יומן השופטת ברק-ארז
תאריך
ב 04/01/2016
ג 05/01/2016
ד 06/01/2016
ה 07/01/2016
ה 07/01/2016
א 10/01/2016
ב 11/01/2016
ב 11/01/2016
ג 12/01/2016
ד 13/01/2016
ד 13/01/2016
ה 14/01/2016
ב 18/01/2016
ג 19/01/2016
ג 19/01/2016
ג 19/01/2016
ה 21/01/2016
ו 22/01/2016
א 24/01/2016
ב 25/01/2016
ג 26/01/2016
ג 26/01/2016

משתתפים

נושא
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
פגישה פרטית
ערב יחידה ופרידה מהפרקליט הצבאי
הראשי האלוף דן עפרוני
הרכב אזרחי  ,דנציגר,עמית,ברק-ארז
סטודנטים מאוניב' קורנל
הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה צוות לשכת השופטת
הרכב בג"ץ  ,נאור,ג'ובראן,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב פלילי המשך ,דנציגר,סולברג,ברק-
ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברק-ארז
פגישה פרטית
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,ברק-ארז,ברון
קבוצת סטודנטים מבית ברל
הרצאה  -קשרי חוץ
סטודנטים מאוניב' ווירג'יניה
הרצאה  -קשרי חוץ
ערב לזכרו של צבי מיתר ז"ל  ,אוניב' תל-
אביב
הרכב פלילי  ,דנציגר,ברק-ארז,מזוז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז

שעת התחלה שעת סיום
15:00
09:00
14:30
14:00
18:30
09:00
16:00
12:30
09:00
17:00

19:00
15:00
16:30
14:30
15:00
17:30

12:00
09:00
17:00
09:00
09:00
11:30
14:00

13:00
15:00
17:30
10:00
15:00
12:00
14:30

18:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
11:00

18:30
15:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12:00

ד 27/01/2016
ד 27/01/2016
ה 28/01/2016
א 31/01/2016
א 31/01/2016
א 31/01/2016
ב 01/02/2016
ג 02/02/2016
ד 03/02/2016
ה 04/02/2016
ה 04/02/2016
א 07/02/2016
א 07/02/2016
ב 08/02/2016
ב 08/02/2016
ג 09/02/2016
ד 10/02/2016
ה 11/02/2016
ב 15/02/2016
א 21/02/2016
ד 24/02/2016
ד 24/02/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,זילברטל,ברק-
ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
פגישת עבודה עם הנשיאה
ביקור שופטים בספריה הלאומית
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,ברק-ארז
הרכב אזרחי המשך ,דנציגר,ברק-
ארז,מזוז
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
ישיבת שופטים
פגישה פרטית
ביקור בכלא הדרים ואופק
פגישה עם שופט בית משפט העליון של
סינגפור
פגישת עבודה  -צוות הלשכה
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז
ארוע פרידה מהמתמחים של בית
המשפט העליון

סיור עבודה של צוות הלשכה

09:00
16:00
08:30
09:00
09:30
14:00
09:00
09:00
09:00
09:00

15:00
17:00
09:30
10:00
10:00
14:30
15:00
10:00
10:00
10:00

15:30

16:30

11:00
17:00
09:00
17:00
08:00
09:00

12:00
17:30
15:00
17:30
08:30
09:30

10:00
08:00
09:00
09:00

10:30
08:40
10:00
15:00

14:00

14:30

ד 24/02/2016

הרצאה
אירוע חלופי דקאנים ,מכללה למנהל,
בית ספר למשפטים

א 28/02/2016
ג 01/03/2016
ד 02/03/2016

ד 24/02/2016

השתלמות במשפט מינהלי של לשכת עו"ד,
אוניב' עיברית
18:15

19:15

19:30

21:30

השתלמות שופטים בנושא "המשפט
המינהלי"
סטודנטים מאינדיאנה

הרצאה
הרצאה  -קשרי חוץ
הרכב בג"ץ  ,מלצר,סולברג,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,שהם,ברק-
ארז
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
פגישה פרטית
מפגש חברות כנסת עם שופטות בית
המשפט העליון
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-
ארז

00:00
16:00
09:00

00:00
16:30
15:00

10:00
09:00
10:00

11:00
15:00
10:30

19:00

19:30

09:00

15:00

ד 09/03/2016

הרכב פלילי המשך ,מלצר,הנדל,ברק-ארז

16:00

17:00

ב 14/03/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
תחזוקת מחשב של מערכת בתי המשפט
בבית השופטת
ישיבת שופטים
ראיון מועמדים להתמחות
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,ברק-
ארז
דיני ביטוח  -לשכת עורכי הדין  -אשקלון
הרצאה
ראיון מועמדים להתמחות

