יומן השופט רובינשטיין
תאריך
א 03/01/2016
ב 04/01/2016
ב 04/01/2016

ג 05/01/2016
ג 05/01/2016
ד 06/01/2016
ה 07/01/2016
ה 07/01/2016
ה 07/01/2016
ב 11/01/2016
ב 11/01/2016

ג 12/01/2016
ג 12/01/2016
ג 12/01/2016
ג 12/01/2016
ד 13/01/2016

נושא
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
פגישה פרטית
מפגש רעים השקת הספר אבני דרך (מרכז
שזר)
מועד משוריין לפגישה עם אלוף שי יניב,
ראש אכ"א ,עו"ד דב גלבוע וומזכירת
הוועדה (ועדת משנה לבחירת שופטים
צבאיים)
האנציקלופדיה התלמודית (הרצאה במלאת
 70שנה לאנציקלופדיה)
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,סולברג,מזוז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,מזוז
קבוצה מבית הספר למשפטים
באוניברסיטת סט ג'ון
בבין תחומי הרצליה  -משפט עברי השקת
ספרו של פרופ' קירשנבאום
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,דנציגר,ברון
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,עמית,
סולברג
דן יחיד  ,רובינשטיין
פעילות פרטית
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר

משתתפים דרושים

שעת התחלה שעת סיום
10:30
10:00
18:30
17:30
19:00

19:30

08:30

11:30

14:00
09:00
09:00

14:30
15:00
15:00

11:00

11:30

16:00
09:00
17:00

16:30
15:00
17:30

09:00
12:00
20:00
21:00
09:00

13:00
13:00
21:00
21:30
15:00

ה 14/01/2016

התייעצות שופטים
הרצאה לקבוצה מן המרכז הבין-תחומי
ע"ש השגריר ארגוב
ערב לזכר פרופ' מאיר קיסטר (בספריה
הלאומית)
מפגש עם תלמידי כיתה י"א מבית ספר
לאומנויות
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט (בית
מאירסדורף)
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,ברק-ארז,ברון
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,הנדל
פגישה עם פרופ' כהן-אלמגור
השקת ספר קאפו אלנבי בלשכת עוה"ד
בת"א הרצאה
מפגש עם אמנון סופרין הכותב עבודת
דוקטורט
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,חיות,עמית

10:00
09:00
09:00

ג 26/01/2016

הרכב מנהלי המשך ,רובינשטיין,הנדל,שהם

11:00

12:00

ג 26/01/2016
ג 26/01/2016

הרכב פלילי המשך ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברון
שיעור הלכתי

14:00
20:00

15:00
20:30

ד 27/01/2016
ה 28/01/2016
א 31/01/2016
א 31/01/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,זילברטל,ברק-ארז
אירוע פרישה ליועץ משפטי במשרד החוץ
התייעצות שופטים
ביקור שופטים בספריה הלאומית

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

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

ה 14/01/2016
ה 14/01/2016
א 17/01/2016
א 17/01/2016
ב 18/01/2016
ד 20/01/2016
ד 20/01/2016
ד 20/01/2016
א 24/01/2016
ב 25/01/2016
ג 26/01/2016

13:00

13:30

15:30

16:00

18:30

19:00

13:30

14:00

18:00
09:00
08:30
11:30

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

17:00

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

ב 01/02/2016
ד 03/02/2016
ד 03/02/2016
ה 04/02/2016
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
ג 09/02/2016
ד 10/02/2016
ה 11/02/2016
ה 11/02/2016
ה 11/02/2016

א 14/02/2016
א 14/02/2016
ב 15/02/2016

הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,עמית,סולברג
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,פוגלמן,סולברג
ראשי נציגויות ישראל בעולם  -מוזיאון
האיסלם (הרצאה)
השבעת שופטים
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,ברק-ארז
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,הנדל,
סולברג
גבורות ראובן מרחב (נשיאת דברים)
אזכרה פרטית
ארוחת ערב אצל השגריר הירדני
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,עמית,סולברג
נשיא ביהמ"ש העליון בסינגפור
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
משלחת של יועצים מדיניים בכירים
מהקונגרס האמריקאי  -לבקשת משרד
החוץ
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,פוגלמן,סולברג
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,הנדל

09:00

15:00

09:00

13:00

16:30
11:00

17:00
11:30

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

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

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

13:00
16:30
18:00
21:00
15:00
09:30
15:45
16:15

13:30

14:00

15:30
09:00

16:30
15:00

ב 15/02/2016
ב 15/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ד 17/02/2016
ה 18/02/2016
א 21/02/2016
א 21/02/2016
א 21/02/2016
א 21/02/2016
ב 22/02/2016
ב 22/02/2016
ג 23/02/2016

הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,עמית,זילברטל
פגישה עם ג'ורג' שולץ מזכיר המדינה
לשעבר
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,הנדל,זילברטל
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,מלצר,סולברג
פגישה עם חברי פרלמנט בריטים
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,עמית,זילברטל
התייעצות שופטים
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,מזוז
צילום עבור סידרה דוקומנטארית על תהליך
השלום (משה רביב)
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,סולברג
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,סולברג,מזוז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,זילברטל
פגישה עם השופט ריצ'ארד ברנשטיין
מארה"ב
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,הנדל,זילברטל
התייעצות שופטים

15:30

16:30

19:00

19:30

10:00

11:00

11:00
12:00

12:00
12:30

12:30
13:30
20:00
09:00

13:30
13:45
20:30
15:00

11:00

11:30

10:00

11:00

11:00

12:00

15:30

16:30

16:15
09:00
17:00

16:30
15:00
17:15

ועדה לבחירת שופטים אצל שרת המשפטים

11:00

11:30

ג 23/02/2016
ג 23/02/2016
ד 24/02/2016
ד 24/02/2016

ה 25/02/2016
ה 25/02/2016
א 28/02/2016
א 28/02/2016
א 28/02/2016
ב 29/02/2016
ב 29/02/2016
ג 01/03/2016
ג 01/03/2016
ד 02/03/2016

