
 

 

 

 ה סלים ג'ובראןמשנה לנשיאשל הנאום פרידה 

 7202.8.3ביום  עם פרישתו מבית המשפט העליון

 

חברת  י שופטי בית המשפט העליון, שרת המשפטיםינאור, חברמרים חברתי הנשיאה 

היועץ המשפטי ראש לשכת עורכי הדין, , היועץ המשפטי לממשלה, איילת שקד הכנסת

 הסנגור הציבוריעדה לבחירת שופטים, ו, חברי הוחברי הכנסתמבקר המדינה, לכנסת, 

נשיאים ושופטים בדימוס, עוזרים משפטיים, מתמחים, פרקליטים, חברים , הארצי

 היקרים;ובני משפחתי נינה ואורחים, רעייתי 

 

רת המשפטים, היועץ שהנשיאה,  –תחילה אני רוצה להודות בכל לבי למברכים אותי 

על הברכות  –היועץ המשפטי לכנסת י הדין וראש לשכת עורכהמשפטי לממשלה, 

 החמות2

 

בהגיעי לגיל שבעים וכמצוות המחוקק, היום נפרד אני מבית המשפט העליון בתום 

 בשלוש ערכאות שיפוטיות2 ,כמחצית שנות חיי ,שלושים וחמש שנות שיפוט

 

זכיתי לשבת בערכאה  490.לבנון בשנת ביירות שבלבסירה מיטלטלת מתינוק פליט 

דומני שאין לי אלא להודות לבורא עולם על  –ישראל מדינת פוטית העליונה בהשי

בפניכם היום לא רק תחושת סיפוק אישי אלא גם תחושה של  זכות זו2 חש אני בדבריי

וכמבטא תקווה להמשך ובפרט לחברה הערבית, ישראל לחברה ב שליחותיסיפוק על 

תחומים רבים כגון ב מצליחיםר שכבלאזרחים ערבים אחרים השתלבות ופריצת דרך גם 

 המדע והשירות הציבורי לסוגיו2החינוך, הטכנולוגיה, האקדמיה, הרפואה, 

 

עיר 2 נולדתי בהעליון שבגליל)ג'ש( גוש חלב כפר סיפורה של משפחתי, מתחיל בארץ ב

היה מזכיר בבית המשפט המחוזי עליו השלום חיפה בשלהי המנדט הבריטי2 אבי 

שעבדו חבריו היהודים הוותיקים לאבי פליטים בלבנון, פנו ו כבמהלך שהותנבחיפה2 

בבית  ויעבודשיחזור ארצה עם משפחתו לו והציעו עמו בתקופת המנדט הבריטי 

חזרנו  419.אנגלית2 בשנת העברית והשפות שליטתו בניסיונו וביודעם את  ,המשפט

ר בה גדלתי העי –ואכן אבי מצא את מקומו כמזכיר בבית משפט השלום בעכו לארץ 

גם פעלתי כעשור כעורך דין  ובה ,בחיפה המחוזימשפט הלבית מוניתי וגרתי עד ש

 צעיר, לפני מינויי לבית משפט השלום2

 



 

 

. 

המנהלים מערכת יחסים , יהודים וערביםבה חיים, זה לצד זה, עכו היא עיר מעורבת 

 גר בה פיסית2, הגם שמזה חצי יובל כבר אינני בלבי עכו תישאר ביתי2 יוצאת מן הכלל

 

שליחות בתפקידי כשופט משום ל צעיר מאוד זכיתי להתמנות לשופט2 ראיתי בגי

, והשנייה להיות ככל במחלוקות בין בעלי דיןבאופן צודק להכריע כפולה2 האחת 

אני מאמין  השבחשיבותמטרה  ,בין יהודים וערבים במדינת ישראלירוב לקיכולתי גשר 

פיתח בישראל למיעוט הערבי היותי בן כי  י ולזולתיבאמונה שלמה2 תמיד אמרתי לעצמ

בית משפט השלום זכיתי לאחר יותר מעשור של כהונה בלחלש וכך מיוחדת בי רגישות 

בית לעשור עבורי לעשור לבית המשפט המחוזי בחיפה, מקום שהפך  בתוםלהתמנות 

  2נוסף ויותר

 

