
אינטלגנציה רגשית 
עו"ד חלי רופא

)המנכ"ל  ג'ובס  סטיב  בהשפעת 
האגדי ומייסד "אפל"(  שהטיף למודעות 
המשלבת הומור עצמי ורצינות תהומית. 
עצמי  הומור  בעיקר  ובהומור,  בכנות 

גדול, תשובתי לשאלתכם:
כך  מאמצים  עשיתי  השנה  במהלך 
שאני והעולם נתנהל בסוג של הרמוניה, זה משתדל להשפיע 
במקביל,  ואני,  ה"חשובים"   באירועים  רק  חיי  אורחות  על 
משתדלת לא להפריע אבל לנסות ולהטביע את חותמי. יחד 
עם זאת, באירועים מסוימים הרגשתי שיכול ואירועי העולם 

ואני פעלנו בשיתוף מוחלט. 

במרץ 2011 חווה העולם את רעידת האדמה וגלי הצונמי 
האחרונות.  השנים   140 ב-  יפן  את  שפקדו  ביותר  החזקים 
להיות  הפכתי  בחיי,  הראשונה  ובפעם  חודש  באותו  בדיוק 
אמא לבת. בתי מיקה הגיעה אל העולם. בלידתה היה נדמה 
הייתה  מלכת.  עצר  וזה  העולם  את  שטף  צונמי  גל  כאילו 
על  משפיעה  אני  שהנה  הרגשתי  מהפכה,  של  דממה  באוויר 

העולם, אחרי כמה דקות הבנתי שזה השקט של ההרדמה ולא 
- אין כאן שום מהפכה עולמית שחוללתי, כי אם עבודה של 

מרדים מנוסה.
בעיצומו,  היה  הערבי"  ה"אביב  השנה,  אמצע  לקראת 
אזרחי המשטרים במצרים, לוב, תימן ותוניסיה החלו להפגין 
דמוקרטיים  למשטרים  להביא  במטרה  רב  באומץ  ולמחות 
יותר. באורח פלאי ומקרי ממש גם אני הרגשתי שהגיע הזמן 
והחלטתי  שלי  האישית  העצמאות  מהפכת  את  לצעוק  שלי 
במשרד  עצמאית  אם  כי  "שכירה"  עוד  לא  סטטוס,  להחליף 
השיב,  העולם  העצמאות",  "תחי  לעולם  צעקתי  משלי, 
הרגשתי  המהפכה,  את  חיזקו  שהופיעו  הרבים  הלקוחות 

ש"העם איתי". 
אני  גם  החברתית,  המחאה  החלה  בו  בחודש  בדיוק 
הדדיות  רעות,  ליותר  ומקום  צורך  תוכי שיש  בתוך  הרגשתי 
בתוכי  שהתבשלה  במחאה  פצחתי  צריכה.  הרגלי  ושינוי 
התחלתי  משקלי.  ובעיקר  נשמתי  נבכי  ממצוקות  ועלתה 
במחאה במשקל, מחאה ששמה לה למטרה בדיוק את מטרות  
תוך  גופי,  עם  ורעות  הדדיות  המחאה החברתית. התכנסות, 
שהושפעתי  הרגשתי  חודש  באותו  הצריכה.  בהרגלי  שינוי 

קשות ושאני והמהפכה החברתית, חד הם.    
בחודש ספטמבר, במקביל לניסיונות הרשות הפלסטינית 
ניסיונות  להכריז על מדינה עצמאית באו"ם, התמודדתי עם 
הכרזת העצמאות של בני שהחל כתה א'. המדינה ואני נדרשנו 
להתמודדות  מחוכמות  פעולה  ודרכי  אסטרטגיות  לבניית 
נראה  המדינה  וגם  אני  גם  אלו  של  התוצאות  את  יעילה. 

בעתיד לבוא. 
בנובמבר, בזמן שאופרה ווינפרי, אחת הנשים המשפיעות 
ביותר בעולם, המסמלת עבורי העצמה נשית, יוזמה וכריזמה 
פועלה  על  הכרה  קיבלה  ורגישות,  נדיבות  נשיות,  עם  יחד 
לחזור  החלטתי  חיים,  למפעל  באוסקר  וזכתה  ההומניטרי 
את  לשנות  לא  אם  שאוכל,  בתקווה  התנדבותית  לפעילות 

העולם אז לפחות לנסות ולהיטיב עימו.
אכן שנה מהפכנית עברה על העולם. 

הצדק דורש עם חברתי 
עו"ד שימי קדוש

שנת 2011 תיזכר כשנה שבה יצאו המוני בית ישראל לרחובות כדי לדרוש צדק 
השכנים  גם  המחאה,  לאירועי  ובסמוך  השנה  באותה  שממש  סמלי  כמה  חברתי. 

שלנו מסביב לביצה המזרח-תיכונית יצאו לרחובות במה שכונה "האביב הערבי".
לי  "אין  דילן:  בוב  נעלמו התקוות לכל הרוחות, ממש כמו בשיר של  ועם הגשמים  ולאחריו הגיעו הגשמים,  אחרי האביב הגיע הקיץ 

תשובות וכל התקוות, הלכו להן לכל הרוחות".
אחרי שהעם לא מצא צדק, אולי ינסה הצדק את מזלו למצוא איזה עם חברתי, אחד כזה שלא נח על זרי הדפנה אחרי הפגנה אחת 
מוצלחת, כזה שלא מוכן לקבל מינוי וועדה כפתרון לבעיות האמיתיות שלנו כאן, עם שיכול להישיר מבט לנבחריו ולומר להם: אם לא תרדפו אחרי הצדק, בסופו 

של יום הצדק ירדוף אתכם )בתקווה שאמירה זו לא מקימה כנגדי עילה של לשון הרע בתעריף לילה מופרז של 300,000 ₪ ללא הוכחת נזק(.
בשוליים הסהרוריים של השנה הסהרורית הזו, מנסים כמה מחוקקים סהרוריים לחוקק חוקים סהרורים ובכך לסתום את הגולל על אותו אביב קסום, שעם 

בוא החורף שקע בתרדמת עמוקה כמעט כמו העצים שבשלכת.
ואולי זה התפקיד שלנו - המשפטנים, לעשות מעט פחות לביתנו ומעט יותר לחברה סביבנו. לא רק תיק "פרו בונו" על מנת לטהר את המצפון, אלא עמידה 

איתנה בחזית המאבק על דמותה של המדינה, דמותו של ביהמ"ש ושמירה על ישראל שלנו כמדינת חוק עצמאית ודמוקרטית. 

סוף שנה
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