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ליאורה חשין

משערי חסד לשערי משפט

לפני שבעים שנה נולד דוד ברחוב השל"ה  28בשערי חסד,
ונולדתי אני ברחוב אלחריזי  10ברחביה בירושלים.
חיינו במרחק של מאות מטרים זה מזו אך שנות אור הפרידו בינינו.
רק אחרי שמונה־עשרה שנים ,במרחק מאות קילומטרים מהבית,
בימי השירות הצבאי ,נפגשנו וכעבוד שלוש שנים הקמנו את ביתנו,
קרוב מאוד לבתים שבהם גדלנו.
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זו הכניסה לבית משפחת חשין בשערי חסד .לפני כשלושים שנה ,לאחר
שההורים נפטרו ,נקנה הבית מהמשפחה ונבנה מחדש .את החלונות שימרו.
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הבניין באלחריזי  10היה שייך למשפחתו של השופט משה לנדוי .אנחנו גרנו בבניין מאחור .על המדרגות
האלה שיחקנו בילדות .לאחרונה נקנה הבניין ונבנה מחדש .את המדרגות והקשתות שימרו.
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דוד ,שערי חסד
8

ליאורה ,רחביה
9

חנה ליבא ,הרב בנימין זאב חשין ובנם דוד
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הוריי ,מלכה ובנימין יפה ,ואני בעגלה
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לפני כמאה שנים הם צולמו – הרב אליהו נחום פרוש ,גולדה אשתו ,וילדיהם –
שלמה זלמן ,לייקה וחנה ליבא הבת הבכורה ,שלימים תהיה אמו של דוד
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וגם הם צולמו לפני כמאה שנים :סבי לייב יפה עומד על גרם המדרגות של ביתם בתלפיות ,פרידה אשתו
לידו ,ושלושת ילדיהם – מרים הבכורה ,תמר ,ובנימין שישוב על ברכיה של סבתא חנה ,ולימים יהיה אבי
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סבו של דוד מצד אמו ,הרב אליהו נחום פרוש ,היה מראשי נטורי
קרתא וחקלאי בנשמתו .בחצר ביתו בשערי חסד הוא גידל ,לשמחת
נכדיו ,תרנגולות ,ירקות וצמחי תבלין למאכל .הוא גם דרך עם נכדיו
ענבים ליין ,והכין שמן זית ושוקולד ביתי.
הרב אליהו נחום פרוש היה מראשוני המתיישבים בשכונת שערי
חסד ,וממחברי ההמנון של נטורי קרתא.

המנון נטורי קרתא
--אדושם הוא מלכנו
ולו אנחנו עבדים
התורה היא אמונתנו
ובה אנחנו מאמינים
בשלטון הכופרים
אין אנו מאמינים
ובחוקותיהם		
אין אנו מתחשבים
בדרך התורה נלך
באש ובמים
בדרך התורה נלך
לקדש שם שמים

שערי חסד ()2018
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הרב אליהו נחום פרוש ובנו שלמה
אילן יוחסין שצייר הרב אליהו נחום פרוש בשנת תרמ"ד (,)1884
ומגיע עד המהר"ל מפראג
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סבו וסבתו של דוד מצד אביו הרב נחמיה חשין ופינא ריילא ,הם
הוריו של בנימין זאב (ועלוול) חשין.
הרב נחמיה חשין הוא מצאצאיו של הרב יצחק מחסילביץ שנמנה
עם תלמידי הגר"א ,הגאון הרב אליהו מווילנה .התלמידים עלו לארץ
מרוסיה בשנת  1809במצוות רבם.
והשם חשין מניין? על שם חסיה ,חעשע ביידיש ,שחיה בתחילת
המאה התשע־עשרה והייתה המחותנת של הרב יצחק מחסילביץ.
היא הייתה אשה מכובדת שהתפרסמה בצדקותיה ובמעשיה
הטובים ,וכל בני המשפחה נקראו על שמה – חעשעס 'של חעשע',
שהיה לחשין.
דוד הוא דור שביעי בארץ למשפחת חשין ,ילדינו טל ואדם הם
דור שמיני ,ונכדינו דנה ותומר הם דור תשיעי בארצנו.

