
ל ו ק ו ט ו ר  פ
 שופטים לבחירת הוועדה מישיבת

 (2018 בספטמבר 20)התשע״ט בתשרי י״א ביום שהתקיימה
נובחים:

 הוועדה ראש יושבת המשפטים, שרת שקד, איילת חה׳׳כ

תר השופטת ס  העליון המשפט בית נשיאת חיות, א
 העליון המשפט בית לנשיאת משנה מלצר, חנן השופט
 העליון משפט בית שופט הנדל, ניל השופט

 אילטוב רוברט חה׳׳כ

 קורן נורית חה״כ

ר אילנה עו״ד ק  ס

נווה אפי עו״ד
 הוועדה מזכיר המשפט, בתי מנהל מרזל יגאל ד״ר השופט

 השופטים חטיבת סמנכ״לית דור, בר שרון הגב׳

ת מור, יפה הגב׳  הוועדה מרכז

נעדרים:
האוצר שר כחלון, משה השר

ם חה״כ  החברתיים והשירותים הרווחה העבודה שר כץ, חיי

יום סדר
שופטים. על הציבור תלונות נציב בחירת .1

נצרת. לעבודה האזורי הדין לבית שופט 1 בחירת .2

צפון. מחוז משפחה( השלום)ענייני משפט לבתי שופט 1 בחירת .3

צפון. מחוז השלום משפט לבתי בכיר רשם 0-1 בחירת .4

חיפה. המחוזי המשפט לבית שופט 1 בחירת .5

חיפה. מחוז השלום משפט לבתי שופטים 0-2 בחירת .6

חיפה. מחוז לתעבורה המשפט לבית שופט 1 בחירת .7

חיפה. מחוז השלום משפט לבתי בכיר רשם 0-1 בחירת .8

לוד. מרכז המחוזי המשפט לבית שופטים 2 בחירת .9

מרכז. או אביב תל מחוזות השלום משפט לבתי שופטים 0-2 בחירת .10

מרכז. במחוז משפחה( השלום)ענייני משפט לבתי שופטים 2 בחירת .11



אביב. תל במחוז לתעבורה המשפט לבית שופט 1 בחירת .12

 בכירים רשמים 1-3 ו אביב תל מחוז השלום משפט לבתי בכירים רשמים 0-4 בחירת .13
מרכז. למחוז

ירושלים. המחוזי המשפט לבית שופטים 2 בחירת .14

ירושלים. מחוז השלום משפט לבתי שופטים 0-2 בחירת .15

עליון. בימ״ש שלום/רשם משפט בית של שופט 1 בחירת .16

ירושלים. מחוז לתעבורה המשפט לבית שופט 1 בחירת .17

ירושלים. מחוז השלום משפט לבתי בכירים רשמים 0-3 בחירת .18

שבע. באר המחוזי. המשפט לבית שופט 1 בחירת .19

דרום. מחוז השלום משפט לבתי שופטים 2-3 בחירת .20

דרום. מחוז השלום משפט לבתי בכירים רשמים 1-3 בחירת .21

שלום. לשופטי תעבורה שופטי בחירת .22

עמיתים. שופטים מינוי בהארכת דיון .23

ת דיון .24 שופט-עמית. בחירת על ועדה חבר בהסתייגו

 טובה. וחתימה טובה שנה לכולם שלום שקד: השרה

נצרת. לעבודה האזורי הדין לבית שופט לבחירת נעבור

החלטה
 נצרת. לעבודה האזורי הדין בית שופטת לכהונת נבחרה סוידאן תלחמי לובנא הרשמת

 משפחה. שופט תקן צפון מחוז השלום משפט בתי שקד: השרה

החלטה
 הצפון. במחוז משפחה( השלום)ענייני המשפט בתי שופט לכהונת נבחר ארנון רן הדין עורך

 לחיפה. תעבורה שופט לבחירת נעבור שקד: השרה

החלטה
חיפה. במחוז לתעבורה המשפט בתי שופטת לכהונת נבחרה פלד עידית הדין עורכת

תקנים. שני ישנם מרכז המחוזי המשפט לבית שקד: השרה



החלטה

 מרכז-לוד. המחוזי המשפט בבית שופטים לכהונת נבחרו רוטנברג ויסכה טרסי חגי השופטים

ם. 2 ישנם מרכז מחוז השלום משפט לבתי שקד: השיה  תקני

החלטה

 משפט בבתי שופטות לכהונת נבחרו בולמש חגית ועו״ד חלאוי יפעתי מרים הבכירה הרשמת
מרכז. מחוז השלום

 מרכז. במחוז משפחה לענייני המשפט בבתי שופטים שני לבחירת נעבור :שקד השרה

החלטה
 )ענייני השלום משפט בבתי שופטות לכהונת נבחרו ונקרט ואפרת ברדנשטיין מיכל הדין עורכות

מרכז. מחוז משפחה(

 שהוקדם תקן והשני פנוי האחד אביב, תל מחוז לתעבורה שופטים 2 לבחירת נעבור :שקד השרה

.2019ב- עתידית פרישה ע״ח

החלטה
 אביב- תל מחוז לתעבורה המשפט בבתי שופטים לכהונת נבחרו שטרן ושני שור אלעד הדין עורכי

יפו.

