יומן השופט ג'ובראן
תאריך
ב 04/01/2016

נושא
הרכב אזרחי ,ג'ובראן,הנדל,עמית

משתתפים

שעת התחלה שעת סיום
15:00
09:00

ב 04/01/2016
ג 05/01/2016
ג 05/01/2016
ד 06/01/2016
א 10/01/2016
א 10/01/2016

הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,פוגלמן
פגישה פרטית
פגישה פרטית
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברון
דן יחיד  ,ג'ובראן
פגישה פרטית

09:00
10:00
11:30
09:00
08:15
09:30

15:00
10:30
12:00
15:00
09:15
10:00

א 10/01/2016
ב 11/01/2016
ב 11/01/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,ג'ובראן,ברק-ארז
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,עמית,ס
ולברג
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
השבעת שופטים בבית הנשיא
הרכב בג"ץ ,
ג'ובראן,דנציגר,עמית,זילברטל,סולברג
פגישה פרטית
הרכב פלילי ,
ג'ובראן,הנדל,פוגלמן,עמית,זילברטל
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,סולברג,מזוז
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברון
דן יחיד  ,ג'ובראן

11:00
17:00
09:00

11:30
18:00
15:00

09:00
09:00
11:00

13:00
15:00
12:00

10:00
09:00

13:00
09:30

09:00
09:00
09:00
09:00

13:00
15:00
15:00
10:00

ג 12/01/2016
ד 13/01/2016
ה 14/01/2016
א 17/01/2016
ב 18/01/2016
ג 19/01/2016
ד 20/01/2016
ב 25/01/2016
ג 26/01/2016

ג 26/01/2016
ד 27/01/2016
ד 27/01/2016
ו 29/01/2016
א 31/01/2016
א 31/01/2016
ב 01/02/2016
ב 01/02/2016
ב 01/02/2016
ג 02/02/2016
ג 02/02/2016
ד 03/02/2016
ה 04/02/2016
ב 08/02/2016
ב 08/02/2016

ג 09/02/2016
ג 09/02/2016
ג 09/02/2016
ד 10/02/2016
ה 11/02/2016

הרכב פלילי המשך ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברון
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
פעילות פרטית
היום בשעה  14:00ביקור בספריה
הלאומית ,ירושלים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מזוז,ברון
פגישה עם מתמחה לשעבר
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,זילברטל,ברון
השבעת שופטים בבית הנשיא
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,עמית,מזוז
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,פוגלמן,סולברג
דן יחיד  ,ג'ובראן
הערב ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,הנדל,ס
ולברג
הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,דנציגר,הנדל
צילומים לשכה
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,מזוז
מפגש עם נשיא בית המשפט העליון של
סינגפור

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

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

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

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

11:30
11:00
09:00

12:30
12:00
10:00

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

13:00
10:00
18:00
15:00

09:00

13:00

13:30
16:00
09:00

14:30
16:30
15:00

09:00

09:30

ה 11/02/2016

התייעצות שופטים

15:30

15:45

א 14/02/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,חיות,סולברג
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,פוגלמן,סולברג
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,הנדל
הרצאה בלשכת עוה"ד ,ירושלים
דן יחיד  ,ג'ובראן
פגישה עם חבר פרלמנט מבריטניה (אצל
הש' רובינשטיין)
ישיבה  -קרן גרוס
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,הנדל
דן יחיד  ,ג'ובראן

08:30

09:30

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

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

12:00
16:00
09:00
09:00

13:00
17:00
15:00
10:00

א 21/02/2016
א 21/02/2016
ב 22/02/2016
ג 23/02/2016
ד 24/02/2016
ד 24/02/2016
ה 25/02/2016
ב 29/02/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,סולברג,ברון
ועדה לבחירת שופטים אצל השרה
מסיבת פרידה למתמחים
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מזוז
ביקור משפחת מתמחה לשעבר
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,ברון
דן יחיד  ,ג'ובראן
פגישה פרטית
דן יחיד  ,ג'ובראן

11:00
16:30
09:00
11:00
14:00
09:00
10:30
09:00

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

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

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

א 14/02/2016
ב 15/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ד 17/02/2016
ד 17/02/2016
א 21/02/2016

ג 01/03/2016
ד 02/03/2016
ה 03/03/2016
ה 03/03/2016
א 06/03/2016

ב 07/03/2016
ג 08/03/2016
ג 08/03/2016
ג 08/03/2016

דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
קבוצה מדנמרק בתיאום עם השגרירות
התייעצות נשיאה

