חברות וחברים יקרים,
בבמסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה ולאור בקשת החברים ,מוצע בזאת לחברים בצפון קורס לימודי
תעודה בנושא "גישור" ,כמהלך נוסף של הלשכה ,במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים ולאפשר להם ללמוד קרוב לבית
תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
הקורס עוסק במודל המו"מ שפותח באוניברסיטת הרווארד ,עליו מבוסס מודל הגישור ובהקניית מיומנויות הגישור.
כל משתתף יקבל קלסר הכולל חומר תיאורטי ומעשי .מדריכי הקורס ומנחי הסימולציות הם מהטובים בארץ ובעלי נסיון רב
בהדרכה וגישור.
הקורס אינטראקטיבי וכולל הרצאות ,סימולציות ותרגולים ,המאפשרים למשתתף לחוות גישור בהנחייה.
הקורס יפתח ביום ה’  ,28.3.19בשעה  15:00ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית ,במכללת תילתן שברח' העצמאות  ,65חיפה (יש
לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב)
בצמוד לתחנת הרככבת מרכז השמונה ,חנייה חינם במגרש החנייה של הרכבת.
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר ,כפוף להשתתפות ב 8-מפגשים לפחות מתוך  10מפגשים.
בקורס יחולק חומר מקצועי.
הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של  50%בדמי ההשתתפות.
מספר המקומות מוגבל ל 26-משתתפים בלבד ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר (אין הרשמה טלפונית).
מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

ברצוני להודות למרכזת האקדמית ,גב' ליאת נויבירט-פייג ,רו"ח ,עו"ד  -סגנית נשיאה ,יו"ר משותף
המרכז לבוררויות וגישור ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ ,על הריכוז האקדמי ותרומתה הרבה לקורס .ולרו"ח
גלית יחזקאלי ,יו"ר מרחב חיפה ונציגת הוועד המרכזי על כל עזרתה בקידום הקורס.

									
		

							

בכבוד רב,

אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח MBA
ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

השתלמות לימודי תעודה בנושא:

"גישור"

ריכוז אקדמי :גב’ ליאת נויבירט-פייג ,רו"ח ,עו"ד  -סגנית נשיאה ,יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור
ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ

המרצות בקורס :גב’ ברכה קורנבליט-נוי ,עו"ד
גב’ לאה קינן
חברות וחברים יקרים
מהו גישור?
גישור הוא הליך בו המגשר ,שהינו ניטרלי (אינו בורר או שופט) מסייע לצדדים לנהל משא ומתן ,ליישב את הסכסוך ולהגיע לידי
הסכמה ,תוך מניעת היווצרות משקעים שליליים .הגישור מתקיים מחוץ למערכת בתי המשפט ,ולשימוש בו יתרונות רבים ,חסכון
בזמן ,במשאבים ושימור על מערכות היחסים בין הצדדים.
מטרת הקורס:
המשתתפים בקורס ירכשו מיומנויות ויכולת שימוש בכלים בסיסיים של גישור ויוכלו לעשות בהם שימוש במהלך עבודתם
המקצועית .במסגרת הקורס יחולק חומר מקצועי רב בנושא.
מתכונת הקורס:
 10מפגשים שבועיים ,בסה"כ  60שעות אקדמאיות.
המפגש השבועי ייערך במכללת תילתן שברח' העצמאות  ,65חיפה
בהתאם לתוכנית משתלם מצטיין ,כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב 3-נקודות.
תעודה:
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל ,והמרכז הישראלי
למשא ומתן וגישור .תעודה זו מוכרת ע"י הנהלת בתי המשפט (ועדת גדות).
מגשר יכול להיות מועסק ע"י בתי המשפט רק במידה והוא בעל תואר אקדמי.
הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.
על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.
הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס ,מתבקשים להירשם דרך אתר הלשכה www.icpas.org.il
מועד פתיחת הקורס:
יום ה ,28.3.19 ,בשעה  ,15:00התכנסות ורישום משעה .14:30
דמי השתתפות:
חבר לשכה  ,₪ 1,950לא חבר לשכה .₪ 3,900
הרישום דרך אתר הלשכה www.icpas.org.il
דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך .26.3.19
החל מתאריך  27.3.19ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב 50%-מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.
בהפסקה יוגש כיבוד

