יומן השופט מלצר
תאריך
ד 06/01/2016
ד 06/01/2016
ג 12/01/2016
ג 12/01/2016
ג 12/01/2016
ד 13/01/2016
ד 13/01/2016
ד 13/01/2016
ב 18/01/2016
ד 20/01/2016
ד 20/01/2016
ד 20/01/2016
ה 21/01/2016
ב 25/01/2016
ד 27/01/2016
ה 31/01/2016
ה 04/02/2016
א 07/02/2016
ב 08/02/2016
ג 09/02/2016
ג 09/02/2016
ג 09/02/2016
ד 10/02/2016
ה 11/02/2016
ה 11/02/2016

נושא
דן יחיד  ,מלצר
אירוע פרידה מהפרקליט הצבאי הראשי היוצא בפו"מ
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,עמית,סולברג
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
מפגש עם סטודנטים מאוסטרליה
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,הנדל
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,הנדל
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,חיות,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,זילברטל
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
ביקור שופטים בספריה הלאומית
הרצאה לשופטים מטעם המכון להשתלמות שופטים ,על
משפט ותקשורת
דן יחיד  ,מלצר
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,זילברטל
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,הנדל,סולברג
אירוח משלחת משפטנים ושופטים מפרגוואי
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,מזוז
פגישה עם נשיא בית המשפט העליון של סינגפור
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי

משתתפים

שעת התחלה שעת סיום
11:00
10:00
20:30
18:30
09:00
08:30
16:45
16:00
09:00
09:00
15:00
16:00
09:00
09:00
15:30
16:00
11:30
09:00
09:00
14:00

13:00
15:00
16:00
17:00
15:00
15:00
16:00
17:00
12:30
15:00
15:00
16:00

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

18:30
11:30
15:00
09:00

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

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

א 14/02/2016
ב 15/02/2016
ג 16/02/2016
ד 17/02/2016
ה 18/02/2016
ה 25/02/2016
א 28/02/2016
ב 29/02/2016
ג 01/03/2016
ג 01/03/2016
ד 02/03/2016
ה 03/03/2016
ב 07/03/2016
ג 08/03/2016
ג 08/03/2016
ד 09/03/2016
ד 09/03/2016
א 13/03/2016
א 13/03/2016
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
ה 17/03/2016
ב 21/03/2016
ג 22/03/2016

דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,סולברג
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,הנדל
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
ארוחת צהריים לשכתית (לקראת פרידה מהמתמחים)
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,מלצר,זילברטל
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
הרכב בג"ץ  ,מלצר,סולברג,ברק-ארז
הרצאה בטקס ההשקה לספרו של השופט שאול שוחט
הרכב פלילי  ,מלצר,מזוז,ברון
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,הנדל
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,שהם,ברון
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
הרכב פלילי  ,מלצר,זילברטל,שהם
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,ברק-ארז
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי  ,נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,ברון
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,מלצר,ברק-ארז
ייצוג בית המשפט בטקס האזכרה לחללי צה"ל שמקום
קבורתם לא נודע
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
דן יחיד  ,מלצר

חברי הלשכה

09:00
09:00
11:00
09:00
12:30
13:30
10:00
09:00
08:30
09:00
09:00
17:30
09:00
10:30
14:00
09:00
16:30
14:00
10:30
09:00
17:00
08:15
09:30
10:00
09:00
09:30

10:00
15:00
12:00
15:00
13:00
15:30
11:00
15:00
09:00
13:00
15:00
20:00
15:00
11:30
15:00
15:00
17:30
15:00
12:30
15:00
19:00
09:15
10:00
13:00
15:00
10:30

11:00
07:00
15:00

13:00
13:00
16:30

ג 22/03/2016
ד 23/03/2016
ה 24/03/2016
א 27/03/2016
א 27/03/2016
א 27/03/2016
ב 28/03/2016
ג 29/03/2016
ג 29/03/2016
ד 30/03/2016
ה 31/03/2016
א 04/04/2016
ד 06/04/2016
ה 07/04/2016
ב 11/04/2016
ה 14/04/2016
א 17/04/2016

א 17/04/2016
ב 18/04/2016
ד 20/04/2016
א 01/05/2016
ג 03/05/2016
ד 04/05/2016
ד 04/05/2016
ד 04/05/2016

הרצאה בכנס בינ"ל בתחום הקנין הרוחני
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,עמית,זילברטל
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,מלצר,דנציגר,הנדל,פוגלמן,סולברג
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
כנס לשכת עוה"ד באילת  -השתתפות בפאנל בנושא
תובענות ייצוגיות
הרכב אזרחי  ,מלצר,זילברטל,שהם
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,שהם
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,ש
הם
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,מזוז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
הרכב בג"ץ  ,מלצר,עמית,סולברג
הרצאה בעת השקת מהדורה חדשה לספרו של פרופ'
פרידמן  -דיני עשיית עושר
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,סולברג
התייעצות שופטים
טקס יום השואה ביד ושם

09:00
09:00
07:00
10:00
12:00
14:15
10:00
09:40

12:00
15:00
08:00
11:00
13:00
15:15
11:00
10:00

10:00
09:00
10:30

13:00
15:00
11:30

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

15:00
15:00
11:30
10:00
09:50

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

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

17:00
09:00
15:30
20:00

19:30
15:00
16:30
22:00

א 08/05/2016
ב 09/05/2016
ו 13/05/2016
א 15/05/2016
ב 16/05/2016
ה 19/05/2016
ב 23/05/2016
ג 24/05/2016
ה 26/05/2016
א 29/05/2016
א 29/05/2016
א 29/05/2016
ב 30/05/2016
ג 31/05/2016
ג 31/05/2016
ד 01/06/2016
ה 02/06/2016
א 05/06/2016
א 05/06/2016
ב 06/06/2016
ג 07/06/2016
ד 08/06/2016
ד 08/06/2016
ה 09/06/2016
ב 13/06/2016
ב 13/06/2016
ג 14/06/2016
ד 15/06/2016
ג 05/07/2016
ה 07/07/2016

הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,דנציגר,עמית,מזוז
ישיבת שופטים
טקס הענקת מלגות לזכרו של השופט אדמונד לוי ז"ל
הרצאה בפני סטודנטים מקנדה
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,ברון
דן יחיד  ,מלצר
הרכב פלילי  ,מלצר,פוגלמן,סולברג
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,מזוז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,ברון
הרכב מנהלי  ,מלצר,סולברג,מזוז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,סולברג,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,שהם
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
הרצאה לזכרו של עו"ד אריה זליכוב ז"ל
הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב אזרחי המשך ,מלצר,סולברג,שהם
ביקור בבתי סוהר
הרכב אזרחי  ,מלצר,זילברטל,ברק-ארז
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,דנציגר,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,סולברג
הרצאה על מערכת המשפט וכלי התקשורת
דן יחיד  ,מלצר

11:00
17:00
10:30
14:30
09:00
10:00
09:00
10:00
09:00
11:00
14:00
16:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
18:00
09:00
09:00
09:00
16:00
09:00
09:00
09:00
12:00
09:00
17:00
09:00

13:00
19:00
12:30
16:00
15:00
11:00
15:00
11:00
15:00
12:00
15:00
17:00
11:00
11:00
12:00
11:00
11:00
11:00
20:30
15:00
10:00
15:00
17:00
16:00
15:00
10:00
13:00
15:00
19:00
10:00

ה 07/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
ב 11/07/2016
ב 11/07/2016
ג 12/07/2016
ג 12/07/2016
ד 13/07/2016
ו 15/07/2016
א 17/07/2016
א 17/07/2016
ב 18/07/2016
ד 20/07/2016
ב 25/07/2016
ג 26/07/2016
ד 27/07/2016
א 31/07/2016
א 31/07/2016
ד 03/08/2016
ג 09/08/2016
ג 09/08/2016
ד 10/08/2016
א 14/08/2016
א 14/08/2016
ב 15/08/2016
ג 16/08/2016
ג 16/08/2016

הרכב אזרחי המשך ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך ,מלצר,זילברטל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,פוגלמן
טקס סיום שנת המשפט
הרכב אזרחי  ,מלצר,הנדל,זילברטל
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,מלצר,ברון
כנס לשכת עוה"ד באילת  -הרצאה בנושא שיימינג
ברשתות חברתיות
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,זילברטל
הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,מלצר,עמית
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברון
יום עיון לכב' שמגר ,בבית הנשיא
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,ברק-ארז
טקס אזכרה לחללי מבצע צוק איתן
הרכב בג"ץ  ,מלצר,עמית,מזוז
הרכב אזרחי  ,מלצר,סולברג,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,הנדל,ברון
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,מלצר,הנדל
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי המשך ,ג'ובראן,מלצר,זילברטל
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,זילברטל,שהם
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
סיור שופטים בבית התפוצות

12:30
09:00
10:30
11:30
18:00
09:00
17:00
10:00
16:00
09:00

13:30
10:00
11:30
12:30
20:00
15:00
19:00
11:00
17:00
15:00

11:00
09:00
11:30
09:00
08:30
09:00
17:00
09:00
10:00
12:30
09:00
11:00
12:30
08:30
10:30
12:00
09:00
09:00
14:30

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

ד 07/09/2016
ה 08/09/2016
א 11/09/2016
ב 12/09/2016
ב 12/09/2016
ג 13/09/2016
ד 14/09/2016
ה 15/09/2016
א 18/09/2016
ג 20/09/2016
ד 21/09/2016
ד 21/09/2016

דן יחיד  ,מלצר
טקס סיום של המתמחים
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
הרכב פלילי המשך ,מלצר,הנדל,ברק-ארז
ארוע פרידה לאלוף שי יניב נשיא יבד"צ היוצא
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר,דנציגר,הנדל,זילברטל
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,מלצר,זילברטל
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,רובינשטיין,מלצר
טקס חילופי דיקאנים למשפטים באוני' העברית
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
דן יחיד  ,מלצר
הרצאה בכנס לשכת רואי החשבון
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,מזוז
הרצאה בבית המשפט ,בפני קציני צה"ל

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

ב 26/09/2016
ג 27/09/2016
ה 29/09/2016
ה 29/09/2016
ד 05/10/2016
ה 06/10/2016
א 09/10/2016
א 09/10/2016

הרצאה בבית המשפט בפני שופטים ומשפטנים מהונדורס
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,הנדל
הרכב פלילי  ,חיות,מלצר,שהם
אירוח משלחת משפטנים חברי הפרלמנט הארופאי
הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,שהם
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי  ,נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר

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

ד 17/08/2016
ג 30/08/2016
ד 31/08/2016
ה 01/09/2016
א 04/09/2016
ג 06/09/2016
ג 06/09/2016
ד 07/09/2016

10:00
13:00
10:00
10:00
09:30
09:30
19:00
08:15

11:00
14:30
11:00
11:00
11:00
10:30
21:00
09:00
13:00
15:00
10:30
15:00
10:00
19:00
15:00
11:00
18:30
15:00
15:00
15:00
12:30
15:00
15:00
19:00
15:00
17:00
10:00
13:00

ב 10/10/2016
ב 10/10/2016
ה 13/10/2016
ד 26/10/2016
א 30/10/2016
ב 31/10/2016

הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,מלצר,זילברטל
ישיבת שופטים
טקס אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים  -ייצוג בית
המשפט
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,זילברטל

התייעצות
ג 01/11/2016
אירוע לכלל שופטי ישראל  -הצגה
ג 01/11/2016
הרכב בג"ץ  ,מלצר,מזוז,ברון
ד 02/11/2016
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,מזוז
ה 03/11/2016
השתתפות במשלחת של בית המשפט לבית המשפט
 06-11/11/2016החוקתי בצרפת
ישיבת שופטים
ב 14/11/2016
הרכב פלילי המשך ,מלצר,סולברג,שהם
ד 16/11/2016
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
ב 21/11/2016
דן יחיד  ,מלצר
ג 22/11/2016
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,פוגלמן
ד 23/11/2016
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,שהם
ד 23/11/2016
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברון
ב 28/11/2016
דן יחיד  ,מלצר ,
ג 29/11/2016
פגישה עם שגרירי אסיה והפסיפיק אצל הנשיאה
ג 29/11/2016
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,הנדל,סולברג
ה 01/12/2016
דן יחיד  ,מלצר
ו 02/12/2016
דן יחיד  ,מלצר
א 04/12/2016
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
ג 06/12/2016
הרכב אזרחי  ,מלצר,זילברטל,סולברג
ד 07/12/2016
דן יחיד  ,מלצר
ה 08/12/2016

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

09:00
17:00

15:00
19:00

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

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

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

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

17:00
16:00
09:00
09:30
09:00
09:00
09:00
09:00
14:30
12:30
10:00
09:00
14:00
09:00
09:00

