דף קשר לשכת עורכי הדין
מספר ראשי (ארצי)1 - 599 - 500 - 606 :
לתמיכה וסיוע בשימוש באתר הלשכה ,ניתן לפנות לכתובת support@israelbar.org.il

לשכת ראש לשכה עורכי הדין
עו"ד אבי חימי  -ראש הלשכה
טלפון03-6362214 :
דוא"לroshlishka@israelbar.org.il :
אורי אלפרסי – מנכ"ל
טלפון03-6362217 :
דוא"לuri@israelbar.org.il :
עו"ד ורד כהן – ראש הסגל
טלפון03-6362240 :
דוא"לvered.co@Israelbar.org.il :
עו"ד סיגל אסייג – יועצת לראש הלשכה וממונה בכירה ועדות מקצועיות
טלפון03-6362214 :
דוא"לroshlishka@israelbar.org.il :
אפרת לויט איבגי – לשכת מנכ"ל
טלפון03-6362217 :
דוא"לefrat.l@israelbar.org.il :
אמיר ויזל  -מבקר הלשכה ונציב פניות הציבור
טלפון03-6361342 :
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
דוא"לmevaker@israelbar.org.il :

מחלקת דוברות והסברה
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
טל נחום  -סמנכ"ל תקשורת ושיווק
טלפון03-6362254 :
דוא"לdover@Israelbar.org.il :
שחר שחר  -דוברות ועורך "עורך הדין"
טלפון03-6362237 :
דוא"לShahar.s@Israelbar.org.il :

מועצה ארצית
עו"ד דנה בלום  -ממונה מועצה ארצית
טלפון02-5411233 :
דוא"לdana.al@Israelbar.org.il :
עו"ד סיגל אסייג – ממונה מועצה ארצית
טלפון03-6362214 :
דוא"לroshlishka@israelbar.org.il :

מחלקת כספים
רו"ח תומר יזדי – מנהל כספים
טלפון03-6361303 :
דוא"לYazdi.t@israelbar.org.il :
חני שוסטר – מנהלת חשבונות
טלפון03-6361302 :
דוא"לhani@israelbar.org.il :

דמי חבר וקשרי חברים
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
טלפון 1-599-500606 :פקס 03-6918696
מען למכתבים :ת"ד 34050 ,תל-אביב 6134001
תשלום דמי חבר :באמצעות האזור האישי – https://www.israelbar.co.il
בירורים בנושא גביית דמי-חבר ,כרטיסי חברservicetashloom@israelbar.org.il :
שינוי שם ועדכון פרטים אישייםserviceupdate@israelbar.org.il :
רויטל קילשטיין  -אחראית תחום הגבלות וחידושים
טלפון02-5411204 :
דוא"לLawInfo@Israelbar.org.il :
לימור בובליל  -אחראית תחום קשרי חברים ,שינוי ועדכון פרטים אישיים
טלפון03-6361307 :
דוא"לlimor.b@Israelbar.org.il :
יהודית תורן  -אחראית תחום גבייה ודמי חבר
טלפון03-6361306 :
דוא"לyehodit.t@Israelbar.org.il :

הוועדה לפטור והנחה בדמי חבר
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
טלפון 03-6362249 :פקס 1533-6362249
יעל מן – רכזת הוועדה לפטור והנחה בדמי חבר
טלפון03-6362249 :
דוא"לYaelm@israelbar.org.il :

חופש המידע
עו"ד עמית פרלמן – מנהל מערכות אפליקטיביות ,ממונה על יישום חוק חופש המידע
טלפון03-6362216 :
דוא"לamit@Israelbar.org.il :

התמחות והסמכה
בית לשכת עורכי הדין  -רח' שופן  ,1ירושלים 9219001
טלפון 1-599-500606 :פקס 02-5610062
דוא"לmitmahim@israelbar.org.il :
עו"ד גלעד וקסלר  -פרקליט ומנהל מקצועי מערך ההתמחות
טלפון02-5411205 :
דוא"לgilad@Israelbar.org.il :
עו"ד דנה בלום  -ממונה בכירה ועדת התמחות ,הוועדה הבוחנת ומועצה ארצית

