יומן השופט שהם
תאריך
ד 06/01/2016
ד 06/01/2016
ה 07/01/2016
ב 11/01/2016
ב 11/01/2016
ג 12/01/2016
ה 14/01/2016
ב 18/01/2016
ה 21/01/2016
ב 25/01/2016

נושא
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברון
פרידה מהפצ"ר היוצא בפו"ם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,מזוז
ישיבת שופטים
פרידה מיועמ"ש שב"כ היוצא
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברון
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ  ,חיות,פוגלמן,שהם
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,מזוז

משתתפים

שעת התחלה שעת סיום
15:00
09:00
20:00
18:30
15:00
09:00
15:00
09:00
18:00
17:00
21:00
19:00
15:00
09:00
15:00
09:00
15:00
09:00
15:00
09:00

ג 26/01/2016
ד 27/01/2016
ד 27/01/2016

הרכב מנהלי המשך ,רובינשטיין,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
הרצאה לצוערים מקורס קצינים

11:00
09:00
15:30

12:00
15:00
16:30

א 31/01/2016
ב 01/02/2016
ג 02/02/2016
ג 02/02/2016
ב 08/02/2016
ה 11/02/2016
ג 16/02/2016
ג 16/02/2016
ד 17/02/2016
ה 18/02/2016

ביקור שופטים בספריה הלאומית בירושלים
הרכב פלילי  ,דנציגר,פוגלמן,שהם
הרכב אזרחי המשך ,עמית,זילברטל,שהם
הרכב מנהלי המשך ,עמית,שהם,מזוז
ישיבת שופטים
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,עמית,שהם,ברון
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,מזוז
דן יחיד  ,שהם

14:00
09:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:30
15:00
09:00
09:00

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

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

דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,דנציגר,שהם,מזוז
דן יחיד  ,שהם
פרידה מהמתמחים
דן יחיד  ,שהם
טקס פרידה מנשיאת בית הדין האזורי
לעבודה בירושלים
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ  ,חיות,דנציגר,שהם
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,מזוז

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

א 06/03/2016
ב 07/03/2016
ג 08/03/2016
ה 10/03/2016
א 13/03/2016
ב 14/03/2016
ב 14/03/2016
ד 16/03/2016
ב 21/03/2016
ב 21/03/2016
ג 22/03/2016
ה 24/03/2016
ב 28/03/2016
ג 29/03/2016
ד 30/03/2016

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,שהם,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,הנדל,זילברטל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,שהם,ברון
הרכב פלילי  ,מלצר,זילברטל,שהם
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
ראיונות מתמחים
ראיונות מתמחים
הרכב פלילי  ,דנציגר,פוגלמן,שהם
הרכב פלילי  ,דנציגר,סולברג,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,זילברטל,שהם

10:00
09:00
09:00
09:00
14:00
09:00
17:00
07:00
07:00
15:30
08:30
07:00
09:00
11:00
09:00

25/02/2016
א 28/02/2016
ב 29/02/2016
ה 03/03/2016

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

10:30
15:00
10:00
15:00
17:00
20:00
11:00
15:00
15:00
11:00
15:00
10:00
15:00
15:00
15:00
18:00
13:00
13:00
17:30
10:30
13:00
15:00
12:00
15:00

כנס לשכת עורכי הדין באילת-פאנל בנושא
מדיניות הגשת כתבי אישום וחילוטים
בעבירות איסור הלבנת הון
הרכב אזרחי  ,מלצר,זילברטל,שהם
הרכב בג"ץ  ,נאור,מלצר,שהם
הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,שהם,ברק-
ארז
הרכב פלילי  ,דנציגר,הנדל,שהם
ישיבת שופטים
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברון
הרמת כוסית לחג הפסח
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,חיות,מלצר,הנדל,פוגלמן,
עמית,סולברג,שהם
הרכב פלילי  ,דנציגר,הנדל,שהם
הרמת כוסית לפסח -משמר בתי המשפט
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם
הרכב פלילי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,הנדל,שהם
טקס יום השואה והגבורה
השתלמות באוניברסיטת חיפה -פאנל
בנושא טרור
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,ברק-ארז

