם רוצים. לא תמיד  

 .להציג את התוצאות
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