טלפון02-5411233 :
דוא"לdana.al@Israelbar.org.il :
דליה יונה – ממונה תחום מאמנים
טלפון02-5411218 :
דוא"לdali@israelbar.org.il :
מירי רביבו – ממונה תחום מתמחים
טלפון02-5411217 :
דוא"לmiri.r@israelbar.org.il :
יהודית ליאני – ממונה תחום בחינות דיני מדינת ישראל ועורכי דין זרים
טלפון02-5411208 :
דוא"לjudit@Israelbar.org.il :
מזכירות מערך התמחות והסמכה :
ז'אנה ווגר
טלפון02-5411212 :
דוא"לzhanna.v@Israelbar.org.il :
הודיה חוקת
טלפון02-5411211 :
דוא"לhodaya.c@Israelbar.org.il :
אפרת אביטן
טלפון02-5411226 :
דוא"לefrat.a@Israelbar.org.il :
יוליה קסנר
טלפון02-5411207 :
דוא"לjulia.k@Israelbar.org.il :
מורן ביטון
טלפון02-5411209 :
דוא"לmoran.bi@Israelbar.org.il :
תמר מרקוביץ
טלפון02-5411216 :
דוא"לtamar.ma@Israelbar.org.il :
יסמין שוורץ
טלפון02-5411246 :
דוא"לyasmin.s@Israelbar.org.il :

תוכנית שכר מצווה
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
עו"ד ענת מנדלסון – מנהלת מחלקת שכר מצווה
טלפון03-6362221 :
דוא"לanat@israelbar.org.il :
לאה פנחס – מזכירות תוכנית שכר מצווה
טלפון 03-6361320 :פקס 1-533-6361320
דוא"לPro-bono@israelbar.org.il :
עו"ד ישראל בן הרוש – ממונה תכנית "שכר מצווה" מחוז ירושלים ,צפון וחיפה
טלפון02-5411229 :
דוא"לyisrael.bh@israelbar.org.il :

עו"ד ורה אולשנסקי – ממונה תכנית "שכר מצווה" מחוז תל אביב ,מרכז ודרום (נגב צפון מערבי)
טלפון03-6361323 :
דוא"לvera.o@israelbar.org.il :
עו"ד שלי שקד -ממונה תכנית "שכר מצווה" מחוז דרום (נגב מערבי)
טלפון074-7488618 :
דוא"לprobonodarom@israelbar.org.il :
סיון חלק  -רכזת סטודנטים ותחנות
טלפון03-6361324 :
דוא"לsivan.ha@israelbar.org.il :
תמר אורני – מזכירות מחוזות ירושלים ,חיפה והצפון
טלפון02-5411269 :
דוא"לprobono.jer@israelbar.org.il :

בית הדין המשמעתי הארצי
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
טלפון 03-6362213 :פקס 03-6958696
רחל קאולי  -מנהלת בית הדין המשמעתי הארצי
דוא"לrachelk@Israelbar.org.il :
לימור יחזקאל – ממונה על ביצוע פסקי דין משמעתיים ואישורי חברות
טלפון03-6362203 :
דוא"לlimor@israelbar.org.il :
איריס מלכיאן – מזכירת בית הדין המשמעתי הארצי
טלפון03-6362212 :
דוא"לiris@israelbar.org.il :

ועדת האתיקה הארצית
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
טלפון 1-599-500606 :פקס 03-6918696
עו"ד שלי ואקנין-אדם  -פרקליטת ועדת האתיקה הארצית
טלפון03-6362220 :
דוא"לshelli.va@Israelbar.org.il :
ילנה גנדלמן  -מזכירת ועדת אתיקה ארצית
טלפון03-6362204 :
דוא"לetika@israelbar.org.il :
עו"ד דניאל ברדה אברהמוב – רכזת ועדות מחלקת אתיקה ארצית
טלפון03-6362223 :
דוא"לDaniel.ba@Israelbar.org.il :
דורית אדר – רכזת בכירה ועדת אתיקה ושכ"ט
טלפון03-6362219 :
דוא"לdorit@Israelbar.org.il :

