יומן הנשיאה חיות
תאריך
א 03/01/2016
ב 04/01/2016
ה 07/01/2016
ה 07/01/2016
א 10/01/2016
ב 11/01/2016
ב 11/01/2016
ב 11/01/2016
ג 12/01/2016
ג 12/01/2016
ד 13/01/2016
ד 13/01/2016
ב 18/01/2016
ב 18/01/2016
ג 19/01/2016
ד 20/01/2016
ד 20/01/2016
ד 20/01/2016
ה 21/01/2016
ג 26/01/2016
ה 28/01/2016
ה 28/01/2016
א 31/01/2016
א 31/01/2016
ב 01/02/2016
ד 03/02/2016
ד 03/02/2016
ה 04/02/2016
א 07/02/2016
ב 08/02/2016
ב 08/02/2016
ג 09/02/2016
ג 09/02/2016
ג 09/02/2016

נושא
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,סולברג
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,עמית,סולברג
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,סולברג
הרכב מנהלי המשך ,חיות,עמית,סולברג
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,עמית,
סולברג
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברק-ארז
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,הנדל
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,דנציגר
פגישה בנושא משלחת לפולין " -שופטים כעדים"
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
פגישה אישית עם איש אקדמיה
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,חיות,מלצר
הרכב בג"ץ  ,חיות,פוגלמן,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,חיות,עמית
כנס העמותה למשפט ציבורי ( -כנס מיום  28.1.2016עד
 )31.1.2016במלון דן כרמל חיפה
הרכב אזרחי  ,חיות,דנציגר,פוגלמן
התייעצות שופטים
ביקור שופטים בספרייה הלאומית בירושלים
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,פוגלמן,סולברג
פגישה אישית
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברון
פגישה אישית עם שופטת
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,הנדל,
סולברג
דן יחיד

משתתפים דרושים

מיכאל שפיצר; אסתר חיות

מיכאל שפיצר; אורית במני; אסתר חיות; נחשון פישר;
שרון בר-דור;
מיכאל שפיצר; אסתר חיות

שעת התחלה שעת סיום
16:30
16:00
15:00
09:00
15:00
09:00
17:00
16:00
10:30
09:00
16:00
17:00
08:30

11:15
15:00
17:00
18:00
09:00

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

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

17:00

18:00

11:30
13:00
15:30
16:00
09:00
09:00

12:15
14:00
16:00
17:00
15:00
10:00

09:00
09:00
13:30
09:00
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
17:00
08:30

15:00
09:30
14:30
15:00
13:00
14:00
15:00
15:00
15:00
18:00
09:00

09:00
12:00

13:00
13:00

ה 11/02/2016
ה 11/02/2016
ה 11/02/2016
א 14/02/2016
א 14/02/2016
ב 15/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ד 17/02/2016
ה 18/02/2016
א 21/02/2016
א 21/02/2016
ב 22/02/2016
ב 22/02/2016

פגישה עם נשיא בית המשפט העליון הסינגפורי
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,שהם
התייעצות שופטים
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,חיות,סולברג
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,פוגלמן,סולברג
דן יחיד
הרכב מנהלי המשך ,חיות,סולברג,ברון
התייעצות שופטים
דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברון
דן יחיד
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,פוגלמן
התייעצות שופטים
פגישה עם מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ועם היועץ
המשפטי לוועדה
דן יחיד
מסיבת פרידה מהמתמחים
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,עמית
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,מלצר,זילברטל
הרכב בג"ץ  ,חיות,דנציגר,שהם

ג 01/03/2016
ג 01/03/2016
ג 01/03/2016
ד 02/03/2016
ה 03/03/2016
א 06/03/2016
ב 07/03/2016
ג 08/03/2016
ד 09/03/2016
ה 10/03/2016
ה 10/03/2016
ב 14/03/2016
ב 14/03/2016
ג 15/03/2016
ג 15/03/2016
ד 16/03/2016
ה 17/03/2016
ה 17/03/2016
א 20/03/2016
ב 21/03/2016

התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,עמית
פגישה אישית
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,מזוז
סיור פרידה ממתמחה
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,זילברטל
מפגש של שופטות בית המשפט העליון עם חברות כנסת
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,פוגלמן,זילברטל
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,מזוז
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,מזוז
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,פוגלמן
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי  ,נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר
מפגש עם סטודנטים מאוניברסיטת קולומביה
הרכב אזרחי המשך ,חיות,עמית,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברון
מסיבת פורים של עובדי בית המשפט
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברק-ארז

ג 23/02/2016
ד 24/02/2016
ד 24/02/2016
ה 25/02/2016
א 28/02/2016
ב 29/02/2016

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אליקים רובינשטיין; סלים ג'ובראן; אסתר חיות; חנן מלצר

