
לעבודה הארצי הדין בית

:וירט-ליבנה ורדה הנשיאה

 ישיר ביטוח קבוצת ירושלים, עיריית פז, חברת והפקות. תקשורת בחברות פרי-לנסרים של תיקים

 עו״ד קנר, אילן עו״ד פלס, ערן עו״ד הובר, רפי עו״ד המורים, הסתדרות תיקי ישיר, מימון כולל

 משרד לוי(, יובל תדמור; דוד משרד )כל לוי עופר עו״ד ״מקאן״, הפרסום משרד שניידר. גרשון

קפלן. שלמה עו״ד (.ERM) מעוז רוזנבלום, אפשטיין, עו״ד

:גליקסמן לאה השופטת

 רפי עו״ד דויטש, בתיה עו״ד יפה, רונית עו״ד סבן, ויזל גילת עו״ד אישית מופיעים בהם תיקים

 ברנט, רון עו״ד משרד האזרח(. לזכויות )האגודה יקיר דן עו״ד באני; - אסרף רות עו״ד הולין,

בביאן. רמי עו״ד

 העברית, האוניברסיטה הוא הצדדים אחד בהם תיקים בע״מ״. צעירים ״מהנדסים חברת

 מרמנת חבר בע״מ, אספרי התחומי; הבין המרכז גוריון, בן אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת

בע״מ.

 שלא אוניברסיטה מעורבת בהליך אם )גם באוניברסיטאות הזוטר האקדמי לסגל הנוגעים עניינים

 חוץ/כוננים תורני רופאים שעניינם תיקים אריאל(; אילן, בר )חיפה, הנ״ל מהאוניברסיטאות

החוץ. משרד עובדי ועד בהם שמעורב תיקים החולים. בבתי המועסקים

:איטח אילן השופט

 עו״ד משרד אישית, פינברג( )ממשרד איטח רוני עו״ד מופיעה בהם תיקים לייבו, אורלי עו״ד

 ושות׳. חן-יערי-רוזן-עוזר עו״ד משרד יעבץ, עומר עו״ד משרד סרן, - אביעד

 ועיתונאים פקידים )למעט הרחב במובן וקרטונז׳( )נייר הדפוס בענף הכללית: ההסתדרות תיקי

 אשקלון, אילת צינור קו וגז, נפט חברות דלק, תחנות )לרבות האנרגיה בענף היומיים(, בעיתונים

דרך. מורי קולנוע, בתי תיאטראות(, תזמורות, )לרבות אמנים גלילות(, פי לנפט, זיקוק בתי

דוידוב-מוטולה: סיגל השופטת

 עופר עו״ד טייץ, שרון עו״ד וקסלר, דליה עו״ד ארצי, אודי עו״ד ברנדס. נשיץ עו״ד משרד תיקי

 עמית עו״ד העברית. באונ׳ הבכיר האקדמי הסגל ארגון וינוגרד, יורם עו״ד רזין, אסנת עו״ד פיק,

פינס.

פוליאק: רועי השופט

 המבורגר עו״ד משרד יונתן-בריק, עו״ד משרד , על, אל תיקי )חלקית(, הביטחון משרד תיקי

 בהרב גלי עו״ד )רינהולד(, ברוורמן טלי עו״ד בקרמן, אורית עו״ד ארדינסט, עו״ד משרד עברון,

ליבן-קובי. מיכל עו״ד רובין, יהושע עו״ד מיארה,

 אלין-מרכז בי״ח (בע״מ,1989) פרסומים פי אס , בע״מ, לביטוח סוכנות אופקים - לשעבר לקוחות

 , בע״מ, פוסט ג׳רוסלם בע״מ, בניהול לעובדים להטבות המומחים בנפיט, ונוער, ילדים לשיקום

ומערכות תוכנה יעל גמל(, והראל פנסיה הראל )כולל קשורות וחברות בע״מ לבטוח חברה הראל



 פועלים , בע״מ, (1979) ייצור נמרוד , בע״מ, תקשורת נידיילי , , בע״מ, כלמוביל , בע״מ,

 קופת בע״מ, צ׳רלטון בע״מ, )ישראל( מוטורס צ׳מפיון , בע״מ, (2005) לביטוח סוכנות משכנתאות