ועדות האתיקה המחוזיות
ועדת האתיקה  -מחוז ירושלים
רח' שופן  ,1ירושלים 92190
טלפון 02 - 5416300 :פקס02 - 5610062 :
דוא"לSharon@jer-bar.org.il :
ועדת האתיקה  -מחוז תל אביב
רח' דניאל פריש  ,10תל אביב 64731
טלפון 03 - 6905555 :פקס03 - 6918074 :
דוא"לetika@tabar.org.il :
ועדת האתיקה  -מחוז מרכז
רח' תרמ"ב (בית כותר) ,ראשון לציון 7529019
טלפון 03-7776470 :פקס153-36905541 :
דוא"לetika@merkazbar.org.il :
ועדת האתיקה  -מחוז חיפה
שד' בן גוריון  ,6חיפה 35414
טלפון 04 - 8537078 - 9 :פקס04 - 8553033 :
דוא"לetika@haifabar-law.org.il :
ועדת האתיקה  -מחוז הצפון
דרך קרית הממשלה ,ת.ד 1561 .נצרת
טלפון 04 - 6015111/6 :פקס04 - 6015112 :
דוא"לNazareth@israelbar.org.il :
ועדת האתיקה  -מחוז הדרום
בנין "מגדל שבע" ,שד' רגר  ,33באר שבע
טלפון 08 - 6278334 ,6278815 :פקס08 - 6239369 :
מען למכתבים :ת"ד  ,484באר שבע 84104
דוא"לetika@darombar.org.il :

המוסד הארצי לגישור
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
פקס 03-6091641
עו"ד ענת מנדלסון  -מנהלת המוסד לגישור
טלפון03-6362221 :
דוא"לanat@Israelbar.org.il :
נעמי כהן  -מזכירות המוסד לגישור
טלפון03-6362230 :
דוא"לgishor.info@israelbar.org.il :

תחום בוררות
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
טלפון 03-6362249 :פקס 1533-6362249
יעל מן  -רכזת תחום בוררות
טלפון03-6362249 :
דוא"לborerut@israelbar.org.il :

אימות תצהירים בבתי משפט
אירית פדלון פלד – מנהלת פרויקט אימות תצהירים בית משפט השלום /הוצל"פ
טלפון03-6362233 :
דוא"לirit@israelbar.org.il :

הוועדות המקצועיות הארציות
מזכירות הוועדות:
לאה חסיד :טלפון  ;03-6362202דוא"לleah@israelbar.org.il :
רבקה אליה :טלפון  ;03-6362201דוא"לrebeka@israelbar.org.il :
עו"ד שמעון לפיד  -מנהל מחלקת הוועדות והיחידה להגנת המקצוע
טלפון03-6362228 :
דוא"לshimon@Israelbar.org.il :
עו"ד רוית טוכמן  -ממונה פורום קניין ומקרקעין ופורום נזיקין
טלפון03-6362206 :
דוא"לravit@Israelbar.org.il :
עו"ד יובל טייק  -ממונה תחום אזרחי-מסחרי
טלפון03-6362208 :
דוא"לyuval.t@Israelbar.org.il :
עו"ד שרה אליהו יצחקוב  -ממונה תחום פלילי ,שיווין וייצוג מגדרי
טלפון03-6362227 :
דוא"לsarit.e@Israelbar.org.il :
עו"ד דניאל למברסקי  -ממונה תחום משפט חוקתי ומשפחה
טלפון03-6362218 :
דוא"לdaniel.le@israelbar.org.il :
עו"ד עדי פיינר גלבוע – ממונה תחום מנהלי ,בריאות ,חברה וסביבה
טלפון03-6362215 :
דוא"לadi@israelbar.org.il :
עו"ד פנחס מיכאלי – מנהל רגולציה חקיקה וקשרי ממשל
דוא"לPinhas.m@israelbar.org.il :