12:30
09:00
09:00

14:30
15:00
15:00

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

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

10:00
09:00
16:00
09:00
09:00
09:00
08:45

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

16:00
09:00

18:00
15:00

ב 09/05/2016
ב 09/05/2016

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
ישיבת שופטים

10:00
17:00

11:00
18:00

ג 10/05/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,דנציגר,שהם

13:45

14:45

ג 05/04/2016
ד 06/04/2016
ה 07/04/2016
א 10/04/2016
ב 11/04/2016
ב 11/04/2016
ד 13/04/2016
ה 14/04/2016

א 17/04/2016
ב 18/04/2016
ג 19/04/2016
ד 20/04/2016
ב 02/05/2016
ד 04/05/2016
ה 05/05/2016
ה 05/05/2016
ב 09/05/2016

יום הזיכרון לחללי צה"ל-טקס הדלקת
המשואות
טקס הענקת מלגות לזכרו של השופט
אדמונד לוי ז"ל (לשכת עורכי הדין)
כנס פצ"רים
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,זילברטל,שהם
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,ברק-ארז

18:45

20:00

10:30
16:45
09:00
09:00
09:00
10:00

12:30
19:00
15:00
15:00
10:00
15:00

ג 24/05/2016
ד 25/05/2016
ב 30/05/2016

הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,פוגלמן,שהם
הרכב פלילי  ,דנציגר,שהם,ברון

15:30
09:00
09:00

16:30
15:00
15:00

ג 31/05/2016
ג 31/05/2016
ד 01/06/2016
א 05/06/2016
ב 06/06/2016
ב 06/06/2016
ד 08/06/2016
ד 08/06/2016
ה 09/06/2016
ב 13/06/2016

הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,פוגלמן,שהם
טקס אזכרה לחללי ששת הימים
הרכב אזרחי  ,חיות,זילברטל,שהם
ישיבת שופטים
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב אזרחי המשך ,מלצר,סולברג,שהם
ביקור בשב"ס
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,מזוז
הרכב פלילי המשך ,רובינשטיין,שהם,ברק-
ארז
הרכב פלילי  ,רובינשטיין,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברק-ארז

09:00
11:00
09:00
14:00
09:00
17:00
09:00
16:00
08:00
09:00

10:00
12:00
10:00
15:00
15:00
18:00
15:00
17:00
16:00
15:00

09:00
09:00
09:00

10:00
15:00
15:00

ד 11/05/2016
ו 13/05/2016
ב 16/05/2016
ד 18/05/2016
ה 19/05/2016
א 22/05/2016
א 22/05/2016

ג 14/06/2016
ד 15/06/2016
ב 20/06/2016

ד 22/06/2016
ב 04/07/2016
ג 05/07/2016
ד 06/07/2016
ה 07/07/2016
א 10/07/2016
א 10/07/2016
ב 11/07/2016
ב 11/07/2016
ד 13/07/2016
ד 13/07/2016
ה 14/07/2016
ו 15/07/2016
ב 18/07/2016
ג 19/07/2016
ד 20/07/2016
ה 21/07/2016
א 24/07/2016
ב 25/07/2016
ג 26/07/2016
ד 27/07/2016
ב 01/08/2016
ג 02/08/2016
ה 11/08/2016
ה 11/08/2016
ה 11/08/2016
א 14/08/2016

הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,סולברג,שהם
הרכב פלילי המשך ,דנציגר,פוגלמן,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב אזרחי  ,הנדל,סולברג,שהם
הרכב אזרחי המשך ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב פלילי המשך ,מלצר,זילברטל,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,נאור,ג'ובראן,שהם
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,שהם
השתתפות בהלויה של השופט יעקב קדמי
ז"ל
הרכב אזרחי  ,חיות,פוגלמן,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,נאור,שהם,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,הנדל,זילברטל,שהם
כנס בבית הנשיא
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברון
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי המשך ,דנציגר,סולברג,שהם
מפגש עם צוערי הפרקליטות הצבאית
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,זילברטל,שהם

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

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

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

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

ב 15/08/2016
ג 16/08/2016
ב 22/08/2016
ה 25/08/2016
ג 30/08/2016
א 04/09/2016
א 04/09/2016
ב 05/09/2016
ג 06/09/2016
ה 08/09/2016
ה 08/09/2016
ב 12/09/2016

