התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
 2770501סדנא לגישור
סוג הקורס :סדנה
שנת לימודים :תשע"ח

סמסטר :א'/ב'/קיץ

היקף שעות 60 :ש"א

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

הבנה מעמיקה של קונפליקטים באופן תיאורטי ופיתוח יכולת לנתחם
הבנה של הליך הגישור
הבנת תפקידו של המגשר
רכישת מיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור ותרגול

ב .תוכן הקורס:
הליך הגישור הינו הליך בו המגשר מסייע לצדדים שבמחלוקת לפתור בניהם
מחלוקות בדרך של הסכמה .על מנת שהמגשר יוכל לבצע את תפקידו עליו לרכוש ידע
מעמיק ובכל הקשור להבנת קונפליקטים ולניתוחם .בנוסף עליו ללמוד את עקרונות המשא
ומתן השיתופי עליהם מושתת הליך הגישור .כל אלו יחד יספקו למשתתף בסדנה בסיס
תאורטי רחב להבנת מודל הגישור ולרכישת כלים ליישומו.
מהלך השיעורים :הרצאות פרונטליות וסימולציות מונחות ע"י מגשרים מקצועיים,
בקבוצות קטנות .מבנה ותוכן המפגשים הינו על פי המלצות ועדת גדות -משרד המשפטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מפגש
מפגש 1
פתיחה ומבוא

תכנים מרכזיים
הכרות ,פתיחה ,תאום ציפיות ,הגדרת הגישור ,סימולציה

מפגש 2
מבוא לגישור

מהו קונפליקט ,מודל להבנת קונפליקטים ,משא ומתן שיתופי לפתרון
קונפליקטים ,מודל שבעת האלמנטים

מפגש 3
מודלים לגישור ,עקרונות הגישור ,תפקיד המגשר ,שלבי מודל הגישור
מבוא לגישור
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מפגש 4
שלב הארגון
הראשוני
ושלב הפתיחה
מפגש 5

שלב הארגון הראשוני ,שלב הפתיחה ,סימולציה

איסוף מידע
מהצדדים
מפגש 6

שלב הצגת הסכסוך ,הקשבה וזיהוי צרכים ונושאים ,סימולציה מונחת

שלבי המסגור
מחדש
מפגש 7

הפסקת מגשרים ,מסגור מחדש ,שלב יצירה והערכה של פתרונות ,סימולציה
מונחת

שלבי יצירת
האופציות
והערכתן
מפגש 8
שלב ההסכם
מפגש 9
תקנות הגישור
ודילמות אתיות
מפגש 10
סיכום

מיקוח ומשא ומתן ,התמודדות עם מבוי חסום ,פגישות נפרדות ,סימולציה
מונחת
שלב יצירת ההסכם ,סגנונות המגשר ,גישור בשניים ,סימולציה מונחת
תקנות הגישור ,סוגיות אתיות בגישור ,תפקידם של עורכי הדין בגישור
סגנונות גישור ,הגישור בישראל – תמונת מצב ,סימולציה מונחת מסכמת,
משובים וחלוקת תעודות

ג .חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות:
 נוכחות חובה בכל המפגשים.


השתתפות פעילה בשיעורים ובתרגולים.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר) :ציון עובר

ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
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