 ערכת יחסים טובה ביןשעוד מתקופת הבריטים ידעה מחיפה עצמה היא עיר של שלום 

2 ואז באה השעה המרגשת שבה נקראתי לבית המשפט גם היוםיהודים וערבים וכך 

העליון בירושלים2 תחילה במינוי בפועל ובתום שנה במינוי קבוע וזהו ביתי המקצועי 

2 היתה לי זכות גדולה להצטרף לבית המשפט העליון כערבי הראשון 887.שנת מאז 

כל השנים 2 לרחמן זועבי במינוי בפועל(א י השופט המנוח עבד)קדם ל נוי של קבעיבמ

פלילי, אזרחי,  –הללו היו מסע מרתק בתוך החוויה הישראלית בכל תחומי המשפט 

 מנהלי וחוקתי2

 

הנבדלות זו מזו2 היא כוללת ומגוונות,  קבוצות שונותמספר החברה בישראל מורכבת מ

עולים תושבים ותיקים וועדות מזרח,  יהודים וערבים, חילונים ודתיים, עדות מערב

אני מאמין, כך עניים, אשר למרות ההבדלים הללו, וחדשים מארצות שונות, עשירים 

2 שוני לא חייב להפריד בין בשלום ובשיתוף איש עם רעהו יכולים וצריכים לחיות

יכולה לחבר בין האנשים ולהביא לשיוויון וכיבודו האנשים, הכרה אמיתית בשוני 

2 תפקיד המשפט בחברה מעורבת כזו חשוב מנשוא2 על המשפט להוות עמוד להמיוח

2 כך יתחזק אמון הציבור בבית החוק במוסדות השלטוןתווך יציב וברור אשר יגן על 

טול מבית המשפט את אמון הציבור ונטלת ממנו את נשמת אפו2 אמון הציבור המשפט2 

בהעדר משוא פנים של ית, ביושרה מקצועבמערכת המשפט משמעו אמון בהוגנות, 

השירות הציבורי צריך השופט ובאובייקטיביות שלו2 על השופט להגן על שלטון החוק2 

ה "ַעלאמרו:  ז"לחלהישאר נאמן לשליחותו ולקו מצפונו2  לשָׁ  ַעל ,עֹוֵמד הָׁ  עֹולָׁ  ם דְׁ  בָׁ  ִרים שְׁ

לֹום וְׁ  ַעל הָׁ  ֱאֶמת וְׁ  ַעל ַהִדין ַפט ֶמתאֱ   ),ח זכריה( ֶשֶנֱאַמר ,ַהשָׁ לֹום ּוִמשְׁ על מנת  ."בְׁ  ַשֲעֵריֶכם ִשפְׁ  טּו שָׁ

למלא שליחותו של השופט נאמנה, נחוצה לו עצמאות שיפוטית2 עצמאות זו היא 

, ערכים שאינם דמוקרטי טרהנותנת לשופט את היכולת לתת ביטוי לערכי היסוד של מש



 

 

7 

אין סבור, כי מטעם זה, אני  2תואמים תמיד את הזרמים השונים והמשתנים בציבור

מעמדו  2בסמכויות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדקמקום לפגיעה 

בישראל2  שטרשל בג"ץ, סמכויותיו ודרכי פעולתו הם בין מאפייניו הייחודיים של המ

בעצמאותה ו תפגע באמון הציבור, כל פגיעה בסמכויות בג"ץ תחליש את בית המשפט

 2המשפטיתשל המערכת 

 

בעיני את הטוב בחברה הישראלית ובראש ובראשונה את מייצג שפט העליון בית המ

תקציבים חלוקת שוויון, שוויון מגדרי, שוויון למיעוטים, שוויון בהשגת המאמץ ל

להיות  ובעיצובו2המודרני להשתתף בפיתוח המשפט הישראלי היתה לי הזכות ועוד2 

דעה החברתית והציבורית חלק מהעשייה השיפוטית המשפיעה באופן מהותי על התו

שוויון גם למיעוטים ובית המשפט העליון הוא  תשוחרעשייה שיפוטית הבישראל2 

 בית המשפט מגן על זכויותיו של כל אדם בישראל שותף פעיל במימוש שאיפה זו2

יוטלו עניק לו יחס שווה כך שבמקרים זהים יינתנו אותן הזכויות ומבאשר הוא אדם ו

  2ענייןולים שאינם מהאותן החובות ללא שיק

 

