
תהליך פתרון קונפליקטים 
 הקונפליקט גורמי

: מטרות 

. הקונפליקט מושג בירור .1
. לקונפליקטים והבנת הגורמים השונים זיהוי .2
. קונפליקטים לפתרון דרכים .3
  

 (סיבות להתנגשויות) קונפליקט גורמי ועליה כתובים  כרזה:מיוחדים עזרים
 

 דקות 45: ההפעלה משך
 

: ההפעלה מהלך
': א שלב

 .  הלוח את ההגדרה של קונפליקטגביעל ,  ירשוםהמנחה

.  או היו עדים לובקונפליקטמקרה שבו היו מעורבים בהמנחה יבקש מהמשתתפים להיזכר 

 

בזוגות : 'ב שלב 
כדי להקל על המשתתפים יתלה .  על הקונפליקט ויחד יבררו את הגורמים לכךזוגו אחד יספר לבן כל

. הבהרהבתוספת מספר משפטי ,  ובה רשימת הגורמים השונים לקונפליקטיםכרזההמנחה 

 :הכרזה 
 

 דרכי התמודדות עם קונפליקטים סיבות להתנגשויות 

. ניגודים במטרות ובערכים.1

 .ניגוד אינטרסים.2

 ניגוד ציפיות.3

ניגודי דרישות .4

 
 תקשורת לקויה.5

 .חוסר סובלנות וסבלנות.6

 ניגודי אישיות.7

 .התכחשות לקיום הקונפליקט.1

 .הטלת אחריות על גורם אחר.2

 כוח מול כוח.3

הסכם הוגן המנסה לקחת בחשבון את מירב  .4

  הצרכים החברתיים הלגיטמיים של הנוגעים בדבר

 
במליאה : 'ג שלב

. ל"הנשנבעו מהגורמים ,  דוגמאות של קונפליקטיםמספרלהביא , מהמשתתפים יבקש המנחה

 ?כיצד?  ניתן היה למנוע התנגשויותאם .1

 ? את הקונפליקטים השוניםלפתור ניתן כיצד .2

: הגדרת קונפליקט

. או בין שני אנשים ויותר, הנוצר בתוך האדם עצמו, קונפליקט היינו מצב של התנגשות

. התנגשויות  אלו יכולות להיות במישורים שונים

25 

29 



 

 עם קונפליקטים התמודדותדרכי : טבלה

הסיבות לבחירה  הדרך 
 בדרך זו

 הרווח המחיר

התכחשות 

לקיום 

 הקונפליקט

. פחד מתגובות האחרים

. פחד להיות שונה

חוסר מודעות לזכות הפרט 

. לדאוג לאינטרסים שלו

פחד מהעלאת הבעיה על 

 .  פני השטח

הצטברות רגשות 

, תסכול: שליליים

, נקמה, קיפוח, כעס

. זלזול מצד הזולת

 . פגיעה בכבוד העצמי

שמירה על יחסים 

. טובים מדומים

שמירה על כבוד 

 . מדומה

הטלת האחריות 

 .על גורם אחר

חוסר , חוסר עצמאות

. לקחת אחריות

. צורך בתלות

חוסר אמון ביכולת 

. להתמודד

 

תלות מתמדת 

. באחרים

לא מתפתחת 

. עצמאות

 .אין צמיחה אישית

הימנעות מקבלת 

אחריות ומהתמודדות 

. ישירה

תחושה מדומה של 

". אני בסדר"

קבלת חסות 

 ".החזק"מ

 כוח מול כוח

החזק יכול לכפות פתרונות 

. על החלש

החלש נכנע לבעל הכוח 

מחוסר ברירה או מחוסר 

 .נכונות להיאבק

: אצל החזק

פיתוח יצר 

. השתלטות

לעתים תחושת כוח 

. מדומה

: אצל החלש

תחושות מצטברות 

של כעס ומרירות 

 .ורצון לנקום

תחושות ניצחון 

ושליטה במצב 

 ".חסות"צורך לקבל 

 הסכם הוגן

. ביטחון עצמי וכבוד לזולת

אמון הפרט ביכולתו לנהל 

מ ולהגיע להסכם "מו

 –המקובל על הצדדים 

 .הגינות, פתיחות

קבלת אחריות על 

. המעשה

 ויתור על –לעיתים 

פופולריות ועל 

. ניצחון קל

סכנה להיכשל 

ומוכנות להודות 

 .בכישלון

, להיות אדם עצמאי

אוטונומי לפתח 

תקשורת טובה עם 

 .הזולת
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 הבעיההגדרת  .
 בדבר הנוגעים איתור .
 םיהלגיטימי הצרכים איתור .
 הוגןפתרון  .

