התכנית לניהול וישוב סכסוכים
פרקטיקה ליישוב סכסוכים במשפחה
אשת הקשר :מרב מירון גורן ,עו"ד ומגשרת ,אשר מנהלת את הפרקטיקה ומנחה את
הסטודנטים/יות.
צוות הפרקטיקה כולל גם את פרופ' ארנה בראון לבינסון וד"ר טל ליטבק הירש ,אשר מסייעות
בהפעלת הפרקטיקה והנחיית הסטודנטים/ות.
פרקטיקה זו הינה חלק בלתי נפרד מהתכנית לניהול וישוב סכסוכים והיא מהווה חלק מהתכנית
הלימודים – בבחינת רשות בלבד .ניתן לבחור לערוך פרקטיקום במסגרות אחרות אשר התכנית
מציעה.
מטרות הפרקטיקה לישוב סכסוכים במשפחה
•

לאפשר התנסות מעשית בליווי בני זוג מסוכסכים ,מתן ייעוץ ראשוני ,ליווי רגשי ,ויישוב
הסכסוך בהסכמה.

•

לתת לסטודנטים ידע תיאורטי מעמיק הקשור בתחומי עיסוקה של הפרקטיקה.

•

לקדם תהליכי דיאלוג ,גישור ,הגברת המודעות וחינוך לתפיסה דיאלוגית בתחום סכסוכים
במשפחה באזור הדרום.

•

לתת סיוע לזוגות ,אשר יש להם קושי כלכלי וקשיים נוספים להגיע לאנשי מקצוע בתחום
יישוב הסכסוכים בשוק הפרטי.

פעילות מעשית בפרקטיקה
אופי ההתנסות האישית של כל סטודנט בפרקטיקה תלוי במספר גורמים ,שהעיקריים שבהם הם:
•

אופי המקרים שיגיעו להליך יישוב סכסוך במסגרת הפרקטיקה ,מורכבותם ,השאלות שהם
מעלים והצרכים של בני הזוג.

•

הידע המקצועי שהסטודנט מגיע איתו (בתחום הטיפולי ,המשפטי ,הכלכלי ועוד).

•

תהליך ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים במהלך שנת הלימודים.

כל התנסות תתחיל בצפייה במנחות ,ובהדרגה ובהתאם לגורמים שצוינו לעיל ,תינתן לסטודנטים
אפשרות להתנסות אישית בליווי מודרך של מנחות הפרקטיקה .הנושאים בהם תהיה ההתנסות
יכללו:
•

לימוד ומימוש כלים מעשיים לפתרון סכסוכים במשפחה בדרכים חלופיות להליכים
משפטיים.
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•

התנסות מודרכת בתהליכי אינטייק לזוגות שיגיעו לפרקטיקה (הפניה מיחידת הסיוע ,או
באופן פרטי) ,על מנת לבחון עם בני הזוג את המצב ,ואת רצונותיהם ביחס לפתרון המחלוקות
ביניהם ,ולהמשך חייהם המשותפים.

•

התנסות מודרכת בתהליכי דיאלוג ,גישור וכתיבת הסכמים בין בני זוג ,אשר יבחרו לסיים את
הקשר ביניהם בדרך של הסכמה ,או לחילופין ,יבחרו לעשות הסכם להסדרת נושאים שונים
בחייהם המשותפים (הסכם ממון ,הסכם חיים משותפים ועוד).

•

התנסות מודרכת בתהליכי ליווי רגשי וייעוץ משפחתי ראשוני לבני הזוג ,אשר ייבחרו לשמר
את נישואיהם.

•

ביצוע פעילות חשיפה והגברת המודעות ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט ,כולל הכנה
והעברה של הרצאות חשיפה ,הקמת דף פייסבוק ותחזוקתו ועוד.

•

כהכנה לפרקטיקה ובמקביל לה ,ישתתפו הסטודנטים בקורסים המאפשרים העמקה
תיאורטית בתחומים הרלוונטיים להתנסות המעשית ,כולל בניית הסכמות ,היבטים
פסיכולוגיים והיבטים משפטיים של סכסוכים משפחתיים.

מבנה העבודה בפרקטיקה והדרישות
 .1הפעילות במסגרת הפרקטיקה מחייבת השקעה של בין  4-6שעות שבועיות ,תלוי בהיקף
המשימות שיהיו באותה עת .המשימות יבוצעו בימים ושעות שונות ,לכן נדרשת פניות של
המשתתפים.
 .2יש מסגרת קבועה לפעילות הפרקטיקה ,אך חשוב להבין כי התנהלות הפרקטיקה היא גמישה,
ומותאמת לזוגות שיגיעו ,לתהליכים שיתקיימו ,ולסוגיות שיעלו מתוך התהליכים .כל תהליך
הוא ייחודי ומעלה נושאים מגוונים לחשיבה ולדיון.
 .3מפגשים עם זוגות שיופנו לפרקטיקה יתקיימו בדרך כלל ביום קבוע בשבוע בשעות אחר
הצהריים ,אך יש לשריין יום נוסף אפשרי למצבים בהם נדרשות שתי פגישות בשבוע ,וכן רצוי
שתהיה גמישות לקיים פגישה באחד הבקרים.
 .4הרצאות לקהל הרחב ככל שיינתנו יתקיימו בשעות הערב.
 .5פעולות אחרות יתקיימו בשעות שונות בהתאם לצורך .חלק מן העבודה תוכל להתבצע בשעות
גמישות בבית המשתתפים (הכנת מסמכים ,תיעוד וכד').
 .6הסטודנטים יידרשו להכין מדי פעם מסמכים כתובים – לענות על שאלות ,לתעד ,לקרוא
מאמרים ,להכין הסכמים וכו' ,בהתאם לצורך על פי ההתפתחויות בפרקטיקה.

הערה חשובה
הפרקטיקה הינה תכנית חדשה ,בשלבי הקמה והתנסות .התקיימה שנה אחת של פעילות ,ואנו
עדיין בשלבי למידה והפעלה של פרויקט חדש ,על כל המשתמע מכך .הסטודנטים יהיו שותפים
למהלך חדשני מרתק ומרגש ,ועם זאת ייתכנו אתגרים ושינויים ,שלא את כולם ניתן לצפות
מראש.
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