החירות, הצדק  תבהכרזת העצמאות נאמר: "מדינת ישראל222 תהא מושתתת על יסודו

והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל 

אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון חינוך ותרבות, 

ת הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת תשמור על המקומו

האומות המאוחדות"2 בהמשך נקראו בני העם הערבי תושבי ישראל "לשמור על השלום 

וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה, על יסוד נציגות מתאימה 

 בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים"2 

 

השוויון בכלל ושוויון ערכי יון ניסיתי לסייע לקידום כשופט בבית המשפט העל

ה"אני מאמין" שלי הוא כי חברה דמוקרטית  ההזדמנויות בפרט לכל אזרחי המדינה2

אינה רק חברה שבוחרת את נציגיה בבחירות דמוקרטיות, חברה דמוקרטית אמיתית 

השקפה  ללא הבדל דת, גזע, מין, שפה, לאום,עם אזרחיה להיות שוויונית חייבת 

יחס זהה לכל אדם באשר הוא  להבטיחפוליטית או אידיאולוגית2 על חוקי המדינה 

אדם, ללא משוא פנים2 יש למנוע העדפה או פגיעה של החוק באדם או בקבוצה 

שאינם רלוואנטיים2 על רשויות השלטון לאכוף את שיקולים מסוימת בחברה, בשל 

הלכה למעשה2 על הרשות השלטונית  החוק כך שהשוויון המצוי בחוקי המדינה ימומש

אותן יוטלו להעניק לכל אדם יחס שווה כך שבמקרים זהים יינתנו אותן הזכויות ו

 2זריםהחובות, ללא שיקולים 
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 "אלטנוילנד":ספר עמד על כך בנימין זאב הרצל ב

 

כל בני האדם שווים לא בחירותם, בתבונתם, בתרומתם לחברה, בחשיבותם החברתית, "

ד האדם2 איננו מפלים בין אדם לאדם2 איננו שואלים מהי דתו של אדם ובן אלא בכבו

 2"איזה גזע הוא2 עליו להיות אדם ובכך אנו אומרים די

 

דברים אלה, אשר נכתבו בתחילת המאה הקודמת על ידי בנימין זאב הרצל, רלוואנטיים 

פטת את יותר מתמיד לימינו אנו, ומהווים את אבן היסוד לתפיסתה של הרשות השו

 השוויון2

 

עיקרון השוויון בפני החוק, מוצא את ביטויו כבר במשפט העברי, שם נפסק כי הדיינים 

 מחויבים לעשות דין צדק בכך שעליהם לנהוג באופן שוויוני בצדדים הניצבים לפניהם

ט:הלכות סנהדרין כא, א, פסק הרמב"ם: "ב באשר הם2 פָׁ יֶזה הּוא ֶצֶדק ַהִמשְׁ ה   ֵא ֶז

וָׁ  רַהשְׁ בָׁ ל דָׁ כָׁ ין בְׁ יִנ י ִד ֵל ֲע י ַב נֵ ת שְׁ "2 משמע, התפיסה היא כי אל לדיינים להטות את יַ

בפרשת א הצד החלש )רמב"ם, סנהדרין כ, ז(2 והמשפט לטובת אחד מהצדדים, גם אם ה

ִריבוֹ משפטים בספר שמות מובע עיקרון זה: " ַדר בְׁ ל ֹלא ֶתהְׁ דָׁ "ֹלא " )שמות, כג, ג(; וְׁ

פַ  "ַתֶטה ִמשְׁ יבֹו ִר ָך בְׁ נְׁ ֹי ֶול )שמות, כג, ו(2 בספר ויקרא כתוב: " ט ֶאבְׁ ֹלא ַתֲעׂשּו עָׁ

ֹפט ֲעִמיֶתך ֶצֶדק ִתשְׁ דֹול: בְׁ י גָׁ נֵ ַדר פְׁ ֹלא ֶתהְׁ ל וְׁ י דָׁ נֵ א פְׁ ט, ֹלא ִתשָׁ פָׁ )ויקרא, יט,  "ַבִמשְׁ

   טו(2

 

השוויון שראל2 של מדינת י במגילת העצמאותכאמור המאבק לכבוד ולשוויוניות מעוגן 

ותו וחוק יסוד: חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירבפסיקה לאור אף קיבל מעמד חוקתי 