ג 13/09/2016
ד 14/09/2016
ד 14/09/2016
ה 15/09/2016
ב 19/09/2016
ד 21/09/2016
ב 26/09/2016
ג 27/09/2016

טקס השבעה של נשיא יבד"צ ,האלוף דורון
פייליס ,בבית הנשיא
ביקור שופטים בבית התפוצות
הרכב בג"ץ  ,הנדל,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,שהם,ברון
ועידת המשפט של לשכת עוה"ד  -פאנל
בנושא עילות לסגירת תיקים
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם
דן יחיד  ,שהם
אירוע פרידה לאלוף שי יניב ,נשיא יבד"צ
היוצא
הרכב אזרחי  ,עמית,סולברג,שהם
הרכב אזרחי  ,הנדל,שהם,ברון
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברון
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,חיות,דנציגר,הנדל,עמית,
שהם
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרצאה לשופטי בתי המשפט הצבאיים
באיו"ש
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,מזוז
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברון
הרכב פלילי  ,הנדל,זילברטל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם

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

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

14:30

16:30

12:00

13:00

13:00
09:00

14:00
10:00

19:00
09:00
09:00
09:00

21:00
15:00
15:00
15:00

10:00
09:00

13:00
15:00

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

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

ג 27/09/2016
ד 28/09/2016
ד 28/09/2016
ה 29/09/2016
ד 05/10/2016
ה 06/10/2016
ה 06/10/2016
ב 10/10/2016
ה 13/10/2016
ו 14/10/2016
ג 25/10/2016
ד 26/10/2016
א 30/10/2016
א 30/10/2016
ב 31/10/2016
ג 01/11/2016
ג 01/11/2016
ד 02/11/2016
א 06/11/2016
ב 07/11/2016

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
דן יחיד  ,שהם
אירוע פרידה לשופט ארז פורת
הרכב פלילי  ,חיות,מלצר,שהם
הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב אזרחי המשך ,דנציגר,הנדל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,שהם
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
אירוע לכלל שופטי ישראל  -הצגה
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,עמית,שהם,ברק-ארז

11:15
09:00
19:00
09:00
10:00
09:00
16:00
17:00
09:00
09:00
14:00
09:00
09:00
12:00
09:00
11:00
17:00
09:00
09:00
09:00

12:15
10:00
21:00
15:00
15:00
10:00
17:00
18:00
10:00
10:00
15:00
15:00
10:00
13:00
15:00
12:00
19:00
15:00
15:00
15:00

ג 08/11/2016

הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,זילברטל,שהם
פגישה בנושא הרצאות בגלי צה"ל -
האוניברסיטה המשודרת
דן יחיד  ,שהם
ישיבת שופטים
הרכב פלילי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,שהם,מזוז

11:30

12:30

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

13:00
10:00
18:00
15:00
11:00

ד 09/11/2016
ה 10/11/2016
ב 14/11/2016
ד 16/11/2016
ד 16/11/2016

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

הרכב מנהלי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב פלילי המשך ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ  ,הנדל,סולברג,שהם
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
יום עיון בנושא ארגוני פשיעה בישראל

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

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

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

הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,מלצר,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,נאור,פוגלמן,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,הנדל,פוגלמן,שהם
הרכב פלילי ,
רובינשטיין,חיות,הנדל,עמית,סולברג,שהם,ב
רק-ארז
הרכב פלילי  ,חיות,עמית,שהם

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

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

09:00
09:00

13:00
15:00

ה 01/12/2016

הרכב פלילי המשך ,רובינשטיין,הנדל,שהם
פגישה בנושא הרצאות בגלי צה"ל -
האוניברסיטה המשודרת
הרכב פלילי  ,הנדל,זילברטל,שהם

09:00

10:00

17:30
09:00

19:30
15:00

ג 06/12/2016
ד 07/12/2016
ה 08/12/2016

הרכב מנהלי המשך ,רובינשטיין,הנדל,שהם
הרכב פלילי  ,דנציגר,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,זילברטל,שהם
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,שהם,ברון
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,מלצר,שהם