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

א 06/03/2016
ב 07/03/2016

אזכרה אמא ע"ה
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,זילברטל,סולברג
פרידה ממתמחים
אלוף שי יניב נשיא בית הדין הצבאי
לערעורים בעניין הוועדה לבחירת שופטים
צבאיים
אירוע פרישת הנשיאה פרוז'ינין מבית הדין
האזורי לעבודה ירושלים
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,הנדל,ברון
פתיחת תערוכת שמיר ע"ה במרכז בגין
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
אזכרה פרטית
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
הכנה לוועדה לבחירת שופטים צבאיים
פגישה עם היועץ המשפטי של האו"ם מיגל
דה סרפה סורס בליווי עוזרו מרקוס פאלק -
לבקשת משרד החוץ
פגישה פרטית
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
פגישה עם ראש כוח המשימה של האום
למאבק בטרור - Jehangir Khan ,לבקשת
משרד החוץ
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,שהם,ברק-ארז

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

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

10:00

10:15

18:00
10:00
13:00
19:00
09:00
18:00
08:30

18:30
11:00
14:00
19:30
15:00
19:00
09:00

09:00
09:00

13:00
09:15

15:15
15:15
10:00

15:30
15:30
10:30

15:00
09:00

15:30
15:00

ג 08/03/2016
ג 08/03/2016
ג 08/03/2016
ד 09/03/2016
ד 09/03/2016

פגישה עם משפטנים מרחבי העולם מטעם
ארגון שורת הדין
התייעצות שופטים
שיעור הלכתי
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
משלחת שוחרי האוני' העברית

10:30
14:00
20:00
09:00
11:15

11:00
15:00
20:30
15:00
11:45

16:30
11:30
18:30

17:30
12:00
19:00

10:00

11:00

11:00
13:00
09:00
17:00

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

10:00
12:30

13:00
13:00
13:00
13:00
17:00
18:15
10:45
11:00

ד 09/03/2016
ה 10/03/2016
ו 11/03/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,הנדל
סטודנטים למשפטים ממכללת ספיר
פגישה עם השופט מוריס פיש מקנדה
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,זילברטל
הרכב פלילי המשך,
רובינשטיין,עמית,סולברג
נציגת שירות המבחן לנוער (פרישה)
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב מנהלי ,
נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר
מפגש עם משתתפי כנס בינלאומי
פגישה עם פרופ' אשר מעוז דיקן הפקולטה
למשפטים פרס
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,עמית,שהם

12:30
07:00

ד 16/03/2016
ד 16/03/2016
א 20/03/2016
א 20/03/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,עמית
התייעצות שופטים
ראיון התמחות
ראיון -התמחות

16:00
18:00
10:30
10:45

א 13/03/2016
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

א 20/03/2016
א 20/03/2016
א 20/03/2016
א 20/03/2016
א 20/03/2016
ב 21/03/2016
ג 22/03/2016
ג 22/03/2016
ג 22/03/2016
ג 22/03/2016
ה 24/03/2016

ראיון -התמחות
ראיון-התמחות
ראיון -התמחות
ראיון-התמחות
ראיון  -התמחות
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,עמית
פגישה אישית עם שופט
יום עיון לאנשי משרד הקליטה  -הרצאה
הוקרה לפרופ' קנת מן  -נשיאת דברים
שיעור הלכתי
התייעצות שופטים
משלחת יועצים בכירים מארה"ב לבקשת
משרד החוץ
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,ברק-ארז
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,מלצר,דנציגר,הנדל,פוגלמן,
סולברג
פגישה פרטית
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,זילברטל,שהם
השופט מלצר ומנהלת הספריה
ישיבה בענייני הספריה

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

ה 31/03/2016
ו 01/04/2016
א 03/04/2016

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,הנדל,מזוז
פגישה עם פרופ' נחום רקובר
זלמן שובל מוזיאון תל אביב  -השקת ספר

09:00
08:30
18:00

10:00
09:00
18:30

ב 04/04/2016
ג 05/04/2016
ג 05/04/2016

כנס אילת  -הרצאה לזכר גדעון האוזנר ע"ה
אירוע להשקת ספר של עירית אמינוף
שיעור הלכתי

15:00
18:00
20:00

15:30
18:30
20:30

א 27/03/2016
ב 28/03/2016

ג 29/03/2016
ג 29/03/2016
ד 30/03/2016
ה 31/03/2016

11:00
11:15
12:00
12:30
15:30
07:00
10:00
11:00
17:00
20:00
08:30

11:15
11:30
12:15
12:45
15:45
13:00
10:15
11:30
17:15
20:30
08:45

12:30
09:00

13:00
15:00

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

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

הרכב פלילי  ,רובינשטיין,דנציגר,ברון
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,מזוז
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,שהם,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,זילברטל
ישיבת שופטים
השקת הספר עידן :העשור הרביעי (יד
יצחק בן צבי)
פעילות פרטית
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
פגישה עם השגריר האמריקאי למועצת
זכויות האדם בג'נבה ,מר קית' הארפר -
לבקשת משרד החוץ
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרמת כוסית לחג
אזכרה מאיר רוזן ע"ה קרית שאול  -נשיאת
דברים
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,הנדל,פוגלמן,
עמית,סולברג,שהם
סדנה במשפט עברי
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,עמית,ברון

ב 18/04/2016

מפגש עם הנשיאה נאור והשופט ג'ובראן

א 10/04/2016
ב 11/04/2016
ב 11/04/2016
ב 11/04/2016
ג 12/04/2016
ד 13/04/2016

ה 14/04/2016
ה 14/04/2016
ה 14/04/2016
ו 15/04/2016
א 17/04/2016

א 17/04/2016
א 17/04/2016
ב 18/04/2016

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

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

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

16:00
09:00
17:00

17:00
15:00
17:30

18:00
15:00
09:00

18:15
15:30
15:00

09:00
13:00
14:00

09:30
13:15
14:15

11:00
09:20

11:30
09:50

10:00
15:30
09:00

13:00
16:00
15:00

17:00

17:30

ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ג 19/04/2016
ד 20/04/2016
ה 21/04/2016

