
 

 
           m.org.il-http://ic   m.org.il-info@ic                  

 321-200-000-220 :'פקס   2200-000222: טלפון

 0302023אביב -תל 02212. ד.ת,  25-210-252-2. ר.ע, לשכת המגשרים בישראל
 

1 

 

 למגשר בגישור מקווןהידידותי המדריך 
 הדרך לגישור בזום

 ,יקרים מגשרים

 תהליכים שינתההקורונה  תקופת. להתאמת הגישורים למציאות המשתנה, מיועד לכם הזה המדריך

בכפוף להנחיות , וירטואליים מפגשים של חדשה מציאות יצרהחודשים  מספר ובתוך שנים שפעלו

 עצמם להתאים חייביםל "בארץ ובחו ומגשרים גישורים: התוצאה .משרד הבריאות ומתווה התו הסגול

 .דיגיטלית חדשה זירהל

הנוכחית של  התקופה ,הגישורי הליךהמקובלים ב פרונטלי סכסוכים וניהול הגישור למיומנויות בנוסף

מיומנות חדשה של שליטה  ממגשרים  לפתח נדרש. התאמה טכנולוגית קורונה וסגרים דרשה

 .עם המגושרים ליין און למפגשים ותוכנות באפליקציות

 החלה משיקים מתחומים מקצוע ואנשי באקדמיה גורמים עם בשיתוף בישראל המגשרים לשכת

. בזום גישורים ביצוע שלברמה הטכנית והפרקטית  שהופנו אליה מגשרים של ושאלות מידע באיסוף

 .זה במדריך ומוצגותמחלקת הפיתוח והמחקר בלשכה  שעלו רוכזו  על ידי לשאלות תשובות

 לגישורים זרערכת ע ולשמש התלבטויות ולפתור לעזור כוונה ישנהלמגשר בגישור מקוון  במדריך

 כולנו על שעובר האבולוציוני בתהליך לכם לסייעו ועזרה שאלה בכל לרשותכם לעמוד נשמח .מקוונים

 המידע את לפשט ניסינו. המגושרים עם וירטואלית פגישהב וביןפיזית  פגישהבין אם ב, המגשרים

 .ליין און סכסוכים וניהול לגישור ביותר המקצועיים הטיפים את לכם ולתת

אלא זה המגיב בדרך , הוא ששורד ביותר או האינטליגנטי ,לא החזק ביותר"

 "לשינוי ביותר הטובה
 ןדרווי ארלס'צ

 

 : מבוא למדריך

 מחשבים, (בלטאט) לוח מחשבי, ניידים טלפונים: מכשירים של סוגים במגוון לבצע ניתן הגישור את

, סקייפ ,זום כגון שתבחרו הפלטפורמה לאתר ישירה וגלישה אפליקציות באמצעות ונייחים ניידים

 נתמקד בפלטפורמה זה  במדריך . ותוכנות נוספות המאפרות תקשורת מרחוק ווטסאפ אור 'מסנג

 :שנכנסה כמעט לכל בית ,הכנסתו החינוך משרד דוגמת מרכזיים וארגונים גופיםמועדפת על ה

 .Z00M אפליקציית

, פגישה זימון ,והגדרות רישום, הנייד לטלפון והאפליקציה למחשב כנהוהת התקנת מרגע אתכם נלווה

 כיצדהגישור כגון  לתנאיניתן טיפים , בנוסף. לשימוש יעיל וידידותי התכונות והכרת הזום הפעלת

 . מכינים את החדר לפגישה בזום וחשיבות הרקע והתאורה בחדר הגישור

 .משתתפים של רב מספר עם התמודדות, המתנה חדר, והרשאות תיעודב נעסוק

 .ונעזור לכם להתמקצע בגישור מקוון שלב אחר שלבאתכם  נלווה
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 ורישום  התקנה

 ללא באינטרנט בדפדפן לגלוש או/ או כתוכנה במחשב / לנייד כאפליקציהניתנת להורדה  הזום כנתות

