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 רציונל הקורס:

המורכבים ביותר. מורכבות זו נובעת האנושיים תהליך פרידה וגירושין בין שני בני זוג הינו אחד מהתהליכים 

 משפחתית ,הורית ,מבחינה אישית, זוגיתמהיותו כרוך הן באתגרים רגשיים ופסיכולוגיים רבים ומגוונים, 

 ,דרמטיותו מעשיות כל זה תוך כדי צורך לקבל החלטות -, והן בסוגיות כלכליות ומשפטיות ומערכתית

 פרטתחום יישוב הסכסוכים בגירושין, ובלטווח זמן ממושך. והמשפיעות על חייהם של בני המשפחה כולה 

ודעים רבים העוסקים בו אינם מ ,אולם .למעלה מעשרים שנה מוכר בישראל מזה ,תחום הגישור בגירושין

בזמן  בני הזוג והילדיםהקיימת אצל  ,מורכבות הרגשית והנפשית, לכהלכה , ולכן גם אינם מתייחסיםמספיק

הפרידה והגירושין  אחרונה ישנה התעניינות גדולה בארץ בתחוםל. החייםלאורך  הלהשלכותיו ,הפרידה

 –החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה חקיקת קשור בוביישומו בפרקטיקה. העניין הגובר 

 ,לעודד זוגות בהליכי גירושין, טרם פניה להליך המשפטי. מטרת החוק 2016, שנכנס לתוקפו ביולי 2014

הפונים לעסוק בתחום  ,ברור כי על אנשי המקצועהסכמה. הידברות ולנסות לסיים את המחלוקת בדרך של 

, והמשפחתית, להעמיק ולהשתלם ברבדיה השונים של המחלוקת הזוגית ומלווים את בני הזוג בפרידתם

בעת פרידה מחלוקת הים של ניהול ויישוב פסיכולוגיהיבטים הרגשיים והלהבין ולהתייחס גם לוספציפית 

 . וגירושין

 

 מטרות הקורס:

היכרות עם מושגים הקשורים ; גיים של תהליך הפרידה והגירושיןהקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולו .1

 .לחץ ואובדן, במשבר חיים

 גירושי הוריהם.הגדלת המודעות למקומם ולקולם של הילדים בתהליך  .2

 חשיפה למיומנויות התמודדות עם ביטויים ואספקטים רגשיים במהלך הפרידה והגירושין. .3

הישראלית  התמונה בהקשרהיכרות עם דגשים לניהול ויישוב מחלוקת בעת פרידה וגירושין, וספציפית  .4

 הייחודית.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_151.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_151.htm
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 נושאי הקורס:

 מאפיינים ותמורות תמונת מצב עדכנית,  –גירושין  ▪

 המחלוקתניהול ויישוב יהם והשלכותיהם על מקורות–משברים זוגיים  ▪
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 דגשים בהדרכת הורים לקראת פרידה וגירושין ▪

 התמודדות והסתגלות לאחר גירושין ▪

 ניכור הורי( –סוגיות בהורות לאחר גירושין )ובכלל זה  ▪

 פרודיםקשר הורי ותקשורת הורית בין בני זוג  –שותפים לנצח  ▪

 בתהליך יישוב הסכסוך ביטוייםו ירושיןרלוונטיים לגנושאים משפטיים  ▪

  לניהולו , דגשים עיקרייםוייחודיותו ומאפייני – בגירושיןגישור תהליך  ▪

 

  מנחת הקורס:

ניברסיטה העברית בירושלים, פסיכולוגית קלינית מומחית, דוקטור בפסיכולוגיה מטעם האו -ד"ר אלומה רייס 

. מנחה בקורסים של משא ומתן, קונפליקט וגישור מטפלת בעלת ותק במגזר הציבורי ובקליניקה פרטית

ומגשרת בכירה מזה עשרים שנה. בעלת ניסיון רב בתחום הפרידה והגירושין, הן בטיפול )בילדי גירושין, 

ידה וגירושין, גירושין( והן בתהליכי גישור לפרולאחר במבוגרים בעת פרידה ובהדרכת הורים לקראת 

מלמדת בקורסי הסמכה לגישור בגירושין ובתוכנית פרקטיקום  המסתיימים בהסכם המוגש לבית המשפט.

 לגישור בגירושין.



 

 

 דרישות הקורס:

 בקורס זה ישנה חובת נוכחות בכל השיעורים. 

 מהציון הסופי( 20%) תרומה לדיון ✓

 מהציון הסופי( 30%בכיתה )  Tedנושא )מאמר / מושג / מודל( בפורמט  הצגת ✓

 מהציון הסופי( 50%עבודה כתובה ) ✓

 

  :באנגלית הקורס שם

"In the midst of turmoil" – separation and divorce from psychological point of view 
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