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

פגישה עם גורמי מחשוב
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,סולברג
עליה לקברו של חיים הרצוג הנשיא השישי
הרמת כוסית-ביטחון
הרכב פלילי המשך,
רובינשטיין,עמית,סולברג
ערב לזכר הנשיא לנדוי
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,מזוז
דן יחיד  ,רובינשטיין
אלוף שי יניב נשיא בית הדין הצבאי
לערעורים בעניין הוועדה לבחירת שופטים
צבאיים
מפגש עם משפטנית מחו"ל
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים

10:00

12:00

10:00
15:00
15:30

11:00
15:15
16:00

16:30
18:00
20:00
09:00
10:00

17:30
18:30
20:30
15:00
11:00

14:15
16:00
10:00

14:30
16:30
10:15

16:00
09:00

17:00
15:00
11:00
16:30
19:30
09:00
15:00
12:30
15:00

ד 04/05/2016
ד 04/05/2016
ד 04/05/2016
ה 05/05/2016
ה 05/05/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,ברון
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,סולברג
מפגש עם סנטור אורין האטץ' מארה"ב -
לבקשת משרד החוץ
התייעצות שופטים
עצרת לציון יום הזיכרון לשואה (יד ושם)
טקס יום השואה והגבורה בבית המשפט
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,עמית

11:00
15:30
19:15
08:45
09:00

ה 05/05/2016
א 08/05/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,הנדל,פוגלמן
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,זילברטל

11:30
09:00

ג 03/05/2016
ד 04/05/2016

א 08/05/2016
ב 09/05/2016

פגישה עם חברי וועדות המשנה של הועדה
לבחירת שופטים
ועדת משנה למינוי נשיא בית הדין הצבאי
לערעורים

15:30

16:00

09:00

09:15

10:00

11:00

14:30

15:00

14:30

14:45

15:30
11:00

16:30
11:15

13:45

14:45

14:00
09:00
10:30
20:00
10:00

15:00
09:30
11:00
20:15
15:00

21:00
10:00
16:30
15:00

ב 09/05/2016

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
פגישה עם מנהיגי הקהילה היהודית
במקסיקו שהשתתפו ב"מצעד החיים"
פגישה עם משלחת "מצעד החיים" -
מקסיקו
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,דנציגר
טקס זכרון במשרד החוץ

ג 10/05/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,דנציגר,שהם
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,דנציגר
פגישה פרטית
מלגות לזכר השופט אדמונד לוי ע"ה
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
הרצאה לארגון שופטים בינלאומי (לבקשת
נציגות השופטים בישראל) במוזיאון ארצות
המקרא
התייעצות שופטים

20:30
09:40

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,דנציגר,הנדל

15:30
09:00

ב 09/05/2016
ב 09/05/2016
ב 09/05/2016
ג 10/05/2016

ג 10/05/2016
ד 11/05/2016
ו 13/05/2016
ג 17/05/2016
א 22/05/2016

א 22/05/2016
ג 24/05/2016
ג 24/05/2016
ד 25/05/2016

ה 26/05/2016
א 29/05/2016

קבלת פנים-לרגל יום העצמאות של ירדן
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז
משלחת תובעים כלליים מארצות הברית-
National Association of Attorneys
General
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרצאה בעצרת האו"מ באירוע נגד BDS
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מזוז,ברון
ליל שישי מסורתי בלשכת עורכי הדין
בירושלים  -הרצאה

19:00

א 05/06/2016
א 05/06/2016
ב 06/06/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
הטקס הממלכתי ליום איחוד ירושלים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,מזוז

10:00
19:30
09:00

ב 06/06/2016
ב 06/06/2016
ג 07/06/2016

פגישת עבודה עם הנשיאה
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
ועדה לבחירת שופטים בלשכת שרת
המשפטים בתל אביב
כנס המוקדש לראש הממשלה שמיר
פגישה עם ד"ר מוטי מרק
פגישה עם תלמידי כיתה י'  -אורט ספניאן
ירושלים
בית המדרש החברתי -ברקאי  -על ענישה
(הרצאה)
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,סולברג,ברון

א 29/05/2016
א 29/05/2016
ג 31/05/2016
ה 02/06/2016
ה 02/06/2016

ג 07/06/2016
ד 08/06/2016
ה 09/06/2016
ה 09/06/2016
ו 10/06/2016
ב 13/06/2016

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

19:15
09:00

19:30
15:00

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

11:30
16:15
09:00
15:00
19:15
11:00
21:30
15:00

15:30
17:00
08:30

16:30
17:30
09:00

11:30
13:30
13:00

11:45
14:30
13:15

14:15

14:45

11:30
09:00

12:00
15:00

ג 14/06/2016
ג 14/06/2016
ג 14/06/2016
ג 14/06/2016
ג 14/06/2016
ג 14/06/2016
ד 15/06/2016
ד 15/06/2016
ד 15/06/2016
ה 16/06/2016
ה 16/06/2016
א 19/06/2016
א 19/06/2016
ב 20/06/2016
ג 21/06/2016
ג 21/06/2016
ג 21/06/2016
ג 21/06/2016
ד 22/06/2016
א 26/06/2016
א 26/06/2016
ב 27/06/2016

הרכב פלילי המשך ,רובינשטיין,שהם,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,הנדל,זילברטל
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,סולברג,מזוז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,הנדל,זילברטל
טקס לזכר פרופ' אהרון קירשנבאום ז"ל
שיעור הלכתי
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,הנדל,שהם
פגישה עם נציגי עמותת שכול הכביש
כנס נשיאים וסגנים
כנס נשיאים וסגנים
ברכה לנשיאים פורשים בכנס
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
אירוע פרישה של הנשיאה דבורה ברלינר
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,מזוז
בית ספר קשת  -משפט מבוים
פגישה אישית עם שופט
טקס הענקת תארים לבוגרי הפקולטה
לניהול (קמפוס לב)
קונצרט לזכר רן ברון ע"ה
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,סולברג,שהם
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
פגישה עם הרמטכ"ל גדי אייזנקוט בעניין
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין
בחירת נשיא בית הדין הצבאי
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,דנציגר,זילברטל

