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 מקצועי ניסיון
 

 . ובוררים  מגשרים ושות' משרד עורכי דין, אלי גבריע. שותפה,         2019 – 2012
יא רותמת את הידע המשפטי  ות תוך שהמלידי הסכים סכסוכ פי לא לה ביהו משפטית מגשרת ו בוררת 

  . ברחבי הארץמן הערכאות השונות מדי שנה תיקים המופנים והניסיון המקצועי שצברה בארץ ובעולם ב 
מהתוויית   . החלשנים בניהול הליכי גישור ובוררות בעלי מורכבות משפטית ואנושית ניסיון רב 

יק, מתן הצעת מגשרת וסיוע  של הת ק מעמי פטימש בניתוח להוכ מתן משא ו ההאסטרטגיה לניהול 
 גיבוש ההסכם ואישורו על ידי בית המשפט. ב
 

 מסחרי בינלאומי וראש המשלחת לתחרות הגישור   גישור ל קורס מרצה מן החוץ, אוניברסיטת בר אילן,        היום    – 2013
וניברסיטאות  הא  וביבחרות מטנ 70 – בתחרות משתתפות כ . מדי שנה ICCבפריז בחסות ה    יימתקהמת

לקוח בהליכי גישור באופן  מתחרים על ייצוג ה  , למשפטים ומנהל עסקיםמצטיינים,  סטודנטים, בעולם
) והן כראש המשלחת של אוניברסיטת בר אילן  2012בתחרות הן כשופטת (פברואר  ת והשתתפ  מיטבי. 

 . ותר בי   צוג הטובהית הייהנבחרת בראשותי זכתה בפרס מיוחד על תכנ). 2013ואר ר(פב
בין היתר, על גישור מסחרי בינלאומי, ייצוג בהליכי גישור,  מרצה בכנסים ופורומים בינלאומיים 
 . יםרב תרבותי סכסוכיםעיצוב מערכות ליישוב סכסוכים וניהול 

4/2009–4/2011   Gould Center for Conflict Resolution, Stanford Law School, - עמיתת מחקר   
   ישראל, אביב  -  קליפורניה, תל  –בבתי המשפט סן מתאו    ADRכניות וחקר  השוואתי בין תת מתיבכ                 

 .  לן)ה (ראו ל תוצאות המחקר פורסמו במאמר  , טינזראש התכנית פרופ' מרבהנחיית   הודו,  -דלהי                            
 וכים  לסטודנטים למשפטים  ס כסוב רכת ליישמוד ית תכנ דו ייספרופ' מרטינז  בשיתוף עם בנוסף,     
   , דיווח וניתוח של   ADRבהליכים שונים של (פרקטיקום) ומנהל עסקים. התכנית כללה התנסות מעשית     
 ם לסכסוך. יתחומי המשפט הרלוונטי ו  ADRבהתבסס על תיאוריות שונות מתחום ה הנתונים     
 

3/2010 – 9/2010  JAMS Foundation, Weinstein International Fellow 
  ניםועניין שבתחומי יקים מסחריים מורכבים בגישורים ובוררויות בת  ת ו פתתשהתכנית כעמיתה ב

 .  מהפירמות המובילות בארצות הברית  עורכי הדין בייצוגם של טובי  ו מאות  מיליוני דולרים של היקפים ב
קולט   , ומגשרים מקצועיים ין בוררים כי דועורמשופטים בדימוס  ורכב מ הגדול בעולם   ADR –ארגון ה 