תוכנית הקורס :גישור
ריכוז אקדמי :גב’ ליאת נויבירט-פייג ,רו"ח ,עו"ד  -סגנית נשיאה ,יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור
ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ
המרצות בקורס :גב’ ברכה קורנבליט-נוי ,עו"ד
גב’ לאה קינן
				
מפגש

						
הנושא

ברכות ודברי פתיחה

1

2

3
4

המועד

 - 28.3.19יום ה'

15:00-15:15

גב' איריס שטרק ,רו"ח נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  MBAממלאת מקום ומשנה לנשיאה
ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
גב’ ליאת נויבירט-פייג ,רו"ח ,עו"ד  -סגנית נשיאה ,יו"ר משותף
המרכז לבוררויות וגישור ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ
הקדמה

•הכרות – מבנה הקורס
•הגדרת הגישור
•הקשר והגשר בין ניהול מו"מ לבין ניהול תהליך גישורי
•סימולציה במשא ומתן
•ניתוח ודיון במליאה
•הגדרת המשא ומתן
•תיאוריה ומודל משא ומתן אינטגרטיבי
•תיאוריית שבעת האלמנטים בניהול מו"מ משלב
•הכנה לתרגיל בקבוצות
•תרגיל סימולציה בזוגות
•ניתוח ודיון במליאה
•מו"מ בקלפים פתוחים
• 5אינטרסים מובילים ביצירת רגשות חיוביים
•זופה
•שבעת האלמנטים – תקשורת ,מערכת יחסים ,הסכמות
•שולחן המו"מ
•סיבות לכשל במשא ומתן
•תרשים המעגל
•קשת האופציות ליישוב סכסוכים
•בוררות מול גישור – פעילות השוואתית
•תרגיל וניתוח במליאה

15:00-20:00

 - 4.4.19יום ה'

15:00-20:00

 - 11.4.19יום ה'

15:00-20:00

 - 14.4.19יום א'

15:00-20:00

				
מפגש

5
6
7
8
9
10

						
הנושא

•מודל הגישור –  7שלבים
•שלב ראשון  -הפתיחה
•תרגול
•שלב שני – הצגת הסכסוך
•סימולציית גישור
•שלב שלישי – הקשבה אקטיבית
•כלים ומיומנויות גישור
•סוגי מפגשים בתהליך
•פגישה משותפת ראשונה
•סימולציית גישור
•זיהוי נושאים ואינטרסים
•מעבר מעמדות לאינטרסים
•תרגיל בזיהוי אינטרס
•מבנה פגישה פרטית
•סימולציית גישור
•כלים לחשיפת אינטרסים – שאילת שאלות
•מסגור מחדש
•יצירת אופציות
•סיעור מוחות
•סימולציית גישור
•שקרים ומניפולציות בגישור
•שלב הערכת האופציות
•אתיקה בגישור
•מצבים /מקרים שאינם מתאימים לגישור
•סימולציית גישור
•ניסוח הסכם בגישור
•התייחסות לחוק ולתקנות
•גישור בשניים
•סימולצייה מסכמת
סיכום ומשוב

חלוקת תעודות החל מהשעה 20:00

המועד

 - 29.4.19יום ב'

15:00-20:00

 - 6.5.19יום ב'

15:00-20:00

 - 16.5.19יום ה'

15:00-20:00

 - 20.5.19יום ב'

15:00-20:00

 - 30.5.19יום ה'

15:00-20:00

 - 10.6.19יום ב'

15:00-20:00

