
יקרה, רובין דרום במחוז המכונה רובין

 המשפט, בתי במערכת הענפה כהונתך סיום עם לכבודך פרישה מסיבת נערכת היום
 רק שבע. בבאר המשפט לבית כרשמת מונת עת 2014 בשנת עוד למעשה שהחלה

דרום. במחוז עמיתה כשופטת למנותך חמה המלצה שלחתי אמש

 עמיתה כשופטת השיפוט לכס תשובי שבקרוב , יהיה וכך ברור היה זה מבחינתי
 את תכיני , בבוקר כהרגלך שתגיעי ובלבד לזה שיקראו איך או /בכירה/בדימוס

 ערב צהרים, אם נדע ולא לאולם ותכנסי המסדרון בחלל יתפשט הנעים שריחו הקפה
שם. עוד ואת לילה

 והכל ״ מהאולם יוצאת ״לא שפשוט שופטת של שם לך קנו ומסירותך חריצותך
שם. מתנהל

 דרכיהם ישעו כי תקוותך הבעת שם , נאשמים הוכחת שם, העסקאות נרקמו שם
טיפולי. משפט בית של הרעיון נולד ושם

 ושיטות מחקרים ל אקדמיים בשמות לזה לקרוא שידעו לפי ועוד ממך יותר מי
 פי על , המיוחד אצלך או והכרתך מצפונך צו פי על כך פעלת , רצדיביזם למניעת

השפיטה. מיטב

 בבית שהיה הייחודי הקושי ונוכח שנים וחצי 11כ לפני מינויי עם החלה הכרותינו
 אפשר מה בפשטות כך ואמרתם אריאל עם יחד מולי התייצבת אשדוד, המשפט

לעזור.

 קונפרמיסטיות לנון , לאנושיות שבך למיוחדות התוועדתי אז כבר
.והיצרתיות,,והישירות

 שיח בת את ותמיד ולתרבות לקולנוע המשותפת הגדולה באהבה גם אחת לא נפגשנו
 כל על השפיטה מקצוע ולומד סקרן אדם בהיותך בחיים. אספקט לכל מרשימה

 ,של שונים מרבדים המורכב עולמך של העשיר מהתוכן חלק רק הינו מורכבותו
מתמדת. ולמידה קולנוע ,ספרות הרצאות ,שמיעת יצירה,

והאחיינים. טלי ושוב טלי הכל ומעל



 ומעל והארגון המסיבות , המופלא והכישרון לציור האהבה על דבר אמרנו לא ועוד
החברות. הכל

חותם. ומשאירים ואוהבים שנקשרים מהאנשים את

 כך גת בקריית טוב היה שלך ככל כי יאמר ולזכותך יחד עבדנו גת בקרית כסגנית
 וכושר ניסיונך בתבונתך בך התברכתי המחוז כנשיאת נפלא. היה סביבך לכולם

נדלה. הבלתי עבודתך

 שבאדם האנושיות את מהותך בכל גילמת ואת אדם וראשונה בראש הוא שופט
שבשופט. האדם ואת

. אלוהים לך ברא טהור לב

 לי ברא טהור לב מבקש יבאשר פסוק נ״א פרק תהילים מספר הפסוק התקיים בך
בקרבי. חדש נכון ורוח אלוהים

 רגע בכל בקרבך שנכונה חדשה ורוח טהור לב עם ושופטת באדם זכינו כולנו ואנחנו
סופיות. אין ואנרגיות נתון

 היותך ועל ובכלל השפיטה למלאכת סופית האין הנתינה על לך להודות מבקשת אני
שלנו. במחוז כך כל משמעותי נדבך

 ושנה ומאוזנת נהדרת משפט שנת ולכולנו, לך בהצלחה ולכן בעתיד גם בך זכינו
טובה.


