
לכולם, שלום

רן מבקשת אני תשרי, וחגי השנה ראש ערב ב  שמח בחג והמשפחות אתכם ל
רגע. מכל שתה□

 התייחדות ושיתוף והתפעמות התרגשות של, התיחדות של חג הוא השנה ראש
 , מתכונת באיזה משנה ולא המשפחה יום של בסופו המשפחתי, תא

 לחיות , להיות הכח את לנו הנותנת היא היא , האחרת המודרנית המסורתית
 עם מסבים החג ולשולחן משפחתיות של היחד. את מחפש והיחיד והתקדם,

המשפחה.

 לחזור לתקן, האפשרות את מסמלים השנה ראש שאחרי תשובה ימי עשרת
האדם. בטבע אופטימיות הרבה כך כל בכך ויש בכך

 של ספריהם , השנה בראש נפתחים ספרים שלושה כי אומר התלמוד
מיד. נחתמים גמורים ורשעים גמורים צדיקים

 כי ידוע ובכלל השופטים כמונו מי , למיתה והשניים לחיים הראשונים
 שאיננו כולנו למעשה , הביננם בתחומי הם מתלבטים בהם הקשים המקרים
גמורים. צדיקים

 את לתקן יכולים וכאמור תשובה ימי בערשת תלויים הבייניים רנשי
מעדו. או , שטעו שחושבים

 מנת שאינה משלמות התרחקות אכן ומאפשר נשגב הוא התשובה הרעיון
האדגדם. בני רוב של חלקם

לטעות. אכן זה אנשוי להיות כי

 חתימה וגמר שמח חג ותחתמו תכתבו טובה לשנה לכולם מאחלת אני אז
 בצדק ״ ־ בצדק לשפוט המצוה גם זכות לכף אחגד כל נדון ושתמיד טובה

 לכל שניתנה בתורה נכתבה היא לשופטים; רק לא ניתנה ־ ״ עמיתך תשפוט
ישראל. עם

בצדק. לשפוט צריך אדם שכל ללמוד, ניתן מכאן

 יחסו את וקובע הזולת את שופט הוא ־ שופט הוא מאיתנו ואחד אחד כל
בצדק. להיעשות חייב זה שיפוט לגביו. והתנהגותו



 שהוא מייד להחליט לנו אטור - רע דבר לנו עשה שמישהו חושבים כשאנחנו
 הטבר למצוא לנטות כלומר , זכות לכף אותו לדון חייבים אנחנו אשם,;

 את לו לאפשר גם כך ידי ועל שלו המעשה את שיצדיק הדעת על מתקבל
התשובה.

 במשך הנעשית הסובה העבודה על מכם ואחת אחד לכל להודות מיוחד ורגע
הצדק. גלגלי להנעת כולם של ותרומה השנה

 באו ף0המו והערך המיוחדות אבל , עובדה כבר זו מיוחד מחוז שאנחנו זה
קשה. ועבודה שליחות של תחושה ומתוך ד0בח ולא בזכות

 והראיה השקעתה , זמינותה על המחוז מנהלת לאיריט להודות מבקשת אני
 כמה המחוז את לקחת ומאפשרים הצוות בעזרת שתורמים שלה המערכתית

 והעובדות לעובדים שלנו לתוטפת הנכבדים תמיד.לשופטים קדימה צעדים
 משפטיים עוזרים משמר אנשי מזכירות, קלדניות מדורים מנהלות , המטורים
שלנו. היקרה לאתי המקום של הגדולה לאמא הכל ומעל הבית ,אב ומתמחים

 בין ההולם האיזון ומציאת טובה שנה שמחה, לכולם ומאחלת לכולם שמח חג אז
הפרטיים. והחיים למשפחה , העבודה


