
1 
 

 

 

 

 

            

 ה ו ד ע ה

 1984 –לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד 

מתפרסמים בזה שמות , 19841–ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד11לפי סעיף 

 ):22/02/2018 ( ז' באדר תשע"ח חמישי יוםשתתכנס ב המועמדים שעניינם ידון בפני הוועדה לבחירת שופטים

 לבית המשפט העליון

  עורך הדין  ציון אמיר   השופטת מיכל אגמון גונן  השופט יונתן אברהם

 עורך הדין בועז בן צור    פרופ' יפעת ביטון  רפפורט בזק השופטת תמר
   השופט קובי ורדי   וינוגרד השופט רם  השופט עופר גרוסקופף

 השופט חאלד כבוב   עורך הדין איל ינון                  טל עורך הדין ברק
  השופט יגאל מרזל  עורכת הדין אורנה לין                 עורך הדין אלדד כורש

 השופט רון סוקול                                 השופט משה סובל                                  השופט גלעד נויטל 

  קולה השופט אשר                 פוזנר עורך הדין אסף                                    גדעון ספירפרופ' 

 פרופ' אלכס שטיין                               השופט שאול שוחט                                   השופטת רות רונן 

      עורך הדין נתי שמחוני
 

 הארצי לעבודהנשיא בית הדין 

 השופטת ורדה וירט לבנה

 סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה

 השופט אילן איטח

 לבית הדין האזורי לעבודה ירושלים 

 עורך הדין דורון יפת   עמיצור איתם הרשם

 

 לבית המשפט המחוזי נצרת

 השופטת אילונה לינדנשטראוס אריאלי                  ברסלב שולמית השופטת

 עורך הדין גדי צפריר                  שי-תמר נסיםהשופטת 
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 לבתי משפט השלום מחוז הצפון

 עורכת הדין רים בראנסה   עורכת הדין נסרין אסכנדר מוסא
 עורכת הדין פרחה ג'ובראן מילר                   הרשמת הבכירה רביע ג'באלי

 מאיסי'עורך הדין עימאד ח    עורך הדין מרט דורפמן

 עורכת הדין ג'ידא עספור שאהין    הדין דוניא נסאר עורכת
 הרשם הבכיר ריאד קודסי

 

 לבתי משפט השלום מחוז הצפון בכיר רשם

 עורכת הדין עינת דינרמן  רשמת רשות האכיפה והגבייה עביר גבריס

 עורכת הדין סמאח עמר סאבר     עורכת הדין טל מירום
 

 לבתי משפט השלום מחוז חיפה

 הרשמת הבכירה רביע ג'באלי    רון בן מיורעורך הדין 

 הרשמת הבכירה ליאת דהן חיון    עורכת הדין פרחה ג'ובראן מילר
 הרשם הבכיר ניר זיתוני    עורך הדין מרט דורפמן

 הרשמת הבכירה קרן מרגולין פלדמן                                 חלאוי -הרשמת הבכירה מרים יפעתי 

 עורכת הדין ג'ידא עספור שאהין    נסאר עורכת הדין דוניא
 פלד עידית הדין עורכת

 

 לבתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז חיפה

 הרשם הבכיר ניר זיתוני    עורך הדין אורן אליעז

 עורך הדין הישאם שבאיטה

 

 רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז חיפה 

 האכיפה והגבייה חילמי חג'וג'רשם רשות                   עורכת הדין עינת דינרמן
 עורכת הדין טל מירום                   לוזון יניב הדין עורך

 עורכת הדין סמאח עמר סאבר                הקש סלע אביגיל והגבייה האכיפה רשות רשמת
 

 יפו-לבית המשפט המחוזי תל אביב

                                                  השופטת נאוה בכור                  השופט שאול אבינור 

   ברורמן נאוה השופטת                                                            שמן-השופטת לימור בן

                                        השופט אילן דפדי                                                                     גלר שרון השופטת

 השופטת שרית זמיר                                                   השופט עידו דרויאן

 גור-השופטת אירית מני                                                                     השופט יוסי טופף

 ערקובי בת רחל השופטת                                                       )נאוי( ניר עזרא עוז השופט
 

 השופט מיכאל קרשן                                                                 שילה  נפתלי השופט
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 יפו ומרכז-לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב
 

 צחי אלמוגהרשם הבכיר    עורכת הדין אילה אורן

 עורכת הדין חגית בולמש   עורכת הדין קרן אמיר

 עורכת הדין מיכל ברדנשטיין    עורכת הדין ענבל בלאו
 עורכת הדין אילנה יוסף   הרשמת הבכירה ענת דבי

 עורכת הדין זהר דיבון סגל   עורכת הדין זהר דולב להמן

 עורכת הדין אילת הר נוף   הראל אסף הדין עורך
 חלאוי -יפעתי  הרשמת הבכירה מרים   עדי יעקובוביץעורכת הדין 

 עורכת הדין אופיר כתבי ריבלין    עורך הדין דוד יצחק

 עורך הדין אורן סילברמן   הרשם הבכיר צוריאל לרנר 
 פרסקי אלעד עורך הדין    ענר טל  הדין עורך

 כנוביץ'צ אמיר הבכיר הרשם                  עורך הדין ישראל פת

 עורך הדין אילן רויטר      הבכירה עידית קצבוי הרשמת
 הרשמת הבכירה ורדה שוורץ    עורך הדין אורי חיים שוורץ

 שטסמן משה עורך הדין גלעד

 

 רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז המרכז

 עורכת הדין מיכל בר   בר חנה שרתועורכת הדין א
 חילמי חג'וג'רשם רשות האכיפה והגבייה    גולן עורכת הדין איריס

 להב  עורכת הדין טלי   עורכת הדין טל כהן אלימלך
 פרבר מיכל דיןה עורכת   סאבר סמאח עמר הדין עורכת

 עורכת הדין רחל רוזן נקש    עורך הדין שי צרפתי
 עו"ד ערן שחם שביט

 

 לבית המשפט המחוזי ירושלים 

 ארנברג גד השופט   השופטת עינת אבמן מולר
 ברורמן נאוה השופטת   צבן אשר-בר תמר השופטת

 זנדברג עורכת הדין חיה    השופט דוד גדעוני
    השופט עאסי עבאס   ליפשיץ מרים השופטת

 

 לבתי משפט השלום מחוז ירושלים

 עורכת הדין מיכל ברדנשטיין    הרשמת ליאת בנמלך

 הרשמת הבכירה בלהה יהלום   עורכת הדין חוי טוקר
 עורך הדין אורן סילברמן   הרשם הבכיר ניר נחשון

 פרסקי אלעד הדין עורך                   עורך הדין טל ענר

 רויטר אילן הדין עורך   עורכת הדין עליזה קן
 עורך הדין אורי חיים שוורץ

 

 לבתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים

 עורך הדין  משה בראון                עורך הדין  אורן אליעז
 הרשמת אורית אביגיל יהלומי                 עורכת הדין מיכל ברדנשטיין
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 רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז ירושלים

 להב  עורכת הדין טליעורך הדין יעקב יעקובי                                                     

 עורכת הדין סמאח עמר סאבר
 

 (מסים)שבע -לבית המשפט המחוזי באר

 השופטת יעל ייטב              גורמן עורך הדין אברהם

 

 לבתי משפט השלום מחוז הדרום

                  עורכת הדין זהר דולב להמןעורכת הדין  נהלה גני                                                          

     הרשם הבכיר אורי הדר                                                  סגל דיבון זהר עורכת הדין
 עורך הדין  עופר קורלנדר

 

פרסום זה נעשה במקביל לפרסום ברשומות. כל אדם רשאי לפנות לוועדת הבחירה בבקשה 
מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת שופט, והוועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה. לידיעתכם 

 העתק ההסתייגויות מועבר למועמד לקבלת התייחסותו.

פניות כאמור יש להעביר לגב' יפה מור, מרכזת הוועדה לבחירת שופטים, הנהלת בתי המשפט, 

עד ליום  Muamadim@court.gov.ilירושלים, או בכתובת דואר אלקטרוני   22רח' כנפי נשרים 
. פניות שיתקבלו לאחר מועד זה לא 12:00) בשעה 2018בינואר  30( תשע"חשבט שלישי, יד' ב

  יובאו בפני מליאת הוועדה הנוכחית. 

 

 

 מיכאל שפיצר, שופט                                

 מנהל בתי המשפט                                                                                                      

 מזכיר הוועדה לבחירת שופטים                           

 

 


