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

, 11984  –לכללי השפיטה  )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ"ד  ב'  11לפי סעיף 

מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון בפני הוועדה לבחירת שופטים שתתכנס ביום 

 (:2018בנובמבר  23ט"ו בכסלו תשע"ט )שי, יש

  

 ת הדין האזורי לעבודה תל אביבלבי

   דוד משען עורך הדין     עורך הדין דורון יפת

 עורך הדין גדי שילה

 

 לבית המשפט המחוזי נצרת

   השופטת אילנית אימבר      איזנברג רבקה השופטת

 השופטת תמר ניסים שי     השופטת עינב גולומב 

 

 משפט השלום מחוז צפוןלבתי 

  בולוס  עורך הדין חנא     מוסא –עורכת הדין ניסרין אסכנדר 

   עורכת הדין פרחה ג'ובראן מילר     הרשמת הבכירה רביע ג'באלי

  עורך הדין עימאד ח'מאיסי     עורכת הדין סנא חיר 

 עורכת הדין גי'דא עספור שאהין    הרשם הבכיר יעקב סולומון

 

 תי משפט השלום מחוז צפוןלב רשם בכיר

  עורכת הדין נהלה גני    עורכת הדין מאיה בלאו אלייה 

     עורכת הדין מיכל זינגר    דינרמן עינת הדין עורכת

   רשם רשות האכיפה והגבייה איתי כרמי

  הקש אביגיל סלערשמת רשות האכיפה והגבייה 

 

 לבית המשפט המחוזי חיפה 

   השופטת הדסה אסיף      איזנברג רבקה השופטת

   השופטת אילת דגן     השופטת שולמית ברסלב

  השופט אריה נאמן    השופט רמזי חדיד 

                                                      
 .342; התשנ"ז, עמ'  218;  התשנ"ד, עמ' 2870ק"ת התשמ"ד, עמ'  1

 



 

 

   השופטת מעין צור     השופט ניצן סילמן 

 השופטת רים נדאף     קנטור  אורית השופטת

 

 לבתי משפט השלום מחוז חיפה

 רביע ג'באליהרשמת הבכירה    מוסא –עורכת הדין ניסרין אסכנדר 

 הרשמת הבכירה ודאד יונס גנאים   עורכת הדין פרחה ג'ובראן מילר 

  מרצקי חוה הדין עורכת   הרשמת הבכירה גילה ספרא ברנע

 ישראלי-שכטר הדס הבכירה הרשמת

 

 יר לבתי משפט השלום מחוז חיפהרשם בכ

 עורכת הדין סיגל דבורי    עורכת הדין מאיה בלאו אלייה 

 עורכת הדין אילנה הדר     עורכת הדין עינת דינרמן 

  רשם רשות האכיפה והגבייה איתי כרמי     עורכת הדין מיכל זינגר

  הקש אביגיל סלערשמת רשות האכיפה והגבייה 

 

 אביבותל לבתי המשפט המחוזיים מרכז 

   השופט רפי ארניה    השופט עזריה אלקלעי 

   לימור בן שמןהשופטת      השופטת נאוה בכור

 השופט יובל גזית      השופטת נאוה ברורמן

   השופט יאיר דלוגין     השופטת נועה גרוסמן 

   השופט זכריה ימיני     השופט אילן דפדי

 אל -השופטת אורלי מור    השופט עודד מאור

 השופטת מלכה ספינזי שניאור      השופטת אירית מני גור

  השופטת רחל בת ערקובי             השופט צחי עוזיאל 

    השופט יהורם שקד     השופט ישי קורן

  רחל תורןעורכת הדין                         השופט נפתלי שילה 

 השופט מיכאל תמיר 

 

 השלום )ענייני משפחה( תל אביב  לבית משפט

   רשמת רשות האכיפה והגבייה איריס כהן       עורך הדין סמי ישראל

  עורך הדין הישאם שבאיטה     נת הלר כריש הרשמת ע

  הרשמת הבכירה ורדה שוורץ 

 

 לבתי משפט השלום תל אביב ומרכז 

  עורכת הדין קרן אמיר     הרשם הבכיר צחי אלמוג 

   אלעזר  ביאליןעורך הדין   הרשמת הבכירה דליה אסטרייכר 

  הרשמת הבכירה ענת דבי     עורכת הדין עינבל בלאו 

   עורכת הדין אילת הר נוף    דורון דורני   אריה הבכיר ם הרש

   עורכת הדין קרן וקסלר    מרגל -רך הדין אליעד וינשלעו

 עורך הדין עופר יובל יבלונסקי                  יעקבי דורון הרשם



 