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

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

ד 09/03/2016
א 13/03/2016

הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
דן יחיד  ,ג'ובראן

09:00
08:30

15:00
09:30

א 13/03/2016
ב 14/03/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הערב ישיבת שופטים בשעה 17:00

11:00
09:00

11:30
09:30

ב 14/03/2016
ג 15/03/2016
ג 15/03/2016
ג 15/03/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
דן יחיד  ,ג'ובראן
קבוצה מאוניברסיטת הופקינס ,ושינגטון
קבוצה מאוניברסיטת DUKE

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

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

ג 15/03/2016
ד 16/03/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,ברון

11:30
09:00

12:00
15:00

ד 16/03/2016
ב 21/03/2016
ב 21/03/2016
ב 11/04/2016
ה 14/04/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,מלצר,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,דנציגר,הנדל
התייעצות שופטים
ישיבת שופטים
הרמת כוסית בחדר התכנסות

09:30
07:00
16:00
17:00
14:00

10:30
13:00
17:00
18:00
15:00

א 17/04/2016
ב 18/04/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
ישיבה אצל הנשיאה

11:00
17:00

11:30
18:00

מפגש עם שופטים מהונגריה בשעה
 ;14:00הרמת כוסית של הבטחון
בקפיטריה בשעה 16:00
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,עמית,מזוז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם

09:00
09:00

10:00
15:00

א 01/05/2016
ב 02/05/2016
ב 02/05/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
פגישה -קרן גרוס בג'וינט
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,דנציגר,הנדל

09:00
17:30
09:00

10:00
18:30
15:00

ג 03/05/2016

הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,חיות,זילברטל

09:00

10:00

ג 03/05/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים

11:00

11:30

ד 04/05/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,הנדל,שהם

09:00

10:00

א 08/05/2016
ב 09/05/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,סולברג
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,דנציגר
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,דנציגר
מפגש עם שופטים מקליפורניה
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,זילברטל,שהם
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
ארוחת ערב עם שופטים מחו"ל (יחד עם
השופטת צילה צפת)

11:00
09:00

11:30
15:00

15:30

16:30

14:00
14:00
09:00
09:00

15:00
15:00
15:00
15:00

20:30

21:30

ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ד 20/04/2016

ב 09/05/2016
ג 10/05/2016
ג 17/05/2016
ד 18/05/2016
ה 19/05/2016
א 22/05/2016

א 22/05/2016
ב 23/05/2016
ב 23/05/2016
ג 24/05/2016

ג 24/05/2016
ד 25/05/2016
ד 25/05/2016
ה 26/05/2016
ה 26/05/2016
ג 31/05/2016
ד 01/06/2016
ה 02/06/2016
א 05/06/2016
ב 06/06/2016
ב 06/06/2016
ג 07/06/2016
ג 07/06/2016
ג 07/06/2016
ד 08/06/2016
ד 08/06/2016
ה 09/06/2016
ו 10/06/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,סולברג,מזוז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,דנציגר,הנדל
הערב משפט מבויים ,אונ' ת"א
פגישה אישית עם שופט; פגישה אישית עם
שופט
הרכב אזרחי ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,דנציגר,הנדל,זילבר
טל,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,פוגלמן,שהם
פגישה עם קבוצה של פרופ' א' מעוז
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,מזוז
מפגש עם קבוצת רוטרי באר שבע
כנס בבית הנשיא
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז
נסיעה לותיקן מטעם משרד החוץ
הערב הרצאה באונ' העברית פרופ' ש'
שטרית
ישיבת שופטים
ישיבה אצל הנשיאה
התייעצות שופטים
ועדה לבחירת שופטים אצל השרה
הרצאה (פרופ' שטרית)
דן יחיד  ,ג'ובראן

17:00
15:30
08:30
11:30
16:00
08:30

הערב אוניברסיטת חיפה הנחת אבן פינה
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן

08:30
09:00

11:00
08:30

12:00
15:00

09:00

09:30

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

13:00
15:00
16:00
15:00
11:30
10:30
15:00

18:00
16:30
09:00
12:00
17:00
09:30

09:30
10:00

ב 13/06/2016
ג 14/06/2016
ג 14/06/2016
ד 15/06/2016
ד 15/06/2016
ה 16/06/2016
ב 20/06/2016
ג 21/06/2016

דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
פגישה פרטית
ועדה לבחירת שופטים
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,סולברג
דן יחיד  ,ג'ובראן
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,ג'ובראן
הערב טקס קריאת רחוב ע"ש השופט ח'
כהן
פגישה פרטית

