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 מגשר בענייני משפחה
 

משנה , 4102 –החוק החדש להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה 
באופן מהותי את האופן בו יוגשו תביעות בסכסוכי משפחה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי 

 הדין הדתיים השונים בישראל.
בסכסוכי משפחה, אלא רק בקשות החל ממועד הפעלת החוק לא ניתן יהיה להגיש יותר תביעות 

ליישוב סכסוך. הצדדים לבקשה ליישוב סכסוך יוזמנו לפגישות מהו"ת )עד ארבע פגישות( 
 ביחידת הסיוע של בית המשפט, או בית הדין אליו הוגשה הבקשה.

  
בפגישות המהו"ת תבדק התאמתם של הצדדים להליך יישוב הסכסוך בהסכמה ובתום התהליך 

 יופנו לגישור, להליך טיפולי, או הליך משפטי בפני שופט/ת. יוחלט אם הצדדים
 החוק החדש צפוי לייצר גישורים בהיקפים גדולים שיופנו גם למרכזי גישור ולמגשרים פרטיים.

פסיכיאטר, מתחום הטיפול: פסיכולוג, עו"ס, כדי להיכלל ברשימת המגשרים על המגשר להיות 
  דין. ךעוריועץ חינוכי. או 

 
והתנסות מודרכת קורס לגישור משפחתי נדרשות: תואר אקדמי, קורס גישור בסיסי, ות הכשר

 בגישור.
 
 

 קורס גישור במשפחה וגירושין
 

לימודי גישור במשפחה מיועדים לכל מי שמעוניין להשתלב בעבודה בתחום מרתק זה, ולסייע 
 .רושין בשלוםלעבור את הליך הגי מהמורות בחיי הנישואין, או,לזוגות רבים להתגבר על 

בקורס זה נלמד את היסודות הבסיסיים של הליך הגישור המשפחתי ואת הדגשים אשר יש לתת 
בכל מצב ומצב. תפקידו של הקורס הוא לאפשר לתלמידים להכיר מקרוב את ההיבטים 

המשפטיים והרגשיים המלווים הליך גירושין, וכן לאפשר שימוש בכלים אלו לצורך מתן מענה 
ני הזוג כיחידה משפחתית אחת וגם לכל אחד מן הצדדים בנפרד במשך הליך מתאים גם לב

 הגירושין.
  

הקורס יכלול היבטים מקיפים מעולם הגישור בכלל ועולם גישור הגירושין בפרט, והן היכרות 
מקיפה עם ההיבטים השונים של הליכי הגירושין בישראל בדגש על כלל המרכיבים הרגשיים של 

 רבות אלימות במשפחה וטובת הילד.תהליך גירושין, ל
 

 דנושאי הלימו
 .מאפייני גישור משפחתי .0
 לימוד הליך הגישור בגירושין, לרבות הטכניקות והמיומנויות הייחודיות. .4
 רגשות המעורבים בתהליך.  .3
 מאפייני זוגות בהליך גירושין.  .2
 נושאים הכרחיים לדיון בגישור המשפחתי.  .5
 היבטים משפטיים בגישור משפחתי.  .6
 ילדים בצל משבר הגירושין.  .7
 . גישור בצל אלימות במשפחה .8
 .אתיקה בגישור משפחתי .9

 .בין טיפול לגישור  .01
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 הקורסמבנה 

 
כל אחד. הקורס  אש" 6 מפגשים בני 7שעות אקדמאיות, ומועבר במשך  24הקורס הינו בן 

הקורס  במסגרתמורכב מהרצאות ודיונים, תירגולים, צפייה בסרטים ובהדגמת פגישת גישור, ו
 סימולציות בקבוצות קטנות אותן ינחו מגשרים מנוסים. 6יתקיימו 

 
 
 

 מרכז הקורס

 
 (M.LL)  אביב גבע, עו"ד ומגשר

אביב ותואר שני -, בוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל4112דין משנת -עורך
ברסיטת מרצה באוניאילן עם התמחות בגישור וביישוב סכסוכים. -במשפטים מאוניברסיטת בר

 בר אילן.
-ובעל ניסיון רב בגישור בתחום העסקי 4101משנת " גבע מגשרים" גבע הנו בעל מרכז הגישור

מסחרי ובתחום המשפחה, ניהול גישורים מסחריים בהיקפים כספיים נרחבים, ניהול גישורים 
כן עריכת הסכמי -בית תוך כדי ליווי הזוג עד הגט ועריכת הסכם הגירושין, וכמו-לגירושין ולשלום

 ממון.
 

 

 עלות:

 כולל מע"מ₪  00522

 כולל מע"מ.₪  00052 -לחברי הסתדרות הפסיכולוגיםמחיר מיוחד  

 

 mgluzberg@gmail.comמעיין  -לפרטים והרשמה

052-3666112 
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 קורס גישור בסיסי
 

 לרכוש כלי מקצועי שהוא גם דרך חיים

תפיסת עולם וכלים פרקטיים  -לא פחות מכך  קורס זה מקנה תעודה מוכרת בגישור, אולם
להתנהלות אפקטיבית במרחבים קונפליקטואליים. הקורס מותאם בדגשיו ובהקשריו לעבודתו 

והתמודדות עם  המטפל, הן בהיבט של הממשקים הפנים ארגוניים והן בהיבט של שירות של
 .מטופלים

 
 מטרת הקורס:

ם ומקצועיים לניהול משאים ומתנים רכישת מיומנויות והקניית כלי עבודה ישימי .0
 .וקונפליקטים

 ניהולי וכתרבות ארגונית./הבנה והפנמה של הגישור ככלי מקצועי .4
 חשיפת המשתתפים לפוטנציאל העמוק הטמון בגישור, כולל היבטיו הטרנספורמטיביים. .3
 הכשרה והסמכת מגשרים מקצועיים )לתעודה(. .2

 
 נושאי הלימוד:

 
 מיומנויות משא ומתן 
 מתן תחרותי מול משתףמשא ו 
 כלים איכותיים לגישור מוצלח 
 סיגנונות שונים לניהול קונפליקטים 
 שיטות ליישוב סכסוכים 
 מיומנויות גישור כגון: הקשבה, שיקוף, הקשבה, שאלות לאיתור איטרסים וכו' 
 יצירתיות בהעלאת פתרונות בשיתוף הצדדים 
 גישור בשניים וגישור ביחיד 
 ריתרונות וחסרונות הגישו 
 ניהול תהליך גישור מתחילתו ועד סופו 
 אתיקה ומקצועיות המגשר 
 כתיבת הסדר גישור 

 
 ייחודיות הקורס:

 מומחים בתחום הגישור הארגוני, בהנחיית סדנאות ובהובלת תהליכים. הנחייה על ידי 
  שיטת לימוד המבוססת על: הרצאות ודיונים, תרגילים חווייתיים בזוגות, סימולציות

  .case studies ת קטנות עם מאמנים, סרטי המחשה, ניתוחמונחות בקבוצו
  הקורס מקנה תעודת בוגר קורס גישור לפי המתווה של ועדת גדות, משרד המשפטים

 מהמפגשים(. 81%-)מותנה בנוכחות ב
  
  

 שעות אקדמיות. 6 מפגשים בני 01 מבנה הקורס:
 

 .ולל מע"מכ₪  2,2,1 -הנחה 01%עלות לחברי הסתדות הפסיכולוגים לאחר 
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