09:00

15:00

16:00
17:00
08:00

19:00
17:30
08:40

08:15
18:30
08:00

09:15
19:45
08:40

א 06/03/2016
ב 07/03/2016
ג 08/03/2016
ג 08/03/2016
ד 09/03/2016

ב 14/03/2016
ב 14/03/2016
ג 15/03/2016
ג 15/03/2016
ג 15/03/2016
ד 16/03/2016

ד 16/03/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,מלצר,ברק-
ארז

09:30

10:30

07:00
08:00
11:00
08:00
09:00
13:00
07:00
17:00
09:00

08:00
08:40
11:30
08:30
09:30
14:00
13:00
17:30
15:00
18:00
11:00
15:00
15:00
17:30
15:00

ה 17/03/2016
ה 17/03/2016
ה 17/03/2016
א 20/03/2016
א 20/03/2016
א 20/03/2016
ב 21/03/2016
ג 22/03/2016
ד 23/03/2016

הרכב אזרחי המשך ,חיות,עמית,ברק-ארז
ראיון מועמדים להתמחות
סטודנטים מNYU -
הרצאה  -קשרי חוץ
ראיונות מועמדים להתמחות
שופט בדימוס בית משפט עליון של טקסס
ביקור  -קשרי חוץ
ארוע פורים של בית המשפט העליון
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברק-ארז
ארוע פרס צלטנר  -אוניב' תל-אביב
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,ברק-ארז
הכנת השתלמות למכון להשתלמות
השופטת עדי חן-ברק
שופטים

17:30

א 27/03/2016
ב 28/03/2016
ב 28/03/2016
ב 28/03/2016
ד 30/03/2016

הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,חיות,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז

10:00
09:00
11:30
16:30
09:00

04/04/2016

כנס שנתי לשכת עורכי דין

05/04/2016
ד 06/04/2016
ה 07/04/2016
א 10/04/2016

כנס שנתי לשכת עורכי דין
הרכב פלילי  ,הנדל,עמית,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,הנדל,עמית,ברק-ארז
פגישת עבודה לקראת כנס בבית הנשיא

ה 24/03/2016

השתתפות בפאנל דיני הנזיקין וההגנה על
זכויות אדם
השתתפות בפאנל דיני הנזיקין וההגנה על
זכויות אדם

היועצת המשפטית בית הנשיא

00:00

00:00

00:00
09:00
09:45
09:00

00:00
15:00
15:00
09:30

א 10/04/2016
ב 11/04/2016
ג 12/04/2016
ד 13/04/2016
ה 14/04/2016
ה 14/04/2016
ב 18/04/2016
ד 20/04/2016
ה 21/04/2016
א 01/05/2016
א 01/05/2016
א 01/05/2016
ב 02/05/2016
ב 02/05/2016
ג 03/05/2016
ה 05/05/2016
ה 05/05/2016
א 08/05/2016
א 08/05/2016
א 08/05/2016
ב 09/05/2016
ב 09/05/2016
14/05/2016 0
ב 16/05/2016
ג 17/05/2016

הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב מנהלי המשך ,דנציגר,ברק-
ארז,ברון

16:00
17:00

17:00
17:30

14:30

15:30

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,חיות,סולברג,ברק-ארז
הרמת כוסית לפסח
הרכב בג"ץ  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
הרצאה  -קשרי חוץ
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה פרטית
הרכב פלילי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרצאה לסטודנטים בינתחומי הרצליה
דן יחיד  ,ברק-ארז
כנס שופטים מכהנים
כנס חיפה  -המכון להשתלמות שופטים
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברק-ארז
הרצאה  -קשרי חוץ

09:00
09:00
14:00
09:00
10:30
09:00
09:00
10:00
16:30
09:00
18:30
09:00
00:00
15:00
09:00
10:00
19:30
09:00
17:00
:00
09:00
12:00

15:00
15:00
14:30
15:00
11:00
15:00
10:00
10:30
17:00
15:00
19:00
10:00
:00
15:30
10:00
10:30
20:30
15:00
17:30
:00
15:00
12:30

מפגש סטודנטים  -קליניקות משפטיות

פגישה עם חיילים

פגישה עם חיילים

פורום נשים בינלאומי

ג 17/05/2016
ה 19/05/2016
ו 20/05/2016
ו 20/05/2016
א 22/05/2016
ב 23/05/2016
ג 24/05/2016