09:00

10:00

10:00

11:00

11:00

12:00

12:00
18:00
20:00
09:00
11:00
16:00
09:00
20:00
10:00
18:00
09:00
09:00
13:30

13:00
18:15
20:15
15:00
11:30
16:30
09:30
20:30
10:15
18:30
15:00
09:30
14:00

17:15
19:00
09:00

17:30
19:30
15:00

09:00
10:00
09:00

09:45
10:15
15:00

ג 28/06/2016
ג 28/06/2016
ג 28/06/2016
ד 29/06/2016
ה 30/06/2016

מפגש עם סטודנטים מאוני' סטנפורד
התייעצות שופטים
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,זילברטל,ברון
שופטי משפחה  -הרצאה
משלחת France-Israel Bilateral
Dialogue on Combating
 - Antisemitism and Racismלבקשת
משרד החוץ
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,מזוז
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,מזוז
עליזה לוין (הארגון של עוה"ד והשופטים
היהודים)

ג 05/07/2016

פגישה עם שגריר אוסטרליה (דייב שארמה)
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,זילברטל,ברק-
ארז
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,חיות,ברון
ועדה למינוי שופטים צבאיים  -ונשיא בית
הדין לערעורים (ועדה מסכמת)
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,ברק-ארז

10:00

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,פוגלמן
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,דנציגר,ברון

11:30
09:00

ה 30/06/2016
א 03/07/2016
ב 04/07/2016
ב 04/07/2016

ד 06/07/2016
ה 07/07/2016
ו 08/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
ב 11/07/2016

11:00
16:00
20:00
09:00
10:30

11:30
16:30
20:15
15:00
11:00

14:30

15:00

14:00
09:00

15:00
15:00

15:00

15:30

15:15

15:30

09:00
09:00

15:00
15:00

09:15

09:30

09:00

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

ב 11/07/2016
ב 11/07/2016

חניכי המכללה לבטחון לאומי  -מפגש
והרצאה
ישיבת שופטים

ג 12/07/2016
ג 12/07/2016
ד 13/07/2016

פגישת התייעצות
שיעור הלכתי
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,עמית,זילברטל

15:30
17:00
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; אסתר
חיות; סלים ג'ובראן

16:30
17:30

17:00
20:00
09:00

18:00
20:15
15:00

ה 14/07/2016
ה 14/07/2016
30/07/2016 2
א 31/07/2016
ב 01/08/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,הנדל,עמית
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,הנדל,מזוז
פעילות פרטית
פגישה אישית עם שופט
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,עמית,זילברטל

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

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

ג 02/08/2016
ג 02/08/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,דנציגר,עמית
פגישה עם גורם אקדמי

10:00
12:30

11:00
13:00

ג 02/08/2016
ד 03/08/2016

ה 04/08/2016
א 07/08/2016

פגישת התייעצות
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז
Law students and Law professors
מפגש from Universities in the
 USAוהרצאה
פגישה עם נציגות שירות המבחן לנוער

א 07/08/2016

פגישת התייעצות

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

14:00
09:00

15:00
15:00

12:30
10:00

13:00
10:15

16:00

17:00

ב 08/08/2016
ג 09/08/2016
ד 10/08/2016
ה 11/08/2016
ב 15/08/2016
ג 16/08/2016
ג 16/08/2016

ד 17/08/2016

א 21/08/2016
ג 23/08/2016
א 28/08/2016
ב 29/08/2016
ג 30/08/2016
ג 30/08/2016
א 04/09/2016
א 04/09/2016
א 04/09/2016

אלון שבות  -ימי התנ"ך
שיעור הלכתי
אלון שבות  -ימי התנ"ך
קורס קציני משפט בפרקליטות הצבאית -
מפגש והרצאה
מפגש עם קבוצת סטודנטים למשפטים
מקרית אונו
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
סיור שופטים בבית התפוצות

התייעצות אצל הנשיאה
משלחת יועצים בכירים מהקונגרס
האמריקאי  - MECEA -לבקשת משרד
החוץ
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,פוגלמן
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,פוגלמן
מסיבת סיום מתמחים
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,זילברטל
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם

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

09:00
20:00
09:00

09:30
20:15
09:30

15:30

16:00

12:00
10:00
15:00

12:15
10:15
15:30

13:00

14:30

14:00
10:00
10:00

14:30
10:15
10:15

11:30

12:30

09:00
11:00

10:00
11:30

10:00

11:00

12:00

13:00

13:00

14:00

ב 05/09/2016
ג 06/09/2016
ד 07/09/2016

ד 07/09/2016
ה 08/09/2016
ה 08/09/2016
ב 12/09/2016
ג 13/09/2016

ג 13/09/2016
ג 13/09/2016
ד 14/09/2016
ד 14/09/2016
ג 20/09/2016
ג 20/09/2016
ד 21/09/2016
ד 21/09/2016
א 25/09/2016
ב 26/09/2016

ב 26/09/2016
ג 27/09/2016

אזכרה פרטית
שיעור הלכתי
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר,דנציגר,
הנדל,זילברטל
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,זילברטל,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,מלצר,זילברטל
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,רובינשטיין,מלצר
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,חיות,דנציגר,הנדל,עמית,
שהם
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,עמית,מזוז
פרופ' שחר ליפשיץ השקת ספר
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,ברק-
ארז,מזוז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,מזוז
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,דנציגר,סולברג

התייעצות אצל הנשיאה
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם

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

19:00
20:00
08:15

19:30
20:30
09:00

09:00

13:00

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

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

10:00
16:00
09:00
18:30
09:00
20:00

13:00
16:15
15:00
19:00
15:00
20:30

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

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

17:00
09:00

18:00
10:00

ג 27/09/2016
ד 28/09/2016
ה 29/09/2016
ו 30/09/2016
ד 05/10/2016
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 10/10/2016