המדרשה להשתלמות עורכי דין
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
דוא"לmidrasha@israelbar.org.il :
עו"ד דניאל ביטון – נבעה ,מנהלת המדרשה
טלפון03-6361315 :
דוא"לdanielle@israelbar.org.il :
עו"ד סמי פרטיאלי -ממונה תחום אדמניסטרטיבי מדרשה
טלפון03-6361316 :
דוא"לsammy.p@israelbar.org.il :
אילנה אוסטרייך
טלפון03-6361312 :
דוא"לilana@israelbar.org.il :
עו"ד מזל נייגו
טלפון03-6361311 :

דוא"לMazal.ne@israelbar.org.il :
עו"ד ורד רוזנפלד
טלפון03-6361313 :
דוא"לVered.ro@israelbar.org.il :
שירה דלוה
טלפון03-6361314 :
דוא"לshira.d@Israelbar.org.il :
גרפיקה
תמר בן שבת – עיצוב גרפי
טלפון03-6361310 :
דוא"לgraphics@israelbar.org.il :

מועדון הצרכנות של לשכת עורכי הדין
טלפון03-6946840 :
דוא"לextramembers@israelbar.org.il :
אדר שריר -מנהלת מועדון אקסטרה ממברס
שלומית ריגר -מנהלת סחר
נעמה בר מעצבת גרפית
שירה בן עמי מאיר -מנהלת שיתופי פעולה ושירות לקוחות

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין
רחוב המסגר  ,18תל אביב 6777669
טלפון 1 - 800 - 225 - 233 :פקס03-6240605 :
וואטספ054-6768222 :
מען למכתבים :ת"ד  ,14152ת"א 61141
דוא"לinfo@lawpub.co.il :
אתר ההוצאה לאורwww.ibar.org.il :

קרן הגמלאות של עו"ד בישראל בע"מ
ניהול הקרן עבר לחברת הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
פרטים מלאים על הקרן ניתן למצוא באתר הקרן באינטרנטhttps://goo.gl/DSUUh1 :

מחוזות הלשכה
מחוז ירושלים
רח' שופן  ,1ירושלים 9219000
טלפון 02 - 5416300 :פקס02 - 5610554 :
דוא"לdistrict@jer-bar.org.il :
אתר המחוזhttp://israelbar.mpage.co.il :
יו"ר המחוז -עו"ד אשר אקסלרד
טלפון02-6515777 :
דוא"לasher@robax-law.co.il :
מנכ"לית המחוז -עו"ד אפרת רובין
טלפון03-6905550 :
דוא"לefrat@jer-bar.org.il :
לשכות קשר במחוז ירושלים:
שלוחת בית משפט השלום ירושלים:
רח' חשין  ,6מגרש הרוסים ,ירושלים 6515601
טלפון 02-6254072 :פקס02-6246321 :

מחוז תל אביב
רח' דניאל פריש  ,10תל אביב 6473111
טלפון 03 - 6905555 :פקס03 - 6911192 :
דוא"לtabar@tabar.org.il :
אתר המחוזwww.tabar.org.il :
יו"ר המחוז -עו"ד עמית בכר
טלפון03-6905555 :
דוא"לamit@tabar.org.il :
מנכ"לית המחוז -הגב' דנה אורן
טלפון03-6905550 :
דוא"לdana@tabar.org.il :
לשכת קשר:
אחראית -הגב' יעל קליין
בית משפט מחוזי תל אביב ,מועדון הפרקליט ,תל אביב
טלפון03-6951138 :