א 26/06/2016
ב 27/06/2016
ג 05/07/2016
ד 06/07/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
משלחת שופטים ללונדון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,דנציגר,מזוז

א 10/07/2016

ג 21/06/2016
ה 23/06/2016

08:30
08:30
14:00
15:30
09:00
08:30
09:00
09:00

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

10:00

10:30

09:00

10:00

09:00
09:00

15:00
15:00

הרכב אזרחי המשך ,ג'ובראן,סולברג,מזוז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
אירוע לשכת עוה"ד
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,ג'ובראן,שהם

09:00

10:00

10:00
18:00
17:00
09:00

11:00
19:00
18:00
15:00

ג 12/07/2016

ישיבה אצל הנשיאה בענין בחירת שופטים

18:00

19:00

ג 12/07/2016
ד 13/07/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,ברון

11:00
09:00

11:30
15:00

א 10/07/2016
א 10/07/2016
ב 11/07/2016
ב 11/07/2016

ד 13/07/2016
א 17/07/2016

הרכב אזרחי המשך ,ג'ובראן,פוגלמן,ברון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,זילברטל

09:00
09:00

10:00
15:00

א 17/07/2016
ב 18/07/2016
ג 19/07/2016
ד 20/07/2016
ב 25/07/2016
ג 26/07/2016

הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,מלצר,עמית
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,מזוז
דן יחיד  ,ג'ובראן
כנס שופטים בבית נשיא המדינה
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,סולברג
דן יחיד  ,ג'ובראן

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

12:30
15:00
10:00
09:00
15:00
10:00

ד 27/07/2016
ד 27/07/2016
ה 28/07/2016
א 31/07/2016
ב 01/08/2016

משלחת שופטים מאנגליה עד 30.7.16
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,דנציגר,זילברטל
טקס השבעת שופטים
פגישה אישית עם שופט
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם

08:00
09:00
11:00
12:00
09:00

08:30
15:00
11:30
13:00
15:00

ג 02/08/2016

ועדה לאיתור נשיא בית המשפט המחוזי
בבאר שבע

ג 02/08/2016
ד 03/08/2016

פגישת המשך בנושא :הועדה לבחירת
שופטים
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,מלצר,הנדל

א 07/08/2016
ב 08/08/2016

פגישת המשך בנושא :הועדה לבחירת
שופטים
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז

מיכאל שפיצר; אורית במני; סלים ג'ובראן;
אברהם טל; אדווה פנחס; שרון בר-דור;
לימור חבושה; הילה שטיינר
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן; אסתר חיות
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן; אסתר חיות

10:00

14:00
09:00

16:00
09:00

13:00

15:00
15:00

17:00
15:00

ג 09/08/2016

השבעת שופטים אצל הנשיא

11:00

11:30

ד 10/08/2016

הרכב מנהלי המשך ,ג'ובראן,מלצר,זילברטל

08:30

09:30

ד 10/08/2016
ב 15/08/2016
ג 16/08/2016
ג 16/08/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
דן יחיד  ,ג'ובראן
פגישה פרטית
ביקור שופטים בבית התפוצות
פגישה עם קבוצת סטודנטים של מוחמד
ותד
כנס בגרמניה עד 24/8/16
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,עמית,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר,דנציגר,הנדל,
זילברטל
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,ברק-ארז
ישיבת שופטים
נסיעה פרטית לחו"ל עד ליום 22/9/16
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,הנדל
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,זילברטל
דן יחיד  ,ג'ובראן
ישיבה אצל שרת המשפטים
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן

10:00
09:00
08:30
13:30

10:30
10:00
09:30
14:30

11:30
09:00
10:00
08:15

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

09:00
09:00
17:00

13:00
15:00
18:00

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

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

ה 18/08/2016
א 21/08/2016
ג 06/09/2016
ד 07/09/2016

ד 07/09/2016
א 11/09/2016
ב 12/09/2016
ג 13/09/2016
ג 27/09/2016
ד 28/09/2016
ה 29/09/2016
ה 29/09/2016
ו 30/09/2016
ד 05/10/2016
ד 05/10/2016
ה 06/10/2016
א 09/10/2016

א 09/10/2016
ב 10/10/2016
ב 10/10/2016
ה 13/10/2016

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
ישיבת שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,סולברג
דן יחיד  ,ג'ובראן

ה 13/10/2016
ד 26/10/2016

פגישה פנימית בנושא הועדה לבחירת
שופטים
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,זילברטל,סולברג

