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  :רציונאל ורקע. 1

  

קטיבי, כשפה וכתרבות ככלי אפ –רקע: קורס זה יוקדש להיבטי
 המעשיי
 והיישומיי
 של הגישור 

ארגונית. נעסוק במורכבות של קונפליקטי
 וניהול קונפליקטי
 במערכות שונות,  במאפייני
 ובשלבי
 של 

תהלי� הגישור, וביישומי
 מהאר� ומהעול
. הקורס ילווה בסימולציות ותרגילי
 רבי
, כולל עבודות 

 .
  מעשיות של הסטודנטי

  

  :נושאי הלימוד. 2

  הבאי
: ושאי
בנהקורס יעסוק 

 .הקניית מושגי יסוד בגישור .א

 וגישור. קונפליקטי
שיח שיתופי, לניהול בסיסיות רכישת מיומנויות  .ב

 .הכרות ע
 המאפייני
 והשלבי
 של התהלי� .ג

 קונפליקטי
.ניהול הדיאלוג ופיתוח מודעות והנחלת נקודת התייחסות שונה לתחו
  .ד

 יישומי הגישור באר� ובעול
.  .ה

  

  :שיטת הלימוד. 3

  הצגה וניתוח של עקרונות ותהליכי
.  .א

  תרגול מיומנויות בסימולציות בקבוצות וניתוח.  .ב

  ניתוח אירועי
.  .ג

  

  :מטלות הקורס. 4

  .נוכחות בשיעורי
 .א

  ובדיוני
. השתתפות פעילה בסימולציות .ב

 . 4ספרות החובה נדרשת עד למפגש מס'  .קריאת הספרות הרלבנטית .ג

 הצגת נושא בכיתה: .ד

ה לאפשר הזדמנות לכל סטודנט להעמיק בנושא הקשור בגישור ומעניי" אותו מטרת משימה זו הינ

באופ" סצפיפי, ושיתו# הקבוצה בלמידה. הכוונה בעיקר להכיר ולעסוק בתחומי יישו
 שוני
 של 

לדוגמא: יישומי הגישור בחינו�, גישור בזקנה, גישור ורשלנות רפואית הגישור, שאינ
 נלמדי
 בקורס. 

ה תהיה מבוססת על מאמר אחד לפחות (באנגלית), וא
 יש צור� בהרחבה בעזרת ועוד. הפרזנטצי

, הכולל נושאי
 רבי
 www.mediate.comמומל� לבדוק באתר מאמרי
 נוספי
 נית" ג
 בעברית. 

.
 תדקו 15היק# של נה ביפרזנטציות תהי. הwww.gevim.co.ilישנ
 מאמרי
 ג
 באתר  וחדשניי

(
נית" לקיימ
 בזוגות, ובתנאי ששני בני בקורס. שיעורי
 האחרוני
 שלושת ה, ותתבצענה ב(מקסימו
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לפני הכתיבה וההגשה, ולכל  י
יש לאשר את המקור והנושא מול המרצהזוג שותפי
 בהכנה ובהצגה. 

. רתערו� רשימה מסודחשוב לוודא כי הנושא לא נבחר ע"י אחרי
 ולכ" נ. 7המאוחר עד מפגש מס' 

, וכ" לתקציר שיחולק לסטדונטי
 הצגת הדברי
המצגת ולאיכות  למקצועיותהציו" נית" בי" השאר 

     מומל� מאד שלא "להקריא" את המצגת וכ" לשלב דוגמאות.  . עמודי
) 3*2האחרי
 (בהיק# של 

 : מסכמת ההגשת עבוד .ה

 
 :היק# מצופהמפורטי
 לכל צד ורקע למגשר. העבודה תכלול סימולציה מלאה של גישור, ע
 תפקידי

נית" ליצור מורכבות ע"י הוספת שחקני
 נוספי
 בקונפליקט. בתיאור שניי
 לכל תפקיד. *לפחות עמוד

התפקידי
 יש לתת רקע על הקונפליקט, כיצד הגיעו לגישור ומי המגשר, וכ" תיאור סוביקטיבי של 


רקע למגשר, הכולל מידע כללי בלבד. במהל� הקורס  הסיטואציה מזוית הראייה של כל צד. יש לתת ג

בנוס#, יעשה שימוש בסימולציות מסוג זה כ� שהמתכונת תהיה ברורה ובהירה בשלב בו תעבדו על זה. 

 
יש  .)בקורס(בהתא
 למתכונת שתילמד ניתוח עמדות וצרכי
 של הצדדי
 טבלת עמוד מסכ
 ע

ו" לעבודה נית" על מורכבות האירוע, העניי", המיפוי הציסיו
 הקורס. לאחר להגישה לא יאוחר מחודש 

של הנושאי
 והצרכי
, והניסוח. שימו לב שמדובר במשימה פשוטה לכאורה, אול
 בפועל מאד 

נית" לעשות זאת על בסיס מורכבת מאחר ומחייבת יישו
 של כל הנלמד בקורס באופ" מעמיק. 

, ואי" לתאר תהלי� י" לדו" או לעסוק בפתרונותא קונפליקט מוכר לכ
 ונית" ג
 להמציא את האירוע. 

 עבודה זו הינה אישית ולא נית" לבצעה בזוגות. . גישור

  

  :שקלול הציו	 בקורס. 5

  40%       :עבודה מסכמת �

  40%  :ופרזנטציה תקציר מאמר �

   20%    השתתפות: נוכחות ו �

  100%        סה"כ:  �

על השתתפות בדיוני
 ובתרגילי
.  ובחלקועל נוכחות בשיעורי
,  בחלקוציו" הנוכחות וההשתתפות נית" 

אלא א
 יש מצב  ),SMS(ג
 לא לצורכי  ובסמארטפוני
 בלפטופי
במסגרת השיעורי
 אי" לעשות שימוש 

בציו" שלו. ההשתתפות משמעותית סטודנט שיבחר להתעל
 מכלל זה פוגע חריג והמרצה מאשר זאת. 

  . החמישיבשיעורי
 מושתתת בי" השאר על קריאת החובה, ולכ" מומל� לסיי
 משימה זו עד לשיעור 

  

  :תכנית הקורס. 6

(
  (יתכנו שינויי
 בתכנית על בסיס שיקולי
 שוני

  

  : מבוא לגישור1שיעור 

  .מקונפליקט ומו" במצביתגובות אישיות  זיהוי �

  .win-win *תפיסת ה המשגת �

  ADR *העול
 של ה תפיסת �

� 
  .קונפליקטי
 לניהול מודלי

 הגישור. הגדרת �

  

  : תפיסת הקונפליקט2שיעור 

 הגדרת הקונפליקט בחברה.  �
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 אלטרנטיביות לתפיסת הקונפליקט.  הגדרות �

�  
 לקונפליקטי
. וקהילות תגובות של ארגוני

  

  : המו"מ האינטגרטיבי כבסיס הגישור3שיעור 

  אלמנטי
 במו"מ אינטגרטיבי. �

  יצירת אקלי
 שיתופי.  �

� .
 מעבר מעמדות לצרכי

  

  : הכשל התקשורתי בקונפליקט4שיעור 

  כשלי
 בתקשורת. �

 תבניות חשיבה והכללות. �

  מיומנויות לניהול התקשורת בקונפליקט. �

  

  : שלבי תהלי# הגישור5שיעור 

  סקירת שלבי תהלי� הגישור �

� �  צפייה בסרט הדרכה המדגי
 את התהלי

  

  בגישור:  שלב ההכנה 6שיעור 

  ניתוח הקונפליקט �

  התנסות במודל לניתוח קונפליקטי
 במרחב הארגוני והעסקי �

  זיהוי מקורות הקונפליקט �

  

  "גישבור" –:  מודל הגישור הניהולי 7שיעור 

  עקרונות הגישבור ביחס לגישור הקלאסי �

� � מקומו של המנהל בתהלי

� 
  ניהול קונפליקטי
 בה
 מעורבי
 כפיפי

  

  י התהלי#: שלב8שיעור 

 לב הפתיחהש �

� 
 שלב זיהוי נושאי
 וצרכי

 שלב ההגדרה המחודשת �

 שלב המו"מ �

� 
 שלב ההסכ

  

  הגישור הטרנספורמטיבי: 9שיעור 

  Reframing*מהות ה �

 השיח הרגשי בארגו" �

  תפיסת התהלי� הטרנספורמטיבי �



  4

  תרגול �

  

  התמודדות ארגונית ע קונפליקטי: 10שיעור 

�  .
 מבני
 ארגוניי

 ת ע
 קונפליקטי
. מרחב האלטרנטיבות להתמודדו �

  מודלי
 ארגוני
 בישראל ובחו"ל.  –חקרי אירוע  �

  

  הצגת עבודות מסכמות:  11שיעור 

�  .
  פרזנטציות על בסיס מאמרי

  

  הצגת עבודות מסכמות:  12שיעור 

� .
  פרזנטציות על בסיס מאמרי

  השלמות.  �

  

  סיכו: 13שיעור 

 סימולציה: תהלי� גישור מלא �

�  
 באר� ובעול
הילות ובקיישומי הגישור בארגוני

� 
 משוב וסיכו
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