 תידרשו מסוימות לפעולות .למחשב וגם לנייד גם הזום את להוריד מומלץלגישור און ליין . התקנה

 .בהמשך נסביר כך על, הדפדפן דרך גם להיכנס

 הרשמהניתן לבצע רישום דרך , לשרות להירשם תידרשו האפליקציה או כנהוהת של ההתקנה מרגע

 .מבקשת שהאפליקציה פרטים מילוי באמצעות –או באופן עצמאי  פייסבוק, מגוגל

 של מהתכונות חלק ומגבילה דקות 40החינמית והבסיסית של הזום מאפשרת מפגש בן  הגרסה

 . אפליקציהה

 וברגע החינמית הגרסה על להתאמן -בשלב ראשון נמליץ לכם  - להתנסות רוצים ואתם במידה

ניתן לעשות זאת דרך אתר זום . בזמן מוגבלת חינמית ואינה שאינה לגרסה לשדרג מיומנות שרכשתם

העבר לימד אותנו כי פגישת  ניסיון. י בחירת המסלול המתאים לכם מתוך המסלולים המוצעים"ע

 .  יותר ארוך זמןעלולה להימשך גם  שעהל המתוכננתגישור פרונטלי 

 במחשב( והמיקרופון השמעמערכת ) אודיוה להפעלת גישה - הרשאה יבקש הזום ההתקנה לאחר

 ומיקרופון רמקולים מצלמה לרכוש תצטרכו נייח במחשב. בניידים לרוב שמותקנת הרשת ולמצלמת

 . איכותיים

  שללעבוד עם אוזניות גדולות ומיקרופון מדונה כי חשוב  לתת למגושרים הרגשה  בגישורמומלץ  לא

 ותמונה קול, השמע תכונותלאחר שניסינו את   .סימולטור טייס או מוקדן ולא מולם מגשרנוכחות 

 .כמגשרים שלנו לצרכים נוספות התאמות לבצע ננסה

 להשתיק אפשרות, צד כלמשמש אותנו בפגישות נפרדות עם  ,לדוגמה ,המתנה חדר. הגדרותל ניכנס

 בכל ושינוי להגדרה ניתנים אלו כל...  המפגש את להקליטיכולת , המפגש בזמןאט 'לצ אפשרות, צד

  .רגע

שיחה את התכונות  כדי תוך ולבדוק ומשפחה חברים עם בסימולציות להתחיל היא שלנו ההמלצה

  .לתפעול עבורכם וקלים נגישים יהיו הם הגישור בזמן ,כך .בביטחון בהם לשלוט כדי להתאמן, ל"הנ

 מאוד חשוב .אתם שולטים בשיח ובמתן ההרשאות למשתתפים ("ADMIN")הזום  מנהלישבתור  זכרו

המגשרים  לשכת ידי על המומלצותלהגדרות  ותהזום שלכם יהיו מותאמ כנתות של שההגדרות

 ! בזום למגשריםבישראל 

 

https://zoom.us/
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 טיפים אחרונים

 .פרונטלי גישור כמו בדיוק שלביו כל על מקיימים הגישור את .1
  

המזמין את מפגש הגישור בזום יקיים את הגישור באמצעות רצוי ואף הכרחי שהמגשר  .2

טלפונים האפליקציה ב. מחשב המצויד במצלמה ומיקרופון איכותיים ומחובר לאינטרנט מהיר

לגבי הצדדים . ניידים או טאבלטים היא מוגבלת ואינה מאפשרת שימוש נוח בכל תכונות הזום

קיימת אפשרות להשתתף במפגש  .מומלץ שגם הם יבצעו את מפגש הזום באמצעות מחשב

בסמארטפון לדוגמה לא ניתן לראות יותר . באמצעות סמארטפון אך זה פחות טוב ואינו מומלץ

  . משתתפים ולכן זה אינו מומלץ בפגישות שיש בהן יותר משתתפים 4-מ

 