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

12:00
15:00
15:45
09:30
16:30
10:00
10:30
17:30
10:00
15:00
10:00
17:30
15:00
17:15

11:00
09:00
14:00
09:00
10:00
09:00

12:00
10:00
15:00
15:00
11:00
15:00

08:30
09:00
12:00
13:00
09:00
08:00
09:00
18:30
16:00
09:00
09:00
09:00
17:00
09:30
10:00
09:30
07:00
09:30
13:30
07:00

09:00
13:00
13:00
13:30
15:00
09:00
15:00
19:00
17:00
15:00
10:00
15:00
18:00
10:00
13:00
10:30
08:00
13:00
14:30
13:00

ה 24/03/2016
ה 24/03/2016
ב 28/03/2016
ב 28/03/2016

התייעצות שופטים
הקראת מגילה בבית המשפט
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,חיות,ברק-ארז

ד 30/03/2016
ה 31/03/2016
א 03/04/2016
ב 04/04/2016
ג 05/04/2016

ישיבה בנושא קורס מועמדים לשפיטה אפריל-מאי 2016
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,סולברג
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,סולברג
כנס לשכת עוה"ד באילת
כנס לשכת עוה"ד באילת  -בשעה  - 12:15השתתפות
בפנאל תביעות נזיקין נגד נושאי משרה
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברון
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,ברון
הרכב פלילי  ,חיות,סולברג,ברק-ארז
הרמת כוסית לכבוד החג
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,הנדל,פוגלמן,
עמית,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
הרמת כוסית לשכתית לכבוד החג
הרמת כוסית לכבוד החג של משמר בתי המשפט
ערב לזכרו של הנשיא לנדוי באקדמיה למוסיקה בירושלים
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,חיות,זילברטל
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,ברון
דן יחיד
דן יחיד
התייעצות שופטים
טכס יום השואה
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,מזוז
דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,דנציגר,עמית,מזוז
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,חיות
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
טקס חלוקת מלגות על שם השופט אדמונד לוי ז"ל
מפגש עם קבוצת נשים מנהיגות מאוסטרליה

ד 06/04/2016
א 10/04/2016
ב 11/04/2016
ב 11/04/2016
ג 12/04/2016
ה 14/04/2016
ה 14/04/2016
א 17/04/2016
א 17/04/2016
ב 18/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ה 21/04/2016
ג 03/05/2016
ג 03/05/2016
ד 04/05/2016
ד 04/05/2016
ד 04/05/2016
ה 05/05/2016
ה 05/05/2016
א 08/05/2016
א 08/05/2016
ב 09/05/2016
ג 10/05/2016
ד 11/05/2016
ו 13/05/2016
א 15/05/2016

08:30
11:00
11:30
16:30
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; ניל הנדל; יצחק עמית; צבי זילברטל; שלמה
לוין ד"ר

מיכאל שפיצר; אסתר חיות;

08:45
12:00
15:00
17:30

18:00
09:00
16:00
09:00
09:00

19:00
15:00
17:00
15:00
10:00

12:00

14:00

09:00
09:00
17:00
09:00
09:00
15:00
09:20

10:00
15:00
18:00
10:00
15:00
16:00
09:50

10:00
09:00
11:30
16:00
18:00
09:00
09:00
10:00
09:00
14:00
15:30
08:00
09:30
09:00
11:00
17:00
10:30
08:00
10:30
16:30

13:00
15:00
12:30
17:00
22:00
15:00
10:00
15:00
10:00
15:00
16:30
09:00
15:00
10:00
13:00
18:00
11:30
09:30
11:30
17:30

א 15/05/2016
ב 16/05/2016
ג 17/05/2016
ד 18/05/2016
ד 18/05/2016
ה 19/05/2016
ב 23/05/2016
ג 24/05/2016
ג 24/05/2016
ה 26/05/2016
א 29/05/2016
ב 30/05/2016
ג 31/05/2016
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
ג 07/06/2016
ד 08/06/2016
ה 09/06/2016
ד 15/06/2016
ה 16/06/2016
ב 20/06/2016
ג 21/06/2016
ג 21/06/2016
ה 23/06/2016
א 26/06/2016
ב 27/06/2016
ה 07/07/2016
א 10/07/2016
ב 11/07/2016

