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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):

הבנת תפקיד ישוב סכסוכים במשפט מזווית תיאורטית והיסטורית תוך סקירת
התפתחות התנועה לישוב סכסוכים בדרכים חלופיות ,הADR (Alternative-
) Dispute Resolutionודרכי השפעתה על המשפט
הכרות עם עקרונות הצדק האלטרנטיבי כשפה פנימית של עולם ישוב
הסכסוכים
הכרות עם הליכים חלופיים לישוב סכסוכים ומודלים מיוחדים שלהם שהתפתחו
בתחום המשפט :מו"מ ,גישור ,בוררות
הכרות מקוצרת עם הליכי ישוב סכסוכים בתחום הפלילי
בחינת תפקידם החדש של עורכי דין ושופטים לנוכח התפתחות תנועת הADR
הכרות עם מודלים דור שני ל ADRכולל גישור סמכותי ,טרנספורמטיבי ,נרטיבי,
צדק מאחה ותורת משפט טיפולי
דיון ביקורתי בהליכי ישוב סכסוכים ביחס לתפקיד המשפט וליחס בין פרטי
לציבורי
הקורס ילווה בסימולציות המיועדות להמחשת ההליכים השונים וכן בהקרנת
קטעי סרטונים ובהשתתפות אקטיבית של הסטודנטים.
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ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה)
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
תאריך

נושא השיעור

קריאה נדרשת

השיעור
 17.3.20מבוא לADR-

תורת הגישור ,פרק ג'

מהפכת הגישור מיכל אלברשטין ,מהפכת הגישור בישראל :מיפוי נוכחי של מפגשי ישוב
בישראל

סכסוכים ומשפט

ומגבלותיה

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2602184

 24.3.20עקרונות

צדק אלטרנטיבי ,פרק ראשון

מכוננים של
תחום ישוב
הסכסוכים
 31.3.20פרגמטיזם

תורת הגישור ,פרק ה'

במשפט ובישוב
סכסוכים:
תנועת ההליך
המשפטי
והמודל
הפרגמטי של
הגישור
 21.4.20עורך הדין
האזרחי החדש

לימור זר גוטמן וקרני פרלמן ,עורך הדין פותר הבעיות :שינוי פרדיגמת
ההתנהלות המקצועית הפרקליט נב תשע"ג .3
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

5.5.20

משפט וגישור:

הכנה בהתאם לדפי הוראות לתפקיד בגישור

2

גישור מבוים
מלא
 12.5.20הפורמליזם

מנחם מאוטנר ,ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי

המשפטי
במשפט
ובגישור
 19.5.20עורכי דין
מייצגים בגישור
 26.5.20בוררות
והמקרה של
79א
2.6.20

מיכל אלברשטין ,מדד הפורמליזם :תרבויות של כתיבה משפטית
ישראלית מחקרי משפט כז (349 )2012
Harold Abramson, Mediation Representation – Advocating
as a problem-solver in any country or culture Oxford,
)רשות(2011), Chapter 7 (Chapter 5,6.
Yuval Sinai and Michal Alberstein, “Court Arbitration by
Compromise: Discretion, Hybridity and Legal Pluralism” 13
Cardozo Public Law, Policy & Ethics Journal (2015) 739.

מודלים של

מיכל אלברשטין ,הקדמה לכרך העוסק בתורת המשפט הטיפולי ,מחקרי

ישוב סכסוכים

משפט כו (.351 )2010

בתחום הפלילי:
תורת משפט

צדק אלטרנטיבי ,פרק י'

טיפולי ,צדק
מאחה
9.6.20

ישוב סכסוכים

מיכל אלברשטין ,יישוב סכסוכים שיפוטי :אל תורת משפט שמעבר

שיפוטי JCR

למחלוקת דין ודברים יא (תשע"ח) .19

רגולציה
השוואתית של
JCR

Nourit Zimerman and Michal Alberstein, Regulating
Settlement: Mapping the Framework of Judicial Conflict
Resolution Activities in Italy, Israel and the U.K. in: The
Handbook of Comparative Dispute Resolution, M.Moscati, M.

 16.6.20מודלים

)Roberts & M. Palmer, eds. (Forthcoming, 2019
תורת הגישור ,פרקים ט ,י'

מתקדמים של
גישור:

עמוס גבריאלי ,נורית צימרמן ,מיכל אלברשטיין ,הגישור הסמכותי :משפט

טרנספורמטיבי ,בצל הגישור ,המשפט כד ( .387 )2018
נרטיבי ,סמכותי
 23.6.20התפתחות
והתמסדות

תורת הגישור פרק ד'
דו"ח ועדת רובינשטין :הוועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור
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מערכות .ADR

בבתי המשפט דין וחשבון הוועדה (יולי .)2006

הכרות עם
DSD

תורת הגישור ,פרק ה'

(Dispute

מיכל אלברשטין" ,על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי בבית הדין לעבודה:

System

תצפיות בגישור ושפיטה" ,מאזני משפט ז  119תש"ע

).Design
 30.6.20ביקורת על

)Owen Fiss, Against Settlement, 93 Yale L. J 1073 (1984

תנועת הADR
תורת הגישור ,פרק ד'
חזרה לקראת

.

הבחינה

ג .חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות:

נוכחות פעילה בשיעורים והשתתפות בסימולציות 10%
הצגת מאמר לפני הכתה . 20%
עבודת בית 70%
ד .ביבליוגרפיה( :חובה)
ספר לימוד מרכזי לקורס :מיכל אלברשטין ,תורת הגישור ,הוצאת מאגנס ואוניברסיטת
חיפה( .2007 ,להלן" :תורת הגישור").
מיכל אלברשטין ,צדק אלטרנטיבי :גישור ,איחוי וטיפול באמצעות מנגנונים משפטיים
(מודן)2015 ,
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