
 

 ** ייתכנו שינויים **
 **הקורס הינו קורס פרונטלי אך ייתכנו התאמות בשל משבר הקורונה**

 

 

 הכשרת מגשריםקורס 

 23.12.20 – 21.10.20בין התאריכים  רביעיימי 

16:00 – 20:30 

  הקורס בנוי ע"פ המתכונת המומלצת ע"י ועדת גדות במשרד המשפטים

 לשעבר יו"ר ארגון המגשרים ,ד"ר דיויד שמעוניהמנחים: 

 , מדריכה ראשיתעו"ד יעל עזרתי      

 

 נושאים תאריך  מפגש
 
1  

פתיחה ומבוא 
למו"מ 

 וקונפליקטים

21.10.20 
 
 
 

  ן הפקולטה וד"ר קישרון חנס, ד פרופ' –דברי פתיחה
 דפנה אבניאלי, ראשת המכון לאמנויות המשפט

 כרות ותיאום ציפיותיה 
 סימולציה במשא ומתן 
 מבוא למשא ומתן 
 מבוא לקונפליקט 
 מקורות הקונפליקט 

 
2 

 מבוא לגישור

28.10.20  גישות שונות לפתרון קונפליקטים 
 רצף ה- ADR 
  עמדות ואינטרסים –מבוא לגישור 
 תרגול עמדות ואינטרסים 
 ניתוח קונפליקט 
 מודל שבעת האלמנטים 

 
3 

 עקרונות הגישור
שלב עיצוב 

 המסגרת

04.11.20 
 

עו"ד יעל 
 עזרתי

 עקרונות הגישור 

 הצגת מודל הגישור והדגמה בסרט 

  שלב הקלט –גישור 

 תרגול קבלת הסכמה של הצדדים 

  שלב עיצוב המסגרת –גישור 

 
4  
הצגת שלב 

 העמדות

11.11.20  הערכה ומשוב בקורס גישור 

  המחשה בסרט הדרכה –עיצוב המסגרת 

 התנגדויות בשלב עיצוב המסגרת 

  שלב הצגת העמדות -גישור 

  עקרונות ותרגול מעשי –הקשבה אקטיבית 
 
5 

הערכת מצב 
 בגישור

18.11.20 
 

עו"ד יעל 
 עזרתי

  דיון משותף –גישור 

 מסרי אני 

 ניסוח מחדש 

  עבודה בco 

 הערכת מצב בגישור 

 שלב עליית האינטרסים 
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6 

שלב עליית 
 האינטרסים

25.11.20   המחשה בסרט הדרכה –הצעת העמדות 
 שיחות נפרדות 
  ותקנות הגישורחוק 
  1סימולציה מונחית 

 
7 

 שלב האופציות

02.12.20  שיחת מחצית קורס 
  המחשה בסרט הדרכה –עליית האינטרסים 
  שלב האופציות –גישור 
 מסגור מחדש 
  2סימולציה מונחית 

 
8 

שלב גיבוש 
 ההסכמות

09.12.20 
 

עו"ד יעל 
 עזרתי

 ניהול הדיאלוג ותפקיד המגשר 
 ממבוי סתום כלים לקידות מו"מ ויציאה 
  סרט הדרכה –מסגור מחדש 
  שלב גיבוש ההסכמות –גישור 
 3מונחית  לציהסימו 
 

 
 

9 
 הסדר הגישור
תחומי יישום 

 של הגישור

16.12.20  כללים מנחים להסדר גישור 
 אסכולות שונות בגישור 
 פרויקט מהו"ת 
 גישבור 
 תחומי יישום של הגישור 
  4סימולציה מונחית 

 
10 

סיכום משוב 
 ופרידה

23.12.20   סימולציה מסכמת – 5סימולציה מונחית 
  סרט הדרכה –סיום תהליך הגישור 
 משובים 
 חלוקת תעודות 
 פרידה 

 