ג 24/05/2016
ג 24/05/2016
ג 24/05/2016
ה 26/05/2016
ה 26/05/2016
א 29/05/2016
א 29/05/2016
ב 30/05/2016
ג 31/05/2016
ג 31/05/2016
ד 01/06/2016
ד 01/06/2016
א 05/06/2016
ב 06/06/2016
ב 06/06/2016
ג 07/06/2016

הרכב פלילי המשך ,הנדל,עמית,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
פגישה פרטית
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
הרצאה  -מוזיאון לוחמי הגטאות
התיעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,דנציגר,הנדל,זיל
ברטל,ברק-ארז
פגישה פרטית
טקס הענקת פרס על שם השופט חשין
ז"ל  -אוניב' עברית
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה פרטית
הרצאה  -קשרי חוץ
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,שהם,ברק-
ארז
התייעצות שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז
ארוע השקת ספר בנושא "רגולציה"
הרצאה  -קשרי חוץ
הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,ברק-ארז
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים

כנס בינלאומי  70שנה למשפטי נירנברג

פגישה עם נשים מקנדה
פגישה עם סטודנטים מארה"ב

הרצאה  -מרכז פרס רחובות
מפגש עם קבוצה ממרכז רבין

14:00
09:00
09:00
13:00
10:00
10:30
09:40

15:00
15:00
10:00
14:00
15:00
11:10
10:00

10:00
14:00

13:00
14:30

17:30
09:00
16:00
08:00
12:00
09:00

18:00
15:00
16:30
08:30
12:30
15:00

09:00
14:00
09:00
17:00
10:30
09:00
17:00
08:30

10:00
14:30
15:00
17:30
11:00
15:00
17:30
09:00

ג 07/06/2016
ד 08/06/2016
ה 09/06/2016
ו 10/06/2016
ב 13/06/2016
ב 13/06/2016
ג 14/06/2016
ה 16/06/2016
א 19/06/2016
ב 20/06/2016
ג 21/06/2016
ד 22/06/2016
ב 27/06/2016
ד 06/07/2016
ה 07/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
ב 11/07/2016
ד 13/07/2016
ב 18/07/2016
ב 18/07/2016

כנס  20שנה לסניגוריה הציבורית -
אוניברסיטת תל אביב
הרכב אזרחי  ,דנציגר,סולברג,ברק-ארז
פגישה פרטית
פגישה פרטית
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,דנציגר,ברק-
ארז
הרכב אזרחי  ,מלצר,זילברטל,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך,
רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
הרכב פלילי המשך ,פוגלמן,סולברג,ברק-
ארז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,הנדל,זילברטל,ברק-ארז
משלחת שופטים ללונדון
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,זילברטל,ברק-
ארז
הרכב אזרחי  ,דנציגר,סולברג,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב פלילי  ,דנציגר,הנדל,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,נאור,שהם,ברק-ארז
פגישה פרטית

15:00
09:00
10:30
10:00

20:00
15:00
11:00
11:00

09:00
09:00

10:00
15:00

09:00
09:00

10:00
15:00

11:00
09:00
09:00
09:00
00:00

12:00
15:00
10:00
15:00
00:00

09:00
09:00

15:00
15:00

09:00

10:00

10:00
17:00
09:00
09:00
17:00

11:00
17:30
15:00
15:00
17:30

ג 19/07/2016
ד 20/07/2016
ה 21/07/2016
ב 25/07/2016
ג 26/07/2016

פגישה פרטית
הרצאה
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
טקס הזיכרון הממלכתי לבנימין זאב
הרצל ( 112שנים לפטירתו) (הנחת זר)
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,פוגלמן,סולברג,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
פגישה פרטית
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז
השבעה בבית הנשיא של בית הדין
הצבאי לערעורים
ישיבת שופטים
ביקור בבית התפוצות
פגישה פרטית
פגישה של צוות הלשכה

ג 06/09/2016

הרכב פלילי המשך ,מלצר,הנדל,ברק-ארז
ערב פרידה מנשיא בית הדין הצבאי
לערעורים האלוף שי יניב (פו"ם גלילות)
הרכב בג"ץ  ,פוגלמן,ברק-ארז,מזוז

ג 26/07/2016
ד 27/07/2016
ה 28/07/2016
א 31/07/2016
ב 01/08/2016
ג 02/08/2016
ד 03/08/2016
ה 04/08/2016
א 07/08/2016
ב 08/08/2016
ב 15/08/2016
ג 16/08/2016
ג 16/08/2016
ד 17/08/2016
ב 05/09/2016

