
 

 

 

באירוע דברי פרידה מהנשיאה היוצאת מרים נאור 

  11.7....7לשכת עורכי הדין בבנייני האומה 

  

נשיאת בית המשפט העליון בדימוס,  חברתי 

 השופטת מרים נאור;

 שרת המשפטים, חברת הכנסת איילת שקד; 

 שופטות ושופטי בית המשפט העליון;חבריי  

 היועץ המשפטי לממשלה; 

 ורכי הדין;ראש לשכת עהמארח  

 מנהל בתי המשפט;  

 שופטות ושופטים; 

 דין; ועורכידין עורכות  

 עוזרים משפטיים, מתמחים, עובדי בית המשפט; 

 קהל נכבד, 

 

בתחילת דבריי אני מבקשת להודות מקרב לב  

ולעומד בראשה, עו"ד אפי נווה, ללשכת עורכי הדין 

לכבוד חברתי על קיום האירוע היפה והמושקע 

מרים נאור אשר מזה כשבועיים נושמת את הנשיאה 

והקלה היא חשה רווחה ה שבניכר אכן  .אוויר החופש
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לאחר שהוסר מעל כתפיה הנטל שאותו נשאה בגאון 

בשלוש השנים האחרונות כנשיאת בית המשפט 

למערכת  ביטוי מרגשזה הוא בעיניי  העליון. אירוע

מכבדת ששררה בין הנשיאה נאור הטובה והיחסים ה

קווה כי ת כולילשכת עורכי הדין והעומד בראשה ו ובין

כת יחסים דומה גם בתקופת נצליח לשמור על מער

 כהונתי.

 

הצעירה מאז ומעולם  -כלת פרס נובל הפקסיטנית  

כי  סיפרה ,(Yousafzai) מלאלה יוספזאי -שזכתה בפרס 

 םבאו לבית ה, חלק מקרובי משפחתהכאשר נולד

. הבאה יהיה לך בן' , בפעםלא נורא' – הואמרו לאמ

מציאות עגומה  למרבה הצעראמירה זו משקפת 

נשים ולפיה עולם ב השוררת עדיין במקומות רבים

להיאבק  נאלצותהן  .מצויות גם כיום בעמדת נחיתות

, לרכוש השכלה, להשתכר שכר שווה על מנת להתקדם

אייש מנת ל לע , וכןלגברים תמורת אותה עבודה

 . בכירותמשרות תפקידים ו
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ה   ה לפֶּ נשות אני מביטה באולם הזה המלא מפֶּ

עורכות דין, ולרובנו נראה שופטות ו -משפט לרוב 

אישה יכולה לקבל הסמכה ש הדבר מובן מאליו

אלה פני היו אך לא תמיד כעורכת דין ולעבוד במקצוע. 

הדברים. אם בוחנים את הדברים באספקלריה 

רב,  עד לפני זמן לאח כי היסטורית, ניתן להיווכ  

משפט לא היו בעולם ההישגי נשים ותרומתן יחסית, 

 מובנים מאליהם. 

 

לא התאפשר  331.שעד שנת למשל ידעתם אם ה 

 לגשת לבחינות הסמכהבארץ ישראל לנשים כלל 

קשה להאמין, אך זו אמת לאמיתה. כעורכות דין?! 

לימים  הייתה רוזה גינזברגפורצת הדרך בנושא זה 

כנגד עתרה לבג"ץ  העם". היאגינוסר, כלתו של "אחד 

 -לשכת עורכי הדין המנדטורית  - "בורדה"ליגל 

על ידי אותה  שניתנה כי יש לבטל החלטה וטענה

אינן יכולות לגשת נשים ולפיה שנה קודם לכן  הלשכה

למבחני ההסמכה לעריכת דין ולעסוק במקצוע רק בשל 

 ההחלטה: האותנטית של בלשוןו .היותן נשים
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Women are debarred, on the 

ground of sex, from 

admission as advocates in 

Palestine. 

 

 לקרוא ולא להאמין. 

