
שוורצמן,  יניב  עו"ד  המגשר,  שפיתח   MedBox-ה שיטת  על  מבוסס   MedBox Life ההכשרה  מסלול 
הנחשבת כיום לשיטה מובילה לפתרון סכסוכים. השיטה הייחודית, שמוכיחה את עצמה בשטח מזה מספר 

שנים, מאפשרת מספר יתרונות חשובים על פני גישות ושיטות אחרות. 7 היתרונות המרכזיים הנם:

MedBox Life הסטודנטים מקבלים  במסלול ההכשרה 
למומחים  להפוך  בדרך  הראשוני  המקצועי  הבסיס  את 
בהבנת  נתמקד  ההכשרה,  במהלך  סכסוכים.  בפתרון 
ב-3  וההתנהגותי  הפסיכולוגי  המשפטי,  במישור  הסכסוך, 

היבטים:
"אני", "הצד השני" ו"תהליך הגישור". בהכשרה הסטודנט 
סכסוכים  ובפתרון  בניהול  משמעותית  יכולת  לבעל  הופך 

שלו ושל הסובבים אותו ולומד כיצד ההיבטים אלו באים 

של  המקצועית  מבטו  מנקודת  הגישור  בחדר  ביטוי  לידי 
עבודתו  ודרכי  המגשר  של  תפקידו  הבנת  תוך  המגשר, 
מקנה   MedBox Life ההכשרה  מסלול  הגישור.  בחדר 
הליך  לניהול  המקצועי  במישור  שונות:  ברמות  מיומנויות 
כמקצוע,  בגישור  לעסוק  שמעוניינים  לאלו  בסיסי  הגישור 
לאלו שמעוניינים לתרום ולסייע בפתרון סכסוכים בסביב־

סכסוכים  לעצמם  לפתור  המבקשים  ולאלו  הקרובה  תם 
שהם מעורבים בהם. 

מתן מענה ופתרון למחלוקות יום 
יומיות, לרבות, עם בן/ת הזוג, 

המעסיק, בני משפחה, שכנים ועוד. 

וויכוחים  במחלוקות,  מעורב  מאיתנו  ואחת  אחד  כל  כי  ההבנה 
בפתרון  וידע  כלים  ברכישת  הצורך  את  הופכת  וסכסוכים, 
אלו  ואחת.  אחד  לכל  הרלוונטי  לעניין  ומחלוקות  סכסוכים 
ישפרו  טובה  בצורה  ומחלוקות  מסכסוכים  לצאת  שיודעים 
מיומנות זו. אלו שהסכסוכים והמחלוקות מהווים עבורם מכשול, 
היחסים  במערכות  שלהם,  בזוגיות  ופוגעים  וגיבנת  חסם 
במשפחה ופרנסה שלהם ילמדו כיצד לפתור סכסוכים ולהשיג 

את מה שחשוב להם. 

מסלול ההכשרה MedBox Life ייתן לכם את היכולת למקסם 
נכונות  פתרון  לדרכי  ולהובילם  לסכסוכים,  הפתרונות  את 
ויעילות, תוך קבלת כלים וידע משמעותיים על עולם הסכסוכים, 

וכן לפתוח לכם צוהר לאחד המקצועות המרתקים בעולם.  

5
מקנה למגשרים מקצועיים ארגז כלים ייחודי.  7

התמודדות עם רגשות קשים של פחד, 
חוסר וודאות, כעס ושנאה על ידי 

שילוב טכניקות וכלים המבוססים על 
מחקר אקדמי חדשני בתחום יישוב 

ופתרון הסכסוכים. 6
סיום כל סכסוך בצורה ההוגנת ביותר בלי 

לוותר ולהתפשר על מה שחשוב לכם. יצירת וודאות בתוצאות הליך הגישור.3 4
מציאת פתרון לטווח ארוך של כל 

סכסוך בהליך גישור. התאמה אינדיבידואלית של השיטה 1
לפתרון הסכסוך לפי אופי המשתמש בה. 2

למי ההכשרה מיועדת?
מסלול ההכשרה MedBox Life בנוי מידע אקדמי ותאורטי על 
מבנה הסכסוך והסיבות להיווצרותו, לצד קבלת כלים פרקטיים 
לימודים  לצד  תשלב  ההכשרה  סכסוכים.  לפתרון  משמעותיים 
פרונטליים, התנסות בסימולציות, ושימוש בחומרי עזר מתקד־

מים שיתנו לסטודנטים חוויה לימודית משמעותית.

MedBox Life היא היחידה שמקנה כלים בכל  ב-  ההכשרה 
עולמות התוכן הנוגעים לתחום הגישור בכדי שלבוגרי ההכשרה 
כל  עם  באפקטיביות  להתמודד  המקצועי  הידע  מרב  יעמוד 

סכסוך:

ידע וכלים מעולם הגישור. 
.NLP-ידע וכלים מעולם ה

ידע וכלים מעולם הקאוצ'ינג.

ידע וכלים מעולם התקשורת המקרבת.
ידע וכלים מעולם הנחיית קבוצות.

מבנה ההכשרה
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תכנים עיקריים בהכשרה:

מסלול הלימודים:

וסכסוך.  עימות  לכל  פתרון  להביא  ומתן,  במשא  לנצח 
שונות,  ומתן  משא  טקטיקות  וזיהוי  אסטרטגיה  בחירת 
יניב את התוצאות הטובות  ניהול משא ומתן מוצלח אשר 
ביותר, תוך שמירה והעצמה של מערכת היחסים עם הצד 

השני.