חופש העיסוק2 עם זאת, יש להצטער כי עד היום לא מופיעה הזכות לשוויון באופן 

 –מפורש בחוקי היסוד2 אומנם הפסיקה מתייחסת לזכות השוויון כאל זכות יסוד 

ספר גם בי יש חשיבות לכך שהזכות לשוויון תהא כתובה חוקתית, אולם אני סבור, כ

ידה על מנת שהזכות לשוויון אשר לאל על הכנסת לעשות כל 2 חוקי היסוד הקיימים

אין כל ספק, כי עקרון  2, ותיושם בפועלתהא חלק בלתי נפרד וכתוב מחוקי היסוד

ש יחס שווה השוויון בפני החוק מהווה את נשמת אפו של שלטון החוק2 עקרון זה דור

 דדים בבואם בפני בית המשפט2 צלשני ה
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ג'ובראן חליל ג'ובראן: "הכיצד אאבד את אמונתי בצדק  –בלשונו של ג'ובראן אחר 

החיים, כאשר אני יודע שחלומות הישנים על נוצות, אינם יפים יותר מחלומות הישנים 

 2על רצפה"

 

ים לערבים הוא בנפשי ובדמי2 קיום" בין יהוד-ערבים במדינה ו"דו-נושא יחסי יהודים

בטרם מוניתי לשופט ואני עוד בנושא זה העמקתי והתעסקתי מאז שאני מכיר את עצמי, 

 סמוך ובטוח, כי אעסוק בנושא חשוב זה גם לאחר פרישתי2 

 

בתרבות, הם נבדלים תף אך שוחולקים רבות במהמיעוט הערבי והרוב היהודי בישראל 

הבדלים אלה יוצרים בהכרח שוני וניגוד בהשקפות  כלכלי2וה בזהות ובמעמד החברתי

לפעול לסגירת יחד עם זאת, על משטרנו הדמוקרטי 2 שי הקבוצותובאינטרסים בין 

באחר ההכרה הפערים בין הקבוצות תוך שמירה והכרה בשוני התרבותי וזהותי2 

 אלא זכות משפטית2 אינה רק עניין מוסריובמאפייניו הייחודיים, 

 

במציאות הישראלית, יותר הערבים היום מעורים הרחוק, הצעירים  להבדיל מהעבר

המואצים  אבל דווקא תהליכי המודרניזציה בות, בתקשורת בספרות ובחיי החברה,בתר

חברה ל החברה הערביתהערבים בישראל את הפערים העמוקים בין  חידדו בעיני

ממנה נהנים אזרחי , ובצדק, לרמת שירותים זהה לזו שהחברה הערבית חותרת2 תהיהודי

זהה לזו של אזרחי  השתכרותגבוהה וליכולת באיכות ישראל היהודים, כמו גם לחינוך 

 ישראל היהודים2

 

נראה כי יש היעדר סימטריה בין תכניות הלימודים במגזר  בנושא החינוך וההשכלה,

לתרבות הערבי לבין אלה במגזר היהודי, באופן שהתלמידים הערבים נחשפים 

 ולא חברה הערביתלמעט מאוד נחשפים , בעוד שתלמידים יהודים יהודיתולמורשת ה

כמו כן, בעוד מערכת החינוך היהודית מטפחת את הזהות 2 בהכרח באופן חיובי תמיד

להבדיל ממערכות מעבר לכך, של התלמידים, מערכת החינוך הערבית מחטיאה בכך2 

ה, מערכת החינוך החינוך האחרות המנוהלות על ידי אנשים הבאים מאותה חבר

בהקמת מועצה נראה כי יש צורך מבחוץ2 לכן,  ביורוקרטיםהערבית מנוהלת על ידי 

ישנם רבים ו ,החברה הערביתגם מעיים צומקיהיו נציגים  הב ,פדגוגית במשרד החינוך

כאלה כיום אשר יש ביכולתם יחד עם חבריהם היהודים להכין תכניות לימודים אשר 

, אחרת הדור הצעיר יפנה לרשתות ולצרכיהמודרנית ה יתאימו לחברה הערבית

 2החברתיות כדי לצרוך את  החינוך שלו
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עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת במדינה הוא מעמדה של השפה הערבית, שהיא 