10:00
17:00
09:00
08:30
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; אסתר
חיות; סלים ג'ובראן

10:30
18:00
15:00
09:30

12:30
09:00

14:00
15:00

ד 26/10/2016
ה 27/10/2016
א 30/10/2016
ב 31/10/2016
ד 02/11/2016
א 06/11/2016

הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,פוגלמן,זילברטל
הרצאה בבית הספר הימלפרב
דן יחיד  ,ג'ובראן
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם

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

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

ג 08/11/2016

הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,זילברטל

09:00

15:00

ג 08/11/2016
ד 09/11/2016
ה 10/11/2016
ה 10/11/2016
א 13/11/2016
ב 14/11/2016
ב 14/11/2016
ב 14/11/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,זילברטל,שהם
דן יחיד  ,ג'ובראן
הערב ישיבת שופטים בשעה
דן יחיד  ,ג'ובראן )5(,
דן יחיד  ,ג'ובראן )2(,
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,ג'ובראן
ישיבה אצל הנשיאה

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

12:30
10:00
09:30
10:00
09:30
18:00
10:45
17:00

ג 15/11/2016
ג 15/11/2016
ד 16/11/2016
ב 21/11/2016
ג 22/11/2016
ד 23/11/2016
א 04/12/2016
ב 05/12/2016

ג 06/12/2016
ד 07/12/2016
א 11/12/2016
ב 12/12/2016
ג 13/12/2016
ג 13/12/2016
ד 14/12/2016
ד 14/12/2016
ה 15/12/2016
א 18/12/2016
א 18/12/2016
ב 19/12/2016
ב 19/12/2016
ג 20/12/2016
ג 20/12/2016

פגישה עם יו"ר לשכת עורכי הדין ונציגיה
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
הרכב בג"ץ  ,נאור,ג'ובראן,הנדל
דן יחיד  ,ג'ובראן
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,עמית,ברון
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,פוגלמן,סולברג
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,מזוז
הרכב מנהלי ,
ג'ובראן,חיות,דנציגר,פוגלמן,סולברג,ברק-
ארז,מזוז
נוה אילן  -הרצאה
הרכב מנהלי המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,זילברטל
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,שהם,ברון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
פגישה עם נשיא  ,IBAכאן
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברק-ארז
טקס הסמכת עורכי דין ,בנייני האומה
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
מועדון רוטרי נצרת עלית כאן
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,זילברטל,שהם
טקס השבעת שופטים בית הנשיא
מסיבת חג המולד

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן

09:30
11:45
09:15
09:00
10:15
09:00
09:00
09:00

11:30
12:45
10:15
15:00
11:15
15:00
15:00
15:00

09:00
12:00

13:00
12:30

08:30
09:00
09:00
15:00
09:00
16:30
09:00
08:30
12:30
17:00
09:00
08:30
14:00

09:30
15:00
15:00
15:30
15:00
17:00
10:00
09:30
13:00
18:00
15:00
09:00
15:00

ד 21/12/2016
ב 02/01/2017

הרכב פלילי  ,ג'ובראן,עמית,מזוז
ישיבת שופטים

ג 03/01/2017

פגישה עם השופטים רובינשטיין ,ג'ובראן
וחיות

09:00
17:00
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן; אסתר חיות
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן

08:00

09:00

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

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

09:00
09:00
08:20

12:30
15:00
09:00

09:00
09:00

13:00
15:00

16:00
08:30

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

ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ד 04/01/2017
ה 05/01/2017

פגישת עבודה שרת המשפטים
טקס מינוי נשיאים ,כאן
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,סולברג
קבוצה של זאב יפה ,תיכון עירוני א
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
(בית המשפט העליון)
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,ברון
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
(בית המשפט העליון)
דן יחיד  ,ג'ובראן
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
(בית המשפט העליון)

09:00

א 15/01/2017
א 15/01/2017
ב 16/01/2017
ג 17/01/2017

פגישה עם קבוצה של מחנכים מירושלים
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,הנדל,מזוז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרצאה בהימלפרב

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

א 08/01/2017
ב 09/01/2017
ג 10/01/2017
ג 10/01/2017
ד 11/01/2017
ד 11/01/2017
ה 12/01/2017
ה 12/01/2017