מחוז מרכז
רח' תרמ"ב ( 7בית כותר),קומה  1ראשון לציון 7529019
טלפון 03 - 7759501 :פקס1533-6905541 :
דוא"לlishka@merkazbar.org.il :
יו"ר המחוז -עו"ד רומי קנבל
טלפון03-7759505 :
דוא"לromy@knebel-adv.com :
מנכ"לית המחוז -עו"ד אליאן בוכניק וידל
טלפון03-7759504 :
דוא"לelianbu@gmail.com :

לשכות קשר במחוז מרכז:
שלוחת ראשון לציון
אחראית – הגב' ספיר אמינוב
בית משפט השלום ,ראשון לציון ,רח' ישראל גלילי ( 5קומת כניסה)
טלפון 03 - 9367482 :פקס03 - 9367482 :
דוא"לrishon@merkazbar.org.il :
שלוחת לוד
אחראית -הכב' אורלי מורזכנוב
בית המשפט המחוזי מרכז ,שד' הציונות ( 3קומה  ,)3לוד
טלפון 08 - 9512555 :פקס08 - 6536626 :
דוא"לlod@merkazbar.org.il :
שלוחת פתח תקוה
אחראית -הגב' מיטל מרחום
בית משפט השלום ,רח' בזל ( 1קומת כניסה) ,פתח תקוה
טלפון 03 - 9245060 :פקס03 - 9245060 :
דוא"לpt@merkazbar.org.il :

מחוז חיפה
שד' בן גוריון  ,6חיפה 3541416
טלפון 04 - 8537078 - 9 :פקס04 - 8553033 :
דוא"לib@haifabar-law.org.il :
יו"ר המחוז -עו"ד תמי אולמן
טלפון04-8537078-9:
דוא"לulmantami@gmail.com :
מנכ"לית המחוז -רביטל אלמוז
טלפון052-2661704:
דוא"לrevital a@haifabar-law.org.il :

מחוז צפון
בית הפרקליט ,דרך קריית הממשלה ,נצרת
טלפון 04 - 6718800 :פקס04 - 6015112 :
דוא"לnazareth@israelbar.org.il :
יו"ר המחוז -עו"ד מוחמד נעאמנה
טלפון04-6718800 :
דוא"לnazareth@israelbar.org.il :
מנכ"ל המחוז -עו"ד עומרי פארוק
טלפון04-6718800 :
דוא"לnazareth@israelbar.org.il :
לשכות קשר במחוז צפון:
שלוחת נצרת:

היכל המשפט ,נצרת

טלפקס04 - 6610399 :

שלוחת ראש פינה:

אחראית עו"ד סחר סאדר

נייד054-5991649 :

שלוחת מג'אר:

אחראית עו"ד יארא מועדי

נייד052-3811899 :

שלוחת קריית שמונה:

אחראי עו"ד עמי זנטי
עו"ד טבו סאלח

נייד050-5747464 :
נייד054-2402273 :

שלוחת טבריה :

אחראי עו"ד קובי חסין
עו"ד דפית בטיש חורי

נייד052-5530078 :
נייד050-3924535 :

מחוז דרום
שד' רגר I ,11מגדל שבע) באר שבע
טלפון 08 -6278334 08-6278815 :פקס08 - 6239369 :
מען למכתבים :ת"ד  ,484באר שבע 84104
דוא"לoffice@darombar.org.il :
יו"ר המחוז -עו"ד אלעד דנוך
טלפון08 -6278334 08-6278815 :
דוא"לelad.danoch@gmail.com :
מנכ"ל המחוז -עו"ד ג'ו ברגל
טלפון08 -6278334 08-6278815 :
דוא"לjoe@darombar.org.il :
לשכות קשר במחוז דרום:
שלוחת אשדוד:
בניין יוניטרייד ,שד' הרצל ( 1קומב  4חדר  )711אשדוד
טלפון 08 - 8667999 :פקס08 – 8668850 :
הגב' מיטל בנימין sashdod@darombar.org.il
לשכת קשר באשקלון:
הגדוד העברי  10בניין אשקלון סנטר ,אשקלון
טלפון08-6241658 :
הגב' חני אקוקה sashkelon@darombar.org.il