ישיבת הכנה לקראת השתלמות בנושא כתיבת פסקי דין
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברק-ארז
ביקור בביה"ס למשפטים במכללה האקדמית ספיר
דן יחיד  ,חיות
פגישה אישית
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,דנציגר,הנדל,
זילברטל,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
ישיבת הכנה פנימית לישיבת נשיאות ועדת הבחירות
המרכזית
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
ישיבת נשיאות ועדת הבחירות המרכזית
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,פוגלמן,שהם
השקת הספר "זאת ועו"ד"
השקת ספר זכויות הקהילה הגאה
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,שהם
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
דן יחיד
כנס  20שנה לסניגוריה הציבורית
שיח בין הנשיאה בדימ' ביניש לסופר חיים באר במסגרת
השתלמות שופטים בנושא כתיבת פסקי דין
פגישה עם קצינת שירות המבחן למבוגרים
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,מזוז
סלים ג'ובראן; גלעד לובינסקי
ועדה לבחירת עוזר משפטי מצטיין
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,זילברטל
פגישה עם קצינת שירות המבחן למבוגרים
קונצרט וטקס חלוקת מלגות ע"ש רן ברון (בנה של השופטת
ענת ברון)
הרכב אזרחי  ,חיות,מזוז,ברון
בת מצווה לבת של עובדת הלשכה
משלחת גומלין של שופטי בית המשפט העליון לאנגליה
מיום  27ביוני עד  5ביולי
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,חיות,ברון
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
מיכאל שפיצר; אסתר חיות;
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,מזוז

17:30
09:00
11:00
09:00
13:00
09:00
09:00
09:40

18:30
15:00
12:00
10:00
13:30
15:00
15:00
10:00

10:00
09:00

13:00
15:00

10:00
09:00
10:30
14:00
09:00
17:30
18:00
09:00
17:00
08:30
09:00
15:00

11:00
15:00
13:00
14:30
10:00
18:30
18:30
15:00
18:00
09:00
10:00
16:00

20:00
15:00
09:00
15:30
09:00
09:00
09:00

21:00
16:00
15:00
17:00
15:00
15:00
10:00

20:00
09:00
19:30

20:30
15:00
20:30

09:00

15:00

11:00
09:00

12:00
15:00

ב 11/07/2016
ג 12/07/2016

ישיבת שופטים
התייעצות שופטים

ג 12/07/2016
ד 13/07/2016
ה 14/07/2016
ה 14/07/2016
ב 18/07/2016
ד 20/07/2016
ה 21/07/2016
ב 25/07/2016

פגישה בנושא :הועדה לבחירת שופטים
מפגש בנושא תובענות ייצוגיות של שופטים מכל הארץ
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,שהם
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,עמית
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברון
כנס לכבוד מערכת בתי המשפט בבית הנשיא בירושלים
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברון
פגישה עם השופט קובי שקד בנוגע לכתיבת הקדמה לספרו
בתי משפט לעניינים מקומיים
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברון
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז

ג 02/08/2016
ד 03/08/2016
ה 04/08/2016
ו 05/08/2016
א 07/08/2016

פגישת המשך בנושא :הועדה לבחירת שופטים
דן יחיד
דן יחיד
דן יחיד
דן יחיד

א 07/08/2016
ב 08/08/2016
ב 08/08/2016
ב 08/08/2016
ג 09/08/2016
ג 09/08/2016
ד 10/08/2016

פגישת המשך בנושא :הועדה לבחירת שופטים
דן יחיד
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
דן יחיד
התייעצות שופטים
דן יחיד
ביקור שופטי בית המשפט העליון באגף החדש במוזיאון
העם היהודי בבית התפוצות
דן יחיד
צילומי פרידה ממתמחים
פרופ' חיים זנדברג  -מסירת ספרו :חוק יסוד :מקרקעי
ישראל בסדרת הפירושים לחוקי היסוד
פגישה עבודה עם מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות
המדינה
פעילות פרטית
פגישה אישית עם שופט
פגישה עם מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ועם היועץ
המשפטי לוועדה
התייעצות שופטים

ב 25/07/2016
ד 27/07/2016
ב 01/08/2016

ג 16/08/2016
ד 17/08/2016
ה 18/08/2016
א 21/08/2016
א 21/08/2016
א 28/08/2016
ב 29/08/2016
ב 29/08/2016
ב 29/08/2016

17:00
16:00
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אליקים רובינשטיין; אסתר חיות; סלים ג'ובראן

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

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

18:00
17:00

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

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

17:00
09:00
09:00

18:00
15:00
15:00

14:00
10:30
09:00
09:45
10:00

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

16:00
09:00
16:00
17:00
09:30
12:30
10:00

17:00
10:00
16:30
17:30
10:30
13:30
11:00

15:00
09:00
11:00

16:00
10:00
12:00

11:00

12:00

16:30
10:00
09:00

17:30
10:30
09:30

09:30
12:30

10:30
13:00

ב 29/08/2016
ג 30/08/2016
ב 12/09/2016
ב 12/09/2016
ג 13/09/2016
ג 13/09/2016

התייעצות שופטים
מסיבת סיום למתמחי ספטמבר 2015
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברון
ישיבת שופטים
דן יחיד
התייעצות שופטים

