
 

 

 

 

 
 2017הנכם מוזמנים להשתתף בהשתלמות לשנה"ל תשע"ז 

 

 גישור במשפחההשתלמות בנושא 
 וישוב סכסוכים בעידן החוק להסדר התדיינות בסכסוכים

 קדעו"ד מיכל שפרופ' שחר ליפשיץ וריכוז אקדמי: 
 

 27.06.17עד   21.03.17השתלמות תתקיים בסמסטר ב', בימי ג', החל מיום ה
 2אולם  304בניין  17:30עד  16:00בין השעות 

 
 המשפט לענייני  החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, הציב שער חדש בפני ציבור המתדיינים בבתי

 תוך שהוא מחייב השתתפות  משפחה ובתי הדין הרבניים, כמו גם בפני עורכי הדין לענייני משפחה,
  טרם פתיחת הליכים משפטיים. מהותבישיבות 

 יותר עם עולם  החוק לתוקף מחייבת הערכות מחדש של עורכי הדין לענייני משפחה, והכרות טובהכניסת 
 יישוב הסכסוכים.

 קורס יכלול הכרות עם שיטות וגישות חדשניות ליישוב סכסוכים במשפחה ויציע פיתוח והרחבה ה
 ארגז הכלים המקצועי.  של

 הרלוונטי בקשר עם החוק,  ות עם מערך הגורמיםנציג את המפגש בין עולם הטיפול והמשפט, נערוך הכר
 יישוב הסכסוכים במשפחה בפרט. ונבחן מחדש את תפקידנו כעורכי דין בתחום דיני המשפחה בכלל, ובתחום

  מטרת הקורס הינה לסייע לעורכי הדין לענייני משפחה לעשות עבודתם עם משפחות במשבר בצורה
 וארוכי  ת יחסים תקינות במשפחה ולייצר פתרונות טוביםבעיות, לקדם מערכו ימיטבית, לשמש כפותר

 טווח לטובת לקוחותיהם, בדרכי שלום, תוך הבנת המסגרת המקצועית בה הם פועלים.
 

 תכנית הקורס:
 

1      .21.03.17 
 

 אתגרים בעבודת עורכי הדין ביישוב סכסוכים במשפחות בישראל       
 פעולה  רושין בשיתוףלגימגשרת ועו"ד  עו"ד מיכל שקד,       

 
2.    28.03.17 
 

 החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, הלכה למעשה       
 עו"ד יעקב פרידברג, משרד המשפטים        
 בשיתוף פעולהלגירושין , מגשרת ועו"ד עו"ד מיכל שקד       

 
3    .04.04.17 
 

 משבר לצמיחהמ -אסטרטגיות בניהול רב תחומי של סכסוך במשפחה       
 בשיתוף פעולהלגירושין מגשרת ועו"ד  עו"ד מיכל שקד,       

 
4.    18.04.17 
 

 דגשים פרקטיים בגיבוש הסכם בין בני זוג       
 בשיתוף פעולהלגירושין מגשרת ועו"ד  עו"ד מיכל שקד,       
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 )הרצאה + סימולציה(בגישור משפחתי  דגשים        
 בשיתוף פעולה, מגשרת ועו"ד לגירושין עו"ד גלית סנה לוריה        
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6   .   09.05.17  
 

 משפט טיפולי ושפיטה הסדרית        
 השופטת אלה מירז, ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה        

 
7  .    16.05.17 
 

 עבודה עם משפחות ברמת קונפליקט גבוהה        
  ומדריכה משפחתית מוסמכת פלתמט ,ד"ר ציפי הוכדורף        

 
8   .   23.05.17 
 

 משפט שיתופי ועורך הדין החדש        
 בשיתוף פעולה ירושין, מגשרת ועו"ד לגעו"ד מיכל קמפפר        

 
9  .    06.06.17 
 

 קולם של הילדים        
 , מגשרת מטפלת משפחתית, זוגית ובילדיםרייך זהר ד"ר אלישבע        
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 גירושין בשיתוף פעולה )הרצאה+ סימולציה(         
  , מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולהעו"ד מיכל פיין         
          

11.    20.06.17 
 

 ת הדין הרבני כמיישב סכסוכיםבי        
 הרב יאיר בן מנחם, ביה"ד הרבני בתל אביב        

 
 17:45עד  15:45מפגש מורחב בין השעות    27.06.17  .  12
 

 )הרצאה+ סימולציה( ט לענייני משפחה ובתי דין הדתייםעבודה מול יחידת הסיוע שליד בתי המשפ        
 חוזית של עוה"ד ביחידת הסיוע מחוז ת"א והמרכז עו"ד ענת ליפשיץ, ממונה מ        
 עו"ס מיחידת הסיוע בתל אביב         

 

 במשפטים ההשתלמות נערכת במסגרת לימודי תואר שני 

  כניסתן של תקנות בתי המשפט ) רשימת המגשרים ( באופן שעם  חשב גם כקורס גישור במשפחהיהקורס 
 הכרה בקורס גישור משפחתי ע"פ התקנות הנ"ל.לתוקף, נפנה לקבלת אישור ל 2016 –התשע"ו 

 לטובת פרסום משרד הרווחה בעניין  שעות אקדמיההשלים ניתן ל, שעות אקדמיות 24כוללת  ההשתלמות 
  עיונים וגישורים" "יחסי ממון במשפחה: היבטים  בנוספת להשתלמות  הרשמהבאמצעות רשימת המגשרים 

 ותכנה (  11:30 – 08:00 ) חד שבועי בימי ו', בין השעות  15.09.17 – 04.08.17אשר תתקיים בין המועדים 

 http://law.biu.ac.il/node/721  מפורסם באתר

  כ"מגשר משפחתי" לטובת הכרה את הדרישות ניתן יהיה להשלים רק באמצעות הרשמה לשתי ההשתלמויות 
  .לתנאי התקנות שתאושרנה ולחוקבכפוף והכל 

  מקנה תעודת השתתפות.והדבר  בנפרדניתן להירשם לכל השתלמות 

  17:45 –15:45שהתקיימו בין השעות  רחביםולמעט מפגשים מ 17:30 – 16:30תקיימו בין השעות יהמפגשים 
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