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 הודעה לעיתונות

 

 הענקת כתבי מינוי לנשיאים, סגני נשיא,טקס 

 בכירים ורשמים שופטים
 

הענקת טקס  (7602בדצמבר  6תשע"ח, הכסלו ב)רביעי, י"ח  הערב בבית המשפט העליון התקיים 

 שהתמנו לאחרונה.  ם ורשמים, שופטים בכיריגני נשיאס, נשיאיםכתבי מינוי ל

 , חה"כהטקס התקיים במעמד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיּות, שרת המשפטים

ומנהל בתי המשפט,  י לעבודה, השופטת ורדה וירט לבנהסגנית נשיא בית הדין הארצאיילת שקד, 

 . מיכאל שפיצרהשופט 

 

 כדלקמן:  בכירים ולרשמת אחת ושופטיםנשיאים, סגני נשיאים  76-הוענקו כתבי מינוי לבטקס 

 

 חיפהבית המשפט המחוזי  נשיא -השופט רון שפירא  .0

 נשיא בית הדין האזורי לעבודה באר שבע -השופט שמואל טננבוים  .7

 נשיא בית הדין האזורי לעבודה נצרת -השופט מירון שורץ  .1

 באר שבעחוזי בית המשפט המ סגן נשיאת –השופט אליהו ביתן  .4

 תל אביבבית המשפט המחוזי  סגן נשיא –השופט גלעד נויטל  .6

 תל אביבבית המשפט המחוזי  סגנית נשיאת –השופטת צילה צפת  .0

 תל אביבבית המשפט המחוזי  סגן נשיא –השופט חגי ברנר  .2

 סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה –השופט יגאל גלם  .8

 הדין האזורי לעבודה באר שבע סגן נשיא בית –השופט צבי פרנקל  .9

 תי משפט השלום במחוז צפוןב סגן נשיא –השופט נעמן אדריס  .06

 תי משפט השלום במחוז חיפהב סגנית נשיא –השופטת אלה מירז   .00

 תי משפט לתעבורה במחוז דרוםב סגן נשיאת –השופט אלון אופיר  .07

 תי משפט למשפחה במחוז חיפהב סגנית נשיא –השופטת שלי אייזנברג   .01
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 תי משפט השלום במחוז מרכזב סגנית נשיאת –השופטת אפרת פינק  .04

 תי משפט השלום במחוז דרוםב סגן נשיא –השופט מרדכי )מוטי( לוי  .06

 תי משפט השלום במחוז מרכזב שופטת בכירה –השופטת סמדר אברמוביץ קולנדר  .00

 תי משפט למשפחה במחוז דרוםב שופטת בכירה –השופטת ענת אלפסי  .02

 תי משפט השלום במחוז מרכזב שופט בכיר –השופט זכריה ימיני  .08

 תי משפט השלום במחוז דרוםב שופטת בכירה –השופטת סבין כהן  .09

 תי משפט השלום במחוז צפוןב שופטת בכירה –השופטת שאדן נאשף אבו אחמד  .76

 תי משפט לנוער במחוז חיפהב שופטת בכירה –השופטת היאם קראווני  .70

 תי משפט למשפחה במחוז מרכזב שופטת בכירה –השופטת אסתר שטיין  .77

 תי משפט השלום במחוז צפוןב שופטת בכירה –השופטת דלית שרון גרין  .71

 תי משפט השלום במחוז תל אביבב שופטת בכירה –השופטת יעל הניג  .74

 תי משפט השלום במחוז ירושליםב שופטת בכירה –השופטת שרון לארי בבלי  .76

 ת הדין האזורי לעבודה תל אביברשמת בי –הרשמת ערמונית מעודד  .70

 

                                                                                                              ם. הצלחה במילוי תפקיד הםומאחלת לאת המתמנים החדשים מערכת בתי המשפט מברכת 

                                                                                                     

 

 בברכה,                                                                                             

 ראש מערך דוברות והסברה│עו"ד אילת פילו,

 הרשות השופטת בישראל│מערכת בתי המשפט                                                                                        