09:00
09:00
09:00

10:00
15:00
10:00

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

12:00
14:00
15:00
15:00

ג 29/11/2016
ד 30/11/2016

א 04/12/2016
ב 05/12/2016

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

ד 14/12/2016
א 18/12/2016
ב 19/12/2016
ב 19/12/2016
ג 20/12/2016
ד 21/12/2016
ה 22/12/2016
ה 22/12/2016
ה 22/12/2016
ה 22/12/2016
ו 23/12/2016
א 25/12/2016
א 25/12/2016
ג 27/12/2016
ג 27/12/2016
ד 28/12/2016
ה 29/12/2016
א 01/01/2017
א 01/01/2017
ב 02/01/2017
ב 02/01/2017
ג 03/01/2017
ג 03/01/2017
ה 05/01/2017
ב 09/01/2017
ג 10/01/2017

הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,ברק-ארז
הרכב מנהלי המשך ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב אזרחי  ,ג'ובראן,זילברטל,שהם
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,דנציגר,פוגלמן,שהם
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,עמית,שהם
הדלקת נרות חנוכה בבית המשפט
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הדלקת נרות חנוכה בבית המשפט
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,הנדל,שהם
השתתפות באירוע מינוי נשיאים וסגני
נשיאים
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,מזוז
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,שהם,מזוז
דן יחיד  ,שהם

09:00
10:00
09:00
17:00
09:00
09:00
09:00
10:45
14:00
13:30
09:00
11:00
17:00
09:00

15:00
11:00
15:00
18:00
10:00
15:00
10:00
11:45
15:00
14:30
10:00
12:00
18:00
10:00

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

15:00
15:00
10:00
10:00
10:00
15:00
18:00
11:00

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

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

ג 10/01/2017
ד 11/01/2017
ה 12/01/2017
ה 12/01/2017
א 15/01/2017
ב 16/01/2017

הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי המשך ,חיות,שהם,ברון
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
ישיבה בכנסת לזכרו של הנשיא שמעון פרס
ז"ל
הרכב בג"ץ המשך,
רובינשטיין,זילברטל,שהם
הרכב אזרחי  ,הנדל,שהם,מזוז
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,הנדל,שהם
הרכב פלילי המשך ,הנדל,סולברג,שהם
הרכב פלילי המשך ,הנדל,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,עמית,סולברג,שהם

ג 24/01/2017
ב 30/01/2017
ג 31/01/2017

הרכב מנהלי המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב פלילי  ,ג'ובראן,סולברג,שהם
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,הנדל,סולברג,
שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ  ,ג'ובראן,סולברג,שהם
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,שהם

ב 16/01/2017
ג 17/01/2017
ד 18/01/2017
ה 19/01/2017
א 22/01/2017
ב 23/01/2017
ב 23/01/2017
ב 23/01/2017

ג 31/01/2017
ה 02/02/2017
א 05/02/2017
ב 06/02/2017
ב 06/02/2017
ד 08/02/2017

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

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

18:00

19:30

11:00
09:00
09:00
09:00
07:00
11:30
15:00

12:00
15:00
10:00
15:00
08:00
12:30
16:00

11:30
09:00
08:20

12:30
15:00
09:00

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

13:00
15:00
11:00
15:00
18:00
15:00

א 12/02/2017
ב 13/02/2017
ד 15/02/2017
א 19/02/2017
ב 20/02/2017
ג 21/02/2017

ג 21/02/2017
ד 22/02/2017
ד 22/02/2017
ה 23/02/2017
ה 23/02/2017
ב 27/02/2017
ד 01/03/2017
ד 01/03/2017
ב 06/03/2017
ד 08/03/2017
ד 08/03/2017
ד 08/03/2017
א 12/03/2017
א 12/03/2017
ב 13/03/2017
ג 14/03/2017
ד 15/03/2017
ה 16/03/2017
א 19/03/2017
ב 20/03/2017

דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,דנציגר,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,שהם
הרכב פלילי המשך ,ג'ובראן,שהם,מזוז
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,סולברג
,שהם
הרכב אזרחי  ,דנציגר,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,עמית,שהם,ברק-ארז
הרכב בג"ץ המשך ,חיות,שהם,ברק-ארז
טקס פרידה מהמתמחים
הרכב פלילי  ,הנדל,פוגלמן,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,שהם,ברון
אירוע פרידה מהשופט שלמה לוין
הרכב אזרחי  ,דנציגר,עמית,שהם
הרכב פלילי  ,מלצר,הנדל,שהם
הרכב אזרחי המשך ,חיות,פוגלמן,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,ג'ובראן,מלצר,שהם
קריאת מגילה
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,דנציגר,סולברג,שהם
ראיונות מתמחים
הרכב פלילי  ,עמית,שהם,ברק-ארז

09:00
09:00
09:00
14:30
09:00
08:20

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

09:00
09:00
16:00
15:30
13:30
09:00
09:00
17:30
09:00
09:00
16:00
20:00
10:00
11:00
09:00
10:30
12:30
09:00
09:00
09:00

13:00
15:00
17:00
16:30
15:00
15:00
15:00
19:00
15:00
15:00
17:00
21:00
11:00
12:00
15:00
11:30
13:30
15:00
16:00
15:00

ב 20/03/2017
ג 21/03/2017
ג 21/03/2017
ד 22/03/2017
ה 23/03/2017
ב 27/03/2017
ג 28/03/2017
ד 29/03/2017
ה 30/03/2017
ה 30/03/2017
א 02/04/2017
ב 03/04/2017
ב 03/04/2017
ב 03/04/2017
ג 04/04/2017
ג 04/04/2017
ד 05/04/2017
ד 05/04/2017
א 09/04/2017
א 09/04/2017
ד 19/04/2017
א 23/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017
ב 24/04/2017

הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,עמית,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב פלילי  ,עמית,סולברג,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,מלצר,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,עמית,שהם
הרמת כוסית לחג הפסח
הרכב פלילי  ,הנדל,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,סולברג,שהם
הרצאה למתנדבי ליונס רמת גן בבית
המשפט העליון
הרכב פלילי  ,הנדל,עמית,שהם
הרצאה בלשכת עורכי הדין-פסיקת בית
המשפט העליון בנושא מעצרים מנהליים
התייעצות שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,עמית,שהם
הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,שהם,ברון
הרכב אזרחי המשך ,רובינשטיין,שהם,ברק-
ארז
הרכב פלילי המשך ,עמית,שהם,ברק-ארז
טקס יום השואה והגבורה
הרכב אזרחי המשך ,חיות,שהם,מזוז

13:30
09:00
16:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
14:00
09:00
16:00
17:00
13:30

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

15:30
09:00

16:30
15:00

17:00
14:00
18:00
09:00

20:00
14:30
19:00
15:00

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

12:00
10:00
15:00
17:00

ג 25/04/2017
ד 26/04/2017
ד 26/04/2017
ב 01/05/2017
ג 01/05/2017
ד 03/05/2017
ה 04/05/2017
ה 04/05/2017
א 07/05/2017
ב 08/05/2017
ב 08/05/2017
ג 09/05/2017
ג 09/05/2017
ד 10/05/2017
ד 10/05/2017
ה 11/05/2017
ה 11/05/2017
ב 15/05/2017

ג 16/05/2017
ג 16/05/2017
ד 17/05/2017
ה 18/05/2017
ו 19/05/2017
א 21/05/2017

הרכב אזרחי  ,רובינשטיין,הנדל,שהם
דן יחיד  ,שהם
מפגש עם שופטים לגבי השתלמות בנושא
עבירות הרצח
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
השתתפות בטקס הדלקת המשואות
הרכב פלילי  ,מלצר,סולברג,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,עמית,שהם
ישיבת שופטים
הרכב בג"ץ המשך ,רובינשטיין,שהם,מזוז
הרכב אזרחי  ,מלצר,שהם,ברק-ארז
ישיבת שופטים
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,דנציגר,סולברג,שהם
הרכב בג"ץ המשך ,מלצר,עמית,שהם
הרכב פלילי  ,חיות,מלצר,עמית,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,סולברג,שהם
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ ,
נאור,חיות,הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שהם,
ברק-ארז,ברון
דן יחיד  ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,ברק-ארז
אירוע פרידה לשופט צבי זילברטל
כנס לשכת עורכי הדין באילת-פאנל בנושא
עודף רגולציה

