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 ועדהורשימת המתייצבים לפני ה

 

 של בית הדין הארצי לעבודה )בעבר ובהווה( נשיאים 

 השופט )בדימוס( סטיב אדלר. (1) 

 השופט )בדימוס( יגאל פליטמן. (2) 

 השופטת ורדה וירט לבנה. (3) 

 

 סגן נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 

 השופט אילן איטח. 

 

 נשיאי בתי הדין האזוריים לעבודה  

 השופט שמואל טננבוים, נשיא בית הדין האזורי לעבודה באר שבע. (1) 

ן, נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה וגם בשמו השופט אלכס קוג (2)

 של השופט מירון שוורץ, נשיא בית הדין האזורי נצרת. 

 השופט אייל אברהמי, נשיא בית הדין האזורי לעבודה ירושלים. (3) 

 

 השופטת הדס יהלום, סגנית נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב.  

 

 לעבודה  בית הדין הארצי מ)לשעבר(  נציג ציבור 

 . פרופ' אליעזר וייץ 

 

 ארגוני עובדים נציגי  

 יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה.  –מר אבי ניסנקורן  (1) 

 יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית. –מר יואב שמחי  (2) 

מנהל המחלקה המשפטית של הסתדרות העובדים  –עו"ד רן קונפינו  (3)
 הלאומית.

  , )כעו"ד חיצונית(.ההסתדרות הלאומיתבשם  –לוי –עו"ד בטי מצר  (4)

 בשם כח לעובדים. –עו"ד איתי סבירסקי  (5) 

 

 מזכ"לית ההסתדרות הרפואית בישראל.  –עו"ד לאה ופנר  (6)
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 יו"ר הסתדרות המורים. –גב' יפה בן דוד  (7)

  יו"ר ארגון המורים העל יסודיים. –מר רן ארז  (8)

 

 ארגוני מעסיקיםנציגי  

נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות  –מר שרגא ברוש  (1)
 הארגונים העסקיים.

התאחדות של )לשעבר( היועץ המשפטי  –יוחננוף עופר עו"ד  (2)
 התעשיינים בישראל.

ראש לשכת המסחר תל אביב והמרכז ונשיא איגוד  –עו"ד אוריאל לין  (3) 
 לשכות המסחר. 

 היועץ המשפטי לאיגוד לשכות המסחר.–שלומי לויה עו"ד  (4)

 

 מרכז השלטון המקומי נציג  

 עו"ד מנחם לפידור. 

 

 נציגי המדינה כמעסיקה וכרגולטור  

 הממונה על השכר.–מר קובי בר נתן  (1)

 היועץ המשפטי של הממונה על השכר.  –עו"ד ארז אנצוויג  (2)

מנהלת המחלקה לענייני עבודה בפרקליטות  –עו"ד רחל שילנסקי  (3)
 המדינה.

 

 הממונה הראשית על יחסי עבודה 

 )בהטלת תפקיד(. –עו"ד רבקה ורבנר  

 

 חברי ועדת העבודה של לשכת עורכי הדין  

 יעל דולב.עו"ד  (1)

 עו"ד שי תקן. (2)

 עו"ד חגי הראל.  (3)
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 עורכי דין  

 עו"ד נחום פיינברג. (1) 

 אורלי ג'רבי.עו"ד  (2) 

 עו"ד דפנה שמואלביץ. (3) 

 עו"ד ארנה לין. (4) 

 

  שביקשו להציג עמדתם לפני הועדה  נציגי גופים 

 מנכ"ל עמותת תחרות. –מר אלון תובל  (1) 

 יו"ר עמותת תחרות.  –מר מתן רוטמן  (2) 

 סמנכ"ל פורום קהלת למדיניות.  –מר מאיר בוחניק  (3) 

 הגיש חוות חוקר המכון הישראלי לתכנון כלכלי.  –מר יאיר קמה  (4) 

 דעת בכתב ללא התייצבות.  

 

  

  

 

 


