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אני   1, 1984 -לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים(, התשמ"ד  13לפי סעיף 

החליטה  לבחור   (,2018 ארבפברו 22)  ז'  באדר התשע"חמיום  הבחירה  ועדת  בישיבת  כי  המודיע

 בה"ה:

 

 בית המשפט העליון. , נבחר לכהונת שופט עופר גרוסקופף השופט .1

 בית המשפט העליון. שופטנבחר לכהונת , פרופ' אלכסנדר שטיין .2

 נבחרה לכהונת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה.השופטת ורדה וירט לבנה,  .3

 עבודה.בית הדין הארצי ל סגן נשיאתלכהונת  נבחרהשופט אילן איטח,  .4

נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי , אריאלי-השופטת אילונה לינדנשטראוס .5

 בנצרת.

 נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת. ,הדין גדי צפריר-עורך .6

 יפו.-נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי תל אביב, שרית זמירהשופטת  .7

 יפו.-המשפט המחוזי תל אביב נבחר לכהונת שופט של בית, יוסי טופף השופט .8

 לוד.-לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכזנבחר הדין אברהם גורמן, -עורך .9

 נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים. הדין חיה זנדברג,-עורכת .10

 שבע.-נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי באר  יעל ייטב, השופטת .11

 כהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים.נבחר ל ,הרשם עמיצור איתם .12

 הצפון.משפט השלום במחוז  יתת של בלכהונת שופט נבחרה, דוניא נסאר הדין-עורכת .13

משפט השלום  יתבשל  תנבחרה לכהונת שופט, פלדמן-קרן מרגולין הרשמת הבכירה .14

 חיפה.במחוז 

ום )ענייני משפחה( ת שופט של בית משפט השלננבחר לכהוהרשם הבכיר ניר זיתוני,  .15

 במחוז חיפה.

נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל ,  עדי יעקובוביץ הדין-עורכת .16

 יפו.-אביב

-,  נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביבהרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ .17

 יפו.

תל של בית משפט שלום במחוז  תלכהונת שופט ה,  נבחרהרשמת הבכירה עידית קצבוי .18

 יפו.-אביב



 נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז.,  אילה אורן הדין-עורכת .19

נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ריבלין,  -הדין אופיר כתבי-עורכת .20

 המרכז.

 ז המרכז.שלום במחו נבחרה לכהונת שופטת של בית משפטהדין זהר דיבון סגל,  -עורכת .21

 נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים., ליאת במנלךהרשמת  .22

 נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים., חוי טוקר הדין-עורכת .23

 נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים.הדין אלעד פרסקי, -עורך .24

במחוז )ענייני משפחה( של בית משפט שלום  שופטלכהונת  נבחר, אורן אליעז הדין-עורך .25

 ירושלים.

 הדרום.נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז , זהר דולב להמן הדין-עורכת .26

 המרכז.נבחרה לכהונת רשמת בכירה בבתי משפט השלום במחוז , מיכל בר הדין-עורכת .27

תל שפט השלום במחוז נבחרה לכהונת רשמת בכירה בבתי מ, טל כהן אלימלך הדין-עורכת .28

 יפו.-אביב

 .חיפהנבחרה לכהונת רשמת בכירה בבתי משפט השלום במחוז , טל מירום הדין-עורכת .29

נבחרה לכהונת רשמת בכירה בבתי משפט השלום במחוז , סמאח עמר סאבר הדין-עורכת .30

 ירושלים.
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