ה 13/10/2016
ה 03/11/2016
ה 03/11/2016
ג 08/11/2016

ד 09/11/2016
ה 10/11/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הוועדה לבחירת שופטים אצל שרת
המשפטים
ועדה לבחירת שופטים צבאיים
פגישה עם אנשי הלשכה המשפטית
במשרד החוץ
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
מפגש עם שופטים מחו"ל
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב מנהלי ,
נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,מלצר,זילברטל
ישיבת שופטים
מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין; אסתר
חיות; סלים ג'ובראן

11:15
09:00

12:15
15:00

11:00
10:00

12:00
10:15

10:00

10:15

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

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

10:00
09:00
17:00

13:00
15:00
17:30

התייעצות אצל הנשיאה
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
ערב הוקרה לרגל פרישתו של השופט דוד
חשין
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,ג'ובראן,זילברטל

12:30
09:00

14:00
15:00

18:15
09:00

18:30
15:00

התייעצות לקראת הרצאות שופטים בגלי
צה"ל
אירוע זיכרון ליצחק רבין ז"ל  -בית הנשיא

אליקים רובינשטיין; יצחק זמיר; אורי שהם;
אשר גרוניס; אילה פרוקצ'יה; אליעזר
ריבלין; אילת פילו; יפעת כהן; גל יקותיאלי 11:00
17:00

12:00
17:15

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

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,עמית
אירוע להוצאת ספרי הרב הרצוג זצ"ל
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,זילברטל

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

התייעצות
ישיבת שופטים
מפגש עם שופטים ומשפטנים מקנדה

ג 15/11/2016
ג 15/11/2016
ד 16/11/2016

פגישה עם יו"ר לשכת עורכי הדין ונציגיה
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,סולברג
מפגש עם בוגרי התוכנית הרבנית של
היברו יוניון קולג' המשתתפים בסמינר
מנהיגות רבנית רפורמית בשיתוף משרד
החוץ
ועדה לבחירת שופטים צבאיים במשרד
ראש הממשלה
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,עמית,סולברג
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,הנדל,זילברטל
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,הנדל,זילברטל,סולברג
פגישה עם יעקב תורג'מן ופרופ' אליאב
שוחטמן בעניין ספרו של הרב אבן דנאן

ד 16/11/2016
ו 18/11/2016
א 20/11/2016
ב 21/11/2016
ב 21/11/2016
ג 22/11/2016
ג 22/11/2016
ג 22/11/2016

09:00
20:00
09:00
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

16:00
17:00
08:30

15:00
20:30
15:00

16:30
17:30
09:00

09:30
12:30
09:00

11:30
13:00
15:00

15:30

15:45

09:00
10:00
09:00

10:00
10:15
15:00

15:30
08:30

16:30
09:00

09:00

13:00

16:00

16:15

ד 23/11/2016
ד 23/11/2016
ד 23/11/2016
א 27/11/2016
א 27/11/2016
ב 28/11/2016

ג 29/11/2016
ג 29/11/2016
ג 29/11/2016
ג 29/11/2016
ד 30/11/2016
ד 30/11/2016
ד 30/11/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,פוגלמן
מפגש עם סטודנטים בתכנית ארגוב מהבין-
תחומי
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
טקס אזכרה ליצחק נבון ז"ל
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברון
הרכב פלילי ,
רובינשטיין,חיות,הנדל,עמית,סולברג,שהם,ב
רק-ארז
שגרירי מדינות הפאסיפיק אצל הנשיאה
טקס לעוזרים משפטיים מצטיינים
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז
מפגש עם קצונה בכירה מפיקוד מרכז
שיחה במסגרת יום עיון בנושא ממלכתיות

ה 01/12/2016
א 04/12/2016
ב 05/12/2016

הרכב פלילי המשך ,רובינשטיין,הנדל,שהם
הרצאות שופטים בגל"צ  -ישיבת עבודה
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,חיות
פתיחת המרכז לרווחה חברתית ,יהדות
ואתיקה ע"ש רלף גולדמן

ג 06/12/2016

הרכב מנהלי המשך ,רובינשטיין,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,עמית,זילברטל
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז

ב 05/12/2016

ג 06/12/2016
ד 07/12/2016

09:00
09:00

10:00
15:00

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

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

09:00
14:00
17:00
20:00
09:00
15:30
15:30

13:00
14:30
17:30
20:15
15:00
16:00
15:45

09:00
17:30
09:00

10:00
18:00
15:00

16:00

16:15

09:00

10:00

14:00
09:00

15:00
15:00

ה 08/12/2016
ה 08/12/2016
ה 08/12/2016
ה 08/12/2016
א 11/12/2016
א 11/12/2016
א 11/12/2016
ב 12/12/2016
ב 12/12/2016
ג 13/12/2016
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

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,עמית,ברק-
ארז
הרכב פלילי המשך,
רובינשטיין,דנציגר,סולברג
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם
יובל למרכז דיין
הרכב מנהלי המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,זילברטל
מפגש עם עוה"ד והסופר Scott Turow
מארה"ב ועם Mr. Bill Murad
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
בית המשפט החוקתי
ערב זיכרון שרי ע"ה
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
Meeting with AIPAC Senior
לבקשת Professional Leadership
איפאק
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,הנדל,מזוז
ישיבת שופטים
פגישה עם נציגי הלשכה המשפטית של
משרד החוץ

09:00

10:00

10:00

11:00

11:00
16:30

12:00
17:00

08:30

09:30

11:00
11:00
08:00
09:00
08:30
09:00
20:00
08:30
09:00
20:00
13:15

11:30
11:30
08:30
09:15
09:00
09:15
20:15
09:00
09:15
20:30
13:30

15:30
09:00
17:00

16:00
15:00
17:30

10:00

10:15

ג 20/12/2016
ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
ד 21/12/2016
ה 22/12/2016
א 25/12/2016
א 25/12/2016
ב 26/12/2016
ג 27/12/2016
ג 27/12/2016
ג 27/12/2016
ג 27/12/2016
ד 28/12/2016
ד 28/12/2016
ד 28/12/2016
ד 28/12/2016
א 01/01/2017

