
 
 

Tel: 03 531 8043 : טל |  Fax: 03 7384047 : | פקס   P.Confl@biu.ac.i l  |  https://pconfl.biu.ac.il/ 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel |  www.biu.ac.il | , ישראל 52900, רמת גן  )ע"ר(   אילן -ניברסיטת בר או    

 

 28.12.22עודכן:  

                        כנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתןוהת

 סדנא לגישור   2770501

 סדנה  סוג הקורס:

 נ"ז 2  -ש"א 60: היקף שעות  ב'  : סמסטר                      ג "פתש  :שנת לימודים

 
   מטרות הקורס  א.

 
 לנתחם יכולת  חורטי ופיתוהבנה מעמיקה של קונפליקטים באופן תיא •
 הבנה של הליך הגישור  •

 הבנת תפקידו של המגשר •
 רכישת מיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור ותרגול  •

 

   תוכן הקורס  ב.
מסייע לצדדים שבמחלוקת לפתור בניהם מחלוקות בדרך של   המגשרהליך הגישור הינו הליך בו  
הבנת  ובכל הקשור ל  מעמיק ע ד ליו לרכוש יעל מנת שהמגשר יוכל לבצע את תפקידו ע  הסכמה.

מושתת הליך   עליהםקונפליקטים ולניתוחם. בנוסף עליו ללמוד את עקרונות המשא ומתן השיתופי  
בסיס תאורטי רחב להבנת מודל הגישור ולרכישת כלים   הבסדנ  יחד יספקו למשתתףהגישור. כל אלו 

 ליישומו. 

 
 

עיים, בקבוצות קטנות.  מגשרים מקצו  ת ע"י וחמונמולציות וסי  פרונטליות הרצאות  מהלך השיעורים:    

 משרד המשפטים.  -מבנה ותוכן המפגשים הינו על פי המלצות ועדת גדות
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:      

 
 
 

 תכנים מרכזיים  מפגש 

 1מפגש 
 פתיחה ומבוא  

 
 הכרות, פתיחה, תאום ציפיות, הגדרת הגישור, סימולציה 

 2מפגש 
 וא לגישור מב

 

 
מודל להבנת קונפליקטים, משא ומתן שיתופי לפתרון  פליקט, ו קונהמ

 קונפליקטים, מודל שבעת האלמנטים  

 3מפגש 

 מבוא לגישור 

 

 הגישור מודל שלבי  ר, עקרונות הגישור, תפקיד המגשר,מודלים לגישו

 4מפגש 

שלב הארגון  
 הראשוני 

 ושלב הפתיחה 

 

 
   ה, סימולציה, שלב הפתיח הארגון הראשונישלב 

 5מפגש 
איסוף מידע  

 מהצדדים 

 
   מונחת סימולציההקשבה וזיהוי צרכים ונושאים, שלב הצגת הסכסוך, 
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 6מפגש 
המסגור  שלבי 

 מחדש 

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

   מונחת

 7מפגש 

יצירת  שלבי 
האופציות  

   והערכתן

 

  , סימולציהפגישות נפרדות, סוםי ח ובממודדות עם התמיקוח ומשא ומתן, 
 מונחת 

   8מפגש 

   שלב ההסכם

 

   מונחת שלב יצירת ההסכם, סגנונות המגשר, גישור בשניים, סימולציה
 

 9מפגש 
תקנות הגישור  
 ודילמות אתיות 

 
 סוגיות אתיות בגישור, תפקידם של עורכי הדין בגישור תקנות הגישור, 

 10מפגש 
 ור מודלים של גיש

 

 
 : הפרגמטי, הטרנספורמטיבי והנרטיבי רגישו לש מודלים 

 11מפגש 

 סימולציה מסכמת 

 

 מסכמת מונחת סימולציה מפגש השלמות ו
 

 12מפגש 
 סיכום 

 
 משובים וחלוקת תעודות , תמונת מצב –  הגישור בישראל

 

 
 חובות הקורס  ג.

 

 נוכחות חובה בכל המפגשים.  •

 . ונחותמהבסימולציות  ו בתרגולים ,פעילה בשיעוריםהשתתפות  •

 
 ציון עובר   :מרכיבי הציון הסופי  
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