 

: מטרות

.  של הזולתהלגיטימיים בצרכים להכיר .1
פתרון הלוקח בחשבון את מירב הצרכים של ,  של משא ומתןבדרך,  יחדלחפש .2

. בדברנוגעים ה

 :עזרים
 אישי תרגיל דף

  

 :ההפעלה מהלך
': א שלב

למשל האם לחייב מורים להגיע למסיבת פורים של .  שנבחרה בפני הקבוצההבעיה יציג את המנחה

.  (המסיבה אורגנה על ידי מועצת התלמידים)?  המועדוניםבאחדהתלמידים 

':  ב שלב 
 :אישי תרגיל

 
: כל משתתף מתבקש לענות בכתב על

 
 :הוא, שלי בנושא זה (האינטרס)הצורך  .א

 :של מישהו אחר השונה מהצורך שלי הוא (האינטרס)הצורך  .ב

: פתרון הוגן הלוקח בחשבון  את הצרכים השונים הוא .ג

 ' : ג שלב
: עבודה קבוצתית

ואת הפתרון ההוגן   כל אחד יציג את האינטרסים השונים שהעלה, משתתפים4-2 בנות קטנות בקבוצות

 . עליושחשב 

. שנידונה הפתרון ההוגן הקבוצתי לבעיה מהו –קבוצות יקיימו דיון וינסו להגיע להסכמה קבוצתית ב

.  הלוח או על גבי בריסטולעל הפתרון ירשמו את

 ': ד שלב 

ה אדיון במלי

 : המנחה יבחר פתרון אחד וישאל, הפתרונות יוצגו כל במליאה

 ?" המשתתפים של מירב הצרכיםהאם פתרון זה עונה על "

 ,  או שהפתרון פוגע בוומשתתף שמרגיש שהפתרון אינו עונה על צרכי

.  הלוקח בחשבון את צרכי האחריםאחריציע פתרון 

 .  בניסיון למצוא פתרון מקובל על הרובהצבעה הדיון תיערך לאחר
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הרגלים של פתרון בעיות 
 

 .  שניתקל בבעיה יש לו דרך משלו לפתור אותהמאתנו אחד כל

לבדוק , "כבשה ואיש עם בעיה, גדר: "בירן ספרה של יעל מתוך ננסה בעזרת הכבשים  כעת

 (תיק פעילות נמצא במרכז הדרכה) .שלנואת ההרגלים 

 :מטרות
.  פתרון בעיותשלתרגיל פתיחה לנושא   .1

. בעיותבחינת הרגלים לפתרון  .2

. בעיותיתרונות לכל הרגל של פתרון \  מודעות לחסרונות .3

  

:  הפעולהמהלך
.  הכבשים על הרצפהכרטיסיות יפזר את המנחה .1

 ... בבעיה אתם בדרך כלל מתנהגים כמונתקליםכשאתם " :המנחה  

. " המתאר זאת בדרך הקרובה ביותרכבשה כרטיס                  בחרו

.   את הכרטיס שהם בחרויציגו המשתתפים במליאה .2

.    בעיות ירשום את ההרגלים השונים לפתרון המנחה       

. (המנחה יוסיף דרכים נוספות )?  לפתרון בעיותנוספות קיימות דרכים האם .3

: דיון
:  את הנקודות הבאותלבחור יש בדיון

 בעיותלפתרון הדרכים מגוון  .

 כל דרךשל וחסרונות יתרונות  .

 בעיות באותה הדרךפותרים אנו תמיד האם  ?

 פתרון בעיותב  החשיפה לדרכים שונותלנו יכולה לעזור במה,  

. לבחירהמודעות  -?  בכל דרךחסרונותהו יתרונות על ה

 

: הערות 

 את הסיפור כולולקרוא  הפעילות בסוףניתן  .

 הכרטיסיותכוללת את הקיימת ערכת ההפעלה , שיין, ההדרכה במרכז .

 את הספר בספריות העירוניות ופשוט לצלם ולהכין מהספר ערכת לשאול,  לרכושניתן 

 . כרטיסיות

 

 

 

 