ג 06/09/2016
ד 07/09/2016

כנס "שוויון בראי המשפט" (בית הנשיא)

11:00
08:30
09:00
09:00
10:30

12:00
15:30
15:00
15:00
11:30

18:30
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
18:00
10:00
09:00

19:30
10:00
15:00
10:00
15:00
10:00
10:00
19:00
11:00
15:00

10:00
12:30
15:00
11:00
20:00

11:00
13:00
16:00
11:30
20:30

09:30

10:30

19:00
09:00

21:00
15:00

ה 08/09/2016
ה 08/09/2016

ו 09/09/2016
א 11/09/2016
ג 13/09/2016
ד 14/09/2016
ה 15/09/2016
ה 15/09/2016
ה 15/09/2016

הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,זילברטל,ברק-ארז
פגישה פרטית
השקת ספרו החדש של דן שינמן
"הסניגור" (אודיטוריום ע"ש סמולרש אונ'
ת " א)
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,ברק-ארז
חלופי דיקן  -אוניב' עברית
נציגים מהאו"ם
פגישה  -קשרי חוץ
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,ברק-ארז
מפגש עם סטודנטים בתכנית הבינלאומית
אוניב' ת"א
הרצאה  -קשרי חוץ

09:00
12:30

10:00
13:00

11:00
09:00
16:00
08:30
09:00
09:00

11:30
15:00
16:30
09:00
10:00
15:00

15:30

16:30

09:00

15:00
10:00
13:30
15:00
12:30

ד 21/09/2016
ה 22/09/2016
ב 26/09/2016
ב 26/09/2016

הרכב פלילי  ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,ברק-
ארז,מזוז
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ  ,נאור,ברק-ארז,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,ברק-ארז,מזוז

09:00
13:00
09:00
11:30

ב 26/09/2016

הרכב מנהלי המשך ,נאור,חיות,ברק-ארז

16:00

17:00

ד 28/09/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרמת כוסית לראש השנה  -בית
המשפט העליון
פרידה מהשופט ארז פורת  -בית הדין
הצבאי לערעורים

09:00

15:00

13:30

14:00

18:30

19:00

ג 20/09/2016

ד 28/09/2016
ד 28/09/2016

הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,פוגלמן,עמית,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,זילברטל,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ  ,הנדל,זילברטל,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,עמית,ברק-ארז,ברון
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,סולברג,ברק-
ארז
השופט יגאל מרזל
פגישת עבודה
פגישת עבודה עם הנשיאה
שיעור פתיחה בית ספר למשפטים קמפוס
חרדי ירושלים
הרצאה

11:30
09:00

12:30
15:00

15:30
09:00
17:00
09:00
09:00

16:30
15:00
17:30
15:00
15:00

16:00
09:00
10:30

17:00
09:30
11:30

15:30

16:00

ה 03/11/2016
ב 07/11/2016
ב 07/11/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,עמית,שהם,ברק-ארז
ארוחת ערב עם הלורד דייסון

09:00
09:00
21:00

15:00
15:00
22:00

ג 08/11/2016
ג 08/11/2016
ד 09/11/2016

כנס אגף התקציבים
פגישה עם הלורד דייסון
הרצאה  -השתלמות שופטים
ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכורו של
ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
פגישה  -קשרי חוץ
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,ברק-ארז

ד 05/10/2016
ה 06/10/2016
ה 06/10/2016
א 09/10/2016
א 09/10/2016
ב 10/10/2016
ב 31/10/2016
ב 31/10/2016
ג 01/11/2016
ד 02/11/2016
ד 02/11/2016

א 13/11/2016
ב 14/11/2016
ב 14/11/2016
ג 15/11/2016

הרצאה בניני האומה בנושא "לשים את
האדם במרכז"
"זכויות אדם בדיני נזיקין"

משלחת אקדמאים מאיטליה

09:00
15:00
09:00

14:00
16:00
10:30

17:00
11:00
17:00
16:00

17:30
11:30
17:30
17:00

ד 16/11/2016
ד 16/11/2016
ד 16/11/2016
ה 17/11/2016
א 20/11/2016

הרכב פלילי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב מנהלי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי המשך,
פוגלמן,זילברטל,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,דנציגר,זילברטל,ברק-ארז

ד 23/11/2016
ה 24/11/2016
א 27/11/2016

הרצאה  -קשרי חוץ
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
אוניברסיטת תל-אביב  ,ספר רגולציה,
ארוע השקה

