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תאריך עדכון 21.08.19

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
פרקטיקה בגישור
27-714-01
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תש"פ

סמסטר :ב'

היקף שעות 1 :נ"ז

א .מטרות הקורס

 העמקת ההבנה של הליך הגישור על שלביו ומאפיניו השונים.
 הרחבת הידע התיאורטי של המשתתפים במודלים השונים של הליך הגישור.
 התנסות בהפעלת מרכז הגישור בקמפוס (חלק ממשתתפי הקורס ,במסגרת פרויקט השטח).

ב .תוכן הקורס













מודלים ליישוב סכסוכים :בוררות ,ENE ,גישבור
מודלים לגישור :גישור פרגמטי ,טרנספורמטיבי ,נרטיבי
 ,Intakeגיוס ותאום הצדדים להליך הגישור.
פערים בין צדדים בהליך הגישור.
תפקיד המגשר.
הבדלים מגדריים בגישור.
מהסכמה להסכם :ניסוח הסכמי גישור.
אתיקה בגישור.
גישור עם עורכי דין בתהליך.
ניתוח הליכי הגישור שבוצעו במרכז באמצעות רקע תאורטי רלוונטי.
צפייה מודרכת בסרטי הדגמה של גישור.
גישור בישראל ,תמונת מצב (חקיקה והתאגדות).

ג .מהלך הקורס







הרצאה פרונטאלית
תרגילים
שיחות תאום
סימולציות
צפייה בגישורים
גישור ב –  coעם מגשרים ותיקים ומנוסים -רלונטי לחלק ממשתתפי הקורס
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תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'
שיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1
17.3

מרכז הגישור
בקמפוס

דפי הסבר של מרכז הגישור בקמפוס
הפרויקט בביה"ד האזורי לעבודה בת"א

הערות

דפי הסבר של מרכז הגישור בקמפוס
סדנת תאום
תיקים
2
31.03

תרגול
תאום

הסכמים
בגישור

פס"ד בית המשפט העליון בתיק 8769/08

פרזנטציות
תרגול

ביה"ד לעבודה,
מבנה ביה"ד
ותפקידיו

אלברשטין מיכל (" ,)2010על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי בבית
הדין לעבודה :תצפיות בגישור ושפיטה" ,מאזני משפט ז:
.119 -141

פרזנטציות

גישורים
בביה"ד

אורן גזל-אייל ,רונן פרי ,גל ליפשיץ ואפרת פלוטניק-צדקיהו (,)2011
"ייצוג בהליכי פישור בבתי הדין לעבודה" עיוני משפט לד.641-666 :

מודלים ליישוב
סכסוכים:

אוטולנגי ,סמדר ( ,)2005בוררות :דין ונוהל .תל אביב.

בוררות ,ENE

אוטולנגי ,סמדר (" ,)1994פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות ".ספר
השנה של המשפט בישראל תשנב-ג.535-559 :

גישבור

פרזנטציות

לביא ,דפנה (" ,)2015אל תסתכל בקנקן – לקראת פרדיגמה חדשה
בתפיסת הליך" ההערכה הניטרלית המוקדמת (ה )ENE-ובאימוצו
אל מערכת המשפט בישראל" ,משפט ועסקים יט.415-474 :

3

מודלים

5.05

לגישור :גישור
פרגמטי ,מול
גישור
טרנספורמטיבי

Wayne D. Brazil, Michael A. Kahn, Jeffrey P. Newman,
and Judith Z. Gold (1986). “Early Neutral Evaluation: An
Experimental Effort to Expedite.” Dispute Resolution, 69
Judicature (5): 279-285.
פרזנטציות
רוג'ר פישר ,ויליאם יורי ,ברוס פאטון ( .)2013כן! -לשאת ולתת
ולהגיע לסיכום חיובי בעבודה ,במשפחה ובחיי היומיום .מטר
Antes, James R., Donna Turner Hudson, Erling O.
Jorgensen, and Janet Kelly Moen (1999). “Is a stage model
of mediation necessary?” Mediation Quarterly 16(3): 287301.
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 פרזנטציותBush, Robert A. Baruch and Joseph P. Folger (2005). The
Promise of Mediation: The Transformative Approach to
Conflict. San Francisco: Jossey-Bass.
Chapter 2: 41-84.)(קיים תרגום
פרזנטציות

. מסדה. מעשה הגישור.)2010( נפתלי יוני

גישור
טרנספורמטיבי

גישור נרטיבי

.84-99 ' עמ,על האסכולה הנרטיבית

4
19.05

Cobb, Sara (1993). "Empowerment and Mediation: A
Narrative Perspective." Negotiation Journal 9(30): 245255.
Cobb, Sara )1994(. "A Narrative Perspective on Mediation:
Toward the Materialization of the 'Storytelling' Metaphor."
In New Directions in Mediation: Communication Research,
48-63. Thousand Oaks, CA: Sage.
 פרזנטציותJordi, Agusti-Panareda (2004). “Power imbalances in
mediation: Questioning some common assumptions.”
Dispute Resolution Journal 59 (2): 24-31.