13:00
11:00
09:00
17:00
08:30
09:30

13:30
12:00
15:00
18:00
09:30
10:00

ג 13/09/2016
ה 15/09/2016
ה 15/09/2016
ב 19/09/2016
ג 20/09/2016
ה 22/09/2016
א 25/09/2016
ב 26/09/2016
ב 26/09/2016
ב 26/09/2016

הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,חיות,דנציגר,הנדל,עמית ,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,מזוז
סיור פרידה ממתמחה
הרכב אזרחי  ,חיות,הנדל,זילברטל
פעילות פרטית
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,עמית
הרכב מנהלי המשך ,נאור,חיות,ברק-ארז
פגישה אצל הנשיאה בנושא הוועדה לבחירת שופטים

10:00
09:00
09:00
09:00
12:00
09:00
16:00
09:00
16:00
17:00

13:00
15:00
10:00
15:00
13:00
15:00
16:30
15:00
17:00
18:00

ב 26/09/2016
ד 28/09/2016
ה 29/09/2016
ה 29/09/2016
ה 29/09/2016
א 09/10/2016
א 09/10/2016
ב 10/10/2016
ב 10/10/2016

פגישה פנימית בנושא הועדה לבחירת שופטים
הרמת כוסית לראש השנה
הרכב פלילי  ,חיות,מלצר,שהם
הרכב פלילי המשך ,חיות,מלצר,פוגלמן
פעילות פרטית
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי  ,נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,דנציגר
ישיבת שופטים

ה 13/10/2016
ד 26/10/2016
ה 27/10/2016
ב 31/10/2016

פגישה פנימית בנושא הועדה לבחירת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברון
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז

ג 01/11/2016
ד 02/11/2016
ד 02/11/2016

התייעצות עם השופטים אסתר חיות וחנן מלצר
הרכב פלילי  ,חיות,עמית,סולברג
פגישה אישית עם שופטת
משלחת גומלין של שופטי בית המשפט העליון לצרפת מיום
 7עד  9בנובמבר
ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר
הביטחון יצחק רבין
פגישה עם השופט קובי שקד  -מסירת ספרו בתי משפט
לעניינים מקומיים

ב 07/11/2016
א 13/11/2016
ב 14/11/2016

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

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

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; חנן מלצר

17:00
13:30
09:00
13:00
16:00
09:30
10:00
09:00
17:00
12:30
17:30
09:00
09:00
11:00
11:30
17:00

18:00
14:30
15:00
14:00
16:30
10:00
13:00
15:00
18:00
14:00
18:30
15:00
15:00
11:30
15:00
17:30

17:00

18:00

14:00

14:30

ב 14/11/2016

פגישת עבודה עם השופט גדעון גינת

ב 14/11/2016
ב 14/11/2016
ג 15/11/2016

התייעצות
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,מזוז,ברון
פגישת עבודה עם מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ועם
היועץ המשפטי לוועדה בנושא כללי נציבות שירות המדינה
פגישה עם מתמחה לשעבר
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,מזוז
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,מזוז
התייעצות שופטים
כנס פתיחת שנת המשפט באוניברסיטת חיפה
הרכב פלילי  ,חיות,עמית,סולברג
הרכב פלילי ,
רובינשטיין,חיות,הנדל,עמית,סולברג,שהם,ברק-ארז
מפגש עם ארגון קבוצת השגרירים של מדינות אסיה
והפאסיפיק בישראל
טקס חלוקת פרסים לעובדים בעלי הישגים מיוחדים
הרכב פלילי  ,חיות,עמית,שהם
פגישת עבודה עם מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ועם
היועץ המשפטי לוועדה בנושא תקציב הוועדה לשנים -2018
2017
כנס העמותה למשפט ציבורי ,מלון אלמה בזכרון יעקב
יום עיון למנחי השתלמויות לשנת  2017במלון נווה אילן
פגישת עבודה עם מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ועם
היועץ המשפטי לוועדה בנושא תקציב הוועדה לשנים -2018
2017
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,חיות
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
מיכאל שפיצר; אסתר חיות;
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
הרכב מנהלי  ,ג'ובראן,חיות,דנציגר,פוגלמן,סולברג,ברק-
ארז,מזוז
ישיבת נשיאות ועדת הבחירות המרכזית בנושא תקציב
הוועדה
ישיבת מליאת ועדת הבחירות המרכזית בנושא תקציב
הוועדה
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברק-ארז
משלחת גומלין של שופטי בית המשפט העליון לגרמניה
מיום  12עד  14בדצמבר