ב 28/11/2016

הרכב אזרחי  ,דנציגר,זילברטל,ברק-ארז
הרכב פלילי ,
רובינשטיין,חיות,הנדל,עמית,סולברג,שהם
,ברק-ארז

ג 29/11/2016
ד 30/11/2016

הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה פרטית

ד 30/11/2016

פגישה עם חברת פלאפון  +מחשבים

ה 01/12/2016
ב 05/12/2016

הרכב אזרחי  ,דנציגר,זילברטל,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז

ב 21/11/2016
ג 22/11/2016
ד 23/11/2016

א 27/11/2016

ג 29/11/2016

הסדנה הבינלאומית השנתית לחוקרים
צעירים

פגישה עם קבוצת יהודים מארה"ב  -הרב
שלמה רסקין

09:00
15:00
16:00
09:00
09:00

15:00
16:00
17:00
10:00
10:00

11:30
09:00
09:00

12:30
10:00
15:00

15:30
13:00
09:00

16:30
14:00
10:00

17:00

17:30

09:00

15:00

09:00

13:00

14:00
09:00

14:30
09:30

שירות למכשירים של מערכת בתי המשפט 10:00

10:30

09:00
09:00

15:00
15:00

ג 06/12/2016
ג 06/12/2016
ד 07/12/2016
ד 07/12/2016
ה 08/12/2016
ה 08/12/2016
ה 08/12/2016
ב 12/12/2016

הרכב מנהלי ,
ג'ובראן,חיות,דנציגר,פוגלמן,סולברג,ברק-
ארז,מזוז
עוזרים משפטיים
הרצאה  -קשרי חוץ
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,עמית,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,סולברג,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז

09:00
השתלמות בנושא "פסיקת בית המשפט
העליון"
המכללה לפיקוד ומטה

השתלמות פרקליטים "הטיעון בעל-פה
בבמ"ש בתיקים מינהליים

15:15
09:00
10:30

16:30
09:30
11:30

09:00
09:00

10:00
15:00

16:00
09:00

17:00
15:00

ג 13/12/2016
ד 14/12/2016
ה 15/12/2016
ה 15/12/2016
ה 15/12/2016
א 18/12/2016
א 18/12/2016
ב 19/12/2016
ב 19/12/2016

הרצאה
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברק-ארז
פגישה פרטית
פגישה פרטית
השתלמות לשכת עו"ד תל-אביב
הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברק-ארז
ישיבת שופטים
ארוע לכבוד כריסמס בבית המשפט -
לשכת ג'ובראן

14:00

ג 20/12/2016
ד 21/12/2016

עיוני משפט חוגג  - 40אוניברסיטת ת"א
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,ברק-ארז

17:00
09:00

ג 20/12/2016

הרצאה "הערעור האזרחי"
מפגש עם משלחת אקדמאים משפטנים

13:00

14:30
09:00
08:30
11:00
16:30
09:45
11:00
09:00
17:00

15:30
15:00
09:00
12:00
17:00
10:30
11:30
15:00
17:30
14:30
17:30
15:00

ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
א 25/12/2016
ב 26/12/2016
ב 26/12/2016
ג 27/12/2016
ג 27/12/2016
ד 28/12/2016
ה 29/12/2016
ב 02/01/2017
ב 02/01/2017
ג 03/01/2017
ה 05/01/2017
א 08/01/2017
ב 09/01/2017
ב 09/01/2017
ד 11/01/2017
ה 12/01/2017
א 15/01/2017
ב-ג 16-17/01/2017
ג 17/01/2017
ד 18/01/2017
ה 19/01/2017

הרכב בג"ץ המשך ,חיות,סולברג,ברק-
ארז
פתיחה ,בנין בית המשפט ,המוזיאון
תערוכה "עובדים יוצרים"
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ  ,נאור,ברק-ארז,מזוז
הדלקת נרות  -בבית המשפט
פגישה פרטית
פגישה עם סטודנטים מהמכללה למנהל
הרצאה
פגישה פרטית
הרכב אזרחי המשך ,חיות,זילברטל,ברק-
ארז
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
פגישה צוות הלשכה
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברק-ארז
הרכב מנהלי המשך ,דנציגר,סולברג,ברק-
ארז
מפגש עם קבוצת סטודנטים למשפטים
מאוסטרליה
הרצאה  -קשרי חוץ
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
פגישה פרטית
המכון להשתלמות שופטים
השתלמות "בעלי חיים במשפט"
קבוצת סטודנטים מוירג'יניה
הרצאה  -קשרי חוץ