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

ה 08/12/2016
א 11/12/2016
ב 12/12/2016
ג 13/12/2016
ד 14/12/2016
ד 14/12/2016
ה 15/12/2016
ה 15/12/2016
א 18/12/2016
ב 19/12/2016
ב 19/12/2016
ב 19/12/2016
ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
ה 22/12/2016
ג 27/12/2016
ד 28/12/2016
ה 29/12/2016
א 01/01/2017
ב 02/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
א 08/01/2017
ב 09/01/2017
ג 10/01/2017
ג 10/01/2017

הרצאה בכנס משותף של לשכת עורכי הדין עם מנהלי
בתי חולים פסיכיאטרים בנושא חולי הנפש  -זכויות
חוקתיות
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
הרכב אזרחי  ,מלצר,סולברג,ברון
פגישה עם דיפלומטים לבקשת משרד החוץ
דן יחיד  ,מלצר
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברק-ארז
התייעצות שופטים
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,מלצר
הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
הרכב אזרחי  ,מלצר,זילברטל,סולברג
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל
דן יחיד  ,מלצר
פגישה עם פרופ' אורן גרוס מארה"ב
התייעצות שופטים
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,הנדל,שהם
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
טקס הסמכת נשיאים וסגני נשיאים בבית המשפט
הרצאה לכבוד השקת הספר "חוק יסוד :מקרקעי ישראל"
בלשכת עורכי הדין בירושלים
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברק-ארז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר

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

19:30
10:00
15:00
15:00
15:00
17:00
10:00
11:30
11:00
15:00
17:00
18:30
12:00
17:00
15:00
13:00
12:00
14:00
16:30
18:30
11:00
11:30
18:00

17:00
09:00
08:20
09:00

19:30
15:00
09:00
13:00

ד 11/01/2017
ב 16/01/2017
ג 17/01/2017
ה 19/01/2017
ג 24/01/2017
ד 01/02/2017
ב 06/02/2017
ב 06/02/2017
ג 07/02/2017
ד 08/02/2017
א 12/02/2017
ג 14/02/2017
ד 15/02/2017
ד 15/02/2017
ה 16/02/2017
ו 17/02/2017
א 19/02/2017
א 19/02/2017
ב 20/02/2017
ג 21/02/2017
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
ב 27/02/2017

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברון
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,מזוז
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,ברון
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,דנציגר,פוגלמן,ברון
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,שהם
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
פגישת היכרות עם גב' נעמי פינק מנ"כלית קרן גרוס למען
חיילים משוחררים
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,שהם
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,סולברג,שהם
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,סולברג
טקס פרידה ממתמחים
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
הרצאה בהשתלמות שופטים בנושא הגנה מן הצדק

09:00
09:00
14:00
09:00
10:30
09:00
09:00
17:00
09:00
09:00
16:30
09:00
10:45

15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
15:00
15:00
18:30
13:00
15:00
17:30
15:00
11:45

16:00
09:00
09:00
09:00
14:30
10:00
08:20

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

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

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

ד 01/03/2017
ד 01/03/2017
ה 02/03/2017
א 05/03/2017

דן יחיד  ,מלצר
פרידה מהשופט ד"ר שלמה לוין
דן יחיד  ,מלצר
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,סולברג,ברון

ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ב 06/03/2017
ג 07/03/2017
ד 08/03/2017
א 12/03/2017
ב 13/03/2017

ה 16/03/2017
א 19/03/2017
ב 20/03/2017
ב 20/03/2017
ד 22/03/2017
ה 23/03/2017
ה 23/03/2017
ב 27/03/2017
ד 29/03/2017
ה 30/03/2017
א 02/04/2017
א 02/04/2017

ג 14/03/2017
ד 15/03/2017
ד 15/03/2017

11:00
17:00
09:00
13:00
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
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12:00
19:00
10:00
14:00

התייעצות
הרכב בג"ץ  ,נאור,חיות,מלצר
הרכב פלילי המשך ,חיות,מלצר,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,מלצר,שהם
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,דנציגר
הרצאה בבית המשפט בפני סטודנטים למשפטים מניו
יורק
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
הרצאה באונ' חיפה לכב' השקת ספרו של רביע עאסי
הרצאת פתיחה בכנס בינ"ל שאורגן על-ידי הפקולטה
למשפטים בחיפה בנושא תביעות ייצוגיות
ראיונות קבלה להתמחות
ראיונות קבלה להתמחות
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברון
דן יחיד  ,מלצר

