איתן אורנשטיין ,שופט (בדימוס)
לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו

השכלה
 1977-1981לימודי משפטים ,תואר ראשון ,אוניברסיטת תל-אביב.
 2005-2007לימודי משפטים ,תואר שני ,אוניברסיטת חיפה.
 2001-2019השתלמויות שוטפות ,המכון להשתלמות שופטים.
 2010תכנית "השופט כמנהל" ,הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף להב.
 2019לימודי תעודה – קורס גישור.
עבודה וניסיון מקצועי
 ,31.10.1982קבלת רישיון עו"ד.
 ,1982-2001עו"ד פעיל ,בתחילה שכיר ולימים שותף בכיר במשרד ד"ר י .שגב ושות'.
עיסוק במגוון נושאי המשפט האזרחי :ייצוג בהליכים משפטיים בכל הערכאות לרבות עתירות בבג"צ;
הוצאה לפועל; בוררויות; טריבונלים משפטיים כוועדות ערר; בעל תפקיד כמפרק וכונס נכסים; בורר
בסכסוכים אזרחיים.
פעילות בתחום המסחרי ,חוזים ,עסקאות נדל"ן ,שוק ההון וכדומה.
שותף מנהל במשרד עורכי-הדין ,אחראי להעסקת עורכי-הדין ,המתמחים והצוות המנהלי.
ממונה על מחלקת הנדל"ן של המשרד.
 ,2001-2021שופט.
החל מ ,2021 -מגשר ובורר ,משרד ע .גבריאלי ושות' ,מגשרים ובוררים.
עיסוק כשופט
 ,2001-2006שופט ,בית-משפט השלום בראשון לציון.
התמקדות בתחום האזרחי .בתחום הפלילי :מעצרים ,בצד תיקי עבירות רכוש ואלימות.
 2007-2021שופט ,בית המשפט המחוזי תל אביב  -יפו .דן בתיקים אזרחיים ,תיקים כלכליים,
מסחריים ,חברות ,מקרקעין ,מינהליים ,זכויות יוצרים ,בוררויות ,מיסוי ,סעדי ביניים .נמנה עם שופטי
מחלקת פשיטות רגל ופירוקים .דן בתיקי חדלות פירעון ,לרבות כינוסי נכסים ,הסדרי נושים ,הבראת
הליכים ,פשיטות רגל ופירוקים.
 ,12.5.2014מינוי לסגן נשיאה ,בית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו ,אחראי מחלקת חדלות פירעון.
 ,29.5.16מינוי לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו.
 ,2001-2016שופט צבאי במילואים.

הרצאות וארגון השתלמויות
מרצה למשפט במכללה למינהל בראשון לציון ,בקורס חובה "דיני עסקים" ,ברציפות מאז שנת .2002
התמקדות בדיני חוזים ובדיני חברות.
מרצה ומארגן השתלמויות לשופטים במכון להשתלמויות שופטים.
מרצה ומארגן השתלמויות ארציות לעוזרים משפטיים לשופטים.
מרצה ומארגן השתלמויות ארציות למתמחים ברשות השופטת.
מרצה בהשתלמויות עורכי-דין.
חברות בוועדות
חבר בנציגות השופטים הארצית ,ראש ועדת שיפור תנאי הפרישה של השופטים.
ראש ועדה לבחינת ערבונות בערעורים אזרחיים.
חבר בוועדה לבחינת התייעלות התנהלות תיקים אזרחיים בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב יפו.
חבר בוועדת סדר הדין האזרחי המייעצת לשר המשפטים.
חבר בוועדת השופטים לעניין חוק חדלות פירעון.
ראש ועדה להטמעת יישוב סכסוכים מקוון ( ,)ODRהרשות השופטת.
משפטים חשובים:
הסדר הנושים של קונצרן אי די בי; כינוס נכסים של אלביט הדמיה בשליטת מוטי זיסר; פשיטת הרגל
של אליעזר פישמן ופירוק אשכול החברות של קבוצת פישמן; פירוק קבוצת החברות של ענבל אור
ופשיטת הרגל שלה; פירוק קבוצת חברות יורוקום בשליטת משפחת אלוביץ; "הסדר הנושים של אפריקה
ישראל"; פשיטת הרגל של יוסף גרינפלד מקבוצת קרדן; הסדר הנושים של חברות הבנייה "צ .לנדאו",
"מליבו ואורתם סהר"" ,חבס בנייה"" ,קבוצת קמן"; "אורבנקורפ הקנדית"; רשת האיפור "אל
מקייאג'"; הקפאת הליכים וכינוס נכסים של רשתות האופנה "מיכל נגרין"" ,סליו"" ,סיגל דקל",
"ספורט ורטהיימר"" ,סריגמיש"" ,דיסקרט" .הסדר הנושים של "תיאטרון הבימה"; חדלות פירעון של
חברות ורשתות בתחום המזון" :מעדני מיקי"" ,ד"ר לק"" ,רשת וניליה"" ,החברה הסקוטית
למשקאות" ,המסעדן רפאל כהן; יצרנית השמן טית בית .פירוק קבוצת חברות "קרן קלע" ו"-ורוביקון"
שבשליטת אמיר ברמלי; פירוק חברת "אדמה" ופשיטת הרגל של הבעלים אורן קובי; ספורט :פירוק
"הפועל תל אביב" ו"איגוד הג'ודו בישראל" .חינוך :הסדר נושים של "מכללת אור יהודה" ,רשת בתי
הספר "הי קיו" ורשת "וול סטריט" .פירוק חברות השקעות ואופציות בינריות" :אקסיום"" ,יורודטייד",
"ג'נרל גלוב"" ,קווי אשראי"; חדלות פירעון של חברות הזנק" :אלווריון"; "מודו"; כינוס הנכסים של
"עיר המלכים" באילת; פשיטת הרגל של אלי רייפמן;
איסור יישום אפליקציית "אובר" בישראל; מניעת השתלטות עוינת על "סלע קפיטל" .ביטול מגבלת
תמ"א  38ברחבי העיר רמת גן; הסכסוך בין סלקום לגולן תקשורת; השתתפות שוער הכדורגל ראיקוביץ
במשחקי מכבי תל אביב בכדורגל; "קיום הבחירות להסתדרות"; תביעת לשון הרע של אהוד אולמרט נגד
משה לדור; הפרת זכויות יוצרים בסרט "יב"י"; תביעות ייצוגיות נגד "טבע".
פרסומים
"פישור שיפוטי בהליך אזרחי" ,עלון השופטים (אפריל )2007
"גם יעיל ,וגם צודק -על הפישור השיפוטי" ,כתב העת "עורך הדין" ,גיליון )2011( 10
"תום הלב בהליכי פשיטת רגל" ,עיתון הבוגרים ,בית הספר למינהל עסקים ,המכללה למינהל( ,ספטמבר )2013

