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 בניין 305 אולם 10 

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שנכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2016, הציב שער חדש בפני ציבור המתדיינים 
בבתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים, כמו גם בפני עורכי ועורכות הדין לענייני משפחה, תוך שהוא מחייב הגשת 
בקשה לישוב סכסוך והשתתפות בישיבות מהו"ת טרם פתיחת הליכים משפטיים. כניסת החוק לתוקף מחייבת הערכות 

מחדש של עורכי הדין לענייני משפחה, והכרות טובה יותר עם עולם יישוב הסכסוכים.  

הקורס יכלול הכרות עם שיטות וגישות חדשניות ליישוב סכסוכים במשפחה ויציע פיתוח והרחבה של ארגז הכלים 
המקצועי. נציג את המפגש בין עולם הטיפול והמשפט, נערוך הכרות עם מערך הגורמים הרלוונטי בקשר עם החוק, ונבחן 

מחדש את תפקידנו כעורכי דין בתחום דיני המשפחה בכלל, ובתחום יישוב הסכסוכים במשפחה בפרט.  

מטרת הקורס הינה לסייע לעורכי הדין לענייני משפחה לעשות עבודתם עם משפחות במשבר בצורה מיטבית, לשמש כפתורי 
בעיות, לקדם מערכות יחסים תקינות במשפחה ולסייע ללקוחות להגיע לפתרונות טובים וארוכי טווח, בדרכי שלום, תוך 

הבנת המסגרת המקצועית בה הם פועלים.    

תכנית הקורס: 

 )1( 6.3.18   

שיטת המשפט האדברסרית ואתגרים בעבודת עורכי הדין ביישוב סכסוכים במשפחות בישראל.     15:30-14:00

עו"ד מיכל שקד, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה. 

השפעות ה- ADR על מקצוע עריכת הדין בענייני משפחה.   17:30 -16:00

עו"ד מיכל פיין, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה. 

)2(       13.03.18  

מאפיינים של סכסוכים משפחתיים.     15:30-14:00

ד"ר דורית אלדר-אבידן. 

ישוב סכסוכים משפחתיים בראי תורת המשפט הטיפולי.  17:30 -16:00

עו"ד מיכל פיין, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה. 



)3( 20.3.18

לקראת הליך מהו"ת -  פרקטיקה של עבודת עורכי הדין.    15:30-14:00

עו"ד מיכל שקד, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה.

עורכי דין והשיח הרגשי.  17:30 -16:00

עו"ד מיכל קמפפר, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה.

 10.4.18     (4)

אלימות בין בני זוג והערכת מסוכנות.  15:30-14:00

הגב' אוי זוהר, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה.

יישום עקרונות גישוריים ושיח טיפולי בהליך המשפטי המתנהל בביהמ"ש לענייני משפחה.  17:30 -16:00

השופט מנחם הכהן, סגן נשיא ביהמ"ש שלום ושופט ביהמ"ש לענייני משפחה במחוז ירושלים. 

)5( 17.4.18 

דגשים בגישור משפחתי  - הרצאה.    15:30-14:00

עו"ד גלית סנה לוריה ועו"ד מיכל שקד, מגשרות ועורכות דין לגירושין בשיתוף פעולה.

דגשים בגישור משפחתי – סימולציה.   17:30 -16:00

עו"ד גלית סנה לוריה ועו"ד מיכל שקד, מגשרות ועורכות דין לגירושין בשיתוף פעולה.

 )6( 24.4.18 

הרקע לחקיקת החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.  14:45-  14:00

ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר המחנה הציוני ומרכזת האופוזיציה.

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, הלכה למעשה .   15:30- 14:45

עו"ד מוריה כהן-בקשי, ראש אשכול ילדים, משפחה ומערכת השיפוט, האגף ליעוץ וחקיקה במשרד 
המשפטים.  

הצגת נתוני הביניים למחקר מלווה ליישום החוק להסדר התדיינויות.   17:30 -16:00

ד"ר טלי באייר-טופילסקי, עו"ס קלינית וחוקרת במכון ברוקדייל.
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)7( 1.5.18

15:30-14:00  עבודה מול יחידת הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי דין הדתיים . 

 עו"ד ענת ליפשיץ, ממונה מחוזית על עוה"ד ביחידות הסיוע מחוז ת"א והמרכז. 

 ועו"ס עדי שפרמן לילינג, מנהלת יחידות הסיוע בראשון לציון, רחובות ויפו. 

סימולציה של פגישת גישור משפחתי שנייה.  17:30 -16:00

עו"ד מיכל שקד ועו"ד מיכל פיין, מגשרות ועורכות דין לגירושין בשיתוף פעולה.

 )8(  8.5.18

ילדים עם מוגבלויות בסכסוכי גירושין, האם דיני המוגבלויות פוגשים את דיני  המשפחה ?   15:30-14:00

עו"ד מיכל פיין, מגשרת ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה.

הסכמי הורות במשפחות חדשות.  17:30 -16:00

מיכל עדן, עו"ד ומגשרת, שותפה במשרד עורכות הדין עירא הדר ומיכל עדן. 

)9( 15.5.18

מזונות ילדים במצבי משמורת משותפת.     15:30-14:00

פרופ' שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

הסכמי גירושים עושקים וטובת הילד.  17:30 -16:00

פרופ' שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. 

 )10(  22.5.18

הסכמי ממון - דרישת האישור ופגמים בכריתה.    15:30-14:00

עו"ד דני שרמן, משרד עורכי דין דני שרמן ושות'. 

דגשים בניסוח הסכמי גירושים.  17:30 -16:00

עו"ד שמואל מורן, משרד עורכי דין דני שרמן ושות'.

 )11(  29.05.18

הסדרה חוזית של יחסים זוגיים לעת מוות.   15:30-14:00

פרופ' שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

16:00- 17:30 הסכמים זוגיים וצוואות הדדיות. 

עו"ד יוסי מנדלסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
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 )12( 5.6.18

בית הדין הרבני כמיישב סכסוכים.   15:30-14:00

הרב יאיר בן מנחם, ביה"ד הרבני האזורי בתל אביב.

ייצוג לקוחות בהליכי משא ומתן וגישור.  17:30 -16:00

עו"ד רונה גינת, מגשרת ובוררת. 

)31( .186.21 

קולם של הילדים.  15:30-14:00

ד"ר אלישבע זהר רייך, מגשרת, מטפלת משפחתית, זוגית ובילדים. 

גישור ועסקים משפחתיים.   17:30 -16:00

עו"ד, אורית אסנין, מגשרת. 

)14 ( 19.6.18

גירושין בשיתוף פעולה – הרצאה.  15:30-14:00

עורכות הדין שירלי אלף, מיכל שקד ומיכל פיין, מגשרות ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה, ד"ר איתן 
בירנבאום, פסיכולוג  קליני מומחה, מגשר, יועץ ומומחה ילדים בגירושין בשיתוף פעולה. 

גירושין בשיתוף פעולה -  סימולציה.  17:30 -16:00

עורכות הדין שירלי אלף, מיכל שקד ומיכל פיין, מגשרות ועו"ד לגירושין בשיתוף פעולה, ד"ר איתן 
בירנבאום, פסיכולוג  קליני מומחה, מגשר, יועץ ומומחה ילדים בגירושין בשיתוף פעולה. 

ההשתלמות נערכת במסגרת לימודי תואר שני במשפטים

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