
 פרופיל מקצועי

  "ממבוי סתום לדרך המלך" –אסתי אשכנזי 

והשילוב  , התדר האישיהתודעה ר, האימון האישי,מספקת מגוון שירותים בתחומי הגישו

 ביניהם

מומחית בגישור ואימון אישי, בעלת ניסיון עשיר בגישור ובהוראת גישור במתכונות שונות 

במסגרות תוכן וקהלי יעד  מגוונים, והסמכת מגשרים לפרקטיקה בבתי משפט. מאמנת 

 כפרייםבמגוון נושאים בארגונים ותודעה ר הכפרי ומנחה קבוצות אימון אישי בכירים במגז

 ובכלל. 

 :למה כדאי לבוא לקורס, ולמה דווקא בהנחייתי –ת של משתתפים בקורסים ואישי ותחווי

 ללמוד את השפה ואת הכלים כדי לייצר חברה טובה יותר .1

 ה לפתרון קונפליקטים.היכרות של עולם שלם וחדש, כלים לחיי היומיום, גישה חדש .2

זו דרך חיים. הקונפליקטים עניין כואב לכל אדם ושפת הגישור מקדמת את החברה שלנו  .3

 למקום טוב יותר

 כלים מעשיים, כלים יומיומיים לכל אחד בחיים בעבודה, במשפחה ובחיים בכלל .4

 הגישור הוא כלי מומלץ לחיים  .5

 ים המשמעותיים בחייך הקורס יקנה לך חשיבה חדשה על האינטראקציה עם האנש .6

מי שבא לקורס בטוח לא יקבל את מה שמובטח לו, קרוב לוודאי שתקבלו יותר )אוריה נוקד,  .7

 מנהל קהילה באבני איתן((

 הבנה להסתכלות על המתרחש בחייך וחיי הסובבים אותך )סיוון גלעד, גבעת יואב( .8

 יספין(החיים שלך יהיו פשוט הרבה יותר טובים אחרי הקורס )דקלה יפה, ח .9

אסתי מביאה מקצועיות, מעניינת מצחיקה, חיובית, נותנת כלים רלוונטיים לחיים ודרך  .11

הסתכלות שונה. מביאה איתה את כל תחומי העיסוק שלה ונותנת אנקדוטות שונות ומגוונות. 

 )שחר בן בשן לפלר, יו"ר הוועד במיצר(

 המקצועיות והעושר בידע ובדיוק, למדתי המון! )עו"ד נטע לב( .11

12. Wow)וואוו אין דבר כזה! רצינות הגשה ופתיחות. חופשיות. )משה לוי  

 המקצועיות, הניסיון והעברת החומר משלב התיאוריה דרך דוגמאות אמיתיות מהחיים .13

 הקורס איתך היה מרתק גם מעבר לעולם הגישור, לחיים בכלל )שרון אנגל אדם, מחניים( .14

ושת שייכות, תודה על שלימדת על תודה על ההשראה, תודה על הרגישות, תודה על תח .15

 שיפוטיות ורשומון, זה חשוב מאוד )שמרית נוי(

 מרתקת, מעניינת, דינמית, מלאת ניסיון, רצינית )רונה, מצוק עורבים( .16

יש דברים שאי אפשר להסביר... הייתה לקורס ולאסתי השפעה גדולה על כל עולם  .17

ורס. אשמח לעוד הזדמנויות ההקשבה וההנהגה שלי. מי שרוצה להנהיג נכון, שילך לק

 (ללמוד ממך. יש לך כוח גדול של השפעה על אנשים )תמר קולר, מנהלת קהילה בנטור