16:00
17:00
11:00
09:00
17:00
12:15
13:45
11:00

17:00
17:30
11:30
15:00
17:30
13:15
14:00
11:30

09:00
09:00
17:00
15:00
09:00
09:00
09:00

10:00
15:00
17:30
21:00
15:00
09:30
15:00

16:00

17:00

16:00
09:00
11:00
00:00
16:00

16:30
15:00
11:30
00:00
16:30

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז

09:00
09:00

15:00
10:00

ב 23/01/2017
ג 24/01/2017
ד 25/01/2017
ד 25/01/2017
ה 26/01/2017
ה 26/01/2017
ב 30/01/2017
ב 30/01/2017
ג 31/01/2017
ד 01/02/2017
ד 01/02/2017
ה 02/02/2017
ו 03/02/2017
א 05/02/2017
ב 06/02/2017
ב 06/02/2017
ג 07/02/2017
ב 13/02/2017
ג 14/02/2017
ד 15/02/2017
ד 15/02/2017
ה 16/02/2017
ב 20/02/2017

הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
השקת ספרו של פרופ' לדרמן  -אוניב'
הרצאה אוניב' תל-אביב
תל-אביב
הרכב אזרחי  ,דנציגר,סולברג,ברק-ארז
פגישה עם מנהל בתי המשפט "שבת עיון
פגישת עבודה  -כנס
לשופטים"
דן יחיד  ,ברק-ארז
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,פוגלמן,עמית,ברק-ארז
השתלמות " -דיני מזונות"
הרצאה  -לשכת עורכי דין מחוז ת"א
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,סולברג,ברק-ארז

09:00

15:00

17:00
09:00

17:30
15:00

15:30
09:00
13:00
09:00
16:00
09:00
09:00
17:00
09:00
09:00
09:00
09:00
17:00
09:00
09:00
09:00

16:00
10:00
13:30
15:00
17:00
10:00
15:00
17:30
10:00
10:00
10:00
15:00
17:30
10:00
15:00
10:00

09:00

10:00

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז

09:00
09:00
16:00

15:00
10:00
17:00

ג 21/02/2017
ג 21/02/2017
ד 22/02/2017
ה 23/02/2017
ה 23/02/2017
א 26/02/2017
ב 27/02/2017
ג 28/02/2017
ג 28/02/2017
ד 01/03/2017
ד 01/03/2017
ה 02/03/2017
א 05/03/2017
א 05/03/2017
א 05/03/2017
ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ה 09/03/2017
א 12/03/2017
ב 13/03/2017
ג 14/03/2017

הרצאה  -מכון להשתלמות עוזרים
משפטיים
התייעצות שופטים

תפקיד המשפט המינהלי ברגולציה כלכלית 15:15
17:00

16:00
17:30

16:00
09:00
15:30
12:00

17:00
15:00
16:30
12:30

09:00
14:00

15:00
14:30

15:30
09:00

16:30
15:00

17:30
10:00
09:00
10:30

18:00
10:30
10:00
11:00

16:30
09:00
16:30
17:00
09:00
17:00
09:00
09:00

17:30
15:00
17:00
17:30
15:00
18:00
15:00
10:00

הרכב בג"ץ המשך ,עמית,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,שהם,ברק-ארז
מפגש עם חיילים
הרצאה  -קשרי חוץ
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,דנציגר,ברק-
ארז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,דנציגר,פוגלמן,ברק-ארז
אירוע פרידה מהשופט שלמה לוין בבית
המשפט העליון
פגישה פרטית
דן יחיד  ,ברק-ארז
פגישה פרטית
הרצאה  -שופטי ביה"ד האזורי לעבודה י-
שופטי ביה"ד האזורי לעבודה י-ם
ם
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,ברון
פגישה פרטית
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז

ג 14/03/2017
ד 15/03/2017
ד 15/03/2017
ה 16/03/2017
ה 16/03/2017
ה 16/03/2017
ב 20/03/2017
ב 20/03/2017
ה 23/03/2017
ה 23/03/2017
ה 30/03/2017
א 02/04/2017

פגישה פרטית
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
ראיון עם מועמדים להתמחות
ראיון עם מועמדים להתמחות
הרצאה  -קשרי חוץ
ראיונות עם מועמדים להתמחות
הרכב פלילי  ,עמית,שהם,ברק-ארז
ראיון עם מועמדים להתמחות
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
פרידה מפרופ' רון חריס  -אוניב' ת"א
הרמת כוסית לחג הפסח בטחון
הרמת כוסית לחג הפסח
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,פוגלמן,ברק-
ארז

