
 קורס הכשרת מגשרים

ר “מנהלת אקדמית:  השופטת )בדימ.( ד

דפנה אבניאלי 

 ש בוכמן , אוניברסיטת תל אביב     “ההשתלמות תתקיים בבניין הפקולטה למשפטים ע

שעות אקדמיות 01היקף:            911.1.2 — 1.4..81מועדי  ההשתלמות: ימי ראשון, 

 1.4..81מפגש ראשון 

 דברי פתיחה 00:11-04:71

 פרופ' שרון חנס, דיקן הפקולטה למשפטים

כב‘ השופטת )בדימ1( ד“ר דפנה אבניאלי, ראש המכון לאמנויות 
 המשפט

 עו“ד ליאורה חבילו, פרקליטת מחוז ת“א )אזרחי(

מ בגישור“מבוא לגישור, הבנת תהליכי המו 18:30-20:30  

כב‘ השופט )בדימ1(ד“ר עדי זרנקין, בית המשפט המחוזי בחיפה, מגשר 
 ובורר

 מפגש שני 11.11.18

ההבדל בין גישור, פישור ובוררות, התיאוריה של פישר  16:00-18:00
האלמנטים 7ויורי, מודל   

 פרופ‘ מוטי מירוני, אוני‘ חיפה

שלב הקלט, עיצוב המסגרת, הצהרת פתיחה, חתימה על  18:30-20:30
 הסכם כניסה לגישור, סרט המחשה

 ד“ר דיויד שמעוני, מנהל אקדמי, קבוצת גושרים

 

 מפגש שלישי  18.11.18

שלב הצגת הסכסוך, הקשבה אקטיבית, שיקוף, תרגילי  16:00-18:00
 זיהוי עמדות ואינטרסים 

 ד“ר דיויד שמעוני

סגנונות הגישור, הגישור בשניים, התערבות המגשר  18:30-20:30
 בתוכן ובתהליך )כולל המודל של ריסקין(, ייצוג צדדים בגישור

 השופט )בדימ( דוד גלדשטיין, ביהמ“ש המחוזי ת“א, מגשר ובורר

 

 

 מפגש רביעי 25.11.18

הערכת מצב וגיבוש אסטרטגיה להמשך הגישור, זיהוי  16:00-18:00
  ומיפוי נושאים ואינטרסים, שיחות נפרדות עם הצדדים

 ד“ר דיויד שמעוני

  1סימולציה מונחית  18:30-20:30

 ד“ר דיויד שמעוני

 מפגש חמישי  2.12.18

יצירת אופציות לפתרון, טכניקות לחשיבה יצירתית  16:00-18:00
 בדרך לפתרון 

 מר אלון אפרת, מומחה ליישוב סכסוכים

  2סימולציה מונחית  18:30-20:30

 מר אלון אפרת

 

 

 

 מפגש שישי  16.12.18

סוגי הסדרי גישור, ניסוח הסדר גישור והגשתו  16:00-18:00
ש, חתימת קיום, “ש, תוקף הסדר גישור שלא הוגש לביהמ“לביהמ

 חרטה לאחר חתימה

 עו“ד רונן סטי, מגשר ובורר

עם דגש על כתיבת הסדרי גישור  3סימולציה מונחית  18:30-20:30   

 עו“ד רונן סטי

 

 מפגש שביעי 23.12.18

כלים לניהול גישור בגישה שיתופית, ניהול גישור שלא  16:00-18:00
י הצדדים “בתום לב, הפסקת הגישור ע  

 ד“ר קרני פרלמן, המכללה למנהל 

ש “חיסיון הגישור מול ביהמ -4סימולציה מונחית  18:30-20:30
 )ניתוח מקרים בהם מגשרים זומנו להעיד ומידע על הגישור דלף(

 ד“ר דיויד שמעוני

 מפגש שמיני  30.12.18

המדינה כצד לגישור, התמודדות עם פערי תרבות וכוח 16:00-18:00  

 עו“ד שלמה כהן, מגשר

גישור כאמצעי לפתרון סכסוכי משפחה במצב משפטי  18:30-20:30
 מורכב 

 עו“ד יוסי מנדלסון, מומחה לדיני משפחה

 

 מפגש תשיעי 16.1.19

הרציונל, היישום, תכניות לעתיד-ת “גישור מהו 16:00-18:00  

 עו“ד דוד גילת, מגשר ובורר

סגנונות אישיים של גישור, הקוד האתי של מגשרים 18:30-20:30  

 מר אלון אפרת

 מפגש עשירי 13.1.19

   5סימולציה מסכמת  16:00-18:00

 ד“ר דיויד שמעוני

לגישור מוצלח“ טיפים”יישוב סכסוכים מורכבים,  18:30-20:30   

 עו“ד עמוס גבריאלי, מגשר ובורר

 

 מפגש אחד עשר 20.1.19

הרצאת סיכום  16:00-18:00  

 כב‘ השופטת )בדימ1( ד“ר דפנה אבניאלי

חלוקת תעודת סיום בקורס הכשרת מגשרים 18:30-20:30  

  יתכנו שינויים בלו“ז בגלל אילוצים של המרצים 

 

 

פ הקריטריונים של ועדת “הקורס בנוי ע

גדות ומשרד המשפטים