ד 16/11/2016
ד 16/11/2016
ה 17/11/2016
ה 17/11/2016
ה 17/11/2016
ה 24/11/2016
ב 28/11/2016
ג 29/11/2016
ג 29/11/2016
ג 29/11/2016
ד 30/11/2016

ד 30/11/2016
ו 02/12/2016
א 04/12/2016

א 04/12/2016
ב 05/12/2016
ב 05/12/2016
ג 06/12/2016
ג 06/12/2016
ד 07/12/2016
ה 08/12/2016
ב 12/12/2016
ה 15/12/2016
ב 19/12/2016

15:00
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אליקים רובינשטיין; סלים ג'ובראן; אסתר חיות

ערב זיכרון לבתו המנוחה של המשנה לנשיאה א' רובינשטיין
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברק-ארז

15:30

16:00
17:00
07:00

16:30
18:00
13:00

09:00
13:00
09:00
09:00
17:00
18:00
09:00

10:00
13:30
15:00
10:00
18:00
20:30
15:00

09:00

13:00

14:00
17:00
09:00

15:00
18:00
15:00

16:00
08:00
08:00

17:30
09:00
09:00

18:00
09:00

19:00
15:00

15:30

16:30

09:00

13:00

15:00

17:00

10:00
09:00

12:00
15:00

20:00
09:00

21:00
15:00

ב 19/12/2016
ב 19/12/2016

התייעצות שופטים
ישיבת שופטים

ג 20/12/2016

פגישה בנושא משלחת "שופטים כעדים" לפולין 2017
בערך ב  - 12:15עו"ד אלעד אופיר יגיע לתת את ספרו
"תובענות יצוגיות בישראל"
חגיגת כריסמס של השופט ג'ובראן
הרצאה של קלברזי
פגישה אישית
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,סולברג,ברק-ארז
תערוכת "שאר רוח" של עובדים יוצרים בבתי משפט
הדלקת נרות חנוכה
כנס לכבודו של השופט מישאל חשין ז"ל בנושא אתיקה
לשופטים
פגישה אישית
פגישה עם היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית
לחתימה על כתב מינוי למנכ"לית הוועדה
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,ברון
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל
אירוע פרטי
הרכב אזרחי המשך ,חיות,זילברטל,ברק-ארז
הדלקת נרות חנוכה לעובדי בית המשפט
דן יחיד
דן יחיד
התייעצות שופטים
דן יחיד
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,עמית,ברון
ישיבת שופטים

ג 20/12/2016
ג 20/12/2016
ג 20/12/2016
ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
ה 22/12/2016
ה 22/12/2016
א 25/12/2016
א 25/12/2016
ב 26/12/2016
ג 27/12/2016
ד 28/12/2016
ה 29/12/2016
ה 29/12/2016
ו 30/12/2016
א 01/01/2017
א 01/01/2017
ב 02/01/2017
ב 02/01/2017
ב 02/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ד 04/01/2017
ה 05/01/2017
א 08/01/2017
ב 09/01/2017
ג 10/01/2017
ג 10/01/2017
ד 11/01/2017

פגישה עם השופטים רובינשטיין ,ג'ובראן וחיות
התייעצות שופטים
קבלת פנים  -לטקס הענקת כתבי מינוי לנשיאים ,סגני נשיא,
שופטים בכירים ורשמים
טקס הענקת כתבי מינוי לנשיאים ,סגני נשיא ,שופטים
בכירים ורשמים
דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,ברון
דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברק-ארז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
פגישה אישית

16:00
17:00

17:00
18:00

מיכאל שפיצר; אורית במני; שרון בר-דור; יפה מור ; נחשון
פישר; אסתר חיות
08:00

09:00

12:00
14:00
19:00
14:30
16:00
17:00
13:30

13:00
15:00
20:00
15:00
17:00
18:00
14:30

15:00
13:00

16:00
13:30

15:00
09:00
10:00
15:30
09:00
13:30
09:00
11:30
16:00
10:30
12:30
17:00

15:30
15:00
13:00
16:30
10:00
14:00
10:00
12:30
16:30
11:30
13:30
18:00

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

08:00
14:00

09:00
14:30

16:30

17:00

17:30
09:00
09:00
09:30
09:00
08:20
09:00
13:30

18:30
10:00
15:00
10:30
15:00
09:00
13:00
14:00

ד 11/01/2017
ה 12/01/2017
ה 12/01/2017
א 15/01/2017
ב 16/01/2017
ג 17/01/2017

דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי המשך ,חיות,שהם,ברון
ארוחת צהריים לשכתית
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,ברון
התייעצות שופטים
פגישה עם היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית
בנושא חוק מימון מפלגות
פגישה אישית
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברון
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מזוז,ברון
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,ברק-ארז
פגישה אישית
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,מזוז
פגישה פנימית עם השופטים :א' רובינשטיין ,א' חיות וס'
ג'ובראן
פרידה מהשופט צחי ענבר בבית הפרקליט בת"א
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
הרצאה לעורכי דין על חוזה בלתי חוקי
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,הנדל,סולברג,שהם