ב 03/04/2017
ב 03/04/2017
ב 03/04/2017
ה 06/04/2017
ג 18/04/2017
ה 20/04/2017

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
ישיבת שופטים
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ  ,פוגלמן,סולברג,ברק-ארז
ביקור של חבר מועצת המדינה מצרפת
הרכב בג"ץ  ,דנציגר,ברק-ארז,מזוז
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז

11:00
19:00

ב 24/04/2017
ב 24/04/2017

הרכב פלילי המשך ,עמית,שהם,ברק-ארז
טקס יום השואה

09:00
14:00

ב 03/04/2017

א 23/04/2017
א 23/04/2017

משלחת מאוניב' קולומביה

12:00
09:00
00:00
00:00
10:30
10:40
09:00
09:40
09:00
18:00
16:00
14:00

12:30
15:00
00:00
00:00
11:00
11:20
15:00
10:20
15:00
18:30
16:30
14:30

09:00

10:00

09:00
17:00
19:00
09:00
08:00
09:00

15:00
17:30
19:30
15:00
08:30
15:00
12:00
20:00
10:00
14:30

ב 24/04/2017
ד 26/04/2017
ד 26/04/2017
ד 26/04/2017
ד 26/04/2017
ה 27/04/2017
ה 27/04/2017
ה 27/04/2017
ו 28/04/2017
א 30/04/2017
ב 01/05/2017
03/05/2017
א 07/05/2017
ב 08/05/2017
ב 08/05/2017
ג 09/05/2017
ג 09/05/2017
ג 09/05/2017
ד 10/05/2017
ה 11/05/2017
ה 11/05/2017
א 14/05/2017
ב 15/05/2017
ב 15/05/2017

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,הנדל,ברק-
ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
פגישה פרטית
מפגש  -קשרי חוץ
הרכב פלילי המשך ,פוגלמן,עמית,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,ברק-ארז,מזוז
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,ברק-
ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
כנס שופטות באיטליה ()3-4/5/2017
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,מלצר,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרצאה  -קשרי חוץ
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
פגישה פרטית
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
הרצאה במרכז הבינתחומי

משלחת שופטים ועורכי דין מפילדלפיה

משלחת סטודנטים מאוסטריה

16:00
10:00
12:30
15:00

17:00
11:00
13:00
15:30

16:00
09:00

17:00
10:00

09:00
14:00
10:00
09:00
09:30
00:00
12:00
09:00
17:00

10:00
15:00
11:00
10:00
10:30
00:00
13:00
15:00
17:30

09:00
15:00
19:30
09:00
09:00
16:00
09:00
09:00
19:30

10:00
15:30
20:00
15:00
10:00
16:30
10:00
15:00
20:00

ג 16/05/2017

ג 16/05/2017
ד 17/05/2017
ד 17/05/2017
ה 18/05/2017
ו 19/05/2017
ב 22/05/2017
ה 25/05/2017
ו 26/05/2017
א 28/05/2017
א 28/05/2017
ב 29/05/2017
ה 01/06/2017
ה 01/06/2017
א 04/06/2017
ב 05/06/2017
ב 05/06/2017
ד 07/06/2017
ד 07/06/2017
ד 07/06/2017
ה 08/06/2017
ה 08/06/2017

התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,חיות,הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שה
ם,ברק-ארז,ברון
פגישה פרטית
מפגש עם משלחת מארצות הברית -
אוניב' תל-אביב
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
אירוע פרידה מהשופט זילברטל
כנס לשכת עו"ד
הרכב אזרחי המשך ,חיות,סולברג,ברק-
ארז
מרכז בינתחומי  -כנס
הרצאה  -קשרי חוץ
דן יחיד ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,מלצר,שהם,ברק-ארז
פגישה פרטית
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,שהם,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ  ,פוגלמן,ברק-ארז,ברון
ישיבת שופטים
הרצאה  -קשרי חוץ
הרצאה  -קשרי חוץ
ישיבה פנימית של שופטים
הרכב פלילי המשך ,חיות,סולברג,ברק-
ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז

מושב בנושא " עבירות המתה"

