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 משפטיםתלמידי יבה לתלמידי ישוב סכסוכים, בחירה לקורס ל סוג הקורס:

 ז"נ 1.5:  היקף שעות                            ב: סמסטר                  חתשע"  : שנת לימודים

 אתר הקורס באינטרנט:
https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=37855 

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

 תוך השוואה תפקיד ישוב סכסוכים במשפט מזווית תיאורטית והיסטוריתבנת ה

 בין הפונקציות של המשפט ושל הגישור 

הליכים חלופיים לישוב סכסוכים כפי שהתפתחו בעקבות הקמת עם ת והכר

 ADR (Alternative Dispute-התנועה לישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, ה

Resolution .בארה"ב ) 

 ADRלנוכח התפתחות תנועת החדש של עורכי דין ושופטים קידם התפ בחינת

טרנספורמטיבי, נרטיבי, סמכותי, כולל גישור  ADRדור שני למודלים הכרות עם 

 תורת משפט טיפולי וגישור בינתרבותי.

הקורס ילווה בסימולציות המיועדות להמחשת ההליכים השונים וכן בהקרנת  

 של הסטודנטים.  קטעי סרטים ובהשתתפות אקטיבית 

 
 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    
 

  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
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מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

מבוא ניהול מערכות  6.3

לישוב סכסוכים: בבית 

 המשפט ובארגונים

 אורחת: מרצה 

 ד"ר איילת סלע 

Janet Martinez et al, Dispute System 

Design: A Comparative Study of India, 

Israel and California 14 Cardozo J. 

Conflict Resol. 807 2012-2013 

ישוב סכסוכים ומשפט,  13.3

 ADRוהכרות עם הליכי 

 תורת הגישור, פרקים א,ג

ממשא ומתן תחרותי  20.3

 למשלב 

 'חז',  ים ו',תורת הגישור פרק

עורך הדין פותר לימור זר גוטמן וקרני פרלמן, 

 שינוי פרדיגמת ההתנהלות המקצועיתהבעיות: 

 .3הפרקליט נב תשע"ג 

10.4 

 

ממשא ומתן משלב 

לגישור והוויכוח על 

 הגדרתו 

 תורת הגישור פרק ז', ח'

סיכום חיובי: לשאת רוג'ר פישר וויליאם יורי, 

)תרגום: נעמי כרמל(  תת על הסכם מבלי לוותרול

1983 ,1-95 

Frank E.  A.  Sander & Lukasz  

Rozdeiczert,  Matching  Cases  and 

Dispute Resolution  Procedures:  Detailed 

Analysis  Leading to  a Mediation 

Centered Approach 11 Harv. Negot. L. 

Rev. 1 2006 

 

17.4 

קצר  )שיעור

בשל יום 

 הזכרון(

 

 גישור מבוים מלא

תלמידי בליווי 

לישוב הקליניקה 

 סכסוכים שיפוטי

 הכנה בהתאם לדפי הוראות לתפקיד בגישור

 ניתוח גישור מבוים  24.4

פונקציות המשפט 

ויחסים בין גישור 

 ומשפט, ישראל וארה"ב

 תורת הגישור, פרק ב', ה'

S.D.Smith, Reductionism in Legal 

Thought, 91 Colum L. Rev. (1991) 68., 69-

77. 
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מנחם מאוטנר, ירידת הפורמליזם ועליית הערכים  

 במשפט הישראלי

1.5 

 

 הפורמליזם המשפטי

 במשפט ובגישור

מיכל אלברשטין, "מדד הפורמליזם: תרבויות של 

מחקרי משפט כז   כתיבה משפטית ישראלית"

(2012 )349 

 –הפורמליזם המשפטי  8.5

 המשך

 –המודל המשולב 

 משפט וישוב סכסוכים

 

Alberstein, Michal and Gabay-Egozi, 

Limor and Bogoch, Bryna, Formalisms of 

Law: The Fluctuating Paths of Legal 

Rhetoric (December 2016). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2921892 

or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2921892 

 

Yuval Sinai and Michal Alberstein, 

Expanding Judicial Discretion 

Between Legal and Conflict 

Considerations 21 Harv. Negot. L. Rev. 

221 2015-2016  

  ADRמערכות  22.5

בוררות ומשפט. 

שופטים כבוררים 

וכמיישבי סכסוכים. 

 JCRא ו79סעיף 

 תורת הגישור פרק ג'

אל תורת  :שוב סכסוכים שיפוטייי ,שטיןאלברמיכל 

עתיד להתפרסם בדין  משפט שמעבר למחלוקת

 ודברים.

 

 

29.5 

מודלים מתקדמים של 

 גישור:

 גירושין בשיתוף פעולה 

אורחת: עו"ד עידית 

 שחם

 הגישור הסמכותי

אורח: עו"ד עמוס 

 גבריאלי

הקול קול הגישור רינה בוגוש ורות הלפרין קדרי, 

דיים ידי המשפט: על גישור ועל ניהול גירושין אך הי

 .293הפרקליט מט תשס"ח  בישראל

 

 

 

מיכל אלברשטין נורית צימרמן ועמוס גבריאלי, 

 הגישור הסמכותי: מש[ט בצל הגישור

5.6 

 

התפתחות והתמסדות 

. הכרות ADRמערכות 

 DSD (Disputeעם 

 תורת הגישור פרק ד'

הוועדה לבחינת דרכים נשטין: דו"ח ועדת רובי

דין להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט 
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System Design.)  (.2006)יולי   וחשבון הוועדה  

 

12.6 

 

ביקורת על תנועת 

  ADRה

מרצים אורחים: ד"ר 

נורית צימרמן ועו"ד 

 עמוס גבריאלי

 תורת הגישור, פרק ה'

מיכל אלברשטין, "על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי 

צפיות בגישור ושפיטה", בבית הדין לעבודה: ת

 תש"ע 119ז  מאזני משפט

Owen Fiss, Against Settlement, 93 Yale L. 

J 1073 (1984). 

19.6 

 

מודלים דור שני בישוב 

סכסוכים: 

טרנספורמטיבי, נרטיבי 

 ותורת משפט טיפולי

 

 תורת הגישור פרקים ו, ט, י

Robert A. Baruch Bush and Joseph P. 

Folger, The Promise of Mediation (1994) 

81-112. 

 

 

 
 

 

 :חובות הקורסג. 
 

      
  חובות / דרישות / מטלות: 

כולל הגשת תגובות באתר  והשתתפות בסימולציות נוכחות פעילה בשיעורים

 . 10% (3הקורס )לפחות 

 .20%הגשת תרגיל שמשקלו 

 . 70% בחינה מסכמת שמשקלה

 

 

 )חובה( ביבליוגרפיה:ד. 

      
, הוצאת מאגנס ואוניברסיטת תורת הגישורמיכל אלברשטין,   :מרכזי לקורסלימוד ספר 

 . )להלן: "תורת הגישור"(.2007חיפה, 
 

 טקסט מרכזי נוסף:
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Carrie J. Menkel-Meadow, Lela Porter Love, Andrea Kupfer Schneider 

and Jean R.Sternlight, DISPUTE RESOLUTION: BEYOND THE ADVERSARIAL 

MODEL (Aspen Publishers, New York, 2005). 

 

 


