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 ליטיגציה מסחרית ובינלאומית ראש מחלקת   ,סגן יושב ראש              מחלקה. 

 

נתן הוא סגן יושב ראש הפירמה, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית ובינלאומית וחבר הוועדה  -עו"ד בר

 האקזקוטיבית של הפירמה. 

שם בתחום הליטיגציה המסחרית לסוגיה, ועוסק בליטיגציה בתחום  -נתן הינו מומחה בעל-עו"ד בר 

,  מסחרי, ובכלל זה בתחומי דיני חברות, דיני חוזים, דיני בנקאות, תקשורת, לשון הרע -המשפט האזרחי

 דיני מכרזים ועוד. 

נתן מעורב בנתח ניכר של הסכסוכים המסחריים המורכבים בישראל והוא בעל ניסיון רב שנים  -עו"ד בר 

נתן, בין היתר, תובעים ונתבעים זרים  -בייצוג במסגרת סכסוכים בינלאומיים. במסגרת זו, מייצג עו"ד בר

זרים ובוררויות בינלאומיות, מסייע לגופים  הנוקטים הליכי משפט בישראל, מנהל הליכי אכיפת פסקי דין  

זרים לקבל סעדים זמניים וקבועים נגד גורמים ישראלים ומייצג תובעים ונתבעים ישראליים בהיותם צד  

 להליך המתנהל מחוץ לגבולות ישראל. 

נתן בעל מומחיות ייחודית בניהול הליכים אלטרנטיביים, לרבות הליכי גישור והליכי בוררות  -עו"ד בר

מסחריות בינלאומיות בהן מעורבים אישי ציבור ואנשי   -ורכבים, בדגש על ניהול בוררויות עסקיות מ

 עסקים בכירים. 

נתן לחבר בית הדין הבינלאומי לבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית  -מונה עו"ד בר 2012בשנת 

תפקידים בהם  , (, וליושב ראש ועדת הבוררות הבינלאומית של לשכת המסחר בישראלICCבפריז ) 

נתן לכהן כבורר בבית הדין הבינלאומי לבוררות של  -נבחר עו"ד בר, 2016. ביולי 2018כיהן עד לשנת 

עו"ד    (.Singapore International Arbitration Centre - SIACהמרכז הבינלאומי לבוררות, סינגפור )

 מיות מורכבות. נתן מכהן כבורר במספר רב של בוררויות מקומיות ובוררויות בינלאו-בר

רגישים בתחום דיני המשפחה  קניינייםנתן מוניטין משמעותי בניהול הליכים -לצד אלו, צבר עו"ד בר 

נתן יחידים עתירי הון בסכסוכי מעמד  -ממון ורכוש. במסגרת זו, מייצג עו"ד בר  סוגיות אשר במרכזם 

 אישי וירושה מורכבים. 

 |   נתן-צבי בר



 

ם הבוררות הבינלאומית הוכרה גם על ידי מספר  נתן בתחו-פעילותו הענפה ומומחיותו של עו"ד בר

כעורך    ידם דרך קבע- והוא מדורג על,  Expert Guides  -ו  The Legal 500מדריכים בינלאומיים, ביניהם  

 דין מוביל בתחום הבוררות הבינלאומית. 

הדין, דיין  -עורכי נתן ראש ועדת החקיקה בדיני חוזים של לשכת -בין עיסוקיו הציבוריים, שימש עו"ד בר

הדין, שימש  -הדין ודיין בבית הדין הארצי של לשכת עורכי- בבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי

, וכן כיהן, כאמור, כחבר בית הדין לבוררות  יושב ראש ועדת הקודיפיקציה החדשה בלשכת עורכי הדין

. לצד אלו, מעניק  המסחר בישראלבפריז וכיו"ר ועדת הבוררות של לשכת   ICC-בינלאומית של ארגון ה 

 נתן הרצאות במסגרות אקדמיות שונות. -עו"ד בר
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     1990לשכת עורכי הדין בישראל,   חברות בלשכת עורכי הדין.

 


