
 

 סילבוס הקורס

 תכנים מרכזיים מפגשים

1 o  .הכרות ותאום ציפיות 

o .בניית קבוצה מגובשת ללמידת הגישור 

o .מבוא לתפיסת הגישור והשפעתה הפוטנציאלית על החיים בישוב הכפרי 

o .מבוא להיכרות עם מורכבות הקונפליקט 

o ADR.בחברה בכלל וביישובים הכפריים בפרט 

2 o  פרק א' –מרכיבים אישיותיים והשפעתם על תפיסת הקונפליקט 

o עקרונות פעולה אישיים במצבי קונפליקט ובתהליכי משא ומתן 

o .עקרונות הגישור 

o  .מרכיבים מרכזיים במשא ומתן 

3 o .מרכיבים מרכזיים בתפקיד המגשר 

o יישומי גישור של בעלי תפקידים ביישוב הכפרי 

o .היכרות עם תהליך הגישור 

o  היכרות למידה ותרגול –מרכיבי האינטק לגישור 

o מיפוי וניתוח של קונפליקטים בישובים הכפריים 

o סימולציה לאינטק 

4 o  .הכנה למפגש גישור במרחב הכפרי 

o  לימוד ותרגול. -שלב הפתיחה 

o טיפול בהתנגדויות ראשוניות 

o .הדגמת תהליך הגישור 

5 o שלב ההקשבה ההדדית 

o  מיומנויות הקשבה אפקטיבית מקרבת 

o תרגילי הקשבה 

o ניתוח הקשבה 

o הדגמת תהליך גישור 

o .סימולציה וניתוח במליאה 

6 o המעבר לניסוח מחודש של מרכיבי הקונפליקט 

o  הגדרה מחודשת של הקונפליקט 

o ( גישור בצוותco) 

o הדגמת תהליך גישור 

o סימולציה מונחית 

7 o ניתוח סימולציה 

o שלב המשא ומתן 

o ויציאה ממבוי סתום בתהליך הגישור איתור 

o משמעותן וכוחן של הפגישות הנפרדות בתהליך 

o הדגמת תהליך גישור 

o .סימולציה מונחית 



 תכנים מרכזיים מפגשים

8 o מיומנויות באיתור וגיבוש פתרונות אפשריים 

o  בחירת הפתרון הטוב ובניית ההסכמות 

o המעבר מהסכמות להסכם 

o יצירת איזון סביב שולחן הגישור 

o  הגישורסוגי פתרונות בתהליך 

o עקרונות מרכזיים לכתיבת הסכם גישור 

o הדגמת תהליך גישור 

o .סימולציה מונחית 

9 o מבנה הסכם הגישור 

o  הגישורתהליכים חברתיים שהשפיעו על התפתחות עולם 

o אסכולות בגישור והתאמתן לחיי הישוב הכפרי 

o  מודל ריסקין -סגנונות גישור 

o עבודה עם עו"ד 

o הדגמת תהליך גישור 

o  מונחית.סימולציה 

11 o אתיקה ודילמות של המגשר בכלל ובישוב הכפרי בפרט 

o  פרק ב' –מרכיבים אישיותיים והשפעתם על תפיסת הקונפליקט וההתערבות בו 

o )ולתפקיד  רלוונטיות הגישור ליישובים הכפריים )כולל עבודה עם עו"ד

 .ותובנות מהשטח קונקרטי דיון – המשתתפים 

o  ביישובים / בתפקידם: כלים לניתוח פרופיל יישוביהמשתתפים כסוכני גישור  

11 o  ניתוחי אירוע שמביאים המשתתפים מהשטח ב"עין הגישור" ובחינת המציאות

 מול תפיסת המציאות באירועים.

o וראיה  התועלות הספציפיות של הגישור, לו היה מתקיים, לגבי האירועים

 עתידית

o  רחבת משתתפיםמונחית סימולציה 

12 o  סיכום מעשי –המשתתפים כסוכני גישור בישובים 

o ניתוח שינויים שעברו המשתתפים במהלך הקורס בתחום הקונפליקט הכפרי 

o תובנות ייחודיות למרחב הכפרי 

o .משוב, סיכום ופרידה 

 .הקורס מלווה במשימות, תרגילים וניתוחי אירוע שמביאים המשתתפים לכל אורכו 

  שהם מגשרים מוסמכים בוגרי פרקטיקום, ומנחים את הסימולציות מונחות ע"י מאמנים

 המשתתפים באופן אישי וצמוד

 


