קורות חיים

עמוס גבריאלי ,עו"ד מגשר ובורר
מבכירי המגשרים המשפטיים והבוררים בישראל ,בעל מומחיות ייחודית
בפתרון סכסוכים מורכבים בארץ ,בארה"ב ובמדינות אירופה.

גישר ושימש כבורר באלפי סכסוכים בכל תחומי המשפט הציבורי
והפרטי ,דיני תקשורת ,תאגידים וקניין רוחני ,מדינה ,צבא וגופים
ציבוריים ,בין היתר מכוח הפניות של שופטים מכל בתי המשפט בארץ
לרבות בית המשפט העליון.
מעל  95%מתיקי הגישור הסתיימו בהסדרים אשר קיבלו תוקף של פסק
דין .מרבית התיקים בעלי פרופיל תקשורתי ,משפטי וציבורי רב.
נבחר על ידי המגזין 'פירמה' ,כאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר על
התקשורת הישראלית בשל ניהול הליכי גישור ובוררות משמעותיים
בתחום זה.
מייסד ונשיא התחרות הארצית ע"ש פנינה זלצמן לפסנתרנים צעירים.

כללי
יליד העיר כפר-סבא ( ,)1964נשוי ואב לארבעה.
פעילות רבת שנים בהדרכת נוער ,בין היתר כמדריך בנוער העובד והלומד ,ממקימי וראשוני שבט הצופים
בכפר-סבא (רכ"ס).
שירות צבאי כקצין צנחנים ביחידת שקד ולאחר מכן כסגן מפקד חה"ן גבעתי.
בעל השכלה מחקרית רחבה במוזיקולוגיה בכלל ובכל הקשור למבצעים ומלחינים של יצירות פסנתר
בפרט.

אקדמיה והסמכות
 2016ואילך  -חוקר לקראת תואר דוקטור במשפטים ,אוניברסיטת בר אילן ,תחת הנחיית פרופ' מיכל
אלברשטיין בנושא " 'הגישור הסמכותי' – בין הספירה הציבורית לפרטית".
 - 2013 -2015תואר שני (בהצטיינות) ,תוכנית למנהלים בכירים במשפט ציבורי באוניברסיטת ת"א יחד
עם אוניברסיטת נורתווסטרן ,שיקגו (חלק התואר בנורתווסטרן ,הצטיינות יתירה).
 - 2001הסמכה כמגשר מטעם לשכת עורכי הדין.
 - 1993-1995לימודי דוקטורט במשפט בינלאומי על בסיס מלגות הצטיינות באוניברסיטת קיימברידג'
באנגליה .נושא התיזה :חסינות הריבון הזר.
 – 1991-1993מוסמך במשפטים (בהצטיינות) האוניברסיטה העברית בירושלים ,מסלול מחקרי ,דו שנתי
(ללא תיזה).
 – 1992הסמכה כעורך דין ,חבר בלשכת עורכי הדין בישראל.
 – 1989-1991התמחות ועבודה במשרד החוץ הישראלי כעוזר ליועץ המשפטי ,ד"ר רובי סייבל .פעילות
בתחומי המשפט הבינלאומי ,אמנות ,הדין הצבאי ,משפט קונסולרי ,משפט בינלאומי פרטי וכתיבת חוות
דעת רבות אשר היוו חלק מניירות העבודה של משרד החוץ.
 – 1986-1989תואר בוגר במשפטים (בהצטיינות) אוניברסיטת לידס ,אנגליה.

פרקטיקה
נמנה על בכירי המגשרים בישראל והינו בעל מומחיות ייחודית בפתרון סכסוכים מורכבים בישראל
ומחוץ לה.
שותף מייסד של משרד ע .גבריאלי ,ושות' ,עורכי דין ,בוררים ומגשרים ,העוסק ביישוב סכסוכים ,בכל
תחומי המשפט ,מכוח הפניות הערכאות השונות ,לרבות בית המשפט העליון.
גישר באלפי סכסוכים עד כה ,בארץ ובעולם (הן באירופה והן בארה"ב).
מעל  95%מתיקים הגישור הסתיימו בהסדרים אשר קיבלו תוקף של פסק דין .שימש כמגשר ובורר
בעשרות רבות של תיקי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות.
זוכה מלגה לשנת  2013בארגון הבוררים והמגשרים המוביל והחשוב בארה"בJAMS Foundation,
במסגרת  .Weinstein Intl. Fellowship programמגשר בתיקי ענק כלכליים בארה"ב ,בין היתר כחלק
מארגון זה.
בורר במוסד הישראלי לבוררות עסקית ובורר פרטי בתיקים רבים שהופנו באמצעות בתי המשפט השונים,
שלום ,מחוזי ועליון.
בורר מכוח הוראות סעיף  )2( 52לפקודת האגודות השיתופיות.
חוקר של רשם האגודות השיתופיות בתיקים רבים .יצויין בהקשר זה ,כי בין האגודות השיתופיות בהן
שימש כבורר ,מגשר או חוקר קיימות בין היתר האגודות הבאות :חניתה ,כנרת ,יטבתה ,גבע ,ברקת,
עמיעוז ,אביחיל ,אחיסמך ,עין ורד ,נורדיה ,נבטים ,רשפים ,עזריאל ,נטועה ,אשתאול ,שדי אברהם ,בית
שקמה ,תלמי בילו ,חורשים ,ספסופה ,קיבוץ בחן ,נצר סירני ,רינתיה ,קליה ,עין כרמל ,משמר השבעה,
קבוצת שילר ,גבעת ברנר ,גבעת חיים ,כפר מסריק ועוד.
כיהן כיו"ר ממונה בפועל של אגודת נופי הבשן המצויה בקיבוץ להבות הבשן.
לשעבר חבר ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין.
 – 2002-2016שותף מייסד במשרד עורכי הדין גבריאלי גבל ושות' ,אשר היה בעל ניסיון רב שנים בייצוג
בבתי המשפט בכל הערכאות ,בעניינים אזרחיים ומסחריים מכל סוג וכן בעריכת הסכמים משפטיים
בעסקאות ענק ומתן יעוץ וייצוג לרבות בתחום המשפטי הבינלאומי ,עיסוק בשיקום ,מיזוג ,ניהול ופירוק
חברות ,יעוץ שוטף לחברות גדולות ,עבודה מול רשויות מקומיות ,יעוץ במכרזים ועוד.
 – 2007הסמכה כנוטריון ציבורי.
 – 2001הסמכה כמגשר מטעם לשכת עורכי הדין.
 – 1995שותף במשרד עורכי הדין הירושלמי מהותיקים בארץ ,שפאר סיטון ושות' התמחות בתחומי
המשפט האזרחי ,מסחרי ,ליטיגציה ,מקרקעין ,מנהלי ,תכנון ובניה ומיסוי.
 – 1992הסמכה כעורך דין ,חבר בלשכת עורכי הדין בישראל.
 – 1989-1991התמחות ועבודה במשרד החוץ הישראלי כעוזר ליועץ המשפטי ,ד"ר רובי סייבל .פעילות
בתחומי המשפט הבינלאומי ,אמנות ,הדין הצבאי ,משפט קונסולרי ,משפט בינלאומי פרטי וכתיבת חוות
דעת רבות אשר היוו חלק מניירות העבודה של משרד החוץ.

