
 

 
 

 
 

 ( 8מורחב ומשולב )מחזור   גירושין   פרקטיקום גישור במשפחה

   מודיעין /תל אביב – 2021 אפריל

 סילבוס  

 מרצה :  נושאים כותרת  תאריך  פגישה 

1 4/2021/19  היכרות  

 עם הגירושין,היכרות 
חזרה על מיומנויות גישור  

 , הצגת הקורס, ציפיות, נדרשות
 )סטטיסטיקות(,נתוני גירושין 

 איך מתחילים )גיוס לתהליך ,   

 רגישויות, דילמות אתיות, פתיח,  
 שאלונים והסכם גישור(,  
מאפייני זוגות והתאמתם 

  לגישור 

 הילה מאור  

2 4/2021/26  
מתווה 

 הליך תה

 
 נושאי הגישור, מבנה תהליך 

הגישור בגירושין כולל אישור  
הסכם הגט, חוק להסדר  

 התדיינות בסכסוכי משפחה,  

 סדר הדיון בנושאי הגישור, 
בניית מתווה מותאם ונכון לכל  

  תהליך

 הילה מאור  

3 3/5/2021 

סדנת 
אינטק  

גירושין  
איך  

מתחילים 

 נכון

 מפגש עם הזוגות  

 )השחקנים שילוו אותנו( 
 1סימולציית מספר 
 אינטק בגישור 

 +הילה מאור 

חנן ונטע 
)שחקנים 
 מקצועיים(

4 10/5/2021 
  -ילדים 

 חלק א' 

 
 ילדים, הרמה הפסיכולוגית,  

הרמה המשפטית, גישות  
משפטיות, סידור הסוגיות 

מבנה הדיון בגישור ודיון    בדיון,
  בנושאי המשמורת

 הילה מאור +  

מרצה אורח 
)פסיכולוגית  

 ילדים(

5 24/5/2021 
  -ילדים 

 חלק ב' 

 

 מזונות, מדור, -הרובד הכלכלי
הוצאות ילדים, דרכי מימון   

 הילדים,

 "דו"ח ועדת שיפמן"   
 ומהפכת השוויון בנטל המזונות

 

  2סימולציה מספר 

 הילה מאור 



 

 
 

 
 

6 31/5/2021 
  -ילדים 
 חלק ג' 

 

 המשך מימון הילדים 
 ופרקטיקה של ההסכם +  
 על משמורת  -הרצאת אורח  

 ומזונות: המצב המשפטי  
  אל מול המצב הגישורי

 

 הילה מאור +
 מרצה אורח

)עו"ד לענייני  

 משפחה(

7 7/6/2021 
חלוקת 

 רכוש 

 

הכנה  –המלכוד הכלכלי 
רכוש, מבנה   למפגש חלוקת

הדיון על חלוקת הרכוש,  

נראות בהסכם.   –רכוש  חלוקת
 -+ הרצאת אורחת 

פרקטיקה של חלוקת זכויות  על 

  וחסכונות פיננסיים   סוציאליות

 הילה מאור 
 + 

 מרצה אורח
 )יועץ פנסיוני( 

8 14/6/2021 
ית  סימולצי
 ילדים

 

 – ילדים  סימולציית
 סיכום 

הילה מאור  

+חנן ונטע 
)שחקנים 

 מקצועיים(

9 21/6/2021 

 הסכמים
הסכמי  

גירושין,  
הסכמי  
חיים  

 משותפים

 
 דילמות אתיות,הסכמים, 

עבודה עם גורמים חיצוניים   
 פרידה מבני הזוג( )לגישור, 

 סוגי הסכמים שיכוסו:   
הסכם גירושין, משמורת 

משותפת, משמורת בלעדית,  

הגיל השלישי, הסכם פרידה,  
 הסכם חיים משותפים,

הסכם ממון והסכם שלום בית  

  לחילופין גירושין 

הילה מאור +  

עו"ד ומגשרת 
אפי  

 ן הולדשטיי

10 28/6/2021 

דילמות   

 -הורות
התמודדות 

גברים 

בגישורים  
 ובגירושים 

 
שעבר תהליך   NLPמטפל 

 גירושין  
על התמודדות האבא בתוך  

 גישור   התהליך 

ודילמות בכלכלת הילדים  
 הליך גירושין תב

  

הילה מאור +  

מנחה מעולם  
הטיפול לגבי  

דילמות 

 האבהות
בגירושים.    

11 5/7/2021 

אתיקה  
 בגישור 

 
תיאום  
  הורי

אתיקה בגישור גירושין וכלי  

התיאום ההורי בגישורי אחרי  
 גירושין 

הילה מאור  +  
מרצה אורחת, 

עו"ס מתאמת 
 הורית 

12 12/7/2021 
  סימולציה
מסכמת 

 
הילה מאור  
+חנן ונטע 



 

 
 

 
 

וסיכומי  

גישורי  
   פרקטיקום

  

סימולציית סיכום תהליך  

 (4הגישור )מספר 
 בנוגע לדילמות אתיות 

הגישור, שלב  סיכום תהליך 

ההסכם, קונפליקטים לפני  
חתימה על הסכם גירושין  
 והתמודדות בחדר הגישור 

  

)שחקנים 

 מקצועיים(

13 19/7/2021 
ציאה  י

 לדרך 

 
 יציאה לדרך: מיתוג, שיווק,  

זניחת הפרדיגמות ויציאה  
 תמחרים, קידומים    לפעולה,

ואיך ממחר אני מתחיל/ה 

 בתחוםלעסוק 
 

 הילה מאור 

 

 

 . 20:30 – 16:30המפגשים יתקיימו בימי ב' בשעות אחה"צ בין השעות  •

נא לשריין תאריך נוסף בחודש יולי. מפגש אופציונאלי למקרה שך   •

 ביטולים. 

בין המפגשים יצטרפו מגשרי הפרקטיקום לתהליכי גישור בתל אביב ו/או   •

 במודיעין.

 מודיעין/זום./בתל אביבהקורס יתקיים  •

ההנחיה תתבצע בהתאם , בכל מקרה של סגר ו/או הגבלות קורונה •

 לכללים כפי שיקבעו. 

  ש"ל בקורס משפחה וגירושין מורחב ו/או 72 זכאות לקבלת תעודת בוגר  •

בגישורי משפחה  )פרקטיקום( ש"ל בקורס להתנסות מודרכת  100

 וגירושין, לאחר העמידה בכל מטלות הקורס. 

 

 