 שופטים, אנשי אקדמיה ועורכי דין.   -לשורותיו מדי שנה מספר עמיתים מרחבי העולם 
 

 אביב -מנהלת המחלקות לניהול תיקים ויישוב סכסוכים בבתי המשפט במחוז תלמייסדת ו  2008 - 1997
 . ייםבאלפי תיקים אזרח ADRמצעות גישור והליכי סוכים באכיישוב ס •
 . של בית המשפט   במחלקה האזרחית  סוגי ענייןמגוון  טיות בפשמעת ות ד ת חוכתיב •
 . יישוב סכסוכיםהעברת קורסים והשתלמויות ב •
 . אביב  –ניהול המחלקות ליישוב סכסוכים בבתי המשפט במחוז תל  •
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 מקצועיים  וכנסים  השתלמויות
2019ADR Center Sofia Bulgaria   Judicial Mediation 
2018 Weinstein JAMS International Fellowship Balkan Conference, ADR Center Georgia  
2018 Weinstein JAMS International Fellowship Middle East Conference, ADR Center Rome Italy 
2017 Global Pound Conference, improving access to justice ,IMI London 
 מרכזת אקדמיתרסיטת בר אילן, בינ או , וחדשנותמיסוד, סמכות   -בין גישור למשפט  2017
  Cardozo International Advocate for Peace Award טקס קבלת ן,  טייינש של השופט ו  אורחת כבוד 2015
 , לשכת המסחר יישוב סכסוכים בקניין רוחני 2014
 , מרכזת אקדמית אילן   אוניברסיטת בר בעקבות מהו"ת הגישור בישראל,   2014
 , חברת פקולטה עורכי הדין   לשכת,  בוררות וגישור  2014
 , חברת פקולטהאוניברסיטת בר אילן ופלילי,  ים בהקשר בינלאומי, קהילתי הערכת הצלחה וכישלון ביישוב סכסוכ 2013
2013ICC Paris International Commercial Mediation Competition,  th8ברסיטת בר אילן אוני , , ראש המשלחת 
 אוניברסיטת חיפה , ADRכמה בתחום הדה המשתנה של ההסתפקי 2012
0122 ICC Paris International Commercial Mediation Competition,  th7,  שופטת  

 , חברת פקולטה , אוניברסיטת בר אילןכנס הסדרת מערכות ליישוב סכסוכים בישראל  2012
 , חברת פקולטה American Bar Association-  Section of Dispute Resolution כנס שנתי,    2010
2010  Self-Reflection for Conflict Professionals  -  Gary Friedman Headlands Institute, California 
2009   Mediation Pedagogy -  Harvard Law School, Program on Negotiation 
2009  Training for Temporary Judge  - Superior Court of California, County of Santa Clara   
2008  Northern District of California Federal Courts - Training for Early Neutral Evaluators 
2008  Steven Rosenberg Mill Valley, California-  Advanced Mediation Training  

,  שירה, כתיבה משפטית, הקודקס האזרחי נות עדים, משפט וההליך האזרחי, הערכת מהימשואה ומשפט,   2004 -2008  
מכון עוזמ"ת   -י, נזיקין ודיני ביטוח קניין רוחנתקשורת בגישור, אתיקה וסוגיות מעשיות בגישור, ניהול זמן, 

 להשתלמות, בית המשפט העליון 
 אביב       -אוניברסיטת תל   ספרות ומשפט,     2008   

 אוניברסיטת חיפה   ומגמות צפויות,  בתי המשפט: לקחים גישור בעידן המיסוד ב     2007
 המוסד הארצי לגישור, לשכת עורכי הדין קורס השלמה בגישור משפחתי,    2007
 אביב -המרכז הישראלי לניהול, אוניברסיטת תלאסטרטגיות וגישות חדשניות  בניהול בתי משפט,    2003
 ויישוב סכסוכיםסד שמואל נאמן למשא ומתן מוקורס גישור בסיסי,     1998

 
 השכלה 

 אילן    –ם, אוניברסיטת בר תואר שני במשפטי 2001 – 1999
   University of Northumbria -  UKתואר ראשון במשפטים,  1997 – 1994

 
 מקצועיים  בגופים  חברות

 2009-2011 (American Bar Association)חברה בלשכת עורכי הדין האמריקאית 
 1998ראל משנת ברה בלשכת עורכי הדין בישח

         
 ציבורית  פעילות

   חברת הפורום ליישוב סכסוכים, לשכת עורכי הדין  היום  – 2012
 דה לתכנון ויישום אסטרטגי, הועדה הבינלאומית לגישור, לשכת עורכי הדין האמריקאית יו"ר הוע  2011 – 2009

 
 פרסומים

• Martinez, Shaked and Mehta “Comparing Court ADR Programs in India, Israel and USA.”              
Cordazo Law Journal     2013 

• The Variegated Landscape of Mediation, "A Comparative Study of Mediation Regulation and      
             Practices in Europe and the World "  ,2014, Eleven International Publishing 

 ידי.   ועל  מירוני מרדכי פרופ' ידי על נכתב ישראל על הפרק ,העולם   ברחבי מדינות וארבע שישיםב  הופסיק חקיקה סוקר הספר
 גוילי.   – עו"ד חגית שקד 

 
 שפות 
   .תבסיסי ערבית , ברמת שפת אם נגלית וא עברית
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