
אליעזר ריבלין     המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 
אורי גורן                 נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

משה גל                  מנהל מערכת בתי המשפט ונשיא בית משפט מחוזי
בעז אוקון                 מנהל מערכת בתי המשפט ונשיא בית משפט מחוזי

דוד חשין                   נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים
יוסף )ספי( אלון     נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע

מנחם בן-דוד    נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת
ניסים ממן    סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת

ורדה אלשיך    סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
יצחק ענבר    סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

מיכל רובינשטיין    סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
אסתר קובו    סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בני ארבל     סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת
יהודה זפט    סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

אורית אפעל-גבאי    שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים
דניה קרת-מאיר    שופטת בכירה )מחלקה הכלכלית( בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

שאול מנהיים    שופט בית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד
מאיר יפרח    שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

נאוה בן-אור    שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים
נחמה מוניץ    שופטת בית המשפט המחוזי בנצרת

האשם ח’טיב    שופט בית המשפט המחוזי בנצרת
בנימין ארנון     שופט בית המשפט המחוזי מרכז

משה דרורי     שופט בית המשפט המחוזי בירושלים
גדעון גינת     שופט בית המשפט המחוזי בחיפה 

ד"ר דפנה אבניאלי    שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
דוד גלדשטיין    שופט בית משפט השלום ורשם בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

ד"ר איריס סורוקר    שופטת בית משפט השלום בראשון-לציון
יעקב שמעוני    שופט בית משפט השלום בתל אביב-יפו

זהבה אגי    סגנית נשיא משפט השלום בתל אביב-יפו
שפרה גליק     שופטת בית המשפט לענייני משפחה תל אביב

שמואל צור     שופט בית הדין הארצי לעבודה
רונית רוזנפלד     שופטת בית הדין הארצי לעבודה

אורלי סלע     נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע
ורד שפר     נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

אפרת לקסר    נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו
נטע רות     שופט ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב-יפו 

עו"ד אמודאי ניר       לשעבר מנהל מח' ליטיגציה במשרד ארדינסט בן נתן
עו"ד ארד איילון דרור    משרד עו"ד ארד - אילון ונחמני 

עו"ד  אמסטר קובי    משרד עו"ד י. אמסטר ושות'
עו"ד אריאלי מירה     המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין במחוז ת"א )בדימ'(

עו"ד גרופמן ירון    לשעבר מנהל מח' נדלן במשרד תדמור לוי ושות'
עו"ד כצמן ברוך    לשעבר שותף במשרד הרצוג פוקס נאמן

עו"ד ד"ר פרלמן קרני  מגשרת וחוקרת מובילה בתחום יישוב הסכסוכים
עו"ד קלינג אסא    לשעבר ראש רשות הפטנטים המדגמים וסימני הסחר

עו"ד ד"ר רוטמן טל    שותף בכיר במשרד פרל לצר כהן צדק ברץ ושות'

נבחרת הבוררים והמגשרים 
של המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים




