יומן הרשם לובינסקי זיו
תאריך
03/01/2016

נושא
פ"ע אצל הנשיאה

04/01/2016

פגישה בנושא החלפת המעלית בביהמ"ש

05/01/2016
05/01/2016

ישיבה בנושא תקנות סד"א
ישיבה  -בטחון

07/01/2016

המשך ניהול טבלת "תיקים ישנים"

10/01/2016

פגישה בנושא טיוטת תקנות סד"א

11/01/2016
13/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
20/01/2016

פגישה בנושא רפורמה בתקנות סד"א
ארוחה לשכתית
פגישה עם מתמחה עתידי
פגישה בנושא פיתוח מנהלים
אירוע יום הולדת (בבית המשפט)

20/01/2016

פגישה בנושא שיקום גן הורדים
פגישה בנושא "מחשוב לשופטים" בלשכת
השופט מזוז

26/01/2016

משתתפים דרושים
מנהל בתי המשפט והמזכירה הראשית
המזכירה הראשית ,גורמי הנהלה וגורמי
בטחון
הנשיא גרוניס; השופט משה גל; גורמים
מהלשכה המשפטית של הנהלת בתי
המשפט; גורמים משפטיים ממשרד
המשפטים
חברי המחלקה המשפטית של בימה"ש
עליון
הנשיאה נאור; הנשיא גרוניס; השופט צבי
זילברטל
הנשיא גרוניס; השופט משה גל; גורמים
מהלשכה המשפטית של הנהלת בתי
המשפט; גורמים משפטיים ממשרד
המשפטים

מנחות הסדנה למנהלים

שעת התחלה שעת סיום
08:00
07:45
10:30

11:30

10:00
12:00

11:30
12:30

11:30

12:00

16:30

17:30

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

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

מזכירה ראשית; גורמי הנהלה; גורמי
בטחון; גורמים חיצוניים הנוגעים לפרויקט
השיקום

10:00

11:00

מזכירה ראשית; גורמי מחשוב

15:00

15:30

26/01/2016
28/01/2016
31/01/2016
07/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
09/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
05/05/2016
08/05/2016
11/05/2016
16/05/2016
18/05/2016
22/05/2016
22/05/2016
23/05/2016
25/05/2016

פ"ע אצל הנשיאה עם פרקליט המדינה
ומנהלת מחלקת הבג"צים
פ"ע  -דו"חות סטטיסטיים 2015
פ"ע עם הנשיאה
פ"ע עם הנשיאה ומנהל בתי המשפט
ברקו מחשב מסך
ישיבת שופטים
פגישה בעניין מחשוב לשופטים
פגישת חפיפה
פגישה עם מרכזי מדורים
שתיית פרידה למתמחה
פגישה בנושא הכללת קבצי הפד"י באתר
בית המשפט
מסיבת פרידה  -מתמחים
ארוחת פרידה עם מתמחה
שיחת ועידה מחשוב
טקס יום השואה
ביקור  -מתמחה
טקס יום הזיכרון
פגישה עם השופט לוין
פ"ע  -מנהלת יומן
פגישה בנושא" אולפן לעובדי הניקיון בבית
המשפט העליון"
פגישה בעניין מכרז הוצאת פד"י
פעילות פרטית
ביקור  -עוזרת משפטית לשעבר

גורם מחשוב

גורמי מחשוב
השופט מני מזוז; מזכירה ראשית; גורמי
מחשוב
דנה כהן-לקח

עוזר בכיר לנשיאה; גורמי מחשוב

מזכירה ראשית ,גורמים מהנהלת בתי
המשפט ,עוזר משפטי לנשיאה
גורמים מהנהלת בתי המשפט

17:00
09:00
10:30
07:50
13:00
17:00

18:00
10:30
11:00
08:00
13:30
18:00

13:45
08:30
09:30
10:00

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

12:45
14:00
15:00
15:00
08:30
13:00
08:45
10:00
09:30

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

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

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

31/05/2016
06/06/2016
07/06/2016
13/06/2016
15/06/2016
19/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
28/06/2016
29/06/2016
06/07/2016
10/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
24/07/2016
15/08/2016
16/08/2016
23/08/2016
30/08/2016

ניחום אבלים של מרכזת מדור בבית
המשפט
אירוע משפחתי של מנהלת הלשכה
סיכום פגישת יומן-מחלקה משפטית והסקת
מסקנות
שדרוג מנגנון החיפוש באתר הרשות
השופטת
ועדה לבחירת עוזרת משפטית מצטיינת
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים
פעילות פרטית
פ"ע בעניין ממשל זמין  -אתר הרשות
השופטת ואתר ביהמ"ש העליון
דיון באולם
פגישה בנושא ספר גרוניס
פ"ע עם מנהל מדור בלתי מיוצגים
צהרים עם עובדת
פגישה בנושא אתר ביהמ"ש
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים  -השלמה
צהרים עם עוזר משפטי
סיור בעניין אולפן לעובדי ניקיון
פגישת הכנה לפגישה בנושא אתר
האינטרנט
פגישה בנושא אתר האינטרנט
פעילות אישית
יום אוריינציה למתמחים חדשים ומסיבת
פרידה מהמתמחים המסיימים

08:30
10:00
חברי המחלקה המשפטית של בימה"ש
עליון; צוות היומן

10:00
14:00

10:00

10:30

גורמי מחשוב; עוזרים משפטיים לנשיאה

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

10:30
17:00
13:30
11:00
20:00

דוברת מערכת בתי המשפט

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

10:30
13:00
12:00
14:00
13:30
11:30
09:30
13:30

חברי מערכת הספר

עוזר משפטי לנשיאה

נציגות משרד החינוך וגורמי פנים מבית
המשפט
גורמי מחשוב ועוזר משפטי לנשיאה
גורמי מחשוב ועוזר משפטי לנשיאה

10:00

10:30

14:15
14:30
14:00

15:00
16:00
20:00

09:00

12:00

30/08/2016
30/08/2016
04/09/2016
04/09/2016
08/09/2016
13/09/2016
20/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
06/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
03/11/2016

06/11/2016
06/11/2016
13/11/2016
13/11/2016

תמונות מתמחים +שופטים
צילומים של לשכת הרשמים
סיור עם צוות האולפן לעובדי ניקיון ועם
גורמי פנים מבית המשפט
פתיחת אולפן לעובדי ניקיון
פגישה להבנת צרכי בית המשפט העליון
בכל הקשור להרשאות בנט המשפט
פגישה עם מרכזי מדורים
ראיונות לתפקיד עוזר משפטי למחלקה
המשפטית
פגישה עם מדריכי היחידה לדמוקרטיה
פעילות אישית
הרמת כוסית עובדי ניקיון
פגישה בנושא שרדוקס
הרמת כוסית  -ראש השנה
אירוע משפחתי של מרכזת מדור
פ"ע בנושא משקולות תיקים ובנושאים
נוספים הנוגעים ליומן
ניחום אבלים
צהרים עם עוזר משפטי
פ"ע בנושא תקן סטודנט עבור בית המשפט
העליון (בדיקה והגהה של פסקי דין
מתורגמים)
פגישה בנושא פרישות שופטים בשנת
2017
צהרים עם עוזרת משפטית
שיחה עם מרכז מדור

מזכירה ראשית; גורם מהנהלת בתי
המשפט

גורם מחשוב

מנהלת היומן; עוזר משפטי לנשיאה

12:00
13:15

12:30
13:30

14:30
15:00

15:00
15:30

11:00
11:30

11:30
12:00

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

11:30
11:30
12:00
11:30
10:00
14:00
13:30

10:00
12:00
13:00

11:30
13:00
14:00

צוות תקינה בהנהלת בתי המשפט; עוזרים
משפטיים לנשיאה
09:00
מזכירה ראשית; מנהלת משאבי אנוש
בהנהלת בתי המשפט
10:00
13:00
14:30

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

15/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
29/11/2016
30/11/2016
05/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
11/12/2016
13/12/2016
14/12/2016
18/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
21/12/2016
21/12/2016

פגישה עם ג'ואי אש ,מנהל המחלקה
הפלילית בפרקליטות המדינה ,בנושא
ממשקי עבודה
פגישה בנושא אישור דו"חות נוכחות
עוזרים משפטיים
פגישה בנושא משקולות תיקים
פ"ע אתר בית המשפט העליון  +מנגנון
חיפוש  -הצגת סקיצות סופיות
צהרים עם מנהלת בבית המשפט
טקס עובדים מצטיינים
צהרים עם עוזר משפטי
פגישה בנושא אתר אינטרנט לבית המשפט
העליון
ראיון להתמחות
פגישה בעניין מתנדבים
ראיון להתמחות
ראיון להתמחות
ראיון להתמחות
ראיון התמחות
יום גיבוש עובדים
הרצאה -משאב הזמן השיפוטי
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים
מסיבת כריסטמס -לשכת ג'ובראן
פגישה עם "תפנית" בנושא נגישות בבית
המשפט העליון
צהרים לשכתיים

ליאת בנמלך; מזכירה ראשית
מזכירה ראשית; מנהלת משאבי אנוש
בהנהלת בתי המשפט
חברי המחלקה המשפטית בבית המשפט
העליון; צוות היומן

11:30

12:30

10:00

11:00

11:00

12:00

עוזר משפטי לנשיאה; גורמי מחשוב
13:00
18:00
13:00
מנהל בתי המשפט; יועצת בכירה למנהל;
ראש אגף בכיר  -מערכות מידע ומחשוב
עוזר משפטי לשופט

14:00
19:30
13:30

12:00
10:00
13:00
12:30
13:00
15:30
14:00
09:00
11:30
09:00
08:00
14:00

12:45
10:30
13:45
13:00
13:30
16:00
14:30
15:00
12:00
14:00
13:00
14:30

11:00
12:00

11:30
13:00

21/12/2016
22/12/2016

תערוכת עובדים
הדלקת נרות חנוכה

25/12/2016
25/12/2016
26/12/2016
05/01/2017

פגישה בנושא אתר בית המשפט העליון
הדלקת נרות חנוכה
פגישה בנושא החדר העגול
מעבר על סקיצות מחשוב

11/01/2017

תכני אתר בית המשפט העליון
פ"ע בנושא דו"חות סטטיסטיים ואישור
תקינות רשימת שופטים
אירוע יום הולדת (בבית המשפט)
מיפוי נושאי בית המשפט העליון (לאתר
האינטרנט)
מתנדבים  -ישיבת המשך
פעילות אישית

24/01/2017
29/01/2017

סטטוס  -אתר בית המשפט העליון
צהריים עם עוזרת משפטית

30/01/2017

אפיון אתר בית המשפט העליון

01/02/2017

פגישה בעניין מערכת פ"די

06/02/2017
06/02/2017

אתר בית המשפט העליון
ישיבת שופטים

15/01/2017
16/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
23/01/2017

17:00
13:30
הנשיאה נאור; ראש אגף בכיר  -מערכות
מידע ומחשוב; עוזרים משפטיים לנשיאה

18:00
14:00

08:00
17:00
09:00
12:00

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

10:00

11:00

גורם מחשוב

13:00
12:00

14:00
13:00

עוזר משפטי לנשיאה
עוזר משפטי של שופט

11:00
13:00
08:00

12:00
14:00
12:00

מזכירה ראשית וסגניתה; גורמי מחשוב
עוזר משפטי לנשיאה
עוזר משפטי לנשיאה; גורמי פנים של בית
המשפט העליון; גורמי מחשוב;דוברת
מערכת בתי המשפט

עוזר משפטי לנשיאה; מנהלת היומן; גורם
מחשוב
עוזר משפטי לנשיאה; גורמי מחשוב;
דוברת מערכת בתי המשפט
עוזרת משפטית במחלקה המשפטית;
עורכים מההוצאה לאור של לשכת עוה"ד
עוזר משפטי לנשיאה; גורמי פנים של בית
המשפט העליון; גורמי מחשוב

09:45
12:30

10:15
13:00

14:00

15:00

10:00

11:00

09:00
17:00

12:00
17:30

07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
12/02/2017
13/02/2017
13/02/2017

15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
28/02/2017
01/03/2017
01/03/2017

אישור איפיון מערכת חיפוש החלטות
באתר בית המשפט העליון
מיפוי ראשוני של נושאים באתר בית
המשפט העליון
פעילות אישית

עוזר משפטי לנשיאה

10:00

11:00

עוזרים משפטיים לנשיאה

10:00
08:00

11:00
11:00

השופט חנן מלצר; מנהלת הספריה; עוזר
משפטי לנשיאה
פגישה בענייני ספריה
11:00
הצגת מסמך אפיון מערכת חיפוש החלטות עוזר משפטי לנשיאה; גורמי מחשוב; חברת
צוות פיתוח בחברה המפתחת
באתר בית המשפט העליון
09:30
הכרות עם צוות פיתוח אתר בית המשפט
בהשתתפות עוזר משפטי לנשיאה
העליון
11:00
מנהל בתי המשפט; יועצת בכירה למנהל;
עוזר בכיר לנשיאה; דוברת מערכת בתי
המשפט; ראש אגף בכיר  -מערכות מידע
פגישה בנושא אתר האינטרנט של בית
ומחשוב; גורם מחשוב
המשפט העליון
10:30
צהריים עם עוזרת משפטית
12:30
פגישה בעניין נוהל מתוקן  -אופן חלוקת
מתנדבים
חברים במחלקת קשרי חוץ של בית המשפט 10:00
עוזר משפטי לנשיאה
פגישה בענייני מחשוב
10:45
עוזר משפטי לנשיאה; גורמי מחשוב
מיפוי אתר בית המשפט העליון
12:00
יום גיבוש עובדים
09:00
יום אוריינטציה  +מסיבת פרידה למתמחים
אתר הרשות השופטת החדש (ממשל זמין) דוברת מערכת בתי המשפט; עוזר משפטי
לנשיאה; עוזר משפטי לשופט
 +תכני אתר בית המשפט העליון
11:30
אירוע פרידה  -מתמחה
13:00
פגישה עם השופט ג'ורג' קרא בבית
המשפט המחוזי תל אביב
07:30
אירוע פרידה  -השופט לוין
17:30

11:30
13:00
11:30

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

12:00
14:00
09:30
19:30

08/03/2017

מסיבת פורים

09/03/2017

פגישה בנושא מאבטחים בספריה

09/03/2017
09/03/2017
12/03/2017
13/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
19/03/2017

19/03/2017
20/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
26/03/2017

פגישת התנעה בנושא היערכות לטקסי
פרישת שופטים 2017
שיחה עם השופט דנציגר
פגישה בענייני מחשוב
פגישה בנושא מתנדבים
ראיונות מתמחים
ראיונות מתמחים
פגישה  -ספר גרוניס
ראיונות מתמחים
התפיסה המהותית בהערכת המשוב
החדשה במרכז להכשרה ולהשתלמות
שופטים
ראיונות מתמחים
פ"ע עם מנהל המרכז להכשרת
ולהשתלמות שופטים
שיחה בעניין פנייה בנושא פרוטוקולים
ועדת ההיגוי לפרויקט השידורים הישירים -
פגישת התנעה
סיור  -השופטת וילנר (יחד עם המזכירה
הראשית)

27/03/2017

סטטוס איתור החלטות

28/03/2017

מתנדבים  -נוהל מתוקן  +שיווק המשרה

14:00
מזכירה ראשית וסגניתה; קב"ט מחוז
ירושלים
מזכירה ראשית וסגניתה; גורמים מלשכת
הנשיאה; גורמים מדוברות מערכת בתי
המשפט; קב"ט מחוז ירושלים
עוזר משפטי לנשיאה
עוזר משפטי לנשיאה

השופט יגאל מרזל; הרשם רונן שוורץ;
גורמים מבית המשפט העליון ומהנהלת
בתי המשפט

10:00

11:00
12:30
09:30
13:00
09:00
09:00
19:00
09:30

14:30
10:30

12:00
13:00
10:30
13:30
12:30
12:30
20:00
10:30

15:00
12:00

16:00
12:30

16:30
17:30

17:00
17:45

עוזר בכיר לנשיאה
חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
13:00

13:30

09:30

11:30

עוזר משפטי לנשיאה; גורמי מחשוב; חברת
צוות פיתוח בחברה המפתחת
13:00
חברים במחלקת קשרי חוץ של בית
המשפט; עוזרים משפטיים
12:00

14:00
13:00

30/03/2017
02/04/2017
02/04/2017
05/04/2017
09/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
20/04/2017
24/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
27/04/2017

פגישת התנעה בנושא אתר בית המשפט
העליון
הרמת כוסית לפסח
הרמת כוסית לפסח  -מאבטחי ירושלים -
בקפיטריה
פגישה עם השופט אלרון
אישור מסמך איפיון לאתר בית המשפט
העליון
שיחת משוב למזכירה הראשית
פגישה עם נציג מועצת העם בצרפת
פעילות פרטית
טקס יום השואה
סיור בערוץ הכנסת  -ועדת היגוי לשידורים
ישירים
סיור בועדות הכנסת עם לע"מ -ועדת היגוי
לשידורים ישירים
פגישה עם לע"מ -ועדת היגוי לשידורים
ישירים
פגישה עם השופט לוין

27/04/2017
01/05/2017
04/05/2017
09/05/2017

ראיונות עוזרים משפטיים עם השופט אלרון
טקס יום הזיכרון
אירוע פרידה לשופט זילברטל
פעילות אישית

10/05/2017
11/05/2017
15/05/2017

פגישת סטאטוס  -מערכת איתור החלטות
פגישה בנושא ספר גרוניס
פ"ע עם מנהלת היומן

עוזר משפטי לנשיאה

14:30
14:00

16:30
15:00

16:00
10:30

17:00
11:30

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

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

חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
12:30
חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
14:00
חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
15:00
08:30