 

  אורן כרמלי הבכיר הרשם    הרשם הבכיר אברהם )אבי( כהן 

   עורכת הדין דר להב     יונתן לבני עורך הדין 

   לרנר הרשם הבכיר צוריאל                 עורך הדין יורם ליכטנשטיין 

 עורכת הדין שרית מרום     עורך הדין אלעד לנג  

   ורך הדין אריאל סלטוע    עורכת הדין נעמה ניר 

  עורכת הדין שרי סנדר מקובר     עורכת הדין רוני סלע 

 ורכת הדין יעל ענתות ע    עורך הדין טל ענר 

   הרשם הבכיר נעם רף     עורך הדין עופר קורלנדר 

 הרשמת הבכירה ורדה שוורץ    עורך הדין גלעד משה שטסמן

 

 השלום תל אביב או מרכז  רשם בכיר לבתי משפט

   עורכת הדין אילנה הדר   רשם רשות האכיפה והגבייה אסף אבני 

    טלי להב עורכת הדין    עורכת הדין רעות זיו

  עורך הדין שי צרפתי    עורכת הדין מיכל פרבר

   עורכת הדין רחל רוזן נקש  רשמת רשות האכיפה והגבייה ורד רביב 

 עורך הדין מיכאל שמפל     גיל שפטל  עורך הדין

 

 לבית המשפט המחוזי ירושלים 

  השופט גד ארנברג   השופטת עינת אבמן מולר 

   השופטת נאוה ברורמן    השופטת תמר בר אשר צבן 

   השופט עבאס עאסי      השופט מרדכי כדורי

 השופט נפתלי שילה 

 

 בתי משפט השלום מחוז ירושלים ל

   אלעזר ביאליןעורך הדין     עורך הדין גיל אדלמן 

  הרשם הבכיר אופיר יחזקאל    למרג-עורך הדין אליעד וינשל

  נדר מקוברעורכת הדין שרי ס    עורך הדין אלעד לנג

    רויטר אילן הדין עורך     ענר טל הדין עורך

  הדין גלעד משה שטסמןעורך      ק"שח מנחם הדין עורך

 מיכל שביט   רשמת רשות האכיפה והגבייה    הרשמת הבכירה ורדה שוורץ 

 

 תי משפט השלום מחוז ירושלים רשם בכיר לב

   עורך הדין יעקב יעקובי   רשם רשות האכיפה והגבייה אסף אבני 

  עורך הדין שי צרפתי רשמת רשות האכיפה והגבייה קורין יצחקי

 

 לבית המשפט המחוזי באר שבע 

    השופט עמית כהן    גונן  רהשופט איתי ברסל

   השופט רון סולקין    השופט יובל ליבדרו 

 השופט עידו רוזין     השופט יואב עטר 

 רחל תורן עורכת הדין



 

 

 

 לבתי משפט השלום מחוז דרום 

  עורך הדין שי ברגר    אלעזר   עורך הדין ביאלין

   הרשם הבכיר אורי הדר     גני נהלה הדין עורכת

 עורכת הדין שרית מרום      עורך הדין אלעד לנג

   מנחם שח"קעורך הדין     עורכת הדין רוני סלע

 עורך הדין עופר קורלנדר    גלעד משה שטסמן עורך הדין 

 

 

 רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז דרום 

 עורך הדין שי צרפתי  רשמת רשות האכיפה והגבייה דיאנה פסו ואגו
 
 

 בחירת שופטי תעבורה לכהונת שופטי שלום
 

  מני –השופטת יסמין כתילי     השופטת ענת יהב

 השופטת ציפורה משה

 
 

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 

פניות כאמור יש להעביר לגב' יפה מור, העתק ההסתייגויות מועבר למועמד לקבלת התייחסותו.   
ירושלים, או בכתובת   22חירת שופטים, הנהלת בתי המשפט, רח' כנפי נשרים מרכזת הוועדה לב

באוקטובר  29, )כ' בחשוון תשע"ט שני, עד ליום  Muamadim@court.gov.il דואר אלקטרוני
 ת הוועדה הנוכחית. . פניות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יובאו בפני מליא12:00( בשעה 2018

 
 ד"ר יגאל מרזל, שופט          
 מנהל בתי המשפט            
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