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

08:30
15:00
17:00
12:00
15:00
11:00
15:00

14:30
09:00
17:00

16:00
15:00
19:30

09:00
כל היום
09:00
16:00
09:00
11:00

11:00

חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ועדת ההיגוי לפרויקט השידורים הישירים  -פגישת התנעה ומהנהלת בתי המשפט
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,עמית
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,שהם
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח  -עובדי בתי המשפט
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח  -משמר בתי המשפט

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

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

ב 03/04/2017

ב 03/04/2017
ג 04/04/2017
ג 04/04/2017
ד 05/04/2017
א 09/04/2017
א 16/04/2017
ד 19/04/2017
ה 20/04/2017
ו 21/04/2017
א 23/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ד 26/04/2017

הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז
פגישת היכרות עם מנכ"לית ויועמ"ש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21-לקראת כניסתי לתפקיד יו"ר
הוועדה
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,שהם
פגישה עם קרן גרוס  -מועצת מנהלים
הרצאה בבבית ציוני אמריקה מטעם לשכת עורכי הדין
בערב השקת ספרו של עו"ד ד"ר אבי וינרוט :דיני קניין
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,מלצר,עמית
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,מזוז
פגישה בבית המשפט עם נציג המועצה המנהלית
העליונה של צרפת
דן יחיד  ,מלצר
השתתפות בטקס יום הזכרון לשואה ולגבורה ביד ושם
דן יחיד  ,מלצר
טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה בבית המשפט
דן יחיד  ,מלצר

ד 26/04/2017

סיור בערוץ הכנסת  -ועדת היגוי לשידורים ישירים
סיור בועדות הכנסת עם לע"מ -ועדת היגוי לשידורים
ישירים

ד 26/04/2017
ה 27/04/2017
ה 27/04/2017
א 30/04/2017
ב 01/05/2017
ג 02/05/2017
ד 03/05/2017

פגישה עם לע"מ -ועדת היגוי לשידורים ישירים
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,חיות,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית המשפט
השתתפות בטקס חלוקת פרס ישראל
הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,שהם

ד 26/04/2017

חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט
חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט

09:00

10:00

12:00
13:30
16:00

14:00
14:30
17:00

18:00
16:00
09:00
14:00

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

12:30
10:00
19:00
09:00
14:00
09:00

14:00
11:00
21:30
10:00
15:00
10:00

12:30

13:30

14:00

15:00

15:00
09:00
09:00
09:00
08:45
20:00
09:00

16:00
10:00
10:00
10:00
10:00
22:00
15:00

ה 04/05/2017
ה 04/05/2017
א 07/05/2017

דן יחיד  ,מלצר
הרכב פלילי המשך ,חיות,מלצר,ברון
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל,פוגלמן
הרכב אזרחי  ,מלצר,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,שהם
הרכב פלילי  ,חיות,מלצר,עמית,שהם,ברון
הרכב בג"ץ  ,מלצר,עמית,סולברג
הרכב בג"ץ  ,מלצר,הנדל,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,הנדל,סולברג

ה 18/05/2017
ו 19/05/2017
א 21/05/2017

ועדת ההיגוי לפרויקט השידורים הישירים
אירוע פרידה מהשופט צבי זילברטל
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,ברון
הרצאה בכנס לשכת עורכי הדין באילת הרצאה בנושא
סמכות בינלאומית בפירוק חברות
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,מזוז
הרכב אזרחי  ,מלצר,שהם,ברק-ארז
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,דנציגר

ד 07/06/2017
ו 09/06/2017
א 11/06/2017

פגישה עם הנשיאה
אירוע זיכרון לכב' השופט אדמונד לוי ז"ל
התייעצות שופטים

א 07/05/2017
ב 08/05/2017
ב 08/05/2017
ד 10/05/2017
ד 10/05/2017
ה 11/05/2017
ב 15/05/2017
ד 17/05/2017
ה 18/05/2017

ב 22/05/2017
ד 24/05/2017
ב 29/05/2017
א 04/06/2017
א 04/06/2017
ב 05/06/2017

חברי ועדת ההיגוי  -גורמים מבית המשפט
ומהנהלת בתי המשפט

10:00
16:00
10:00

11:00
17:00
11:00

14:00
09:00
17:00
09:00
16:00
09:00
09:00
09:00
10:00

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

13:00
11:30
09:00

13:30
14:00
15:00

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

14:00
15:00
15:00
10:30
13:00
15:00

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאסתר חיות; חנן מלצר; עוזי
פוגלמן  ;Uzi Vogelmanדפנה ברק-ארז; מני
מזוז
15:00
10:30
15:30