 

קיבל את עתירתה של רוזה המנדטורי בג"ץ  

"ליגל מפלה של הה ההחלטהאת ביטל גינזברג. הוא 

זכאיות להיבחן כמו גברים כי נשים  וקבע בורד"

ות ולהופיע בערכא דין תכיערל ההסמכ בחינותב

מחרת זכתה לשל הבג"ץ אף החלטה זו . השונות

שה י"א -תון "הארץ" יעב לכותרת חגיגיתקבלתה 

עורכת הדין . רשאית להיות עורך דין בארץ ישראל"

קיבלה רישיון עריכת דין העותרת אכן  גינוסר-זברגגינ

 . כחודשיים לאחר מכן והשאר היסטוריה (.35)מספר 

 

תה רוזה רך שהתוונשים לא מעטות הלכו בד 

גינוסר והפכו אף הן לפורצות דרך במערכת המשפט 
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היא חברתי הנשיאה אחת הנשים הללו  הישראלית.

מעוררת של הנשיאה נאור דרכה המקצועית מרים נאור. 

השראה. כבר בימיה כסטודנטית צעירה בלטה מירה 

נאור כתלמידה סקרנית ומצטיינת. שני מאמרים -לרנר

והיא אז שפטים" כתב העת "מפרי עטה פורסמו ב

סטודנטית בשנה השלישית והרביעית בפקולטה 

מאמר אחד עסק למשפטים של האוניברסיטה העברית. 

"השפעת 'גורם מתערב זר' על קיום הקשר הסיבתי ב

"צו מניעה נגד המדינה בבתי הדין " והשני בבפלילים

פרסום מאמר של סטודנט או . כידוע לכם, לעבודה"

אינו דבר של מה בכך משפטי סטודנטית בכתב עת 

והוא מעיד על יכולות אקדמיות ראויות לציון של 

כעוזרת הנשיאה נאור במהלך לימודיה שימשה הכותב. 

, לפרופסור פלרבתחום המשפט הפלילי מחקר 

שופט בית המשפט העליון משה לנדוי אצל  התמחתה

מנהל  כן אצלו , לימים נשיא בית המשפט העליון,ז"ל

ם המשנה לנשיא בית המשפט לימימחלקת הבג"צים, 

 העליון, השופט מישה חשין ז"ל. 
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לעצמה מירה רון, בחריצות ובהתמדה סללה בכיש 

מרשים בעולם המשפט ההמראה המסלול את בעצמה 

הישראלי. היא מונתה לשופטת שלום בירושלים 

שנים בלבד. כתשע שנים לאחר מכן  31בהיותה בת 

מונתה  1113מונתה לבית המשפט המחוזי ובשנת 

 בראשו עמדהובמינוי של קבע לבית המשפט העליון 

מירה לא הייתה בשלוש השנים האחרונות. כנשיאה 

אמנם האישה הנשיאה הראשונה של בית המשפט 

העליון, קדמה לה הנשיאה דורית ביניש, אך המסלול 

הוא השיפוטי שעשתה עד לראש הפירמידה השיפוטית 

ורר השראה מעהוא  .דרך מסלול פורץללא ספק 

ולא רק  לנשים במערכת המשפט העצמהמקור  מהווהו

 . בה

 

ערך השוויון בכלל והשוויון המגדרי כידוע,  

 יבפרט הוא ערך יסוד בכל משטר דמוקרטי ובת

ובראשם בית המשפט העליון בישראל המשפט 

ורמים ת . הםערך זהבהגנה על תפקיד חשוב  יםממלא

 להטמעתולאורך השנים תרומה ממשית לביסוסו ו

פוגענית אפליה מופעים שונים של  תעילמנפועלים ו
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מערכת המשפט בישראל לא רק ובכללם אפליית נשים. 

מערכת המשפט נאה דורשת היא גם נאה מקיימת. 

שלנו מתברכת ברוב נשי לא רק במשרות השיפוט אלא 

 בכל מגוון התפקידים במערכת ועל כך גאוותנו. 

 

השוויון המגדרי  התייחסה לסוגייתהנשיאה נאור  

באירוע הצדעה לחיילות  דברים שנשאהבבישראל 

 :]ציטוט[ וכך אמרה צה"ל בכנסת

 

במינויים של "כברת דרך ארוכה עברנו 

נשים לתפקידים ציבוריים. מינוי אישה 

לתפקידים אלה נתפש כיום כמובן מאליו, 

 וכך ראוי. 