אחת השפות היפות והעשירות ביותר2 יש לשמר את מעמדה של השפה הערבית כשפה 

 רשמית במדינה ואין מקום לפגוע במעמדה זה2

 

השתמש בה הרמב"ם  , שפה שאףתי ספר יהודייםבביש מקום ללמד את השפה הערבית 

2 היכרות עם השפה והתרבות הערבית מקרבת את שתי הקבוצות, כי מאמין2 אני בכתביו

אם תדבר לאחר בשפה שאמר כי אני מזדהה עם אמירתו של נסלון מנדלה, בהקשר זה, 

כך שלך, אתה למעשה מדבר אל הראש שלו, אולם אם תדבר אל האחר בשפתו שלו, 

מלב אל  -ודי אל ערבי ולהפך אני מייחל, כי נפנה יה אתה פונה אל הלב שלו2למעשה 

  לב2

 

אל  נושא רגיש עבור האזרחים הערבים2הנחשב להקרקעות עניין את גם חשוב לציין 

, לנו לשכוח שבתום מלחמת העצמאות נשארו הערבים בישראל עם זהותם ואדמותיהם

מכשול עיקרי בפני הבנייה למגורים בתוך ופגיעה בהן נחשבת לפגיעה בציפור נפשם2 

העדר מדיניות תכנונית ברורה מצד השלטון המובילה  ואישובים הערביים השטחי הי

במערכת התכנון השלטונית 2 ביישובים אלה חסרונן של תכניות מתאר ותכניות אבל

, כי ההחלטות א2 התוצאה היהחברה הערביתחוסר ייצוג אפקטיבי לנציגים מן קיים 

ת מספקת לצרכיה של רגישו מגלותבדבר התפתחותם של היישובים הערביים לא 

יישובים ערביים ללא תכניות אב מאושרות  עד היום קיימיםהאוכלוסייה הערבית2 

המאפשרות את הרחבת השטח הבנוי בהם, ולרבים מהם לא הייתה תכנית מתאר 

מאושרת2 כתוצאה מכך, בחלקים גדולים של שטחי השיפוט לא ניתן היה לבעלי אדמות 

, היתרהתפתחה תופעה נרחבת של בנייה ללא כך  קי2ופרטיות לבנות בתים באופן ח

 2בנייה יאשר חלקה נעוץ באי היכולת לקבל היתר

 

בדרום, שבחלקם הגדול הבדואים של האזרחים יישובים לבעיקרה בעיה דומה נוגעת 

המדינה פעלה  2ברמה הנדרשת לא סופקו להם תשתיות ושירותיםאינם ישובים מוכרים ו

ידי הגשת -ובשטחים המשמשים את תושביהם, לרבות עללאכיפת החוק ביישובים אלה 

יש לקוות כי תביעות משפטיות לסילוקם מהשטח וביצוע צווי הריסה של מאות בתים2 

תמצא פתרון ראוי לתושבים הבדואים בדרום בשיתוף עם האוכלוסיה המקומית המדינה 

     בעתיד הקרוב2

 

זר הציבורי והן במגזר הפרטי אף בתעסוקה ובתפקידים של המועסקים הערבים הן במג

2 קיים פער בעיסוק מדינהשל ה, בהשוואה לאזרחיה היהודיים ניכר אי שוויון
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מן המועסקים הערבים עובדים במקצועות  רביםבמקצועות אקדמאיים ומתגמלים: 

בתחום התעשייה והבינוי כפועלים בלתי מקצועיים לעומת כחמישית מן המועסקים 

שלחי יד אקדמאיים ומקצועות חופשיים וניהוליים, היהודים בתחומים אלה2 במ

הפערים ניכרים יותר2 הדורשים השכלה גבוהה יותר ומיומנות מקצועית רבה יותר, 

מעובדי  1%מעובדי תעשיית ההיטק,  21%.מהמנהלים,  827%הערבים מהוורים רק 

אומנם לשמחתי, בשנים האחרונות מורגשת התקדמות מסוימת 2 הסקטור הפיננסי

אך עדיין קיים פער ויש לברך על כך, עמדות מפתח במדינה לנוי אקדמאיים ערבים במי

אין לראות בסגירת הפערים בתעסוקה כנטל על המערכת אלא כהזדמנות2 בתחום זה2 

על אף האתגרים הקיימים, הצעירים והצעירות הערבים ביכולותיהם וכשרונם מביאים 

י, וכדי לסבר את האוזן, בשנה ערך משמעותי למעסיקים במגזר הפרטי והציבור

 2מהסטונדטים למקצועות ההנדסה בטכניון היו מהחברה הערבית 8%.האחרונה 

 2הזדמנות שווה משיגה את המטרה

 

