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 דף הבית  לשכת הדוברת  הודעות

 
  

הודעות דוברת הנהלת בתי המשפט 

       

 הודעה לציבור באי בית הדיו לעבודה
 הודעה לפי כללי השפיטה מיום כ"ו באלול התשע"ד (21 בספטמבר 2014)

 החלטת הועדה לבחירת שופטים מיום 17 בספטמבר 2014
 רשימת המועמדים אשר עניינם ידון על-ידי הוועדה לבחירת שופטים ביום כ"ב באלול תשע"ד (17 בספטמבר 2014)
 רשימת המועמדים אשר עניינם ידון על-ידי הוועדה לבחירת שופטים ביום כ"ז באלול תשע"ד (22 בספטמבר 2014)

 הודעה על פטירתו של כבוד השופט ראובן שמיע ז"ל
 ודעה בעניין הערכות לקראת השבתת מערכת נט המשפט במהלך חודש אוגוסט 2014

 הרשות השופטת בישראל דוח חוק חופש המידע לשנת 2013
 הודעה לפי כללי השפיטה - לאחר ישיבת הוועדה לבחירת שופטים 21.5.2014

 הודעה על פטירתו של כבוד סגן הנשיא השופט מרדכי נדל, בתי משפט שלום במחוז הצפון
 שעות פעילות בתי המשפט ביום הזכרון לחללי צה"ל וביום העצמאות - בדיוני מעצרים וסעדים דחופים

 מינוי כבוד סגן הנשיאה השופט אברהם טל לכהונת נשיא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
 "ארגז כלים לאזרחות טובה"

 במהלך חג פורים, ט"ו באדר ב' תשע"ד, לא יינתנו שירותי אפוסטיל בלשכת הרשמים בבית המשפט העליון
 פטירתו של השופט (בדימוס) אדמונד לוי

 מינוי כבוד השופט אינאס סלאמה לכהונת נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה
 הודעה לציבור באי בית הדין לעבודה

 הודעת הנהלת בתי המשפט בדבר פעילות בתי המשפט בירושלים בעקבות הפגנה 2.3.14
 החלטת הועדה לבחירת שופטים מיום 19.2.2014

 הודעה בדבר העברת פעילות ביהמ"ש נהריה לקריות
 עדכון בדבר פעילות בתי המשפט ובתי הדין בירושלים היום, 16/12/2013

 הודעה בדבר קיום דיונים משפטיים בירושלים במתכונת חירום בלבד - 12/12/2013
 הודעה לפי כללי השפיטה - ישיבת הועדה לבחירת שופטים 15.10.13

 מחקר חדש בנושא דחיות דיונים שמטרתו הקניית כלים לקיצור משך חיי התיקים בבתי המשפט

 רשימת המועמדים שעניינם יידון ע"י הוועדה לבחירת שופטים ביום 15.10.13.

 דו"ח חצי שנתי של מערכת בתי המשפט לתקופה 1.1.2013-30.6.2013
 הודעה לפי כללי השפיטה - מועמדים שנבחרו ע"י הוועדה לבחירת שופטים 1.9.2013

 הרשות השופטת בישראל דוח חוק חופש המידע לשנת 2012
מחקר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת נחיפה ומחלקת המחקר ביהמ"ש העליון-שיעור הזיכויים וההרשעות

 בישראל
 מחקר חדש שערכה מחלקת המחקר של הרשות השופטת בנושא משקלות תיקים

 פעילות בתי המשפט בירושלים בשל מזג האויר הסוער
 הודעה לפי כללי השפיטה - לאחר ישיבת הוועדה לבחירת שופטים 7.12.12

 רשימת המועמדים אשר עניינם ידון על-ידי הוועדה לבחירת שופטים ביום ט' בכסלו תשע"ג (23 בנובמבר 2012)
 בית המשפט המחוזי - מחוז מרכז יחל לפעול במשכנו החדש בעיר לוד החל משנת המשפט הקרובה

 הודעה לציבור באי בית הדין לעבודה
 הודעה לעניין תיקון חוק סדר הדין הפלילי מעצרים

הודעה לציבור באי בית הדיו לעבודה (30/9/2014)

הודעה לציבור באי בית הדיו לעבודה
 

 

 

 כל מי שהגיש תביעה לאחד מבתי הדין האזוריים לעבודה, החל

http://www.glima.info/10-15-3.pdf
 קישור לפרק:

http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/dover/html/main.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx


20.10.2014 לשכת הדוברת - הודעות דוברת הנהלת בתי המשפט

http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/html/hodaot_hanhalat.htm#msg18140 2/44

מתאריך 1/2/09

הכוללת סעד לפי סעיף 26א' (ב) לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958-

(שעניינו פיצוי לא ממוני – "פיצוי לדוגמה") וחויב באגרה בגין רכיב

זה, מתבקש להגיש בקשה * למזכירות בית הדין האזורי לעבודה

בו הוגשה התביעה לשם קבלת החזר האגרה ששלומה ביתר.

 

* במידת האפשר, יש להגיש הבקשה בצירוף עותק כתב התביעה

והקבלה בגין האגרה

חזור לרשימה המלאה 

הודעה לפי כללי השפיטה מיום כ"ו באלול התשע"ד (21 בספטמבר 2014) (23/9/2014)

 

 

 

                                                            ה  ו  ד  ע  ה

 
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד - 1984

 

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד - 1984 1) , אני מודיעה

 כי  בישיבת  ועדת  הבחירה מיום  כ"ו באלול התשע"ד (21  בספטמבר 2014),  החליטה  לבחור בה"ה:

 

השופטת מרים נאור – לכהונת נשיאת בית המשפט העליון. . 1

השופט אליקים רובינשטיין – לכהונת משנה לנשיאת בית המשפט העליון. . 2

השופטת ענת ברון – לכהונת שופטת בית המשפט העליון. . 3

עורך הדין מנחם (מני) מאזוז – לכהונת שופט בית המשפט העליון. . 4

שופטת התעבורה מרים קסלסי – לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים. . 5

שופט התעבורה נאיל מהנא – לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים. . 6

שופט התעבורה גיל קרזבום – לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז חיפה. . 7

שופט התעבורה שלמה בנג'ו  - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז חיפה. . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________                                                                                                

                                                                                                      ציפי לבני                

                                                                                                   שרת   המשפטים

 

 

ירושלים,   ___ בתשרי         התשע"ה