מפגש עם סטודנטים מהמרכז האקדמי שלם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,הנדל,זילברטל
הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,מלצר,דנציגר
עובדים יוצרים בבתי המשפט (תערוכה)
פגישה עם סטודנט Rohit Tallapragada
של דניס רוס
התייעצות שופטים
הדלקת נרות
השואה בשטחי ברה"מ לשעבר  -צפייה
בסרט
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,עמית,זילברטל
הרכב אזרחי ,
רובינשטיין,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,פוגלמן
מפגש עם קצינים בקורס יעוד ויחוד
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,הנדל,זילברטל
אירוע פרטי
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,דנציגר,הנדל

12:00
09:00

12:30
15:00

11:30

12:30

16:00
17:00

17:00
17:15

16:00
16:00
16:45

16:30
16:15
17:30

17:00

17:30

09:00

10:00

10:00

13:00

14:00
20:00
09:00
15:30

15:00
20:15
15:00
16:00

16:00
19:00
09:00

17:00
19:30
15:00

ב 02/01/2017
ב 02/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ד 04/01/2017
ה 05/01/2017
ה 05/01/2017
ה 05/01/2017
ה 05/01/2017
א 08/01/2017
ב 09/01/2017
ג 10/01/2017
ג 10/01/2017
ג 10/01/2017
ד 11/01/2017
ד 11/01/2017
ה 12/01/2017
ה 12/01/2017
ב 16/01/2017
ב 16/01/2017
ג 17/01/2017

הרכב אזרחי המשך,
רובינשטיין,סולברג,ברון
ישיבת שופטים
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
טקס הענקת כתבי מינוי לנשיאים ,סגני
נשיא ,שופטים בכירים ורשמים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,פוגלמן
מפגש עם סטודנטים מCornell -
university
דן יחיד  ,רובינשטיין
דן יחיד  ,רובינשטיין
אירוע פרטי
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,הנדל,ברון
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,מלצר
ישיבה בכנסת (אולם המליאה) לזכר שמעון
פרס ז"ל
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם

13:30
17:00
08:00
14:00

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

17:15
09:00

17:30
15:00

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

10:00
11:00
11:00
20:30
09:15
15:00
09:00

09:00
20:00
09:00
16:00
09:00
15:30
09:00

13:00
20:15
15:00
16:15
09:15
15:45
15:00

18:00

18:15

11:00

12:00

ג 17/01/2017
ד 18/01/2017
ד 18/01/2017
א 22/01/2017
א 22/01/2017
ב 23/01/2017

התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
עובדי מחלקת תאגידים ברשות לניירות
ערך  -הרצאה
ועדה משנה של הוועדה לבחירת שופטים
(תיקים)
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברון

ב 23/01/2017

שרת המשפטים ,הנשיאה והשופטים
רובינשטיין וג'ובראן

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

14:00
09:00
17:00

15:00
15:00
17:15

09:30

10:00

11:00
09:00

11:15
15:00

17:00

18:00

ג 24/01/2017

הרכב בג"ץ המשך ,נאור,רובינשטיין,ג'ובראן

09:00

10:00

ג 24/01/2017
ג 24/01/2017
ד 25/01/2017
ה 26/01/2017
א 29/01/2017

הרכב מנהלי המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברון
התייעצות שופטים
תרומת דם
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,סולברג
הרכב בג"ץ  ,נאור,רובינשטיין,הנדל
פגישה פרטית
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,הנדל,סולברג,
שהם

11:30
20:00
09:00
15:30
09:00

12:30
20:15
15:00
16:30
09:15

10:00
09:00
11:00
08:20

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

09:00

13:00

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

ג 31/01/2017

ג 31/01/2017
ד 01/02/2017
ד 01/02/2017
ד 01/02/2017
ד 01/02/2017
ד 01/02/2017
א 05/02/2017
א 05/02/2017
ב 06/02/2017
ב 06/02/2017
ג 07/02/2017
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
ב 20/02/2017
ג 21/02/2017

הרכב פלילי המשך,
רובינשטיין,דנציגר,הנדל
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,הנדל
התייעצות שופטים
התייעצות שופטים
פגישה עם גורם אקדמי
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
פגישה עם תלמידות תיכון אמי"ת רעננה
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,פוגלמן
ישיבת שופטים
משלחת בראשות שר המשפטים הפדרלי
של גרמניה Heike Maas
אוניברסיטת ת"א  -אירוע לכבוד הוצאת
ספר משפטנים נאצים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,שהם
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,מלצר
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,סולברג,ברק-ארז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
חופשה פרטית
חופשה פרטית
חופשה פרטית
חופשה פרטית
התייעצות שופטים

14:00
09:00
14:45
16:00
17:15
18:15
10:00
12:15
09:00
17:00

15:00
15:00
15:15
17:00
17:30
18:30
11:00
12:30
15:00
17:15

13:30

13:45

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

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

09:00
09:00
09:00
12:00
09:00
09:00
08:20

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

הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,סולברג
,שהם
התייעצות שופטים
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,סולברג
וועדה לבחירת שופטים בלשכת השרה
בירושלים
דן יחיד  ,רובינשטיין
מסיבת פרידה ממתמחים
התייעצות שופטים
צילום מתמחים

09:00
14:00
20:00
09:00

13:00
14:30
20:15
15:00

16:00
10:00
13:00
10:00
13:45

16:45
11:00
13:15
10:30
14:00

ב 27/02/2017

הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,דנציגר,ברק-ארז

09:00

15:00

ב 27/02/2017
ב 27/02/2017

11:30

11:45

15:30
09:00

16:30
15:00

ד 01/03/2017
א 05/03/2017

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,חיות,עמית
התייעצות שופטים
פגישה עם חיילים  -קורס העיתונאים של
גלי צה"ל
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-
ארז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,ברון
פרידה ממנהל המכון להשתלמות שופטים
ד"ר שלמה לוין
סיור במלכישוע ובכלא שטה

