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 עשרה מפגשים –סדנת גישור בסיסית מורחבת 

 מבנה ומערך שעות

 
 

 

 תשתיות וביסוס      07.11.2021     1מפגש   
 התכנסות והתמקמות     16:00-16:30

 אבולוציה ולא רבולוציה   –גישור הגדרה    16:30-17:30

 וכן.תופן ועד האמה  ADR  -ספקטרום ה   17:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30

 סימולציה / תרגול משא ומתן , המימד הגמיש )קורא המחשבות(.   18:30-20:00

 ניתוח והפקת לקחים   20:00-20:45

 סיכום מפגש והפקת לקחים 20:45-21:00

 

 המשך  -תשתיות וביסוס      14.11.2021     2מפגש  
 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30

 הגדרת מו"מ + מו"מ מוצלח    16:30-17:00

 נוסח עדכני  –האלמנטים במו"מ משלב  7   17:00-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30

 המשך  –נוסח עדכני  –האלמנטים במו"מ משלב  7   18:30-20:15

 קטע וידאו + ניתוח   20:15-20:45

 סיכום  מפגש והפקת לקחים   20:45-21:00

 

 

 קונפליקט ורושם ראשוני      21.11.2021     3מפגש 

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30

 תרגיל + ניתוח –המתח שבין תחרות לשת"פ    16:30-17:15

 כשלים מובנים במו"מ     17:15-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30

 גישות ותפיסות   -קונפליקט  18:30-19:00

 שלבי הגישור + רציונאל 7הצגת    19:00-20:00

 תיאום פגישת גישור הלכה למעשה   20:00-20:45

 סיכום יום והפקת לקחים   20:45:40-21:00
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  אמון בהליך ובמגשר/ת/ים      28.11.2021     4מפגש      

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30
 תרגול פתיחת הליך גישור+    16:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה 18:00-18:30

 הצגת הסיפור/ סכסוך     18:30-19:30
 הקשבה אקטיבית הדגמה + תרגול    19:30-20:45

 סיכום יום והפקת לקחים   20:45-21:00

 

 כלים וכללים בדרך למהפך       05.12.2021     5 מפגש     

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30

 פגישה משותפת , נפרדת ומפגישת מגשרים –סוגי המפגשים    16:30-18:00
 הפסקה וארוחת ערב קלה 18:00-18:30

 סימולציה נגר ומזמינת עבודה + ניתוח בקבוצות   18:30-20:45
 סיכום יום והפקת לקחים    20:45-21:00

 

 המשך  -כלים וכללים בדרך למהפך      12.12.2021     6מפגש      

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30 

 הקשבה אינטראקטיבית שאילת השאלות בגישור + תרגול 16:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30   

 סימולציה הסטודנט ובעל המוסך + ניתוח בקבוצות   18:30-20:45

 סיכום יום והפקת לקחים   20:45-21:00   

 

 

 בדרך לישוב סכסוך      19.12.2021     7 מפגש     

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30 

 מסגור ומסגור מחדש כטכניקה להתקדמות + תרגול  16:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30   

 סימולציה סליק הסוכר + ניתוח בקבוצות  18:30-20:45

 סיכום יום והפקת לקחים   20:45-21:00   
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 טיפול במהמורות ואמנות הכתיבה הגישורית     09.01.2022     8מפגש         

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30

 יצירת אופציות והערכתן   16:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30   

 סימולציית הגינה  + ניתוח בקבוצות   18:30-20:45

 לקחיםסיכום יום והפקת    20:45-21:00   

 

 המשך  -טיפול במהמורות ואמנות הכתיבה הגישורית      16.01.2022     9מפגש         

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30

 מניפולציות בהליך גישור    16:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30   

 המוטיבים בכתיבת הסכם גישור  7   18:30-20:45

 סיכום יום והפקת לקחים   20:45-21:00   

 

 

 מפגש מסכם וחלוקת תעודות      23.01.2022     10מפגש         

 התכנסות והתארגנות   16:00-16:30

 סוגיות באתיקה + תרגול   16:30-18:00

 הפסקה וארוחת ערב קלה   18:00-18:30    

 מודלים בגישור  18:30-19:30

 מפגש עם מובילי הפרקטיקום  –לאן מכאן  19:30-20:30

 סיכום קורס וחלוקת תעודות   20:30-21:00   

 

 

 

 הרצליה פיתוח   ,46, רחוב קדושי השואה *המפגשים יתקיימו בבית שקלא וטריא 

 

 ₪ + מע"מ  5,500*עלות הקורס   

 

 4777400-050או בטלפון  shaklavt@gmail.comהרשמה ושאלות ניתן לפנות במייל :ל
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