ד 01/02/2017
ה 02/02/2017
ב 06/02/2017
ב 06/02/2017
ג 07/02/2017
ד 08/02/2017
ה 09/02/2017
א 12/02/2017
ב 13/02/2017
ה 16/02/2017
ב 20/02/2017
ב 20/02/2017
ג 21/02/2017

פגישה עם השופטים :א' רובינשטיין ,א' חיות ,ס' ג'ובראן
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,מזוז
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,דנציגר,פוגלמן,ברון
פגישה אישית
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,מזוז
פגישה פרטית
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,הנדל,סולברג
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברון
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,סולברג,שהם

ג 21/02/2017
ה 23/02/2017
ה 23/02/2017

התייעצות
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,ברק-ארז
מסיבת סיום למתמחים

ג 17/01/2017
ד 18/01/2017
ה 19/01/2017
ה 19/01/2017
ב 23/01/2017
ד 25/01/2017
ה 26/01/2017
ה 26/01/2017
ה 26/01/2017
ב 30/01/2017
ב 30/01/2017
ג 31/01/2017
ג 31/01/2017

ג 21/02/2017

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

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

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

16:00
09:00
11:30
13:30
09:00
14:00

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

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

16:00
14:30
15:00
17:00
15:00
13:30
15:00

15:30
17:30
09:00
18:30
08:20

16:30
18:30
15:00
19:00
09:00

09:00

13:00

16:00
09:00
09:00
17:00
09:00
13:00
09:00
08:15
09:00
09:00
09:00
17:30
08:20

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

09:00

13:00

14:00
09:00
13:30

14:30
15:00
14:30

ה 23/02/2017
א 26/02/2017
א 26/02/2017
א 26/02/2017
ב 27/02/2017
ב 27/02/2017
ב 27/02/2017
ג 28/02/2017
ג 28/02/2017

הרכב בג"ץ המשך ,חיות,שהם,ברק-ארז
התייעצות שופטים
צילומי פרידה ממתמחים
מסיבת פרישה לשופטת יהודית אמסטרדם
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,מזוז
הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,חיות,עמית
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,הנדל,סולברג
התייעצות שופטים
פגישה עם היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית
בעניין כללי שירות המדינה מינויים
פגישה פרטית
אירוע פרידה מהשופט בדימוס ד"ר שלמה לוין
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,מזוז
התייעצות שופטים
פגישה פרטית
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,רובינשטיין,חיות
הרכב פלילי המשך ,חיות,מלצר,ברון
פגישה עם סטודנטים מב"ס למשפטים מאוניברסיטת
פנסילבניה
התייעצות עם השופטים חיות ומזוז בנושא הקמת ערכאת
ערעור בבתי המשפט המחוזיים
מסיבת פורים של עובדי בית המשפט
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
קריאת מגילה בבית המשפט
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
דן יחיד
פגישה בנושא :תערוכה של משפטי שואה ממחוז הסן
בגרמניה

ד 15/03/2017
ה 16/03/2017
א 19/03/2017
א 19/03/2017
ב 20/03/2017
ב 20/03/2017
ג 21/03/2017
ג 21/03/2017
ד 22/03/2017

מפגש עם סטודנטים מבי"ס למשפטים באוניברסיטת Duke
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברון
סיור פרידה ממתמחה
ראיונות למועמדים להתמחות
דן יחיד
ראיונות למועמדים להתמחות
דן יחיד
ראיונות למועמדים להתמחות
דן יחיד

ד 01/03/2017
ד 01/03/2017
ד 01/03/2017
ה 02/03/2017
ה 02/03/2017
א 05/03/2017
ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ג 07/03/2017
ג 07/03/2017
ד 08/03/2017
ד 08/03/2017
ה 09/03/2017
א 12/03/2017
ב 13/03/2017
ג 14/03/2017
ג 14/03/2017