16:00
18:00

17:00
18:15

17:30
09:00

18:00
09:15

ב 06/03/2017

התייעצות

ג 21/02/2017
ג 21/02/2017
ג 21/02/2017
ד 22/02/2017
ד 22/02/2017
ה 23/02/2017
ה 23/02/2017
א 26/02/2017
א 26/02/2017

ג 28/02/2017
ג 28/02/2017
ד 01/03/2017

מרים נאור-נשיאת בית המשפט העליון-
 ;Miriam Naorאליקים רובינשטיין

08:15

08:30

אירוע במשרד החוץ  -זכר להרוגים בפיגוע
בארגניטינה
הרכב בג"ץ המשך ,נאור,רובינשטיין,חיות

10:00
11:30

10:15
12:30

ג 07/03/2017
ג 07/03/2017

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,מזוז

09:00
10:00

10:00
11:00

ג 07/03/2017
ג 07/03/2017
ג 07/03/2017
ד 08/03/2017
ד 08/03/2017

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
התייעצות שופטים
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברון
מסיבת פורים
קורס שיטור מהמכללה לשוטרים בבית
שמש  -הרצאה
תערוכת ציורי הדר גולדין הי"ד
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברק-ארז
ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים
(לבית המשפט העליון)
אירוע פרישה לעמוס גלעד
דן יחיד  ,רובינשטיין
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,עמית,זילברטל
פגישה פרטית

11:00
16:00
20:00
09:00
14:00

12:00
17:00
20:15
15:00
14:15

14:30
18:00
09:00

14:45
18:30
15:00

10:00
18:30
10:00

10:15
18:45
11:00

11:00
11:30

12:00
12:00

16:00

17:00

17:30

17:45

ב 06/03/2017
ב 06/03/2017

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

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,דנציגר
השקת ספר דיני משפחה (שרשבסקי-
קורינאלדי)

ג 21/03/2017
ג 21/03/2017
ד 22/03/2017
ד 22/03/2017
ד 22/03/2017
ה 23/03/2017
ו 24/03/2017
א 26/03/2017
ב 27/03/2017
ג 28/03/2017
ד 29/03/2017
ד 29/03/2017
ד 29/03/2017
ד 29/03/2017
ה 30/03/2017
ה 30/03/2017
א 02/04/2017
א 02/04/2017
ב 03/04/2017
ב 03/04/2017
ב 03/04/2017

ועדה לבחירת שופטים בלשכת שרת
המשפטים בירושלים
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,ברון
הרכב מנהלי המשך,
רובינשטיין,ג'ובראן,ברון
קבלת פנים לרגל הנאו-רוז ראש השנה
הבהאי (מלון מצודת דוד)
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,ג'ובראן,הנדל
משפט עברי  -ניהול סדנאות
קורס קצינים מתקדם מנהלי מהמכללה
לשוטרים  -הרצאה
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,שהם
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,עמית
דן יחיד  ,רובינשטיין
פגישה פרטית
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
מפגש עם נציג פרקליטות מחוז דרום
(אזרחי)
הרמת כוסית פסח
משמר בתי משפט  -הרמת כוסית לרגל חג
הפסח
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
ישיבת שופטים

11:00
16:00
09:00

11:15
17:00
15:00

11:30

12:30

19:00
09:00
11:00

19:15
15:00
11:30

14:15
09:00
20:00
09:00

14:30
15:00
20:15
15:00

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

12:30
17:00
19:30
10:00

11:00
14:00

11:30
14:30

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

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

ג 04/04/2017
ד 05/04/2017
ד 05/04/2017
ד 05/04/2017
א 09/04/2017
א 09/04/2017
ד 19/04/2017
א 23/04/2017
א 23/04/2017
א 23/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ג 25/04/2017
ג 25/04/2017
ג 25/04/2017
ג 25/04/2017
ד 26/04/2017

טקס אזכרה לנשיא חיים הרצוג ברחבת
הקבר בהר הרצל
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,מזוז,ברון

15:00
09:00

15:15
15:00

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז
ערב זיכרון לרגל צאת הספר יובלי אהבה
(לזכר סג"מ יובל הימן)  -הרצאה
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,ברון
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,דנציגר,פוגלמן
הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,שהם,ברק-
ארז
עצרת פתיחה ממלכתית לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה
טקס הנחת זרים
טקסי יום זכרון לשואה
יציאה לטקס "לכל איש יש שם" קריאת
שמות הנספים בפומבי
פגישה עם השופטת גאולה לוין בנושא
השתלמות שואה ומשפט
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,הנדל,שהם

16:00

17:00

18:30
09:00
16:00
09:00

18:45
15:00
16:30
15:00

09:00

10:00

11:00

12:00

20:00
10:00
10:00

21:30
10:20
12:15

10:20

11:30

17:00
09:00

17:15
15:00

פגישה עם עם משלחת של שופטים מברזיל
ערב לכבוד השופט טל
שיעור הלכתי
מפגש עם קבוצה מסן פרנסיסקו

16:00
19:00
20:00
09:30

16:30
19:30
20:15
09:45

ד 26/04/2017
ד 26/04/2017
ד 26/04/2017
ה 27/04/2017
ד 03/05/2017
ד 03/05/2017
ה 04/05/2017
ה 04/05/2017

ה 04/05/2017
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
ד 10/05/2017
ד 10/05/2017
א 14/05/2017

טקס זכרון לנופלים-משרד החוץ
השבעת השופטים
ריאיון ליום העצמאות
פגישה בנושא זכויות בפרישה עם נציגי
הנהלת בתי המשפט
מפגש עם השופטת בריג' מארה"ב
פגישה עם פרקליט מפרקליטות המדינה
בעניין כנס
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,מזוז
פרידה מהשופט צ' זילברטל