15:30
12:30
16:00

ב 12/06/2017
ג 13/06/2017

ג 13/06/2017
ד 14/06/2017
ה 15/06/2017
א 18/06/2017
ג 20/06/2017
ג 20/06/2017
א 25/06/2017
ב 26/06/2017
ג 27/06/2017
ג 27/06/2017
ד 28/06/2017
ה 29/06/2017
ב 03/07/2017
ב 03/07/2017
ב 03/07/2017
ג 04/07/2017
ג 04/07/2017
ד 05/07/2017
ה 06/07/2017
א 09/07/2017

הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,מזוז
טקס פרישה לשופט רובינשטיין
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל,פוגלמן,ע
מית,סולברג,שהם,ברק-ארז,מזוז,ברון
פגישה עם קרן גרוס  -מועצת מנהלים
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,ברון
פגישת עבודה עם היועמ"ש של ועדת הבחירות המרכזית
מר דין ליבנה
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,שהם
הרכב אזרחי המשך ,מלצר,עמית,סולברג
ביקור משלחת משפטנים מפולין
הרכב בג"ץ  ,מלצר,שהם,קרא
פגישה בנושא שידורים ישירים
הרצאה במרכז הבינתחומי הרצליה בנושא יחסי גומלין בין
הרשויות
הרכב בג"ץ  ,מלצר,ברון,קרא
פגישה בענייני ספריה עם מנהלת הספריה ועוזר משפטי
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
ישיבת שופטים
השתתפות בטקס לכבוד יום העצמאות האמריקאי בבית
השגריר בהרצליה
הרצאה בפני כל פרקליטי המיסוי בארץ בירושלים בנושא
ההיבטים החוקתיים והמנהליים של דיני המס
טקס הענקת אות יקיר המשפט העברי מטעם לשכת
עורכי הדין למשנה לנשיאה השופט רובינשטיין
הרכב בג"ץ  ,מלצר,פוגלמן,ברק-ארז
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorחנן מלצר; רון גולדשטיין

09:00
09:00

15:00
16:00

10:30
16:00
09:00

13:00
17:30
15:00

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

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

12:30

13:30

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

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

19:30

21:00

10:00

12:00

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

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

ב 10/07/2017
ג 11/07/2017
ג 11/07/2017
ג 11/07/2017

דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
דיון בג"צ נאור ,מלצר ,ברון

09:00
09:00
11:45
12:00

10:00
10:00
12:00
13:00

ג 11/07/2017
ד 12/07/2017
ה 13/07/2017
א 16/07/2017
ב 17/07/2017
ב 17/07/2017
ג 18/07/2017
ג 18/07/2017
ג 18/07/2017
ד 19/07/2017
ה 20/07/2017

ראיונות לתקן מתמחה ייצוג הולם ביחד עם השופט פוגלמן
הרכב בג"ץ  ,מלצר,ברק-ארז,קרא
דן יחיד  ,מלצר
דן יחיד  ,מלצר
הרכב בג"ץ  ,מלצר,מזוז,מינץ
הרכב אזרחי המשך ,חיות,מלצר,ברון
התייעצות שופטים
דן יחיד  ,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,מלצר,מזוז,ברון
דן יחיד  ,מלצר
פגישה בבית המשפט עם גב' יפה מור מרכזת וועדת
יפה מור; חנן מלצר
המשנה של הוועדה לבחירת שופטים
פגישת עבודה עם היועמ"ש של ועדת הבחירות המרכזית
מר דין ליבנה
הרכב בג"ץ  ,מלצר,סולברג,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,מלצר,דנציגר
הרכב אזרחי  ,חיות,מלצר,מינץ
נשיאה; השופטת אסתר חיות; חנן מלצר
פגישה עבודה עם הנשיאה והשופטת אסתר חיות

15:30
09:00
09:30
10:00
09:00
16:00
08:30
09:30
14:00
09:00
10:00

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

11:30

12:30

16:00
09:00
09:40
10:00
09:00
16:30

17:00
15:00
10:00
11:00
15:00
17:00

א 23/07/2017
א 23/07/2017
ה 27/07/2017
א 30/07/2017
א 30/07/2017
ב 31/07/2017
ב 31/07/2017