הביטו סביבכן: אתן רואות נשים 

 בחברה. בתפקידים המובילים במשק ו

אתן, כנשים, יכולות לעסוק בכל משלח 

 תוודאי, עורכו –יד שתבחרנה לעצמכן 

אבל גם חברות  –דין, רופאות ומדעניות 

כנסת, שרות, שופטות; וכך גם, למשל 
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הממונה על ההגבלים העסקיים, וגם 

 נגידת בנק ישראל, ואף ראשת ממשלה. 

-במערכת המשפט, לדוגמא, למעלה מ

 הנים הן שופטות. מהשופטים המכ 51%

אין תפקיד ואין מקצוע שהוא מחוץ 

 להישג ידכן. 

 האמינו בעצמכן!

אל תאמרו לעצמכן "לא אגיע כי אני 

 אישה"

כך  - "כשמוניתי לבית המשפט העליון"

ממשיכה הנשיאה נאור ומספרת לחיילות 

 –קיבלתי מתנה מאחי וגיסתי " -צה"ל 

תמונה ממוסגרת שלי כילדה ועליה 

ן מקום שהוא רחוק יותר הכיתוב 'אי

 מדי'. 

זכרו זאת: אין מקום שהוא רחוק יותר 

 מדי".

 

 ]סוף ציטוט[ 
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עוד והגענו אל המנוחה ואל הנחלה  טרםכמובן ש 

רבה המלאכה בסוגיית השוויון המגדרי על מנת 

בין גברים המפלים הפערים לצמצם ככל הניתן את 

המשפט הוא כלי אני בטוחה שתסכימו איתי ש. נשיםל

כנעת כי כל אחת ואחד מכם חשוב בהקשר זה ואני משו

 מחויב להגשמת מטרה זו. אה עצמו ורבתחומו 

 

הלשכה ארגנה את אירוע הפרידה  מירה יקרה, 

היפה הזה עם פרישתך לגמלאות וכפי שאמרתי בטקס 

הפרישה שהתקיים לכבודך לפני כשבועיים בבית 

חברייך  משפט העליון, הפרידה ממך קשה עלינוה

יפה לכאן . והשופטים בבית המשפט העליוןופטות הש

הפירוש שנתן רש"י ליום שמיני עצרת אותו אנו חוגגים 

 תב רש"יכ. על פירוש המילה עצרת בסיום חג הסוכות

עצרתי אתכם אצלי כמלך שזמן את בניו לסעודה " -

לכך וכך ימים, כיון שהגיע זמנן ליפטר אמר, בני 

ד, קשה עלי בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אח

 חברותייך וחברייך ווכך אומרים לך גם אנ". פרידתכם

לכן אנו פרידתך. קשה עלינו  -השופטות והשופטים 

שמחים בהזדמנות שניתנה לנו להתכנס פעם נוספת 



 

 

 

.1 

הודות לך על כשלושים ושמונה שוב ולבעצרת זו ול

 .כשופטת בכל הערכאות וכנשיאה רות ציבורישנות שי

ך לתרום  תמשיכיאין לי ספק ש . למערכת המשפטמטּובֶּ

אני מבקשת לסיים בקטע מתוך דבריו של אחד 

 :]ציטוט[ פּו הדב    -היצורים האהובים עלייך 

 

אחרי שכולם אמרו "להתראות" 
ו"תודה רבה" לכריסטופר רובין, 
הלכו פּו וחזרזיר הביתה ביחד, 
שקועים במחשבות לאור הערב 
המוזהב. זמן רב הם לא אמרו דבר. 

אתה מתעורר בבוקר, פּו", אמר "כש
חזרזיר לבסוף, "מה הדבר הראשון 

 שאתה אומר לעצמך?" 
"מה יש לארוחת בוקר?" ענה פּו. 

 "ומה אתה אומר, חזרזיר?"
"אני אומר מעניין איזה דבר מלהיב 

 יקרה היום," אמר חזרזיר. 
 פּו הנהן מתוך מחשבה עמוקה.

 "זה אותו דבר", אמר.
 

כל אוהבייך במערכת  אהובה, בשם מירה  

  רק טוב.ך אני מאחלת להמשפט והם רבים מאוד 

 