במדינה2  החברה הערביתאי שוויון כלפי הזכרתי שורה של נושאים בנוגע להפליה ול

המיעוט הערבי  אינני מתיימר למצות נושא זה2 הטענות הנוגעות לסוגיית מעמדו של

מצופה מהמדינה לעשות עוד במדינה התנקזו במגזר הערבי לתחושה כללית של קיפוח2 

2 החברה היהודיתאל מול  החברה הערביתעל מנת להגיע לשוויון אמיתי של  הרבה

בהקשר זה ראוי להזכיר את דבריו של נשיא המדינה הראשון חיים וייצמן בספרו מסה 

 ומעש:

 

ל חברה יציבה, הוא הצדק222 החיים ש-"222עורק  
והוא צריך להיות שווה לכל אדם2 אסור שתהיה 
חוקה אחת ליהודי וחוקה אחרת לערבי2 עלינו 

שמצא את ביטויו בתורה: 'תורה להחזיק בעיקר 
אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם'2 
-באמרי זאת, אין כוונתי שקיימות נטיות לאי

רה בעתה, הדרושה שוויון או הפליה2 זוהי רק אזה
מפני שיהיה לנו מיעוט ערבי גדול מאוד2 בטוח 
אני, שהעולם ישפוט על המדינה היהודית לפי מה 
שתנהג עם הערבים, כשם שהמשפט על העם 
היהודי יהיה תלוי הרבה במה שנעשה ונחדל 
במדינה זו, בה ניתנה לנו הזדמנות נפלאה לאחר 

 אלפי שנות נדודים וסבל"2
 

כיעד וסגירת הפערים ביטול האפליה את  ציבלקוות, כי המדינה ת ישבשל כל אלה, 

סדית של האזרחים הערבים צורך מביטול האפליה המאני רואה במרכזי שלה, שכן 

 קיומי למדינה2



 

 

0 

 

 חר תבנה את הבסיס לשיוויון אמיתי2היכרות האחר והכרתו כא

 

ערבים אזרחי של הערבים בישראל2 ה יהםבזכויותמלאה הכרה כי תהיה כולי תקווה 

על המדינה  במדינה דמוקרטית הם זכאים להגנה על זכויותיהם2וישראל הם מיעוט 

ליזום, לפתח ולהפעיל תכניות לסגירת הפערים, תוך שימת דגש על תחומי התקציב, 

לימודיות, שילוב ערבים -טיפול בנוער הערבי, מציאת מסגרות חוץמערכת חינוך טובה, 

תעסוקה ושירותים, הקצאת תפקידים ומשאבים יתוח פאקדמאיים במשרדי הממשלה, 

בניית דירות לזוגות מינוי שופטים ערבים נוספים בכל הערכאות, לרשויות מקומיות, 

יש לאפשר  2בישובים ערביים אזורי תעשייהשיכון, פיתוח תחום הפיתוח הצעירים, 

מכובד2 כך לאזרחים הערבים לבטא בחיים הציבוריים את תרבותם וזהותם באופן נאות ו

רחים הערבים על פי לנהוג באזמצופה מהמדינה 2 הקרקעות והקצאתןגם בעניין 

פי -מדינה למגזר הערבי על ותעקרונות ראויים של צדק חלוקתי, ולהקצות קרקע

הייתי רוצה לראות חברה  כמו למגזרים אחרים בישראל2 ,דפוסים ועקרונות שוויוניים

 קיום בשלום בין שני העמים2-כבוד הדדי ודו ישראלית סובלנית בין כל מרכיביה תוך

וכפי שאמר ג'ובראן חליל ג'ובראן: "העדינות והאדיבות אינן סימנים של חולשה 

אסכם נקודה זו בהתייחסותו של בית משפט "2 וייאוש, אלא ביטויים של כוח והחלטיות

  :קעדאןמדינת ישראל בבג"ץ לצורך בשוויון בזכויות לכלל האזרחים בזה 

 

כיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ער"
ודמוקרטית, בין היתר, מבססים את זכותו של העם 
 היהודי לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית

אך מערכיה של מדינת ישראל כמדינה  222]222[
יהודית ודמוקרטית אין מתבקש כלל כי המדינה 

יהודים הם -תנהג בהפליה בין אזרחיה2 יהודים ולא
 "זכויות וחובות במדינת ישראל2 אזרחים שווי

 

את השסעים בין הערבים ליהודים ולפעול לקירוב בין  אחותלכמו כן, על המדינה 

 חיזוק מערכת היחסים ביניהם2 להקבוצות ו

 

על כס השיפוט, נחשפתי לתופעות שליליות בחברה הישראלית בכלל ובחברה שבתי ב

בנשים, סחיטה באיומים, גילוי הערבית בפרט2 כגון: אלימות, ארגוני פשיעה, סחר 

כאלה  ופעותתשצר לי על כך, 2 של נשיםעריות ובחברה הערבית במיוחד עבירות רצח 

הדירו שינה מעיני2 מדובר בתופעות והתנהגויות המשחיתות את  ןבמדינתנו2 ה ותקיימ

להעמיד לדין את  המשטרה לעשות הכל כדיעל ופוגעות בה ובפרטיה2  חברהפני ה
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לתפוס את כל כלי הנשק הבלתי חוקיים שגורמים למקרי רצח ו שים אלההחשודים במע

המדינה לעשות הכל כדי לבער על  בכלל ובמגזר הערבי בפרט2 ואלימות בחברה

 שנחייה בחברה טובה יותר2על מנת או לכל הפחות לצמצמן ות אלה מן השורש פעתו

 2של כולנוכגון אלה פוגעות בחברה כולה ובאיכות החיים תופעות 

 

יום בו מוניתי לשופט הערבי הראשון במינוי של קבע בבית המשפט העליון היווה ה

הערבית בישראל2 אני תקווה, כי בעקבות האוכלוסייה  נקודת מפנה חשובה מאוד בעיני

, וזאת בנוסף למינויו ופט ערבי נוסף לבית המשפט העליוןמינוי זה יבוא מינוי של ש

כהנו שני שופטים ערבים בעת ובעונה אחת בבית השופט ג'ורג' קרא, כך שיחברי של 

בהזדמנות זו אני רוצה להודות מקרב לב לשרת המשפטים ולנשיאה המשפט העליון2 

נאור על כך שעשו את כל המאמצים למנות בשנים האחרונות מספר רב של שופטים 

 ווה, כי מגמה זו תימשך גם בעתיד, שכן כיום ישערבים למערכת בתי המשפט2 כולי תק

שופטים ערבים ונראה כי יש להוסיף ולמנות שופטים  0%במערכת בתי המשפט רק 

 ערבים נוספים בכל הערכאות2

 

 2 , גאווה ותחושה של הגשמה עצמיתאני נפרד מכם היום מתוך סיפוק

 

חבריי מ2 זכיתי ליחס מעולה בבית המשפט העליוןהיתה לי הזכות והכבוד לכהן כשופט 

הייתי בדעת מיעוט, הדבר לא השפיע על היחסים שלי עם השופטים2 למרות שלעיתים 

 חבריי שהיו ונשארו טובים עד היום2 

 

 לא אוכל לסיים את דבריי מבלי להודות באופן אישי למספר אנשים:

 

שר את תרשו לי להזכיר כאן , ועמוקה למי שחשבו עלי לטובה בעת המינוי תודה

ארוכים הנשיא בדימוס של בית  טומי לפיד זכרונו לברכה, ויבדל לחייםהמשפטים 

 2 המשפט העליון פרופ' אהרן ברק

 

לנשיא מאיר  –לנשיאי בית משפט זה איתם זכיתי לעבוד לאורך שנות כהונתי  תודה

מרים נשיאה שמגר, לנשיא אהרן ברק, לנשיאה דורית ביניש, לנשיא אשר גרוניס ול

 נאור2
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עשות צדק בין השתדלנו ל ,חדבי ,גם לחבריי על כס השיפוט בירושלים שעמם תודה

