
קורס מוסמך
 גישור מקצועי

בהנחיית עו״ד ומגשר
 עמי דויטש

מחיר: 
3,500 ₪  (כולל מע"מ)

 
תאריך פתיחה:

23.10 
 

ימי ראשון 
16:00-21:00

 
מיקום:
מודיעין

 
התעודה:

תעודת מגשר מוסמך בהתאם
למתכונת של ועדת גדות 

ומשרד המשפטים (לשעבר)
לכל משתתף שעמד בחובות
הקורס (נוכחות של 85%).

 
תנאי קבלה:

- אין צורך בהסמכה
   מקצועית קודמת

- אישור רישום ותשלום
 
 

למי מיועד הקורס?
אנשי ונשות חינוך, הוראה, טיפול וייעוץ,

עובדי השירותים החברתיים, עורכי דין,
מנהלים בארגונים וחברות, וגם את ואתה,
אנשים של שיח ותקשורת בריאה שרוצים
לשפר את ארגז הכלים וליישם אותו בחיי

היום יום בבית, בקהילה ובעבודה.
 
 

 

נקודת הפתיחה שלך לעולם הגישור.                              
הקורס יקנה לך ידע מעשי והתנסות

בהליכי גישור, ותעודת הסמכה כ"מגשר
מקצועי" המוכרת ע"י הנהלת בתי

המשפט . בין אם חשקה נפשך ברכישת
מקצוע חדש-מכניס כלכלית-גמיש

בשעות ומהבית (ובפרק זמן קצר), או
שרצונך לשפר את ארגז הכלים שלך,

בכלי יישוב סכסוכים
בבית-בקהילה-בעבודה, הקורס יעניק

לך מיומנויות משא ומתן, התמודדות עם
ניהול קונפליקטים, זיהוי נושאים

ואינטרסים, שיפור וניהול מחלוקות בין
אישיות והתנסות פרקטית בתהליכי

גישור בליווי מאמנים ומגשרים
מוסמכים. תכל'ס, קורס שישפר את

חייך לתמיד!
 

מבנה הקורס: 
60 שעות אקדמיות סה"כ

פרונטלי: 10 מפגשים סה"כ,
אחת לשבוע, 5 שעות שעון כ"א.

ב-2 מפגשים ייערכו סימולציות בליווי
מאמנים ומגשרים.

הקורס יועבר במתכונת פרונטלית 
ומותאם ללמידה מרחוק. הלמידה
בקבוצה קטנה ואיכותית של כ-15

תלמידים.



יחידות הלימוד שיכללו הנושא נושא המפגש מפגש

פתיחה והכרות
קונפליקט – הסיבות להיווצרותו

"תפיסת המציאות"
אוטומטים קוגניטיביים – הטיות והיוריסטיקות שיפוט

 

הכרת הקורס - מבוא 1

הגדרת הגישור והכרת הפרקטיקות השונות
"משא ומתן" - משא ומתן בגישור (תרגול)

אשליית הפרדוקס – אם כולם מסכימים אז מי צודק?
"מרחבי הקונפליקט"

מסע ומתן וגישור 
 

2

צרכים או אינטרסים – מנועי ההתנהגות האנושית 
הארגונית, העסקית והאישית

הכרות עם מודל הגישור בכללותו
מודל ניתוח קונפליקטים

מודל הגישור 3

ניתוח הקונפליקט, תרגול
אתגר השיפוטיות, ניטרליות המגשר

שלב ההכנה לגישור 4

גיוס/רתימת הצדדים
"המגשר" -קוים לדמותו

שלב הפתיחה - דיוק וסמנטיקה, תרגול
שלב הפתיחה בגישור 5

"הצהרת הפתיחה" 
הסכם הכניסה לתהליך

תרגול
הקשבה – בחיים ומיומנויות ההקשבה בגישור

מתחילים לגשר 6

סילבוס  מוסמך בגישור מקצועי 
45 שעות שעון  |  60 שעות אקדמיות

פרונטלי ומונגש למידה מרחוק
 
 



מיפוי הקונפליקט, זיהוי צרכים
אומנות שאלת השאלות

ניהול "מרחב הקונפליקט" בחדר הגישור
תרגול

שלב ההקשבה 7

נקודת ציר
סיכום שלב ההקשבה

הפסקה בגישור – "בריאות" התהליך
"ישיבת מגשרים"

מפת הצרכים – ניתוח והבנת מרחבי ההתרחבות
תרגול

בריאות התהליך
ומפת הצרכים

8

מסגור הקונפליקט מחדש
נרטיב משותף

נקודת הציר בטרנספורמציה
ליבת מיומנות המגשר

תרגול

נקודת הציר 9

המעבר למשא ומתן      
שלב המו"מ הסופי וההסכם 

צידה לדרך הגישור
משוב סיום תהליך

משא ומתן
סיכום וחלוקת

תעודות
10

הבהרה: לימוד תכני הסילבוס בליווי ההתנסויות המעשיות ודרישות נוכחות החובה יחד עם אישור המנחה, יקנו
למסיימי הקורס תעודה העומדת בהנחיות ועדת גדות ובאישור הנהלת בתי המשפט ויאפשרו למועמד לעסוק
כמגשר אולם אין המגשרים מבית הילה מאור מתחייבים מולך, הסטודנט, בשם הנהלת בית המשפט. תכנית

הלימודים כפופה לתקנון הקורסים סתיו-חורף 2022. תכנית הלימודים, מבנה הקורס, מקום הכיתה, המועדים,
ההוראה והסילבוס עשויים להשתנות בהחלטת "המגשרים" ועפ"י הוראות הממשלה והגורמים הציבוריים

המוסמכים לכך, מעת לעת, לרבות שינויים הכרחיים בתכנית ומתכונת הלימודים לצורך עמידה בהנחיות תו ירוק /
סגול תחת ובהתאם להנחיות קבינט הקורונה והחלטות הממשלה מעת לעת.

 
 
 