אדם  מתי  סכסוך,  מהו  הסכסוכים,  מעולם  מושגים  הכרת 
נמצא בסכסוך, סוגי סכסוכים.

כלים  וקבלת   NLP-ה מעולם  ומונחים  מושגים  הכרת 
לשימוש בתת מודע כדי לקדם פתרון סכסוכים.

בן/בת  עם   – שונים  בקונפליקטים  להסכמות  להגיע  איך 
הזוג, עמיתים לעבודה או הבוס ואיך למנוע ולהימנע מראש 
כלים  הפרטיים.  ובחיים  בעבודה  בזוגיות,  מסכסוכים 
עם  ולהתמודדות  אישית  להעצמה  התקשורת,  לשיפור 

מצבי לחץ.

ארגז הכלים ראשוני של ניהול מו"מ והליך הגישור – חשיבה 
שאילת  סתום,  ומבוי  התנגדויות  עם  התמודדות  יצירתית, 

שאלות, שיקוף, הקשבה אקטיבית ועוד.

את  לזהות  כיצד  לפתרון,  לשותף  היריב  את  להפוך  הדרך 
להשתמש  ואיך  השני  ולצד  לכם  החשובים  האינטרסים 

בידע שנצבר כדי להשיג את הפתרון הטוב ביותר במו"מ.

הגישור ככלי לחיים – מהו גישור? מה יוצא לנו מהליך גישור 
ולמה הוא טוב לנו? הגישור כשפה, תרבות ודרך חיים.

הכרת מושגים ומונחים מעולם הקאוצ'ינג והנחיית קבוצות 
וקבלת כלים כדי לקדם פתרון סכסוכים.

שלבי הליך הגישור – הגדרת השלבים, הצגתם, למידה מעין 
מנגנונים  מול  הגישור  הליך  ייחודיות  והמגושרים.  המגשר 

אחרים ליישוב סכסוכים.

על  גורמים המשפיעים   – כלים פרקטיים  על  מבט ראשוני 
שעות  הגישור,  חדר  מבנה   – הגישור  תהליך  הצלחת 
שיחות  וניהול  לגישור  הצדדים  הזמנת  אופן  הפעילות, 

הפתיחה.

ניטרליות  סודיות,  חיסיון,  אתיות:  וסוגיות  המגשר  תפקיד 
מילולית  –שלבי התהליך, שפה  לימוד תהליך המו"מ  ועוד. 
בתהליך  המגשר  תפקיד  וכוח,  מעמד  פערי  מילולית,  ולא 

ועוד.

העלאת פתרונות לסכסוך.

הגישור בישראל – תמונת מצב עדכנית, רפורמות ושינויים, 
של  סימולציות  בעתיד.  בישראל  הגישור  עולם  ייראה  איך 

הליך הגישור על כל שלביו.

מסלול ההכשרה MedBox Life הוא המסלול המקיף והמקצועי ביותר בישראל והנו בן 100 שעות אקדמאיות 
אשר נפרסות על פני 20 מפגשים שבועיים בני 5 שעות אקדמיות.

מי יכול ללמוד במסלול ההכשרה?
MedBox Life מתאים לכל אדם הרוצה לדעת כיצד לפתור ולנהל סכסוכים ועימותים, בדגש על הליך הגישור 

על שלביו השונים, ועל תפקיד המגשר בחדר הגישור ומחוצה לו.

איזו תעודה מקבלים?
MedBox Life תעודת

תעודת קורס גישור בסיסי מטעם ‘סולחה  - בית הספר לגישור'.
התעודה מוכרת על ידי לשכת המגשרים בישראל. 

התעודה עומדת בכלל הקריטריונים הנדרשים להכרה בקורסי גישור.
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מהו המחיר ומה הוא כולל?

הטבות נוספות לבוגרים:

תנאים להרשמה וסיום הלימודים:

קורס גישור בסיסי.
.NLP-כלים מתחום ה

כלים מתחום הקאוצ'ינג.
כלים מתחום ההנחיית קבוצות.

שעת הכוונה מקצועית לעיסוק כמגשר עצמאי.
15% הנחה על כלל שרותי קבוצת סולחה בשנה הראשונה לאחר סיום הלימודים. 

.PRO 10% הנחה לנרשמים לקורס

כלים מתחום התקשורת מקרבת.

עלות הקורס:  7,700 ₪

שיעורים  משני  יותר  לא  להפסיד  ניתן  ההכשרה,  במהלך 
לצורך קבלת תעודת הסיום.

ניתן,  מיוחדים,  מטעמים  משיעור  היעדרות  של  במקרה 
הקורסים  באחד  חלופי  לשיעור  להגיע  מראש,  בתיאום 

האחרים המתקיימים בסולחה.

התשלום כולל מע"מ ודמי הרשמה.

התשלום  את  להסדיר  יש  בקורס,  מקום  לשריין  מנת  על 
ביטול הרישום עד  ביטולים: במקרה של  במלואו. מדיניות 
ש"ח.   300 של  חיוב  יחול  הקורס,  תחילת  לפני  ימים   21
במקרה של ביטול הרישום 21-7 ימים לפני תחילת הקורס 
יחול חיוב של 50% מעלות הקורס. במקרה של ביטול 7 ימים 
ומטה לפני תחילת הקורס - לא יוחזר שכר הלימוד (אך ניתן 

יהיה לדחות את הרישום לקורס מאוחר יותר).

יש להסדיר  כן  ועל  ההרשמה הינה על בסיס "מקום פנוי" 
בקורס  ודאי  מקום  לשריין  בכדי  בהקדם  התשלום  את 

הקרוב. פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

לפרטים נוספים חייג:  077-5151333
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