 למרכז. בכירים רשמים שני לבחירת נעבור :שקד השרה

החלטה
 בכירים רשמים לכהונת נבחרו חמו זהבית הדין ועורכת חג׳וג׳ חילמי והגבייה האכיפה רשות רשם

המרכז. מחוז השלום משפט בבתי

תקבל קידום. נוהל והנהלים, ההנחיות על נדבר הבאה בוועדה חיות: הנשיאה  של החלטה ת

רס יישלח מועמד מתי הוועדה נהלים. גיבוש במסגרת נוסף לקו

ם. 2 ישנם - ירושלים המחוזי המשפט לבית :שקד השרה  תקני

החלטה
ירושלים. המחוזי המשפט בבית שופטים לכהונת נבחרו גדעוני ודוד ליפשיץ מרים השופטים



 תקנים. 2 ירושלים השלום משפט לבית :שקד השרה

ההלטה

 משפט בבית שופטים לכהונת נבחרו סילברמן אורן הדין ועורך יהלום בלהה הבכירה הרשמת
ירושלים. מחוז השלום

 העליון. המשפט לבית שלום/רשם שופט לבחירת נעבור :שקד השרה

 הוועדה. מחדר יוצאת חיות הנשיאה

החלטה
 העליון. המשפט בית של ורשם שלום משפט בית של שופט לכהונת נבחר גולדשטיין רון הדין עורך

הוועדה לחדר חוזרת חיות הנשיאה

 בירושלים. לתעבורה משפט לבתי שופט לבחירת נעבור :שקד השרה

החלטה
ירושלים. במחוז לתעבורה משפט בית של שופט לכהונת נבחר נחשון ניר הבכיר הרשם

 בירושלים. השלום משפט בבתי בכירים רשמים 2 לבחירת נעבור :שקד השרה

החלטה
 מחוז השלום משפט בבתי בכירים רשמים לכהונת נבחרו ארז וטדי אורנשטיין אהרן הדין עורכי

ירושלים.

 תקנים. 2 דרום מחוז השלום משפט לבתי :שקד השרה

החלטה
 השלום משפט בבתי שופטים לכהונת נבחרו חדד כרמית הבכירה והרשמת דוד בן יריב הדין עורך

הדרום. מחוז

 דרום. למחוז בכירים רשמים 2 לבחירת נעבור :שקד השרה

החלטה
 רשמים לכהונת נבחרו אביטן כהן ציפי הדין ועורכת אביטל ערן והגבייה האכיפה רשות רשם

הדרום. מחוז השלום משפט בבתי בכירים



לתעבורה. שלום שופטי בחירת :שקד השוה

החלטה

ירושלים. במחוז שלום בית של שופט לכהונת נבחר ארנון איתן התעבורה שופט

אם עמיתים שופטים למנות יכולות ואני הנשיאה עמיתים. שופטים בחירת :שקד השרה תם ו  א
לדיון. מובא זה מסתייגים

ארכת  שופטים שבעה של שמות לפניכם מונחים לבחור. צריכה הוועדה שנים, 4 ל־ מעבר מינוי ה

ם כולם מינוים, להאריך שמבוקש עמיתים תיקי .75 לגיל הגיעו ולא ו

 שופטים של מינויים להאריך שיש הראשונה הפעם זו כולם. לגבי המלצות ישנן חיות: הנשיאה
עמיתים.

החלטה
 יובל שטופמן, יהודית ברלינר, שמואל בדימוס השופטים של מינויים את להאריך החליטה הוועדה
ם קידר אליהו שחף, טוהר קליימן, דליה בן־חיים, מרדכי ריבלין, יוסף שדמי, א ת ה  לטבלה ב

שצורפה.

 השופטים. על הציבור תלונות נציב לבחירת נעבר :שקד השרה

החלטה
השופטים. על הציבור תלונות נציב לתפקיד נבחר שהם אורי השופט

(2018-20803)
המשפטים שרת
הוועדה ראש יושבת

טוקול צרופה עמיתים שופטים מינויים הארכת :לפרו



 הארכת
 עד מינוי
ליום מינוי תום מיום מינוי משפט בית השופט שם

1.12.2020 1.12.18 2.12.14 חיפה מחוזי ברלינר שמואל

31.12.2020 31.12.18 1.1.15 תל-אביב מחוזי
יהודית

שטופמן

1.12.2020 1.12.18 2.12.14
 השלום משפט בתי

צפון במחוז שדמי יובל

31.12.2020 31.12.18 1.1.15
 השלום משפט בתי

מרכז במחוז ריבלין יוסף

1.12.2020 1.12.18 2.12.14
 השלום משפט בתי

תל-אביב במחוז
 בן מרדכי
חיים

1.12.2020 1.12.18 2.12.14
 השלום משפט בתי

דרום במחוז קליימן דליה

1.12.2020 1.12.18 2.12.14
 השלום משפט בתי

דרום במחוז שחף טהר

14.7.2020 12.9.18 13.9.16
 השלום משפט בתי

תל-אביב במחוז קידר אליהו