15:00
18:00

ג 17/01/2017
ד 18/01/2017

התייעצות שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,עמית,סולברג

14:00
09:00

15:00
15:00

ד 18/01/2017
א 22/01/2017
ב 23/01/2017

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,דנציגר,מזוז

17:00
09:00
09:00

18:30
15:00
15:00

ג 24/01/2017
ג 24/01/2017
ה 26/01/2017
ה 26/01/2017
א 29/01/2017

הרכב בג"ץ המשך ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
התייעצות שופטים
דן יחיד  ,ג'ובראן

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

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

א 29/01/2017
ב 30/01/2017
ג 31/01/2017

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,עמית,סולברג
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,הנדל,סולברג,
שהם

12:00
09:00
08:20

13:00
15:00
09:00

09:00

13:00

ג 31/01/2017
ד 01/02/2017
ד 01/02/2017
ה 02/02/2017
א 05/02/2017
ב 06/02/2017
ב 06/02/2017
ג 07/02/2017

הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,דנציגר,הנדל
דן יחיד  ,ג'ובראן
התייעצות שופטים
דן יחיד  ,ג'ובראן
דן יחיד  ,ג'ובראן
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,סולברג,שהם
דן יחיד  ,ג'ובראן

14:15
09:00
16:00
09:00
09:00
17:00
09:00
09:00

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

ג 31/01/2017

ג 07/02/2017
ג 07/02/2017
ד 08/02/2017
א 12/02/2017

פגישה עם תלמידים מקרית אונו
פעילות פרטית
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,סולברג,ברון
ישיבה עם סימונה פרנסיס מהנהלת בתי
המשפט

ב 13/02/2017
ג 14/02/2017
ד 15/02/2017
ה 16/02/2017
א 19/02/2017
א 19/02/2017
ב 20/02/2017
ג 21/02/2017

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,עמית,מזוז
מפגש עם קבוצה מבוסטון ,ADC ,כאן
פגישה עם חברי הקונגרס
פגישה אישית עם שופטת
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,שהם,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,סולברג
,שהם

ג 21/02/2017
ד 22/02/2017

התייעצות
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,עמית,מזוז
ועדה לבחירת שופטים אצל השרה (בית
המשפט העליון)
פגישה עם סטודנטים מברזיל
מסיבת סיום מתמחים ,כאן
פגישה פרטית
ביקור של משפחת מתמחה
צילומים ,כאן

ג 21/02/2017

ד 22/02/2017
ה 23/02/2017
ה 23/02/2017
א 26/02/2017
א 26/02/2017
א 26/02/2017

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן; אסתר חיות

11:15
12:00
09:00

12:15
13:00
15:00

10:00

10:30

09:00
09:00
09:00
09:00
11:00
16:00
09:00
08:20

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

09:00

13:00

14:00
09:00

14:30
15:00

16:00
08:30
13:30
10:00
11:00
14:30

16:30
09:00
14:00
10:30
11:30
15:00

הערב אירוע פרידה מהשופט לוין ,כאן
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,הנדל,סולברג

09:00

15:00

ה 02/03/2017
ה 02/03/2017
ב 06/03/2017
ג 07/03/2017
ג 07/03/2017

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
הרצאה בפני צוערים מאונ' חיפה
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,ברק-ארז,ברון
פגישה אישית עם שופט ,כאן
פגישה עם קבוצה מג'ורג' טאון

08:30
11:30
09:00
10:00
15:00

09:30
12:00
15:00
10:30
15:30

ג 07/03/2017
ד 08/03/2017
ד 08/03/2017
ה 09/03/2017

הוועדה לבחירת שופטים
דן יחיד  ,ג'ובראן
מסיבת פורים
בית ספר נוטר דאם מעיליה ,כאן

א 12/03/2017
א 12/03/2017
ג 14/03/2017
ג 14/03/2017
ד 15/03/2017
ה 16/03/2017
א 19/03/2017
א 19/03/2017
א 19/03/2017
ב 20/03/2017
ג 21/03/2017

הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,מלצר,שהם
קריאת מגילה
הערב פרס צלטנר באונ' תל אביב
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,עמית
פגישה פרטית
קבוצת תלמידים מטרה סנטה ,עכו
מפגש עם קבוצה משיקגו
דן יחיד  ,ג'ובראן
קבוצה של רטרי ,גדרה
הערב ישיבת שופטים
פגישה עם נציגת קרן גרוס
ועדה לבחירת שופטים אצל השרה (למחוזי
ושלום)

