
2016 דרוס מחוז שופטים ערב

זוגם. ובני רשמים רשמות שופטים שופטות לכולם, טוב ערב

 או כזאת סיבה עם מהנה ערב; שלנו, פרטית חגיגה לחגוג היום התכנסנו
 ״בשל אצלנו שאומרים שכמו אלא חנוכה המשפט/ערב שנת תחילת אחרת,
 של סיומה ערב בפועל נפגשים שאנחנו יוצא המשפט׳׳ בית של יומנו אילוצי
מכבר.. זה החלה המשפט ששנת ולאחר האזרחית השנה

 הבילוי עצמו, המפגש עצם אלא החשוב הוא המפגש מועד לא כך או כך
 ולא אחד לשולחן מסביב יושבים אנו אחד שערב כולנו של המשותף
 מחברת איש נהנים אלא היום ענייני ושאר עומסים תיקים, על מדברים

רעהו. את איש ומכירים נטו. רעהו

 טומנת לטובה עלינו הבאה הנוכחית המשפט שנת יודעים שכולכם כפי
 את לברך ברצוני זו ובהזדמנות מינויים בדמות חלקן רבות תמורות בחובה

 הש׳ את ;שבע בבאר המחוזי המשפט בית לשוטפת מינויה על כהן דינה השי
 ברוזה יורם השופט ואת באשדוד המשפט לבית מעברה על בונדה דורית
מזמן. כבר היה שזה דומה המרובה העבודה ונוכח לאחרונה שמונה

 הש׳ את אברך זה ובהקשר עצמו במחוז ותפקידים שיבוצים שינוי גם היו
 עם דהאן אמיר ולחברנו גת בקריית המשפט לבית מעברה על חקלאי נועה

בהצלחה׳ לכולם ולאחל לירושלים. מעברו

 יום יום לצדכם חווים המשפחה בני ולבני ואחת אחד לכל להודות אבקש
 מי והרי ,העומס האחריות תחושת את השררה את ולא עבדות אותה את

 היום, רק ,לכתוב חייבת חייב אני ״ המילים צמד את היטב מכיר לא מהם
 זה בערב אז משימות׳׳? משימות חמש וזהו דקה ... באה כבר , שעה רק

 אותו כידוע שכן זה, של מחברתו זה ליהנות ונשתדל בצד אלה כל את נניח
 אנחנו תמיד שלא יודע השופטים מאתנו אחד מקום...כל לשום הולך לא סל
 אחוז מאה עם ואחד אחד כל אבל בבית, שאנחנו גם בבית אחוז 100

ותפקידם. עבודתם על שמחים כולם כן וכולם ולתפקיד לעבודה מחויבות



 יותר הרבה כנראה זה בבית אחוז 100 הפחות גם , כולכם שאתם מי בגלל
שאפשר.. ממה אחוז ממאה

 וההתחשבות התמיכה אלמלא להתאפשר היה יכול לא זה שכל ספק אין
 כלאמר מחדל או במעשה באמפטיה, מילה המשפחה., בני של סופית האין

הלב. מכל תודה כך ועל לפעמים. עלינו בוויתור

 , הזה הערב את לפועל להוציא מנת על ועמל שטרח מי לכל כוח יישר
 עם שמח חנוכה חג ולכולכם. לכאן עד שהגיע ,רועי אופיר אלון לרותם,

. ובבית בלב וחום אור הרבה


