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כדלקמן: לך משיבה הריני שבסימוכין למכתבך במענה

 התיקים וניתוב המשפט בית יומן לניהול ממוכנת מערכת ישנה העליון המשפט בבית .1

 מתעדכנת והיא מועד מבעוד המניעויות רשימת מוזנת זו למערכת השונים. למותבים

 השופט הודעת יסוד על שינוי מתבצע התיקים קביעת ובעת יתכן זאת, עם לעת. מעת

הרשימה. לעיונך בזה מצורפת זו. ברשימה מופיעה שאינה כלשהי למניעות ביחס

 נט במערכת מניעויות רשימת לעדכן אפשרות קיימת והמחוזיים השלום משפט בבתי .2

 וריבוי הרב התיקים היקף בשל וזאת שוטף, באופן מעודכנת אינה זו רשימה אך המשפט,

בהקדם. אליכם תשלח והיא זו רשימה הפקת על עובדים אנו כוחם. ובאי הדין בעלי

 מראש. כולן את לצפות אפשרות ואין מניעויות על לדווח בחוק חובה אין כי יובהר, .3

 - תשמ״ד משולב[, ]נוסח המשפט בתי לחוק 77 בסעיף מנויות הפסלות עילות כידוע,

 או בפניו מובאות שהן אימת כל השונות העילות את בוחן המשפט בית וכמקובל ,1984

מיוזמתו.

 נוהל ולקבלת לכך והסיבה בדין לשבת השופט מנוע לגביהם העניינים לקבלת בקשתכם .1

המידע. חופש לחוק (3)8ו- 2 סעיפים על בהסתמך וזאת נדחית המניעויות עדכון

לשבת השופט מנוע לגביהם העניינים של רשימה מנהלת אינה המשפט בתי הנהלת א.

לכך. והסיבה בדין

1

mailto:elad@man-barak.com


המשפט בתי הנהלת
ADM IN ISTRATIO N  OF COURTS

O המשפטי היועץ לשכת ffice O f th e  L eg a l A d v iser

ש היחידה חופ המידע ל

מניעויות. עדכון נוהל קיים לא ב.

 לעניינים המשפט לבית יום 45 בתוך מנהלית עתירה להגיש רשאי הנך זו, החלטה כנגד .2

מנהליים.

רב, בכבוד

 סצז-ספראי שרון
המידע יחופש חיק לפי ממונה
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 2016 סופית שופטים מניעויות רשימת

1 ליום מעודכן .2 .2016

הערה:

 ניתן לא אותן בתיק ספציפיות מניעויות יתכנו לעת, מעת קבועה. מניעויות ברשימת מדובר

אחר. לשופט עובר התיק ספציפית, מניעות על שופט מודיע בו כזה, במקרה מראש. לצפות

דין בעלי דין עורכי ט שופ

מניעות אין  סופר קלינמן שרון

 רזיאל אסף

נאור מיכאל

נאור הנשיאה

ספציפית. מניעות אין -

 טיפל בהם העניינים כל -

לממשלה. המשפטי כיועץ

 סלע בר יורם

 נוה משה

 זהב מי- אוריאל

שטיין מרים  רובינ

 סירקיס שלמה

שטיין אברהם דר׳  רובינ

קוליץ זהבה

 לנשיאה המשנה

שטיין רובינ

בע״מ לישראל החברה  מולכו יצחק

 כמאל זכי

 מסאלחה אחמד

 שמרון דוד

 בולוס גואד

 בולוס חנא

 נאסר גיאת

ב יניב שג

ט שופ אן ה ג׳ובר

 איילון, אבנר, הביטוח: חברות
 כלל, הראל, היישוב, הכשרת אריה,
 שלמה, שילוח, סהר-ציון, סהר,

ניו-קופל. חברת

 אסף ביניש, יחזקאל הדין: עורכי
 קלגסבלד, אביגדור אלחנני, ירון בנמלך,
 גיורא. ארדינסט ברץ. יעל ברץ, בנימין

דין: עורכי משרדי

חיות השופטת
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 בן ארדינסט, ושות׳; זילברברג חיות,
ושות׳. נתן