 על מנת להימנע מפגיעה כלשהי בסודיות חשוב. הפגישה אופציות הקלטה שללהגדיר  .3

 .ללא אפשרות הקלטה -ה כבויה שהאופציה תהי
 

  .(MUTE) והדלקה לכיבוי הצדדים של במיקרופון לשלוט צריך, הדיון את מנהלה ,המגשר .4

 

 זמןאט ב'לא להפעיל צש  מומלץ. מוסתרות או גלויותהאם הן  הדיון בזמןאט 'צ הודעות .5

 למחוק דרך אין -במידה וטועים בשליחה .המשתתפים לכל גלויות ההודעות כי גישורה

 .אלו הודעות
 

 -לפני תחילת הפגישה יש לוודא שמצלמת המחשב של המגשר ממוקמת בגובה העיניים  .6

ניתן )הצילום צריך להיות כך שלא צופים בך מלמעלה או מלמטה או מהצד אלא מלפנים 

חשוב שהתאורה (. אלהגביה את המחשב באמצעות ספרים מתחתיו או לשנות את גובה הכיס

כמוכן יש למרכז . פנים ואינה מסנוורת את המצלמה ואין השתקפות כלשהימאירה היטב את ה

את הכתפיים ואת הזרועות , את התמונה במרכז מסך המחשב כך שניתן לראות את הפנים

 ברור שיראה באופן פניו על אור שתקרין מנורה להכין צריך המגשר(. כמו קרייני טלוויזיה)

 ורצוי מלאות פנים של מידה בקנה מופיע הוא הצילום מסגרת שבתוך ולדאוג הרשת במצלמת

 תשומת את על מנת שלא להסיט מאחוראו רקע שקט שאינו מכיל חפצים רבים  לבן רקע עם

 באפשרות המגשרים לשכת של הרקע את לשים בחום ממליצים אנחנו. המשתתפים של הלב

 שמרתם שבה במחשב תיקיה נפתחת+  על בלחיצה הוסף, (בלשונית וידיאו) רקע בחירת של

 . על קיר לבן מאחור יתנוסס הלוגוכך , הוסף ואז הלשכה לוגו את

 

/  המגשר: שמכם את המקצוע  כתיבת ילהוסיף לפנ מומלץ. בכותרת שמכם את להגדיר חשוב .7

 יבין משתתף כל משתתפים רב דיוןכך שבמקרה של צילום מסך או במקרה של  ....המגשרת

 . בדיון המגשר מי
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על  ללחוץבמנוי החינמי וגם במבט במסך ניתן  .בדיון משתתפים של מוגבלת כמות מכיל הזום .8

 באותו הדובר על מבט/ לריהג: צפייה דרך ולבחורבחלק העליון מימין  שנמצאהריבוע הקטן 

כל המשתתפים  פני את האפשר ככל רואה הוא שבו במצב להיות נמליץ תמידלמגשר ) הרגע

 .(בכל רגע נתון בגישור

 

 לשמוע מצליחים לא הם שבו מצב מהצדדים שימנע ורציף יציב אינטרנט לחיבור לדאוג יש .9

 .מסך ותקיעות קטיעות ללא, ברור באופן המגשר את ולראות
 

ההבנות או ההסכם לחתימה או כל תמונה  מסמך דוגמתויש מסמך שמצריך שיתוף  במידה .10

אזי יש להשתמש בפונקציית שיתוף המסך של   ,המגושרים עםעליו ופרט שהמגשר עובר 

המשתתפים רואים את מסך המחשב של המגשר ובו ניתן  ."שיתוף מסך"המגשר בלחיצה על 

 במחשב להכין את מסך הבית  מומלץ. לגלול ולסמן קטעים כן כמו. להציג מסמכים ותמונות

 חומרים של חשיפה ללא נקי מסך בית על מרושי .שלכם באופן שיהיה גלוי למשתמשים

 גלויים יהיו לא בגישור אותם לחשוף שאסור שהמסמכים לוודא מועד מבעוד ודאגו מביכים

 ,מהצדדים מי עם בו לדון אמורים הייתם שלא מידע תחשפו לא שבטעות כך דרך בשום

 .נפרדות בפגישות שנאמר מידע לדוגמה

 

