אפרים אברמזון ושות‘
גאים להודיע:
כב‘ שופט העליון בדימוס צבי זילברטל
יפעל כבורר ומגשר במסגרת משרדנו
עם פרישתו מבית המשפט העליון ,השופט בדימוס צבי זילברטל ממשיך בפעילותו המשפטית ויפעל
מעתה כבורר ומגשר במסגרת משרד עורכי הדין אפרים אברמזון ושות’ .בפעילותו יתמקד בבוררות
בתחומי המשפט האזרחי לסוגיו ,וגם בגישור בעניינים אזרחיים ובכלל זה בתחום הנזיקין והרשלנות
הרפואית .את ישיבות הבוררות יקיים במשרדי אפרים אברמזון ושות‘ בירושלים ובתל אביב.
השופט זילברטל מסר“ :את הניסיון השיפוטי שצברתי במהלך  27שנותיי במערכת המשפט ובהן
חמש שנים כשופט בית המשפט העליון ,אני מעוניין ליישם בעולם הבוררות והגישור ולהעניק
פתרונות יצירתיים לסכסוכים עסקיים .ההיכרות שלי עם משרד אפרים אברמזון ושות’ היא רבת
שנים .בתחילת דרכי עבדתי בו כעורך-דין ,ולאור ההערכה המקצועית ההדדית ,אני שמח כעת
לשתף פעולה עם המשרד ולפעול במסגרתו ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות“.
עו“ד אפי אברמזון ,מייסד משרד אפרים אברמזון ושות‘ מסר“ :אנו מתכבדים מאד על בחירתו של
שופט בית המשפט העליון בדימוס ,צבי זילברטל ,לפעול במסגרת משרדנו ,אשר יעמיד תשתית
איכותית ויעילה לפעילותו כבורר ומגשר .משרדנו גידל לא מעט אנשי משפט מוכרים ,ועם זאת
בחירה זאת איננה מובנת מאליה .כמשרד אשר מייצג ,בין היתר ,הרבה חברות גדולות ,אנו רואים
כי תהליכים משפטיים רבים עוברים להליכי גישור או בוררות ,וטוב שכך שכן יש לכך יתרונות רבים.
אנחנו כמובן שמחים להמשיך להעניק את השירות המשפטי המקיף והאיכותי שלנו ,ופעילותו של
השופט זילברטל מהווה תוספת נכבדה לכך“.
על משרדנו:
משרד עו“ד אפרים אברמזון ושות’ ,הוא מהמשרדים הוותיקים והמובילים בישראל ,ובעל פרקטיקה
רחבה ומגוונת המתפרסת על פני כל תחומי הייצוג המסחרי ,המקומי והבין-לאומי .המשרד
נוסד בשנת  ,1985וכיום ישנם במשרד כ 40 -עורכי-דין בשני סניפים  -בתל-אביב ובירושלים.
המשרד הינו מהמובילים בישראל בעבודה עם משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות בנושאים
רגולטוריים ,בתחום עסקות נדל“ן ,עסקאות מסחריות ובליטיגציה בתחום המסחרי
והמינהלי-חוקתי .בין לקוחות המשרד ניתן למנות ,בין היתר ,גופים עסקיים רבים
בארץ ובחו“ל ,משרדים ורשויות ממשלתיות וציבוריות ,חברות ציבוריות ,קבוצות
וחברות מובילות במשק ,חברות גז ואנרגיה ,חברות לתועלת הציבור,
חברות תקשורת וסלולר ,חברות בתחום התעשיה ,הקמעונאות
ונדל“ן .כמו כן ,מוביל המשרד בתחום המדיה והתקשורת,
ומייצג גופים מובילים בתחום.