פערים בין
הצדדים
בתהליך

LeBaron, Michelle (2003). "Culture-based negotiation
styles." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi
Burgess. Conflict Research Consortium, University of
Colorado, Boulder.
Schneider, Carl (2000). “What it means to be sorry: The
power of apology in mediation.” Mediation Quarterly
17(3): 265-280.
פרזנטציות
 שערי." "על 'הסכמה מדעת' בהליך הגישור.)2002( אורנה דויטש
.47-73 :משפט ג
Love Lela .P. and Joseph B. Stulberg (1996). "Practice
Guidelines for Co-Mediation: Making Certain That 'Two
Heads Are Better Than One'." Mediation Quarterly, 13
(3):179-189.
Bowling, D. and Hoffman, D., (2003). Bringing Peace into
the Room: How the Personal Qualities of the Mediator
Impact the Process of Conflict Resolution. 1st ed., San
Francisco: Jossey-Bass.
 פרזנטציותEvans, Michelle R. (2001). “Women and Mediation:
Toward a Formulation of an Interdisciplinary Empirical
Model to Determine Equity in Dispute Resolution” 17 Ohio
State Journal on Dispute Resolution 145.

תפקידי
המגשר
בתהליך

5
2.06

הבדלים
מגדריים
בגישור
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 "מגדר וגישור.)2002(  הלפרין רות וקדרי רונן יעל,בוגוש רינה
 עומר וזילברשטיין, שפירא.335 " המשפט ז.בהליכי גירושין
 קודים אתיים והתמודדות עם: אתיקה של גישור,)2018( כרמלה

 מאגנס.דילמות

 פרזנטציותMenkel-Meadow, Carrie (1997). "Ethics in Alternative
Dispute Resolution: New Issues, No Answers from the
Adversary Conception of Lawyers' Responsibilities." South
Texas Law Review 38(2): 407-454.

אתיקה
בתהליכי גישור

6
16.06

Honoroff, Brad and Susan Opotow (2007)."Mediation
Ethics: A Ground Approach." Negotiation Journal, 23:155172.
 עוצמה וחולשה: "פרדוקס הכוח בגישור.)2006(  עומר,שפירא
.371-439 :" קרית המשפט ו.ביחסי מגשר וצדדים לגישור
""הבטחת סודיות במסגרת הליך גישור.)2002(  לימור,גוטמן-זר
.165-189 :שערי משפט ג

 קודים: אתיקה של גישור,)2018(  עומר וזילברשטיין כרמלה,שפירא
 מאגנס.אתיים והתמודדות עם דילמות
 פרזנטציותRiskin, Leonard L. (1982). “Mediation and lawyers.” Ohio
State Law Journal 43: 29-60.

גישור עם עו"ד

Macfarlane, Julie (2002). “Culture Change - A Tale of Two
Cities and Mandatory Court-Connected Mediation.”
Journal of Dispute Resolution 2(1):242-325.
Corbin, Lillian et. al, (2015). “ADR Zealots, Adjudicative
Romantics and Everything in Between”. UNSW Law
Journal 38(2):492-513.
Wolski, Bobette. (2015). “On mediation, legal
representatives and advocates.” Bond University Law
Faculty Publications 38(1):5-47.
חקיקה ותקנות

מצב הגישור
בישראל
והשלכותיו

7
23.06

סיכום הקורס
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ד .חובות הקורס
דרישות קדם:
 בוגרי קורס גישור בסיסי
 רצון לתאם ,לצפות ולגשר בהליכי גישור









חובות  /דרישות  /מטלות:
השתתפות חובה בכל המפגשים.
קריאת מאמרים בהם נדון.
הצגת מאמר באחד המפגשים.
לקיחת חלק בתפעול מרכז הגישור בקמפוס – תאום תיקים לגישור.
צפייה/גישור בבית הדין לעבודה.
צפייה בתיקים בביהמ"ש לתביעות קטנות – רשות.
הגשת מטלה רפלקטיבית מסכמת (בהיקף של  4-6עמודים).