 ללא רדיו בע״מ, (2008 )ניהול הפסקה ללא רדיו בע״מ, העברית האוניברסיטה לעובדי התגמולים

מעריב. חייקין, סומך בע״מ, הפסקה

- גנדלר אופק חנה השופטת

 עו״ד מיתר, ממשרד מגדל תמר עו״ד קדמון, אמיר עו״ד גרין, גיא עו״ד גנדלר, יוסי עו״ד :ד”עו

קלוג. שחר עו״ד קלוג, אפרים עו״ד הלר, יאיר/טלי

 מהותי, באופן בהם מעורב או להם צד המדינה שמבקר תיקים פליליים, תיקים :וחברות מוסדות

 העוסקים תיקים לטביה(. אוניברסיטת )דוגמת מרחוק בלמידה שלישי תואר שקילות תיקי

מקורות. בגמלאי

 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה פריגת, חברת

 להליך. צד גן רמת עיריית או המקומי השלטון מרכז שבהם תיקים

המשפטים. משרד של תיקים

סופר אילן השופט

 אירנה עוה״ד חיימסון, אריה דלומי, נדב וולצקי, אלי נצר, חגי איבצן, אמיר :משרדים( ) דין עורכי

גלפנבויים.

 עומר. מקומית מועצה לאומי, בנק :גופים

שפיצר מיכאל השופט

 ויינשטיין וולפסון משרד לין, ארנה משרד שמואלביץ, דפנה עו״ד משרד פלס, ערן עו״ד :דין עורכי

 עו״ד משרד ישי(, יובל עו״ד רם-כהן, ישורון עו״ד קמינצקי, אילן עו״ד סובול, רחל )עו״ד ושות׳

המשפט. בתי מערכת של תיקים הדס, הולין



שבע: באר לעבודה האזורי הדין בית

:טוינה משה שופט

מלצר שלו נעמי אבירם, מאיר

:כהן יוחנן שופט

 בלאס גיא עו״ד בירון, שרון עו״ד רפאל, קויתי עו״ד משרד מלכיאלי, דן עו״ד שבע, באר עיריית

פרנקל: צבי שופט

 אמיר עו״ד משרד ינאי, צופית עו״ד דוד, מיכה עו״ד כהן, אלישע עו״ד משרד מלכיאלי, דן עו״ד

גוריון. בן אוניברסיטת קמ״ג, נון, עו״ד משרד קיויתי, בלפור עו״ד קמינצקי,

יוספי: יוסף שופט

 אשקלון עיריית כפיר, דהאן שרית עו״ד יחיא, תמיר עו״ד יונסי, יצחק עו״ד דיין, דורון עו״ד משרד

 טוביה, באר אזורית מועצה ברזילי, חולים בית אשקלון, קרן אשקלון, הכלכלית החברה

כללית חולים קופת חב״ר תיקי סורוקה, רפואי מרכז גוריון, בן אוניברסיטת

אדרת: איתי רשם

 עמית עו״ד יצחק, איתי עו״ד קינן, ישראל עו״ד שימול, לופו דורית עו״ד אביטן, חן עו״ד משרד

 שומרון, חגי עו״ד דותן, טנא עו״ד ליבנה, דובי עו״ד מלכיאלי, דן עו״ד יוספי, יואל עו״ד הראל,

פרומוביץ. אפרים עו״ד

גרוס: רחל שופטת

 עו״ד משרד עוז, יעקב עו״ד משרד וכרמל, יורם מזוז עו״ד משרד קמינצקי, אמיר עו״ד משרד

מליץ עמרם עו״ד משרד מסנר, לילך עו״ד אברמזון,

אנגלברג: יעל שופטת

 מיתר. מקומית מועצה מסנר, לילך עו״ד גרטנר, עו״ד משרד

אזולאי: יעקב שופט

 כהן אלישע עו״ד משרד דנוך, משה עו״ד משרד אליגון, דני עו״ד משרד פרקליטות,

בזיני: - אייד רעות רשמת

פנקר עמית לימור עו״ד משרד אלמקייס, חכמון עו״ד משרד



אביב תל לעבודה האזורי הדין בית

:יהלום הדס השופטת הנשיאה,

 יו״ש-אריאל האקדמית המכללה מאק, יאיר עו״ד זילוני-קליינמן, אורית עו״ד

:שגב אורן השופט

 ושות׳ מטלון פולק, עמית, עו״ד משרד

:יפת דורון השופט

יפת נאור עו״ד יפת, ליאורה עו״ד שילנסקי, רחל עו״ד זילברשטיין, אלין עו״ד ישראל, מדינת