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; מני מזוז

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; יורם דנציגר; אורנה יאיר

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

16:30
10:30
17:30
20:30
15:00
17:00
18:15
10:00
14:30

11:30
13:00
17:30
09:00
15:00
10:30
08:00
09:00
11:30
16:00

12:00
13:30
18:30
15:00
16:00
11:00
08:30
15:00
12:30
17:00

09:30

10:30

14:00
14:00
16:00
09:00
11:00
09:00
09:00

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

14:00

14:30

10:30
09:00
08:00
16:00
09:30
15:00
09:30
11:00
09:30

11:30
15:00
09:00
18:30
10:30
17:00
10:30
13:30
10:30

ה 23/03/2017
ה 23/03/2017
א 02/04/2017
א 02/04/2017
ב 03/04/2017

הרכב אזרחי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
דן יחיד
הרמת כוסית לכבוד החג
הרמת כוסית לכבוד החג של משמר בתי המשפט
ישיבת שופטים
ארוחת צהריים עם התובע הכללי של סין בהשתתפות שרת
המשפטים ,השופטת א' חיות והיועמ"ש מנדלבליט
נאום למשלחת נשים מנהיגות מרחבי ארה"ב
דן יחיד
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,חיות,סולברג,ברון
טכס יום השואה
הרכב אזרחי המשך ,חיות,שהם,מזוז
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
פגישה עם יו"ר לשכת עורכי הדין עו"ד אפי נווה
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,חיות,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,ברק-ארז,מזוז
ועדת משנה לבחירת שופטים
פגישה עם שרת המשפטים
טכס יום הזיכרון לחללי מערכות הזיכרון

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

פגישה עם השופטים ג'ובראן וחיות
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,שהם
אירוע פרידה מהשופט זילברטל
הרכב פלילי המשך ,חיות,מלצר,ברון
פגישה אישית עם הנשיאה ועו"ד
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל,פוגלמן
פגישה עם מתמחה
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מזוז,ברון
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,סולברג
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,הנדל,סולברג,מזוז
הרכב פלילי  ,חיות,מלצר,עמית,שהם,ברון
ועדת משנה לבחירת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז

ב 15/05/2017
ב 15/05/2017

ארוחת צהריים עם הלורד תומס ורעייתו
הרצאה של הלורד ג'ון תומס

ג 04/04/2017
ה 06/04/2017
ה 06/04/2017
א 09/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ד 26/04/2017
ה 27/04/2017
ה 27/04/2017
ה 27/04/2017
א 30/04/2017
א 30/04/2017
ב 01/05/2017

א 07/05/2017
א 07/05/2017
ב 08/05/2017
ב 08/05/2017
ג 09/05/2017
ג 09/05/2017
ג 09/05/2017
ה 11/05/2017
א 14/05/2017
ב 15/05/2017

מיכאל שפיצר;אסתר חיות;

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

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות

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

15:00
16:30
15:00
17:00
18:00

12:00
11:30
12:30
14:00
09:00
14:00
16:00

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

18:30
13:30
09:00
09:00
09:00
10:00
15:30
08:30

19:30
14:00
10:00
10:00
10:00
13:00
16:30
09:30

07:30
09:00
13:30
16:00
17:00

08:00
15:00
14:00
17:00
18:00

14:00
18:00
09:00
17:00
09:00
14:00
14:30
09:00
10:00
09:00

15:00
19:00
10:00
18:00
15:00
14:30
15:30
13:00
11:00
15:00

14:00
18:30

15:30
19:30

ג 16/05/2017
ה 18/05/2017
ו 19/05/2017
ב 22/05/2017
ב 22/05/2017
ג 23/05/2017
ה 25/05/2017
ב 05/06/2017

התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,חיות,הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שהם,ברק-ארז,ברון
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
אירוע לכבוד פרישתו של השופט צ' זילברטל
הרכב אזרחי המשך ,חיות,דנציגר,מזוז
הרכב פלילי המשך ,חיות,פוגלמן,ברון
השתתפות במושב פתרון סכסוכים בכנס הלשכה באילת
הרכב אזרחי המשך ,חיות,סולברג,ברק-ארז
ישיבת שופטים

ד 07/06/2017

פגישת הכנה לקראת הוועדה לבחירת שופטים

ד 07/06/2017
ה 08/06/2017
ה 08/06/2017
ו 09/06/2017
א 11/06/2017
א 11/06/2017
א 11/06/2017
ב 12/06/2017
ג 13/06/2017
ג 13/06/2017

ישיבה פנימית
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך ,חיות,סולברג,ברק-ארז
אזכרה לשופט אדמונד לוי ז"ל
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,הנדל
התייעצות שופטים
ועדה לבחירת שופטים
פגישה עם שרת המשפטים
טקס פרישת השופט רובינשטיין
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל,פוגלמן,עמי
ת,סולברג,שהם,ברק-ארז,מזוז,ברון
ארוחת צהריים חגיגית
טקס השבעת שופטים לבית המשפט העליון
הרמת כוסית חגיגית לרגל המינויים החדשים
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברון
התייעצות שופטים
הרכב פלילי  ,חיות,דנציגר,מינץ
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,ברק-ארז,מינץ
דן יחיד