 מעוניינים אתם אם. המתנה לחדר אחד צד לשלוח או נפרד בזום לקיים ניתן נפרדות פגישות .11

 רק זימון לשלוחיש . לתזמן אותה כפגישה ביומן ותאפשר ישנה - צד עם נפרדת ישיבה לנהל

 לאחר. זוםה פגישתמ לרדתו להמתין שנדרש מהצד לבקש הגישור בזמן או הרלוונטי לצד

ניתן להתחיל פגישה  - בזום לבד אתם שאכן לפגישה שנשאר הצד עם יחד וראיתם שבדקתם

. לו שלחייש לינקנפרדת ובסיומה לשלוח הודעה או להתקשר לצד השני שיחזור לזום עם 

 ללמוד וניתן מהדפדפן הזום בהגדרות פעולות מצריך המתנה חדר. אותו לאשרבהמשך יש 

 .זום באתר כך על
 

ים גישור בזום ניתן לקבוע כללים עם המגושרים כך שכאשר אחד מדבר האחר במהלך .12

 צד בעיניי ייתפס שלא להיזהר עליו אבל להשתיק יכולת ישלמגשר )נמצאים במצב של השתק 

צריך להבהיר כי בגלל האתגר הטכנולוגי  המגשר. (השני לצד ובמה דרור ונותן אותו כמשתיק

ובעיקר להקפיד שלא להיכנס אחד לדברי  בהם יש לעמוד יש כללים בזום והיכולת לייצר שיח 

של  יעיל ניהול , כי בגישור מקוון להבין חשוב. השני כי אז התוצאה היא שלא שומעים כלום

 .שיחהב םכלליקיום המחייב המפגש 
 

על המגשר לכלול בשיחת הפתיחה  לגישור מקוון בכניסה: בישראל המגשרים לשכת המלצת .13

שיתקיימו בחדר הגישור  ויבקש המגשר זה יבהיר בהסבר. ספציפיים לזוםההכללים  הסבר על

 ,השתק מצבכולם פרט לדובר ב, תמיד פתוחות מצלמות כגוןמוסכמים  כלליםהווירטואלי 

 ללא בחדר נוסף אדם נוכחות ללא פרטיות לבקש, הגישור אתאו להקליט לצלם מוחלט  איסור

 תהיה אפשרות צד כללש כך לדבר קצר ולעניין, הכללי אט'בצ הודעות לשלוח לא, אישור



 

 
           m.org.il-http://ic   m.org.il-info@ic                  

 321-200-000-220 :'פקס   2200-000222: טלפון

 0302023אביב -תל 02212. ד.ת,  25-210-252-2. ר.ע, לשכת המגשרים בישראל
 

5 

על מנת שאם הייתה בעיית  דברי הצדדים שיקוף על להקפיד, ותעמד את ולהשמיע להעלות

 .י השני"מה נאמר ע צד לכל ברור יהיהתקשורת או שמע לקוי 
 

, במיילמראש כדאי לשלוח  על מנת לחסוך זמן ולמנוע עיכובים ותקלות בתחילת הגישור .14

המותאם לגישור בזום לאחר מילוי כל הפרטים כניסה לגישור את הסכם ה, PDFבקובץ 

ניתן לעשות זאת באמצעות אפליקציה לחתימה דיגיטלית או  .הדרושים לחתימת הצדדים

ואז השני חותם וסורק ומחזיר לחתימת ומחזיר במייל סורק , הראשון חותם ידנית כאשר

 .  המגשרים

 

 דומה להיות הופך זה המגשר אצל מיומנות שנצברת וככל אפשרי הוא בזום הגישור, לסיכום .15

תמיד הצדדים בקיאים  לא. תקלות שצפויות הנחה מנקודת לצאת יש. פרונטלי לגישור מאד

. או שמע/וונוצרות בעיות של נראות  טלפון ניידלפעמים הם מתחברים באמצעות , בהפעלה

 . החלט עובדלהדריך ברוגע את הצדדים כיצד לשפר ואז זה ב, לא להיבהל, נוהעצה של
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