פרסומים והרצאות
חמי בן נון ועמוס גבריאלי ,ייקוב הדין את הפשרה? לביקורת סעיף  79א´ לחוק בתי המשפט ,התשמ"ד –
 ,1984הפרקליט מו´ (חוברת ב´)(.257)2002
המאמר צוטט עשרות פעמים בפסקי בית המשפט העליון בהיותו פורץ דרך בכל הקשור לפרשנותו ויישומו
של סעיף 79א לחוק בתי-המשפט ,התשמ"ד .1984 -
השתתפות בכתיבת הספר "הערעור האזרחי" ,מהדורה שניה ,ד"ר חמי בן נון.
מרצה באוניברסיטאות ,בכנסים בינלאומיים ובפורומים בנושאים שונים בתחומי המשפט ויישוב
סכסוכים ,מנהיגות חינוכית ,מינהל ציבורי ועוד.

פעילות ותפקידים ציבוריים וניהוליים
 - 2008-1997חבר מליאת ועדת התכנון והבניה כפר סבא.
 - 2003-1998חבר מועצת עיריית כפר-סבא מטעם מפלגת העבודה ,מחזיק תיק ויו"ר ועדת החינוך
העירונית (במהלך תקופה זו הוכנה תוכנית אב לחינוך בכפר סבא ,נכתב ונחתם תקנון
התנהלותי בבתי הספר בפרוייקט משולב של הורים-מורים ותלמידים ועוד).
 - 2003-2008כהונה כסגן ראש העיר כפר-סבא (ללא שכר).
במהלך תקופה זו נשא גם בתפקידים הבאים:


מחזיק תיק התרבות העירוני ואחראי על פיתוח אזורי התעשיה בכפר-סבא.
במהלך  5שנות פעילות בתחום התרבות ,הוגדל תקציב התרבות העירוני בעשרות
מיליוני שקלים ,החל פרוייקט בניית בתי התרבות של כפר-סבא ,לרבות בית הספר
למוסיקה ששימשתי בו כיו"ר דירקטוריון והכל בהיקף של מאות מיליוני שקלים .בין
מיזמי התרבות שהתגבשו בתקופה זו ,התחרות הארצית לפסנתרנים צעירים ע"ש פנינה
זלצמן ז"ל ,פרוייקט בית היוצר העירוני ,אירועי הקונצרטים והאופרה בכיכר ,הרחבת
בסיס בית הספר המנגן ,רפורמות מבניות ותכניות בקונסרבטוריון העירוני ,אירוח פרס
ספיר ועוד.



יו"ר החברה הסוכנותית "ספיר" – חברת התרבות של כפר-סבא אשר מעסיקה עשרות
עובדים ואשר מנהלת את הקונסרבטוריון העירוני ובו מאות תלמידים ,המוזיאון
הארכיאולוגי ,הספריות העירוניות ,אולמות ספורט ותרבות ,מרכז עירוני למחול ועוד.



חבר דירקטוריון מפעל המים ויו"ר ועדת המכרזים של האגודה שהינה הגדולה מסוגה
בארץ.



דירקטור מן הציבור באגודת היועצים החינוכיים בישראל.



נציג ציבור בועדת הלסינקי לבחינת ביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם.

מועמד מפלגת העבודה לראשות העיר בבחירות  2003לרשויות המקומיות.
 - 2000 – 2003יו"ר ועדת הביקורת של העירייה (שלוש שנים).
 - 1997-2008חבר מליאת ועדת התכנון והבניה כפר סבא.
 – 1998-2003חבר מועצת עיריית כפר-סבא מטעם מפלגת העבודה ,מחזיק תיק ויו"ר ועדת החינוך
העירונית ,יו"ר ועדת הביקורת של העירייה.