:קליימן מירב השופטת

בריאות שירותי מכבי

:שביון אלעד השופט

 בע״מ (1989) בטחון בן חברת ושות׳, ברנע עו״ד משרד אקרמן, עידו עו״ד

:ויסמן דגית השופטת

ישראל״ של התעסוקתי השיקום שירותי ״גשר עמותת בירן, אפרת עו״ד דויטש, אפרת עו״ד

:חסון-זכריה דפנה השופטת

פלץ-פולג עינת עו״ד דויטש, אפרת עו״ד משרד

רובוביץ-ברכש: אסנת השופטת

 מוני עו״ד גל, ליטל עו״ד בומבך, אילן עו״ד עמי, בן שחר עו״ד רוזנבוים, מיכל עו״ד רוגל, גילי עו״ד

דולב קרן עמותת אסותא, אייקו, חברת מאיר, חולים בית מנחם, מיקו עו״ד עזורה,

צדיק: רוית השופטת

 עו״ד רייטן, אפרת עו״ד אפרגן-רגב, שרון עו״ד זהר, אלי עו״ד גונן, גיא עו״ד פרי-הר, ריטה עו״ד

גן רמת עיריית למנהל, המכללה מועלם, איילת

פלד: כרמית השופטת

ושות׳ פרידמן ש. עו״ד משרד

:ספיבק דורי השופט

אביב תל אוניברסיטת ושות׳, פיש אדם ארי, בן רחל עו״ד משרד



:אלקיים שרון השופטת

 קלינמן גליה עו״ד נקדימון, אל שיר עו״ד סיקרון, ראם עו״ד

 :סילורה תומר השופט

שאבי אורי עו״ד משרד

:לוי מזרחי- יפית השופטת

 עו״ד דרוקר, אברהמי ענבל עו״ד ושות׳, מטלון פולק, עמית, עו״ד משרד מאיר, לוי אלינור עו״ד

 עו״ד פרלמן, תומר עו״ד סמינה, שבתאי עו״ד לוי, גולן עו״ד זטרמן, ישראלה עו״ד אררה, טובה

זהר מיטל עו״ד בר, נופר עו״ד חכמון, טל

:מאירי שרה השופטת

אופק יניב עו״ד

זלמנוציץ-גיסין: יפית השופטת

 סומך בע״מ, כלמוביל הולין-הדס, עו״ד משרד בע״מ, ביטוח מבטחים מנורה בע״מ, צ׳רלטון

 בע״מ, לביטוח חברה הראל ליפשיץ, רחל עו״ד נקדימון, אל שיר עו״ד בע״מ, פוסט ג׳רוזלם חייקין,

 גושן, מוסן אפרת עו״ד יונתן, טליה עו״ד יהודה, בר קרן עו״ד גולדנר, אורית עו״ד בריק, איל עו״ד

דינור רון עו״ד

:הרמל אירית השופטת

רון ברק עו״ד

:איצקוציץ עידית השופטת

אפלמן מריאל עו״ד קוצר, פורת יעל עו״ד

דרוקר: שגית השופטת

 עו״ד קופרשמידט, גלית עו״ד , אקיקוס ליאת עו״ד זילברברג, מיכאל עו״ד בר-עוז, עידית עו״ד

 עו״ד בע״מ, וגמל פנסיה כלל שקד, מוריה עו״ד קלינמן, גליה עו״ד הוניג, רומי עו״ד גל, דרור

קופרשמידט מרדכי עו״ד לביא, רז עו״ד בע״מ, לביטוח חברה כלל שמר, אריאל

:גרשון-יזרעאלי חופית השופטת

 ירון פיינשטיין עופר עו״ד משרד ישראל, בנק מאירי, חגי עו״ד משרד אמסטר, יעקב עו״ד משרד

גורל גבריאל עו״ד משרד העברית, האוניברסיטה גבר,

:גילצר-כץ אריאלה השופטת

 דוידוביץ עדית עו״ד בשארי, חיים עו״ד אביב, תל עיריית איכילוב, חולים בית קורצוויל, דוד עו״ד