16:00
09:00

09:30
08:45
13:30
08:00

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

עוזר משפטי לנשיאה; גורמי מחשוב; חברת
צוות פיתוח בחברה המפתחת
14:00
18:00
13:00

16:00
19:30
13:30

13:30
15:00

חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
13:00

13:30

10:00
10:30

10:30
11:30

09:30

10:00

12:00

12:30

10:00
09:00
09:00

17:00
14:00
14:00

13:00

13:45

13:45

14:30

14:00

15:30

09:30

09:45

14:00

15:00

14:45
11:00
12:00
10:00

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

18/05/2017

ועדת ההיגוי לפרויקט השידורים הישירים
שיחה עם מנהלת לשכה בהשתתפות
המזכירה הראשית
ספר גרוניס  -שיחת ועידה

12/06/2017

פגישה בנושא בקשה לפי חוק חופש המידע יועץ משפטי להנהלת בתי המשפט
שיחה עם האמרכלות בנושא ציון סף
למאגר עוזרים משפטיים
טקס פרישה  -רובינשטיין  +השבעת
שופטים חדשים
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים
ועדה  -מכרז עוזרים משפטיים
גורמים מהלשכה המשפטית בהנהלת בתי
פגישה בעניין פנייה לגבי פרסום פרוטוקולים המשפט; עוזר בכיר לנשיאה
גורמים מהלשכה המשפטית של הנהלת
פגישה בנושא פרטי המידע מתיקים
בתי המשפט; עוזר משפטי לנשיאה
המתפרסמים באתר בית המשפט העליון
ישיבה על מסמך האפיון לאתר בית
עוזר משפטי לנשיאה
המשפט העליון
גורמים מהלשכה המשפטית של הנהלת
בתי המשפט; יועצת בכירה למנהל
שיחת ועידה
גורמי מחשוב; עוזר משפטי לנשיאה;
גורמים מהחברה המפתחת
מחשוב  -מנגנון איתור החלטות
גורמי מחשוב; עוזר משפטי לנשיאה;
גורמים מהחברה המפתחת
מחשוב  -אתר בית משפט העליון החדש
אסתר חיות; סלים ג'ובראן
ועדה לבחירת עוזר משפטי מצטיין 2017
עוזר משפטי לנשיאה
פגישה בעניין אתר בית המשפט העליון
פ"ע מזכירה ראשית

29/05/2017
06/06/2017

12/06/2017
13/06/2017
18/06/2017
21/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
06/07/2017
09/07/2017
11/07/2017
12/07/2017

13/07/2017
16/07/2017

17/07/2017
19/07/2017

23/07/2017
24/07/2017
26/07/2017
26/07/2017
30/07/2017
31/07/2017

01/08/2017

גורם מחשוב
פגישה בעניין דו"ח סטטיסטי חצי שנתי
חברים במחלקת קשרי חוץ של בית
פגישה בעניין חלוקת מתנדבים בין הלשכות המשפט; עוזרים משפטיים
מזכירה ראשית וסגניתה; גורם מהלשכה
המשפטית של הנהלת בתי המשפט;
פגישה בנושא קפיטריה בבית המשפט
מנהלת אגף רכש ובקרה בהנהלה
העליון
מזכירה ראשית; ראש אגף בכיר  -מערכות
מידע ומחשוב
מחשוב  -מערכת  DRלעליון
מזכירה ראשית וסגניתה; גורמים מדוברות
מערכת בתי המשפט; גורמי בטחון; גורמים
פגישה בנושא פרישתו של המשנה לנשיאה מלשכת הנשיאה; גורם אחזקה; עוזרת
משפטית לשופט ג'ובראן
ג'ובראן
פגישה בעניין הארכת שעות קבלת קהל
מזכירה ראשית
במזכירות
פגישה בעניין תכני אתר בית המשפט
עוזר משפטי לנשיאה
העליון החדש
מנהלת מחלקת מחקר
פגישה בעניין מחקר על בית המשפט
מזכירה ראשית
פ"ע בנושא מכרז קפיטריה
פגישה עם אנשי "תפנית"  -דוגמאות
לפרויקט נגישות
גורמים מהלשכה המשפטית של הנהלת
פגישה בנושא הגשת מסמכים מרחוק לבית בתי המשפט; גורמי מחשוב; מזכירה
ראשית; יועצת בכירה למנהל
המשפט העליון

14:00

15:00

11:30

12:00

14:00

14:45

13:00

14:00

13:30

14:30

09:00

09:30

10:30
13:30
10:30

12:00
14:00
11:00

09:00

11:00

15:30

16:30

