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 קורס להכשרת מגשרים  
 רקע  .1

הגישור בהתאם   קורס  מרוכזים,  פרונטליים  ותרגולים  בזום  מקוונות  הרצאות  של  במתכונת 
 .להנחיות התו הסגול

ומתאים לעורכי    משא ומתן בניהולידע  הרחבת הבברכישת מקצוע ומעוניינים  ל  מיועדהקורס  
לרבות  דין,   חופשיים,  מקצועות  ובעלי  אקדמיה  אנשי  עסקים,  אנשי  חינוך,  אנשי  מנהלים, 

כל מעניק  בסיסי  גישור  קורס  נוספים.  טיפוליים  ומקצועות  הליך פסיכולוגים  של  פרקטים  ים 
 .הגישור

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  

הם  להבנת קונפליקטים ולניתוחם. בנוסף עליו ללמוד את עקרונות המשא ומתן השיתופי עלי
מושתת הליך הגישור. כל אלו יחד יספקו למשתתף בסדנה בסיס תאורטי רחב להבנת מודל  

 הגישור ולרכישת כלים ליישומו. 

 מטרת הקורס  .2

כלים   מתן  על  בדגש  מקצועיים,  כמגשרים  המשתתפים  במיישבי הכשרת  לשופטים 
 .סכסוכים

 .לנתחםהבנה מעמיקה של קונפליקטים באופן תיאורטי ופיתוח יכולת  •

 הבנה של עקרונות ומאפייני הליך הגישור.  •

 הבנת תפקידו של המגשר. •

 רכישת מיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור ותרגולן. •

 

 מבנה הקורס  .3

מונחות ע"י מגשרים מקצועיים,  פרונטליות וסימולציות  מקוונות הרצאות פרונטליות •
 . משתתפים 6על כל  ,מתרגל אחד-מגשרבקבוצות קטנות, 

 משרד המשפטים.   -מבנה ותוכן המפגשים הינו על פי המלצות ועדת גדות •
-  17:00מפגשי זום שבועיים, בימי ראשון בין השעות   12הקורס יתקיים באמצעות  •

21:00 . 

 שעות.  4מפגשים בני  12ש"א, ויתקיים במשך  60הקורס הינו בן  •

 ת עלויו  .4
 ₪ כולל מע"מ. 2,800 •

  

https://gevim.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%90-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%9f/
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 מנחת הקורס  .5

מזמין אתכם   ובוררות  לגישור  גישורל  להצטרףהמרכז הישראלי  . הקורס  ייחודי מסוגו-קורס 
  60נבנה על סמך המלצות ועדת גדות במשרד המשפטים ומעניק תעודה בהתאם. הקורס בן  

מפגשים בתוכנת זום. בקורס תלמדו את עקרונות הגישור, מודל    12  -ב שעות אקדמיות שינתנו
וכלים מעשיים ל גישור משלבלגישור  באופן   ניהול תהליך  או  קבלת הסכסוך מבית המשפט 
 פרטי ועד להכנת הסכם. 

ד"ר רויטל חמי זינימן הינה חברת סגל בתוכנית לניהול וליישוב סכסוכים ומו"מ באוניברסיטת 
הסטודנטים -בר של  ההתמחות  מסלול  את  מרכזת  היא  בתוכנית  פעילותה  במסגרת  אילן. 

  אילן.-קמפוס, ברומנהלת את מרכז הגישור ב

וגישור, ומתן  משא  למיומנויות  בכירה  ומדריכה  מגשרת  אזרחיים   רויטל  בסכסוכים  מגשרת 
ובדיני עבודה וכן מנחה סדנאות בארגונים ובמכללות בנושאים שונים: פתרון קונפליקטים, כלים  

תהליכי בניית תרבותיים, משא ומתן וגישור. כמו כן, רויטל מובילה  -גישוריים בקונפליקטים רב
"גוונים באקדמיה"  בוגרת של התוכנית  ובחברות,  "התקווה ,  הסכמות בקהילה  זכתה בפרס 

ובפרס מרצה מצטיינת בבר   הטובה" לפעילות אקדמית או חברתית ברוח "תקווה ישראלית" 
 .אילן בשנה"ל תש"פ

 תנאי קבלה  .6

 שנים ניסון מקצועי   5
 לפחות. 80%חובת נוכחות ב

 גשרים של הנהלת בתי המשפט***הרישום במאגר המ
 מותנה בעמידה בתנאים המצוינים בתקנות בתי המשפט עפ"י ועדת גדות.  

 לעומדים בדרישות הקורס, תוענק תעודה על השתתפות בקורס גישור  
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 תעודה  .7

 המרכז הישראלי לגישור ובוררות.המלצות ועדת גדות מטעם לתעודת מגשר בהתאם 

 הנחיות לגבי הזום  .8

לקראת כל מפגש עליכם להצטייד במחשב, אינטרנט זמין, אוזניות/רמקולים ומיקרופון.   •
. שימו לב! לא יהיה ניתן להשתתף ללא מצלמה ואמצעי  zoom -פיתחו את המצלמה ב

 . שמע פעילים
 .הכניסה למפגש תתבצע בלחיצה על קישור הזימון למפגש •
ני תחילת ההרצאה עלך מנת לבדוק את דקות לפ  10  -יש להיכנס לזימון המפגש כ •

 . תקינות ההתחברות לצורך זיהוי
 .שלכם ת.ז.עם כניסתכם למפגש יש לכתוב בצ'אט את שמכם המלא ואת מספר  •
יש להישאר עם מצלמה פתוחה במהלך כל המפגשים. אין לעדכן שומר מסך או תמונה.  •

 .כיבוי מצלמה, הצגת תמונה סטטית, חלל ריק ללא אישור משגיח יעודכנו כאי נוכחות
קים ותתאפשר שאילת שאלות בעת דיון  המיקרופונים של כלל המשתתפים יהיו מושת •

 .בקבוצה
במהלך כל מפגש תתבקשו שלוש פעמים לשלוח את שמכם, מספר רישיונכם בצ'אט  •

 .המפגש, רישום בזמן יחשב כראיה לנוכחותכם
בתום כל הפסקה יש להיכנס בזמן חזרה להרצאה המקוונת. משתלמים שיכנסו למפגש  •

 . וכחותנ-מאוחר יותר יסתכנו בסימון אי zoom -ה
 . לאורך כל מהלך ההשתלמות יצפה משגיח ויעדכן ברשימותיו את נוכחות המשתתפים •

 
 

 : לפרטים והרשמה

 center.org-resolution-info@conflict| דוא"ל:   3745077-073טלפון: 

 

 המרכז הישראלי לגישור ובוררות

 אביב יפו, ישראל , תל 80שדרות רוקח  

 מתחם המועצה לישראל יפה
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