
 

 

 
 

 לפי מפגשים -סילבוס קורס גישור 

  
 ,כנית הלימודים לקורסתלמידים יקרים, מצ"ב ת

 
 10/20//0/1יסתיים בתאריך  01/210/20/הקורס יחל בתאריך  

 
 //210 – //00/בין השעות  שנייתקיים בימי  

 
 הכפר הירוק  –הקורס יתקיים בצומת רמת השרון  

 
רי הלימוד לחברי הסתדרות הפסיכולוגים כולל מע"מ וחומ₪  //0/העלות בעבור הקורס  

 ₪  //00העלות היא 
 
 

מספר 
 השעות

 שעות הלימוד
 משעה עד שעה

 תאריך פירוט נושאי הלימוד
 המפגש

 'מס

 פתיחה ומו"מ //210-//00/ 1.0

 פתיחת קורס 

 הכרות אינטואיטיבית -גישור 

 הגדרת מו"מ 

  תרגיל –משא ומתן 

 הכרות עם סוגי מו"מ0 תחרותי ומשתף 

0.2.20 1.  

 מבוא לישוב סכסוכים ולגישור //210-//00/ 1.0

 הקונפליקט 

  מודל שבעת  –תכנון וביצוע מו"מ משתף
 העקרונות

 ADR - מוסדות חלופיים לפתרון סכסוכים 

0.2.20 2.  

 כניסה לגישור  //210-//00/ 1.0

 הגדרת הגישור 

 מאפייני  הגישור ויתרונותיו 

 .הגישור בישראל 

  ה כלליתסקיר –שלבי הליך הגישור 

 שלבים ראשונים בהליך0 הכנה לגישור, פתיחה 

 הכנה לסימולציות 

21.2.20 3.  

 הצגת הסכסוך   //210-//00/ 1.0

 .עקרונות הצגת הסכסוך ע"י הצדדים 

 מבוא להקשבה אקטיבית 

 טכניקת השיקוף 

 אמפטיה מול סימפטיה 

0/.2.20 4.  

 חלק א' –זיהוי ומיפוי נושאים ואינטרסים  //210-//00/ 1.0

 וא לשלב זיהוי ומיפוי אינטרסיםמב 

  מבוא לשאלת שאלות –הקשבה אקטיבית 

 מחסומי הקשבה 

 סוגי פגישות ככלי עבודה בגישור 
 

//.2.20 5.  



 

 

 
 

 

 חלק ב'  –זיהוי ומיפוי נושאים ואינטרסים  //210-//00/ 1.0

 מיפוי הסכסוך לנושאים 

 עבודה עם מפות גרפיות למיפוי הסכסוך 

  תרגול  –שאלת שאלות  –הקשבה אקטיבית
 והעמקה

 ניסוח מחדש ומסגור מחדש –הקשבה אקטיבית 

1.0.20 6. 6
. 

 סגנונות גישור //210-//00/ 1.0

  תרגיל מסכם -טכניקות לזיהוי אינטרסים 

 .הגישור בשניים 

 .התערבות המגשר בתוכן ובתהליך 

 אסכולות גישוריות שונות 

 מקומו של עורך הדין בגישור 

2/.0.20 7. 7
. 

 
 
 

  סוגיות ואתיקה בגישור //210-//00/ 1.0

 מידע סודי בגישור 

 התמודדות עם פערי תרבות וכוח 

 .ניטרליות המגשר 

 .אתיקה של מגשרים 

 .הכרת החוק והתקנות 
 

0/.0.20 8. 8
. 

 יצירת אופציות לפתרון //210-//00/ 1.0

 יצירת פתרונות לסכסוך 

 עקרונות החיפוש היצירתי 

 צירתית בגישורטכניקות לחשיבה י 

 המגשר כמציע פתרונות ובגישור 
 הערכת ובחירת הפתרונות

 

00.0.20 9. 9
. 

 הסכם וסיום הגישור  //210-//00/ 1.0

 מעבר מהסכמות להסכם 

  סוגי הסכמים  –הסכם גישור 

 תרגול כתיבת הסכם 

 סיום הליך הגישור 
 

1./.20 11. 1
1
. 

 הדגמת הליך גישור //210-//00/ 1.0
 

2/./.20 11.  

 סיכום //210-//00/ 1.0

 סימולציית סיום 

 סיכום תפקידי המגשר 

  פנינו לאן? -סיום קורס 
 סיכום קורס

0/./.20 12.  