לדאוג לצרכי החברה כמו גם לשמור על , למצוא את האיזונים הראויים, אדם לחברו

 אמון הציבור בבית המשפט2 

 

אליקים  בדימוסמשנה לנשיאה , ההיקר מיוחדת אני רוצה לומר לחברי תודה

שנים2  7.-יחד אנו מכהנים בבית משפט זה כשפרש לפני כחודש וחצי, , רובינשטיין

תודה על חברות אמיתית וקרובה, על העזרה בכל עת ועל השיחות מלב אל לב2 לאורך 

עברית ובערבית חמשירים בלכתוב לי חברי השופט רובינשטיין נהג , שנות השיפוט יחד

 אף נהג לומר לי, אך לא מצאתי כאלה2 חברי וניסיתי למצוא לו שגיאות בשפה הערבית

    דאין"2 תודה על כל אלה2 ן יהוא"כמנהג ג'ובר מדי פעם:

 

סברינה  , לסגניתהעידית מלול מזכירה הראשיתרשמי בית המשפט העליון, לל תודה

המחלקה המשפטית, מנהלות הלשכה, עובדי , לעוזרים המשפטיים, המתמחים, ג'רבי

קשרי החוץ, הקלדניות, פקידי העזר, המחלקה להיומן, הדוברות, אנשי המדורים, 

שירות בתי התחזוקה,  עובדימשמר בתי המשפט, המחשוב,  בדיעובדי הספריה, עו

  2לצוות הנהגיםו הסוהר, שירות המבחן למבוגרים ולנוער

 

 סאורלי עֶד עורכת הדין למנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  תודה

עת כיהנתי בכל עניין שסייעו לי  ,ין ליבנהעורך הדין דשל הועדה וליועץ המשפטי 

 82. -ה לכנסתהמרכזית ועדת הבחירות כיו"ר 

 

ולכל  לכל העוזרות והעוזרים המשפטייםתודה לשכתי2 צוות ואחרונים חביבים, 

: לדורית, אלעד, צוות לשכתי הנוכחילתודה  2שהיו בלשכתי המתמחים לדורותיהם

תודה עבורי סלע איתן2  מסירותכם היוכישוריכם ו2 ושלומית נועם, תומר, דניאל

יד ימיני מאז מוניתי העוזרת המשפטית שלי ושהיתה ארבל, -ית פרידמןלדורמיוחדת 

אנושיותך,  2רגעים אלו ממשועד ללאורך כל שנות כהונתי  לבית המשפט העליון

גם לעוזר המשפטי שלי ד"ר אלעד  תודהסייעו לי לאין ערוך2 מקצועיותך ונאמנותך 

נות ומקצועיות רבים2 רום אשר עזר לי במשך שלוש השנים האחרונות במסירות, נאמ

 , אדיבותנאמנותבניהלה מנהלת הלשכה שלי, ש, צרפתי לשלומיתמיוחדת  התוד

    כולה2לשכה ה אתאינסופית וסבלנות 

 



 

 

.. 

לרעייתי נינה, לילדיי ולכל משפחתי, אשר תמכו בי לאורך כל השנים ועל ידי כך  תודה

 אפשרו לי למלא את תפקידי על הצד הטוב ביותר2 

 

שך הצלחה לחברי השופטים בבית משפט זה2 אני סמוך ובטוח, כי הם  אני מאחל המ

 ,בכל כוחם לפיתוח המשפט בישראל, שימור ערכי המשפט והדמוקרטיהימשיכו לתרום 

אני מאחל גם הצלחה  2בו עצמאותו של בית המשפט כמו גם שמירה על אמון הציבור

לבית משפט זה אחרונה הצטרפו לש"ר דוד מינץ דג'ורג' קרא ורבה לשופטים החדשים 

ברוך בואכם 2 הנשיא יוסף אלרון והשופטת יעל וילנר קרובלאלה שיצטרפו ב גםו

  לכותלי בית משפט זה2

 

 ולסיום,

אני מקווה ומתפלל, כי השלום ישרור בינינו לבין עצמנו, ובינינו לבין שכנינו2 כולנו 

, ישרור במחוזותינו מקווים ומתפללים כי השלום, לו אנו מייחלים זמן רב, בוא יבוא

 לו יהי2 ויביא עמו את השלווה לכל עמי האזור2

 

 

 !תודה          