 טיפל בהם ולקוחות עניינים

תו שע משרדו. במסגרת ב

 בע״מ לביטוח חב׳ איילון

 ובנייה לתכנון המקומית הוועדה

 אביב תל-

 אביב תל- עיריית

אפון  תקשורת פל

2 ערוץ חדשות

 מרגלית אינהורן מלצר

 יוסף מלצר

 דניאל מלצר

 נועה מלצר

 ומשרדו יצחק, מירון

 ומשרדו יוסף, משיח

ת׳, זקלר וינשטוק, שו  ומשרדם ו

 שלום בר- ברק

 פדר דניאלר

 נאוה אילן

חיים זליכוב

ט שופ מלצר ה

 ההנפקות ומקור מיר דוד

בע״מ. והזכויות

 טיפל בהם ולקוחות עניינים

תו שע משרדו. במסגרת ב

 בובליל לאה, אייזנברג שי, אופיר
 מיקי, בר רימון, יקיר בן משה,

 )דלויט( ושות׳ אלמגור בריטמן
 המסעדות(, )רשת ג׳ירף )רו״ח(,
 בע״מ, אלי טנא אלי, טנא דלויט,

 עמיחי, יער יואב, יער אהוד, יער
 פורמן וניצה, הרי ליבוסור

 פיקל והורציו, אמילי )אייזנברג(
 לב קבוצת דורון, פרידמן בע״מ,
 הוטל, קלאב דב, קוטלר אופיר,
 בע״מ, ש.א.נ.ל. אהוד, רצאבי

לחיאני. שלמה איתי, שטרום

 אמנון, רפאל רם, כספי יוסף, גרוס

 שלמה, ,כהן מיכאל, צלרמאיר

עון ב שע, ג הו  רייף יוסף, פרוכטמן י

 אבנר, זינגר מרדכי, גלוסקה ראובן,

 מיכאל, קמפינסקי פנחס, מרינסקי

 כץ יהודה, טלמון עמירם, גיצלטר

שע, סגל שמואל,  פרוכטמן יהו

 האופטמן ראובן, בכר אשרה,

טילר צפורה,  עודד, ערן דורית, לוי-

 נבות- אביגדור, קלגסבלד קנת, מן

טשילד רויטל, גלוסקה  דידי, רו

 יוסף, מנדלסון רון, קלגסבלד

 רון גיא- ילון, הכט איל, רוזובסקי

 רונן, מטרי אילן, סופר יורי, יורם

 סופר ארז, טיקולסקר איל, שנהב

ברונר שרון, סופר קלינמן אילן,

ט שופ דנציגר ה
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 אורן, בירן אבירם, רחימי קיטי,

 אמיר, שרגא ליליאן, שקד שפרן

 ברזילי עידו, לוין מורן, מאירי

 מיכאל, נאור ינון, היימן דורון,

הילה. שטרן

סורוקה חולים בית לילוף יוסף ט שופ הנדל ה

 נדל״ן ייזום אורבנית התחדשות

בע״מ

 אלרואי יורם

 חיות דוד

 מנור אריאל

 קלגסבלד אביגדור

 כהן יעקב

 צור בן בעז

 אנגלרד אביתר

רוזנפלד מירב

ט שופ מן ה פוגל

אלון

אנרגיה דור

הראשון הבינלאומי הבנק

 פוקס זיו

 שטרן דורון

 לנגה דורון

 טולצינסקי מנחם

לויצקי אמרי

ט שופ עמית ה

מניעות אין  אברמזון דין עורכי משרד

 עמנואל גבאי

 אמיר כספרי

 ארז רייפנברג

 אברהם אברמן

יאיר עשהאל

ט שופ זילברטל ה
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מן  עמי פול

ד רוגל  גילע

 רוני צוובנר

צבי חוברס

מניעות אין מניעות אין ט שופ סולברג ה

מניעות אין  מינא יצחק

 ברגרזון שאול

בובליל רחמים

ט שופ שהם ה

 ת״א אוניברסיטת

 גבוהה להשכלה המועצה

 מכבי חולים קופת

לאומית חולים קופת

ה( ארנה לין שרד מ  )ו

שרד יוחאי שלף מ ת( )ו  שדו

שרד דניאלה דויטש מ שע )ו  יהו

ש( ט  דוי

פ׳ רו  נטע זיו פ

שון גונטובניק  גר

יובל רויטמן

ארז ברק- השופטת

ט ענבר יצחק השופ ד  רוגל גלע

 זינגר שלום

 שמואלי ניצן

אברמוביץ אהרון

שופט מזוז ה

 נתניה עיריית

 יפו ת״א- עיריית

 בע״מ רשף פרחודניק-

ה האזורי הדין בית  בבאר לעבוד

שבע.

 מורן, תמר

טיין, נוגה ש  רובינ

שטיין איזי  הולד

 אורלי ארי - בן

 דוד חיים חיות

ירון אלחנני

ברון השופטת
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