דברים לזכרו של השופט עדי אזר

ז"ל

דורית פיניש *

בק "ן  2004נגדעו חייו של השופט ד " ר עדי אור ביד שפלה וזדונית  .ניחתה מכה
אנושה וקשה מנשוא על משפחתו  ,אשתו וילדיו  .ניחתה גם מכה קשה וכואבת
על מערכת המשפט כולה ועל החברה בישראל  ,עת חייו של שופט נגדעו באיבם
באכזריות  .עדי נרצח אך בשל היותו שופט  .הוא סומן כמטרה על  -ידי עבריינים
שמזימתם לרצוח אישיות בכירה במערכת אכיפת החוק צלחה בידם רצח שופט
בישראל אך בשל היותו שופט מהווה חציית קווים אדומים במלחמתם של עבריינים
במוסדות המשפט ואכיפת החוק  .זוהי נקודת שבר המאיימת על מבנה המשטר

.

הדמוקרטי ועל ערכיה של החברה בישראל .
הכרתי את השופט אזר  -איש צעיר ומוכשר אשר בעת הירצחו היה על סף
קידום במערכת השיפוט  .עדי היה ברוך כישרונות  .הוא היה שופט חרוץ ויעיל
.

ובה בעת שלח ידו בכתיבה אקדמית  ,כתב ספרים ופרסם רשימות ומאמרים ספר
זה הינו יד לזכרו של עדי  -שופט מוערך שחייו קופדו בשל מילוי תפקידו  .יעדו
של ספר זה הוא בראש ובראשונה להנציח את עדי האדם והשופט  ,אך הוא גם
מיועד להעמיד את שופטי ישראל על הנחישות וההתמדה שבה ימשיכו לעשות
מלאכתם ללא חת  .אם שאפו מבקשי נפשו של שופט בישראל להפיל חיתתם על
מערכת המשפט כולה  -לא עלה הדבר בידם ולעולם לא יצלח שופטי ישראל
לא יירתעו מעשיית דין צדק ולא יושפעו מאיומים או מלחצים פסולים המכוונים

.

להטיית משפט .
לא העלנו על דעתנו כי רצח שופט הוא סיכון ממשי בישראל הרצח של עדי
הרעיד את אמות הסיפים ועורר זעזוע כבד בלב כולנו  .הימים שלאחר הרצח אינם
דומים עוד לימים שקדמו לו  .אנו מודעים לכך שבצד החובה והזכות למלא את
התפקיד השיפוטי  ,על המערכת כולה לעשות כל שביכולתה כדי לספק ביטחון
והגנה לשופטי ישראל ולהרתיע מבקשי רעה המעלים על דעתם כי ניתן באלימות

.

להטיל מורא על שופטינו .
למשפחה  ,לבלהט ולילדים ליהי  ,תום ועומר נבטיח כי זכרו של עדי חרות על
ליבם של השופטים חבריו לעבודה  ,מכריו ומוקיריו ואף הלקח יילמד ולא יישכח .

יהי זכרו של עדי ברוך .
*

נשיאת בית המשפט

העליון .