ד 01/03/2017
ד 01/03/2017

ג 21/03/2017

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; סלים
ג'ובראן

16:00
09:00
13:00
11:30

17:00
10:00
13:30
12:00

10:00
11:00
17:00
09:00
09:00
11:30
14:30
09:00
11:00
17:00
08:30

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

11:00

11:30

פגישה עם סטודנטים ובוגרים של מרכז
שלום במכללת קרית אונו ,כאן
הרכב מנהלי המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,ברון
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,הנדל
הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,עמית,מזוז
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,דנציגר,פוגלמן

10:00

10:30

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

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

ב 27/03/2017
ג 28/03/2017
ד 29/03/2017

הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,פוגלמן,סולברג
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,עמית
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,מזוז

09:00
09:00
09:00

10:00
15:00
15:00

א 02/04/2017

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרמת כוסית; ובשעה  16:00הרמת כוסית
של מחלקת ביטחון
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,ג'ובראן,מזוז
ישיבת הנהלת קרן גרוס ,כאן
מפגש עם קבוצה ממכון ברנקו וייס

10:00

10:30

14:00
17:00
09:00
16:30
14:30

14:30
18:00
15:00
17:30
15:30

ה 27/04/2017
ד 03/05/2017
ד 03/05/2017
ה 04/05/2017

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,חיות,מלצר
התייעצות שופטים
פגישה אישית עם שופט
פרידה מהשופט זילברטל ,כאן

09:00
07:30
11:00
13:30

10:00
08:00
11:30
14:30

א 07/05/2017

ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים

10:00

10:30

ד 22/03/2017
ד 22/03/2017
ה 23/03/2017
א 26/03/2017
ב 27/03/2017

א 02/04/2017
ב 03/04/2017
ב 03/04/2017
ג 04/04/2017
ג 04/04/2017

א 07/05/2017
ב 08/05/2017
ב 08/05/2017
ג 09/05/2017
ד 10/05/2017
ה 11/05/2017
ד 17/05/2017
ו 19/05/2017
א 21/05/2017
א 04/06/2017
ב 05/06/2017
א 11/06/2017
ב 12/06/2017
ג 13/06/2017

ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ד 14/06/2017
ד 14/06/2017

הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל
,פוגלמן
ישיבת שופטים
מפגש עם קבוצה של פרופ' קריאני ,כאן
פגישה עם הבישוף מקנטרברי
הרצאה במלוןן דן (קבוצה של עו"ד ישראל -
גרמניה)
קבוצה של ארגון רוטרי

14:00
17:00

15:00
18:00

10:00

10:30

09:00
11:30

09:30
12:00

10:00
12:00

10:30
12:30

מפגש עם מנהלים ממשרד המשפטים ,כאן
פרידה מהשופט זילברטל
נסיעה ליוון מטעם משרד החוץ עד ליום
26.5.2017
כנס אונ' בר-אילן
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
ועדה לבחירת שופטים
טקס מינוי שופטי עליון
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,
הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שהם,ברק-
ארז,מזוז,ברון
פרישה של השופט רובינשטיין
ישיבת קרן גרוס

08:30
17:00
15:30
10:00
16:00

09:00
18:00
16:00
10:30
17:00

10:30
11:00
16:00

13:00
11:30
17:00

פגישה עם חבר הנאמנים של האונ' העברית

10:00

10:30

ד 14/06/2017
א 25/06/2017

דן יחיד  ,ג'ובראן
התייעצות שופטים

13:00
16:15

14:00
16:45

א 02/07/2017
ב 03/07/2017
ד 05/07/2017
ה 06/07/2017
ו 07/07/2017

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,דנציגר,ברון
ישיבת שופטים
הנחת אבן פינה לבית משפט בחדרה
הערב טקס של השופטת שטרסברג
סופ"ש עיון שופטי בית משפט עליון

08:30
17:00
16:00

09:30
18:00
17:00

10:30

11:00

א 09/07/2017

ועדת חוקה של הכנסת עם הנשיאה והשרה

14:00

15:00

א 09/07/2017
ג 11/07/2017
ד 12/07/2017
ה 13/07/2017
א 16/07/2017
ג 18/07/2017
ג 18/07/2017
ה 20/07/2017

ועדה לבחירת עוזר משפטי מצטיין 2017
פגישה פרטית
פגישה פרטית
קבוצת סטודנטים מקליפורניה
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
ועדה לבחירת שופטים אצל השרה
טקס השבעת שופטים בבית הנשיא
מפגש עם פרופ' שמעון שטרית והשופטת
אנג'ליקה נוסברגר

ד 27/07/2017

גלעד לובינסקי זיו; אסתר חיות; סלים
ג'ובראן

11:00
10:00
09:30
11:00
16:00
08:30
11:00
11:00

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