ג 20/06/2017

פגישה עם השופטת חיות והדוברת אילת פילו
קונצרט וטקס חלוקת מלגות ע"ש רן ברון (בנה של השופטת
ענת ברון)
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,מינץ
דן יחיד
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים

ג 16/05/2017

ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ה 15/06/2017
א 18/06/2017
ב 19/06/2017
ב 19/06/2017
ב 19/06/2017

ד 21/06/2017
ה 22/06/2017
א 25/06/2017
א 25/06/2017

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; סלים ג'ובראן;
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; חנן מלצר; עוזי פוגלמן ;Uzi Vogelman
דפנה ברק-ארז; מני מזוז

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; אילת פילו

08:30

09:00

09:00
09:00
12:00
09:00
16:00
17:00
09:00
17:00

13:00
15:00
13:00
10:00
17:00
18:45
10:00
18:00

11:00

12:12

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

15:30
15:00
10:00
11:00
09:30
15:00
16:00
13:30
10:00
11:00

10:30
12:30
15:30
17:00
09:00
12:00
09:00
09:00
20:30

13:00
13:30
16:30
17:30
15:00
12:45
15:00
10:00
21:30

14:00

14:30

20:00
09:00
08:30
10:30

21:00
15:00
09:30
11:30

א 25/06/2017
ב 26/06/2017
ג 27/06/2017
ג 27/06/2017
ד 28/06/2017
ה 29/06/2017
ה 29/06/2017

התייעצות שופטים
מפגש עם פרופסורים מבוסטון
דן יחיד
אירוע שופטים ארצי  -הקרנת סרט בן גוריון
דן יחיד
הרכב אזרחי המשך ,חיות,ברק-ארז,מינץ
פגישה אישית עם שופט

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

פגישה עם השופטת חיות והשופט מרזל
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,ברק-ארז
פגישה אישית
ישיבת שופטים
דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,ברון,מינץ
אירוע השקת ספר לכבודה של השופטת בדימ' שטרסברג-
כהן
סוף שבוע עיון לשופטי בית המשפט העליון
ועדה לבחירת עוזר משפטי מצטיין 2017
הרכב פלילי  ,חיות,ברק-ארז,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,עמית,מזוז
טקס הענקת מלגה ע"ש רן ברון
פגישת ועדת האתיקה והמנהל בעניין שימוש באולמות בתי
המשפט למשפטים מבוימים
הוועדה לניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי שנבחר
לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר
דן יחיד
הרכב אזרחי  ,חיות,ברון,קרא
דן יחיד
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,דנציגר,עמית
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,ברון
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,סולברג,מינץ
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,סולברג
דן יחיד
ראיון למועמדת לעוזרת משפטית
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,קרא

א 30/07/2017
ב 31/07/2017

פגישה עם השופטים חיות ומלצר
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,מינץ

ה 06/07/2017
ו 07/07/2017
א 09/07/2017
ב 10/07/2017
ב 10/07/2017
ב 10/07/2017
ג 11/07/2017
ג 11/07/2017
ד 12/07/2017
ה 13/07/2017
ה 13/07/2017
א 16/07/2017
ב 17/07/2017
ב 17/07/2017
ג 18/07/2017
ה 20/07/2017
א 23/07/2017
ב 24/07/2017
ג 25/07/2017
ד 26/07/2017
ה 27/07/2017

16:15
11:00
09:50
15:30
09:00
09:00
17:00
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; יגאל מרזל

גלעד לובינסקי זיו; אסתר חיות; סלים ג'ובראן

מיכאל שפיצר; אסתר חיות; דנה כהן-לקח; ד''ר איריס
רבינוביץ ברון
מיכאל שפיצר; אסתר חיות;

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון;Miriam Naor-
אסתר חיות; חנן מלצר

16:45
11:30
10:50
19:30
10:00
10:00
18:00

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

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

16:30
08:00
11:00
09:00
16:00
19:00

17:30
:00
11:30
15:00
17:00
20:00

09:00

09:45

09:45
09:00
09:00
15:30
16:00
09:00
16:00
08:30
09:00
10:00
09:00
09:00
10:00
09:00

10:45
10:00
15:00
16:30
16:30
15:00
17:00
09:00
15:00
11:00
15:00
10:00
11:00
15:00

12:00
09:00

12:30
15:00