בומבך אילן עו״ד חרל״פ, יובל עו״ד )ארד(,

טרכטיגוט: חנה השופטת



 יגאל עו״ד משרד ברנדס, נשיץ עו״ד משרד רוטמן, איתמר עו״ד משרד חלד, אשר עו״ד משרד

מזרחי

:קרמר סימה הרשמת

 דוד יאיר עו״ד משרד גולן, ערן עו״ד כלב, ברק עו״ד

:עציון-פלץ תמר הרשמת

 ליאת עו״ד חרמש, גפטר רן עו״ד פרידמן, מורן עו״ד רובין, גדעון עו״ד שמואלביץ, דפנה עו״ד

 פתרונות קרגו בע״מ, לוגיסטיקה אמרפורד קרגו בע״מ, אמרפורד קרגו קבוצת לוי, סעדון

 קרגו אי בע״מ, ולוגיסטיקה שילוח גלובל בע״מ, קרגו אי בע״מ, לינק קרגו בע״מ, לוגיסטיים

למנהל המכללה האקדמי המסלול אוברסיז, לוגיסטיים פתרונות

מעודד ערמונית הרשמת

כללית בריאות שירותי גולן, ערן עו״ד

:ליבר-לוין קארין הרשמת

לביא רז עו״ד הוניג, רומי עו״ד

:חבקין מרב הרשמת

 בתיה עו״ד זף, צבי עו״ד ושות׳, גורניצקי עו״ד משרד נחום, חן שוש עו״ד קיציס, רפאל עו״ד

 מימון, עמוס עו״ד עזרא, רוני עו״ד אדרי, איריס עו״ד סלמון, אורון עו״ד דקס, שי עו״ד חלפון,

חלבי דן עו״ד

:בגס שמר רעות הרשמת

 פלוס פלוס בי. בע״מ, ישראל אדקיט ושות׳, שרגא אליעד עו״ד משרד ושות׳, לוי יוסי עו״ד משרד

 יפעת בע״מ, פרסום בקרת יפעת בע״מ, באינטרנט פרסום בקרת יפעת בע״מ, אינפור יפעת בע״מ,

 בע״מ, מתקדמים מדיה מחקרי יפעת צ׳ק, מדיה יפעת בע״מ, ויגו יפעת תקשורתי, למידע המרכז

 25 עגור בע״מ, עיצובים ירח בע״מ, מכרזים רדאר יפעת בע״מ, סייטס יפעת בע״מ, מכרזים יפעת

 קו בע״מ, טכנולוגיה נו מי לט מנחה קו בע״מ, ותקשורת מידע שרותי מנחה קן בע״מ, קיסריה

 הדף בע״מ, תפוז - מנחה קו בע״מ, אייס - מנחה קו בע״מ, ביזפורטל בע״מ, גרף בורסה מנחה

 טאבו בע״מ, עסקי מידע ה.פ.ס. חשבים בע״מ, גלובאליים הון שווקי - י.ת.ב. בע״מ, שלי הראשון

 אינטרנט זזים בע״מ, ישראל בטוח אשראי בע״מ, (2012) מגמות מכללת בע״מ, מנחה קו - ישיר

 (1997) לאור הוצאה מחשבות בע״מ, משפטים הוצאת ד.כ. בע״מ, והדרכה ספרות מחשבות בע״מ,

בע״מ



חיפה לעבודה האזורי הדין בית

קוגן: אלכס השופט הנשיא,

 שקד, לירן ברק, דניאל שינדלהיים, שלמה עילוטי, מארון ברגר, עטרה טיקוצקי, ירון דורון, אלי

הכהן אלי ארן, יאיר ברק, מאיר שקד, מוריה

גלם: יגאל השופט הנשיא, סגן

 לירן סירוטה, יונה גלידר, איגור גוזי, בן איתמר חורש, ששון כסלו-ספקטור, דלית ארן, יאיר

אורן רני מלול, אלי ואבטחה, שמירה בטחון שיא שקד, מוריה יונגר, ישראל שקד,

דרורי: דניה השופטת

 ברנדס גבריאלה בע״מ, ישראל סקיולייף רפואה, שירותי - נטלי

חסן: נוהאד השופט

 שקד, מוריה אזרחי, מודיעין מאוחדת, קופ״ח טיקוציקי, ירון ארי, בן רחל דורון, אלי ארן, ויאיר