10:00
11:00
13:00

10:30
11:15
13:15

14:00
11:30

15:00
11:45

12:00
09:00
13:15

13:00
15:00
13:30

הרצאת פתיחה בית אביחי  -סדרת
הרצאות על פרקי אבות ,בין פסח לשבועות
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ ,
רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,הנדל
,פוגלמן
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,דנציגר,סולברג
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,ברק-
ארז
ריאיון הנצחה  -גיטה שרובר
שיעור הלכתי
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,הנדל,מזוז

19:30
10:00

19:45
11:00

14:00
09:00
17:00

15:00
15:00
17:15

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

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

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,פוגלמן,מזוז
יום השנה לפטירתה של אורית נהור ז"ל

16:00
11:30

17:00
11:45

א 14/05/2017
ב 22/05/2017
ג 23/05/2017
ד 24/05/2017
ה 25/05/2017
א 28/05/2017
ב 29/05/2017
א 04/06/2017
ב 05/06/2017
ב 05/06/2017
ג 06/06/2017
ג 06/06/2017

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

ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ג 13/06/2017

ראיון עם השופט ד"ר עמי קובו וחברי
מערכת בטאון השופטים
סדנת פרישה
שיעור הלכתי
ישיבה מיוחדת בכנסת לציון יובל לאיחודה
של ירושלים
מפגש עם קבוצה מרוטרי חיפה
פגישה פרטית
סדנת פרישה
קמפניינו  -אירוע להשקת ספר
סדנת פרישה
ישיבת שופטים
שב"ס (פרידה)  -יחידת נחשון
שיעור הלכתי
פגישה עם קציני המבחן המחוזיים (ארבעה
מחוזות) וסגניהם (יחד עם השופטת ברק
ארז)
ראיון בעניין הרב גורן
טקס חלוקת מלגות ע"ש השופט אדמונד
לוי ז"ל (לשכת עורכי הדין)
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,
הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שהם,ברק-
ארז,מזוז,ברון
פרישה
טקס השבעת השופטים מינץ וקרא בבית
הנשיא

16:00
08:15
20:00

19:15
16:30
20:15

12:15
14:30
12:00
08:15
20:00
08:15
17:00
18:00
20:00

12:30
15:00
12:15
16:15
20:30
16:15
17:15
19:00
20:15

11:00
16:00

11:15
16:15

10:00
15:30

10:15
16:00

10:30
11:00

13:00
11:30

15:30

15:45

ג 13/06/2017
ד 14/06/2017
א 18/06/2017
ב 19/06/2017
ב 19/06/2017

ב 19/06/2017
ג 20/06/2017
ד 21/06/2017
ה 22/06/2017
א 25/06/2017
א 25/06/2017
ב 26/06/2017
ג 27/06/2017
01/07/2017 1
א 02/07/2017
ב 03/07/2017
ב 03/07/2017
ג 04/07/2017
ג 04/07/2017
ד 05/07/2017

חילופי משנים בית הנשיא
ועידה בנושא פליטים אוניברסיטת תל-אביב
 הרצאהתיאטרון ירושלים  - 929כנס לימוד תנ"ך
נשים הלומדות במתן – מכון תורני לנשים -
הרצאה
פגישה פרטית
ערב עיון של וועדת הקשר אריאל והשומרון
בלשכת עורכי הדין אלקנה הרצאה
סדנת פרישה
קונצרט לזכר רן ברון ע"ה
ארבעים שנה לביקור סאדאת-המרכז הבין
תחומי הרצאה
התייעצות שופטים
פגישה עם נציבת המשפטים מהאיחוד
האירופי  -לבקשת משרד החוץ
הרצאה לשופטי בית הדין הארצי לעבודה
השתלמות שופטי משפחה פרידה
בית כנסת ידידיה  -הרצאה
מפגש עם יועצים מקצועיים בכירים
מהקונגרס MECEA
מפגש עם עו"ד פיליפ גרהם מארה"ב
ישיבת שופטים
יקיר המשפט העברי
שיעור הלכתי
לא בשמיים  -מפגש יהדות ציונות ,משפט
ומה שביניהם  -הרצאה

16:00

16:30

17:00
19:00

17:15
19:30

09:30
11:00

09:45
11:15

18:00
08:15
20:30

18:15
16:15
21:00

12:00
16:15

12:30
16:45

19:30
16:00
10:00
:30

20:00
16:15
10:15
:00

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

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

17:00

17:15

ו 07/07/2017
א 09/07/2017
א 09/07/2017
ג 18/07/2017
ג 18/07/2017
ג 18/07/2017
ד 19/07/2017
ד 19/07/2017
ד 19/07/2017
ה 20/07/2017
א 23/07/2017
ב 24/07/2017
ג 25/07/2017
ג 25/07/2017
ד 26/07/2017
ו 28/07/2017
ב 31/07/2017

סוף שבוע עיון לשופטי בית המשפט העליון
רוב גייסט-פינקפולד  -מחקר בעניין נסיגה
מסיני
אירוע משפחות בית גוברין  -הנהלת בתי
המשפט
התייעצות שופטים
פגישה עם מתמחה לשעבר
שיעור הלכתי
אירוע משפט עברי בית הנשיא  -לכבוד
הפרישה
פגישה פרטית
מפגש עם מתמחה לשעבר
אורנית דקל (דור שלם) וזבולון אור-לב
בעניין התנדבות
ימי התנ"ך באלון שבות
פגישה פרטית
פגישה עם השופטת גאולה לוין בעניין
השתלמות שואה ומשפט
פגישה פרטית
פגישה עם פרופ' כהן אלמגור
ימי התנ"ך באלון שבות
לימוד תנ"ך בבית הנשיא 929 -

10:00

10:30

12:00

12:15

17:00
08:30
11:00
20:00

17:30
09:00
11:15
20:15

11:00
16:00
17:00

11:30
16:15
17:30

10:00
09:30
10:00

10:15
10:00
10:30

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

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