ה .מרכיבי הציון הסופי

הציון יקבע על סמך שלושה מרכיבים:
 .1השתתפות פעילה בשיעורים ובתפעול מרכז הגישור (.)20%
 .2הצגת מאמר בכיתה (.)15%
 .3מטלה מסכמת (.)65%

ו .ביבליוגרפיה
אוטולנגי ,סמדר (" .)1994פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות ".ספר השנה של המשפט בישראל תשנב-ג:
.535-559
אוטולנגי ,סמדר ( .)2005בוררות :דין ונוהל .תל אביב.
אורן גזל-אייל ,רונן פרי ,גל ליפשיץ ואפרת פלוטניק-צדקיהו (" ,)2011ייצוג בהליכי פישור בבתי הדין
לעבודה" עיוני משפט לד.641-666 :
אלברשטין ,מיכל (" ,)2010על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי בבית הדין לעבודה :תצפיות בגישור
ושפיטה" ,מאזני משפט ז.119 -141 :
בוגוש ,רינה הלפרין רות וקדרי רונן יעל (" .)2002מגדר וגישור בהליכי גירושין ".המשפט ז .335
דויטש ,אורנה (" .)2002על 'הסכמה מדעת' בהליך הגישור" .שערי משפט ג.47-73 :
לביא ,דפנה (" ,)2015אל תסתכל בקנקן – לקראת פרדיגמה חדשה בתפיסת הליך" ההערכה הניטרלית
המוקדמת (ה )ENE-ובאימוצו אל מערכת המשפט בישראל" ,משפט ועסקים יט.415-474 :
נפתלי ,יוני ( .)2010מעשה הגישור .מסדה.

רוג'ר ,פישר ויליאם יורי ,ברוס פאטון ( .)2013כן! -לשאת ולתת ולהגיע לסיכום חיובי בעבודה ,במשפחה
ובחיי היומיום .מטר.
שפירא ,עומר (" .)2006פרדוקס הכוח בגישור :עוצמה וחולשה ביחסי מגשר וצדדים לגישור ".קרית
המשפט ו.371-439 :
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. קודים אתיים והתמודדות עם דילמות: אתיקה של גישור,)2018(  עומר וזילברשטיין כרמלה,שפירא
.מאגנס
Antes, James R., Donna Turner Hudson, Erling O. Jorgensen, and Janet Kelly Moen
(1999). “Is a stage model of mediation necessary?” Mediation Quarterly 16(3): 287-301.
Bowling, D. and Hoffman, D. (2003). Bringing Peace into the Room: How the Personal
Qualities of the Mediator Impact the Process of Conflict Resolution. 1st ed., San Francisco:
Jossey-Bass.
Bush, Robert A. Baruch and Joseph P. Folger (2005). The Promise of Mediation: The
Transformative Approach to Conflict. San Francisco: Jossey-Bass. Chapter 2: 41-84.
Cobb, Sara (1993). "Empowerment and Mediation: A Narrative Perspective." Negotiation
Journal 9(30): 245-255.
Cobb, Sara (1994). "A Narrative Perspective on Mediation: Toward the Materialization of
the 'Storytelling' Metaphor." In New Directions in Mediation: Communication Research,
48-63. Thousand Oaks, CA: Sage.
Corbin, Lillian et. al, (2015). “ADR Zealots, Adjudicative Romantics and Everything in
Between”. UNSW Law Journal 38(2):492-513.
Evans, Michelle R. (2001). “Women and Mediation: Toward a Formulation of an
Interdisciplinary Empirical Model to Determine Equity in Dispute Resolution.” 17 Ohio
State Journal on Dispute Resolution 145.
Folberg, H. Jay and Rosenberg, Joshua D. and Raitt, Susan E. and Barrett, Robert (1996).
“The Use of Mediation in Small Claims Courts.” Ohio State Journal on Dispute Resolution
9 (1): 55-94.
Honoroff, Brad and Susan Opotow (2007)."Mediation Ethics: A Ground Approach."
Negotiation Journal, 23:155-172.
Jordi, Agusti-Panareda (2004). “Power imbalances in mediation: Questioning some
common assumptions.” Dispute Resolution Journal 59 (2): 24-31.
LeBaron, Michelle (2003). "Culture-based negotiation styles." Beyond Intractability. Eds.
Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado,
Boulder.
Love Lela .P. and Joseph B. Stulberg (1996). "Practice Guidelines for Co-Mediation:
Making Certain That 'Two Heads Are Better Than One'." Mediation Quarterly, 13 (3):179189.
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Menkel-Meadow, Carrie (1997). "Ethics in Alternative Dispute Resolution: New Issues,
No Answers from the Adversary Conception of Lawyers' Responsibilities." South Texas
Law Review 38(2): 407-454.
Macfarlane, Julie (2002). “Culture Change - A Tale of Two Cities and Mandatory CourtConnected Mediation.” Journal of Dispute Resolution 2(1):242-325.
Schneider, Carl (2000). “What it means to be sorry: The power of apology in mediation.”
Mediation Quarterly 17(3): 265-280.
Riskin, Leonard L. (1982). “Mediation and lawyers.” Ohio State Law Journal 43: 29-60.
Wayne D. Brazil, Michael A. Kahn, Jeffrey P. Newman, and Judith Z. Gold (1986). “Early
Neutral Evaluation: An Experimental Effort to Expedite.” Dispute Resolution, 69
Judicature (5): 279-285.
Wolski, Bobette. (2015). “On mediation, legal representatives and advocates.” Bond
University Law Faculty Publications 38(1):5-47.
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