
BIO – ANAT CABILI 
 
I was certified as an attorney in Israel in 1998 and have dedicated my professional practice to 
Mediation and Alternative Dispute Resolution since 2006. Since 2012 I own my own dispute 
resolution practice in Israel, and I have mediated hundreds of complex business and family 
disputes.  
 
I am often appointed by judges and have high rates of success. However, I always enjoy 
mediating disputes that have not reached litigation, as these disputes embed high potential to 
create value and restore relationships and collaboration. 
 
I am also a facilitator of large-scale collaborative policymaking processes that involve 
stakeholders and the public. I have experience in facilitating such processes in Israel and the 
United States. 
 
Over the years, I have also taught and trained in the fields of Mediation, Alternative Dispute 
Resolution, Public Participation and Cross-sector Collaboration in both academia and practice-
oriented settings in the U.S. and Israel. 
 
My past experience includes: Visiting Researcher at Harvard’s Program on Negotiation (2007), a 
mediator at the Harvard Mediation Program (2007), a facilitator of public and stakeholders׳ 
participation processes in the U.S. federal, state and local levels (2008-2012), and an instructor 
on Collaborative Governance at Creighton University Law School’s Master’s Program on Law 
and Government (2011-2012). I was also a Senior Advisor and facilitator to the Israeli Prime 
Minister’s Cross-sector Roundtable which consists of high-level managers from the public, 
private and non-profit sectors (2013-2018), and a Senior Advisor to the Director General of the 
Israeli Ministry of Justice (2001-2006). I interned in S. Horowitz and Co. which is one of Israel’s 
leading law firms. In 2019 and 2020, I volunteered as a judge and mediator at the annual 
International Chamber of Commerce’s (ICC) Mediation Competition in Paris. 
 
Having lived and worked in the US for over 9 years, I am comfortable with mediating in English 
as well as in my mother-tongue, Hebrew.   
 
 

 :Hebrewעברית 

זכיתי . באופן בלעדי בגישור וביישוב סכסוכים 2007עוסקת מאז בהסמכתי, ואני עורכת דין 
 . לגשר במאות הליכי גישור עסקיים ומשפחתיים

צדדים.  4-5סיון במגוון רחב של תחומי גישור, במורכבויות שונות, כולל גישורים עם ייש לי נ
על ידי שופטים, בתיקים לעיתים קרובות אני ממונה כמגשרת אחוזי ההצלחה שלי הם גבוהים, ו
אני תמיד שמחה לגשר בתיקים בהם הצדדים טרם  עם זאת, שכבר מתנהלים בבתי המשפט.

עבור הצדדים, וההליך רב ני מאמינה שבגישורים האלה טמון ערך פנו לערכאות המשפטיות. א
 יכול לשמר את מערכת היחסים ביניהם ולעודד שיתוף פעולה עתידי.

אני מביאה ניסיון מקצועי מגוון מעולם המשפט על תחומיו השונים, וממערכות מרובות 
וכים עסקיים קונפליקטים בארץ ובעולם. היקפי התהליכים אותם ניהלתי הינם החל מסכס

ומשפחתיים ועד לתהליכים בהם מעורבים משרדי ממשלה, רשויות ציבוריות וארגונים עסקיים 
 .וחברתיים גדולים

 



 

אביב. מיד לאחר -סיימתי את לימודיי לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל 1997בשנת 
 2000ת הוסמכתי לעריכת דין. בשנ 1998מכן התמחיתי במשרד עו״ד ש.הורוביץ ובשנת 

  .הוסמכתי כמגשרת

ם שנים כיועצת משפטית למנכ״ל משרד המשפטי 6-, עבדתי במשך כדין-רכתבתחילת דרכי כעו
הייתי עמיתת מחקר בתוכנית למשא ומתן באוניברסיטת  2007בשנת ). 2001-2006(

בתכנית הגישור של אוניברסיטת הרווארד, במסגרתה ניהלתי גישורים , והשתתפתי הרווארד
 .שפט באזור בוסטוןבבתי מ

שימשתי כמרצה ומנהלת פרויקטים בתכנית לשיתוף פעולה בנושאים  2008-2012בין השנים 
ציבוריים של מכון וורנר ליישוב סכסוכים באוניברסיטת קרייטון (אומהה, נברסקה, בארה״ב). 
במסגרת זו הנחיתי תהליכי שיח ובניית הסכמות בנושאים ציבוריים ברמה המקומית, 

 .ב. כמו כן, לימדתי קורס לתלמידים לתואר שני”תית והפדרלית בארההמדינ

הייתי יועצת בכירה לשולחן העגול במשרד ראש הממשלה (פורום בין  2013-2018בין השנים 
מהמגזר הציבורי, העסקי בכירים מונה ו קבוע העוסק בסוגיות חברתיות ברמה הלאומיתמגזרי 

 והחברתי). 

כשופטת ומגשרת בתחרות הגישור הבינלאומית השנתית של התנדבתי  2019-2020בשנים 
 (לשכת המסחר הבינלאומית). ICCה

 

 