09:00
09:00

15:00
10:00

18:00
09:00
19:00
09:00
09:00
18:00
10:00
09:00
17:00
09:00
11:00
09:00
16:00
09:00
15:30
09:00

19:00
15:00
22:00
15:00
15:00
19:00
11:00
15:00
18:00
10:00
12:00
15:00
17:00
13:00
16:30
15:00

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

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

17:00

18:45

ד 24/05/2017
ד 24/05/2017
ה 25/05/2017
ה 25/05/2017
ה 25/05/2017
ו 26/05/2017
א 28/05/2017
ב 29/05/2017
א 04/06/2017
א 05/06/2017
ב 05/06/2017
ג 06/06/2017
א 11/06/2017
ב 12/06/2017
ג 13/06/2017

ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ג 13/06/2017
ד 14/06/2017
ה 15/06/2017
א 18/06/2017
א 18/06/2017
ג 20/06/2017
ג 20/06/2017
ה 22/06/2017

דן יחיד  ,שהם
טקס לזכר חללי ששת הימים
הרכב אזרחי המשך ,דנציגר,שהם,ברון
הרכב בג"ץ המשך ,דנציגר,סולברג,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי המשך ,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב אזרחי  ,מלצר,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,שהם
הרכב פלילי ,הנדל ,שהם ,מזוז
ישיבת שופטים
דן יחיד ,שהם
הרכב אזרחי  ,פוגלמן,שהם,ברק-ארז
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ המשך ,פוגלמן,שהם,מזוז
הרכב בג"ץ ,
נאור,רובינשטיין,ג'ובראן,חיות,מלצר,דנציגר,
הנדל,פוגלמן,עמית,סולברג,שהם,ברק-
ארז,מזוז,ברון
השבעת שופטים בבית הנשיא
טקס זכרון לחללי חיל המודיעין
דן יחיד  ,שהם
הרכב אזרחי  ,עמית,שהם,ברק-ארז
דן יחיד  ,שהם
התייעצות שופטים
הרכב אזרחי  ,מלצר,עמית,שהם
הרכב אזרחי המשך ,עמית,סולברג,שהם
הרכב אזרחי  ,חיות,שהם,מינץ

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

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

10:30
15:30
20:00
09:00
09:00
09:00
12:00
09:00
11:30
09:00

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

א 25/06/2017
א 25/06/2017
ב 26/06/2017
ב 03/07/2017
ב 03/07/2017

ג 04/07/2017
ד 05/07/2017
ה 06/07/2017
ה 06/07/2017
א 09/07/2017
א 09/07/2017
ד 12/07/2017
ב 17/07/2017
ד 19/07/2017
ה 20/07/2017
ב 24/07/2017
ד 26/07/2017
ב 31/07/2017
ג 01/08/2017

הרכב פלילי  ,עמית,סולברג,שהם
דן יחיד  ,שהם
הרכב בג"ץ  ,מלצר,שהם,קרא
הרכב פלילי  ,מלצר,שהם,ברון
ישיבת שופטים
הענקת אות הוקרה למשנה לנשיאה
אליקים רובינשטיין-בית הפרקליט בתל
אביב
הרכב אזרחי  ,דנציגר,שהם,מזוז
מפגש עם ארגון נכי צה"ל העולמי
המרכז הבינתחומי  -השקת הספר לכבודה
של השופטת שטרסברג-כהן
הרצאה למחלקה המשפטית בבנק לאומי
טקס סיום שנת המשפט בלשכת עורכי הדין
ירושלים
הרכב אזרחי  ,דנציגר,שהם,מזוז
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,ברק-ארז
הרכב פלילי  ,פוגלמן,שהם,מינץ
הרכב אזרחי המשך ,עמית,סולברג,שהם
הרכב אזרחי  ,דנציגר,שהם,מינץ
הרכב פלילי  ,פוגלמן,שהם,קרא
הרכב פלילי  ,הנדל,שהם,קרא
דן יחיד  ,שהם

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

15:00
16:00
15:00
15:00
18:00

18:00
09:00
10:00

20:00
15:00
11:00

16:30
15:00

18:30
16:00

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

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