יו"ר מושב
סטודנטים מהרווארד

מפגש עם סגל שירות מבחן למבוגרים
מפגש סטודנטים מהפקולטה בחיפה

08:30

09:00

09:00
13:30

13:00
14:00

15:00
09:00
11:30
15:00

16:00
15:00
12:00
15:30

09:00
08:30
11:00
17:30
09:00
08:00
16:30

10:00
14:00
11:30
18:30
15:00
08:30
17:00

09:30
09:00
17:00
11:30
14:00
15:00

10:30
15:00
17:30
12:00
14:30
15:30

09:00
09:00

10:00
15:00

א 11/06/2017

ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ה 15/06/2017
א 18/06/2017
ב 19/06/2017
ג 20/06/2017
ד 21/06/2017
ד 21/06/2017
א 25/06/2017
א 25/06/2017
ב 26/06/2017
ב 26/06/2017
ד 28/06/2017
ה 29/06/2017
א 02/07/2017
א 02/07/2017
ב 03/07/2017
ב 03/07/2017
ב 03/07/2017

הרכב אזרחי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציג
ר,הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שהם,ברק-
ארז,מזוז,ברון
ארוחת צהריים לפרישת השופט
רובינשטיין
השבעת שופטים בית הנשיא
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,ברק-ארז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,ברק-ארז,מינץ
סיור עם צוות הלשכה
הרכב בג"ץ  ,דנציגר,ברק-ארז,מזוז
אירוע לכבוד ספרו החדש של ניר קידר
אוניב' תל-אביב
הרכב אזרחי  ,פוגלמן,ברק-ארז,ברון
התייעצות שופטים
"דיני משפחה"
הרצאה  -מכון להשתלמות שופטים
יו"ר ההרכב
משפט מבוים במרכז הבינתחומי
ערב השקה של הספר "משפט מנהלי
דיוני"
הרכב אזרחי המשך ,חיות,ברק-ארז,מינץ
פגישה פרטית
ראיונות עם מועמדים לעוזרים משפטיים
ראיונות עם מועמדים לעוזרים משפטיים
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,ברק-
ארז
ישיבת שופטים

09:00

15:00

10:30

13:00

12:30
15:30
09:00
12:00
09:00
10:00
09:00
18:00
09:30
16:15
11:00
16:30

13:00
16:00
15:00
12:45
10:00
16:00
15:00
18:30
15:00
16:45
11:30
17:30

18:00

18:30

09:00
11:00
12:30
10:00

10:00
11:30
13:00
10:30

11:30
17:00

12:30
17:30

ד 05/07/2017
ה 06/07/2017

הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז
פגישה פרטית
ארוע השקת ספר לכבוד השופטת
שטרסברג-כהן
סוף שבוע עיון לשופטי בית המשפט
העליון
סוף שבוע עיון לשופטי בית המשפט
העליון

ה 06/07/2017
ו 07/07/2017
08/07/2017 0

קבוצה מהפקולטה למשפטים אוניב'
העברית

09:00
10:00

15:00
10:30

17:00

17:30

00:00

:00

:00

00:00

א 09/07/2017
ב 10/07/2017
ב 10/07/2017

הרצאה -קשרי חוץ
פגישת עבודה  -צוות הלשכה
הרכב פלילי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז

09:30
07:45
09:00

10:00
08:00
15:00

ב 10/07/2017
ד 12/07/2017
ה 13/07/2017

הרצאה
מרכז בינתחומי " -סדנת משפט והסטוריה" 17:30
הרכב בג"ץ  ,מלצר,ברק-ארז,קרא
09:00
טקס זיכרון בנימין זאב הרצל (הנחת זר)
18:00

18:00
15:00
18:30

א 16/07/2017
א 16/07/2017
ב 17/07/2017
ג 18/07/2017
ד 19/07/2017
ה 20/07/2017
א 23/07/2017

הרכב בג"ץ המשך ,עמית,ברק-ארז,מינץ
התייעצות שופטים
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז
דן יחיד  ,ברק-ארז

09:00
16:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

10:00
16:30
15:00
10:00
10:00
10:00
10:00

א 23/07/2017

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,ברק-ארז,מינץ

16:00

17:00

ב 24/07/2017

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,ברק-ארז,מינץ

08:00

09:00

ב 24/07/2017

דן יחיד  ,ברק-ארז

09:00

10:00

ב 24/07/2017

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,ברק-ארז,מינץ

16:00

17:00

ג 25/07/2017
ג 25/07/2017
ד 26/07/2017
ד 26/07/2017
ב 31/07/2017

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,ברק-ארז,מינץ
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,דנציגר,ברק-ארז,מינץ
דן יחיד  ,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,עמית,סולברג,ברק-ארז

13:30
14:00
09:00
15:30
09:00

14:30
15:00
15:00
16:30
15:00