כמאל זכי שקד, לירן פראג׳, איאד

פריימן: מיכל השופטת

 ברק מאיר גושן, מנחם כהן, אסף נחשון, יוסף הכהן, אלי הופרט, בר-אור רונית

גולן: טל השופט

 סלעי אורן רמב״ם, רפואי מרכז בע״מ, מוטורס מ.ת.מ

רש: איריס השופטת

 כימיקלים, חיפה רפא״ל, חיפה, נמל שבתאי, נעמה חסין, רינה סלמון, עדאקי אבי פינברג, נחום

איגוד בנק כ.א.ל, ויזה הבינלאומי, הבנק קק״ל, ישראלי, ערבי בנק לאומי, בנק

שומרוני: אילת השופטת

 גולן תמר קליינמן, גליה תקן, שבתאי שי ערמוני, עודד שמר, אריאל

הראל: אסף השופט

 איתן קופמרן, יפתח לנדאו, גיל ארצי, בן מוטי גולדסובל, אבי גולדהמר, אברהם אטלס, בנימין

 נהריה, עיריית חיפה, עיריית כבד, שינוע קרן מקס תובלה, שרותי ס.מ.א סיגל, צבי לוי, עמית פלג,

אתו״ס להובלה, חברה קרן מקס

שי: מירי הרשמת



אקיקוס ליאת שקד, מוריה בלזר, שרגא איטקין, טל ריינפלד, יצחק אפרים, מירב שקד, לירן

נסראלדין: אימאן הרשמת

 דן סירוטה, יונה חן, אלעד נסראלדין, ואפי כמאל, אמיר חלבי, רמי ושרותים, הסעות דליה סע

ברנט רון ארביב, שחר חן, איתי עמר, אליהו אבן, יואב שקד, לירן שקד, מוריה כמאל, זכי גנון,

חסנין: טארק הרשם

 שלומי דלאשה, האשם סעדי, אחמד יאסין, ויאסם אללה, חביב דיאב חסנין, עאוני סעדי, איהאב

שדה שלום



ירושלים לעבודה האזורי הדין בית

אברהמי: אייל השופט הנשיא,

לופו דודו עו״ד אקסלרוד, אשר עו״ד

ברויינר: שרה השופט הנשיא, סגנית

 אלעזר עו״ד שרגאי, יעקוב עו״ד מויאל, ירון עו״ד גיתאי, יוסי עו״ד בע״מ, ברדריאו האחים חברת

 עו״ד סילבצקי, עקיבא עו״ד דגני, יזהר עו״ד לבונטין, אלכסנדר עו״ד יקירביץ, פפי עו״ד יקירביץ,

שטכלברג אהרן עו״ד גבל, ישראל עו״ד מאג׳ד, ג׳נאים

קאעוד: אבו כאמל השופט הנשיא, סגן

 עו״ד שמואלביץ, עו״ד בישראל, ערבי לחינוך המרכז ביד יד עמר, ליאב עו״ד אוחיון, אליסף עו״ד

רובין

שדיאור: שרה השופטת

בע״מ מ.ת.מ מזון תעשיות מיה רוטשילד, ניצו עו״ד

שטיין: יפה השופטת

טל אופיר עו״ד קמינצקי, אילן עו״ד

הירשברג: בר"ג רחל השופטת

 מנדל צבי עו״ד אגמון, גיל עו״ד מולכו, יצחק עו״ד לופו, דווד עו״ד ספרן, יורם עו״ד

איתם: עמיצור השופט

שוסהיים דרור עו״ד בע״צ, 3 קליבר בע״מ, לבניין חברה צ.פ בע״מ, סיבוס דניה חברת

רוטמן: עמי הרשם

קשת יואב עו״ד



נצרת לעבודה האזורי הדין בית

מוסטפא: השופט

 26801 - ביטון חובב עו״ד ,33465 - מסארוה נבאל עו״ד משרד ,39056 - מסאורה נבאל עו״ד

אברגיל: אביעד הרשם

2470 - שטרן טולצנסקי, עו״ד משרד ,6238 - פינברג נחום עו״ד ,11575 - פינברג נחום עו״ד משרד