בביתם של הרב נחמיה חשין ופינא ריילא ,סבו וסבתו של דוד ,בשכונת זיכרון טוביה בירושלים ()2018
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סמוך לנישואינו בשנת  ,1971בשעת רצון ,זכיתי לצלם את ההורים
של דוד במרפסת ביתם בשכונת שערי חסד .הבית הפינתי היה
חד־קומתי והיו בו שני חדרים .השירותים היו בחצר .שם חיו
ההורים עם עשרת ילדיהם – ארבע בנות ושישה בנים ,ומעת לעת
נוספו גם אורחים.
הבנים ישנו שלושה במיטה ,ראש־רגליים־ראש ,אוכל לא היה
בשפע .החיים התנהלו ברחובות השכונה ובחצרות בתי הכנסת
ובתי המדרש ,גלשו לשדות הבר מסביב לשכונה שעליהם נבנו
לימים בנייני וולפסון ,והרחיקו עד למנזר המצלבה שבעמק.
גם אנו תלמידי הגימנסיה ירדנו לשם לשחק במערת השודדים.
אמי ,מספר דוד ,הייתה אישה חכמה ואצילת נפש ,שהתייחסה
בחמלה ובאנושיות לכל אדם באשר הוא .חברות ושכנות נהגו
לבקש את עצתה בעניינים אישיים ומשפחתיים .היא פרנסה את
משפחתה ,בעלה ועשרת ילדיה ,מעבודתה כתופרת שמלות לנשות
רחביה ונשות השכונה .היא הייתה בעלת מזג טוב ונעימת הליכות,
הייתה בשלנית מעולה ,ומדי יום שישי הכינה מאכלים נפלאים
לשבת .אהבתי אותה מאוד.

חנה ליבא והרב בנימין זאב חשין במרפסת ביתם ביתם בשערי חסד ()1971
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בנימין זאב חשין ,אביו של דוד ,נולד למשפחה ליטאית .אבות
המשפחה נמנו עם תלמידי הגאון מווילנה שהיה מראשי המתנגדים
לחסידות .אך בנימין זאב התרחק עם השנים משורשיו הליטאיים
והיה לחסיד ברסלב.
וכך אמר אביו של בנימין זאב ,הרב נחמיה :היה זה הדבר הקשה
והכואב ביותר שקרה לי בחיי ,ואכן החלטתי שיום יבוא ואומר לבני
שמשום כיבוד אב אסור לו להיות חסיד ברסלב .אך כאשר היה נכנס
לבית ,נכנסה אתו שמחה רבה ,נכנס אור ,ולא הייתי מסוגל לומר לו
שלא יהיה ברסלבר .כלומר ,כל עוד הוא חי ולומד מצוין ,שמח ,טוב
לב וירא שמים ,אין לי צורך לשנותו .הוא רציני וישר ,ואני שמח בו.
שונה לחלוטין הייתה תגובתו של בנימין זאב חשין לעזיבת בנו דוד
את הדת – הוא מעולם לא קיבל זאת .דוד היה היחיד במשפחתו
שעזב את העולם החרדי .כבר כשהיה ילד הרגיש שאורח החיים
החרדי אינו מתאים לו .החינוך הדתי בביתו היה נוקשה והמשמעת
הדתית הייתה קשה לו .הוא חשק בחיים הארציים של הילדים
החילוניים שאתם שיחק ברחובות הסמוכים לשכונת מגוריו.
דוד מסביר שעזב את הדת כנער צעיר לא מתוך הרהורים והגיגים,
אלא משום שהנאות החיים החילוניים קרצו לו ,ומשבגר ושקל את
הדברים לא ראה עצמו כתינוק שנשבה ,אלא בחר באורח החיים
החילוני מתוך מודעות והכרה שזו הדרך הנכונה עבורו לילך בה.
עם זאת ,דוד מתייחס בהוקרה ובכבוד למורשת ישראל ובמיוחד
למקורות חז"ל .הוא מתמיד להשתתף בשיעור תלמוד שבועי.

לאחר שעות הלימוד בחיידר ,למדו הילדים החרדים גם במסגרת "חנוך לנער על פי דרכו" ,ארגון
שאביו של דוד היה ממקימיו .הילדים קיבלו שלגונים או דברי מתיקה אחרי הלימודים ()1957
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רחל הייתה בת שמונה כשדוד אחיה נולד ,ועליה הוטלה המשימה
לטפל בו .כעבור שנתיים כשנולד אחיו הצעיר צבי ,טיפלה רחל
במסירות גם בו .וכך ,בצעירותה טיפלה רחל בשני אחיה הקטנים.
היא מספרת שאת צבי היא גידלה ואת דוד פינקה .תוצאות הפינוק
ניכרות עד היום...

רחל במרכז ,אברהם מאחוריה ,דוד מימין וצבי משמאל ()1954
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בחתונה של חיה אחותו (עומדת במרכז) ,ראה דוד (הילד משמאל) לראשונה בחייו ,מצלמה .הוא חשד בה,
ניסה להתחכם לה ,ובחן אותה – האם תצליח המצלמה לצלם גם אם יעווה את פניו? ()1954
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בחתונתה של רחל ,רוחלה בפי אוהביה ,אחותו האהובה של דוד.
דוד מימין וצבי אחיו הצעיר משמאל ()1958
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מאז ילדותו למד דוד בישיבות רבות :עץ חיים בירושלים ,ויז'ניץ בבני
ברק ,צאנז בנתניה וברסלב בבני ברק .אך הוא היה סקרן ,רצה לצאת
לעולם הגדול וקיווה ללמוד גם לימודים כלליים ואזרחיים .לשם כך
נסע בעצה אחת עם הוריו לוויליאמסבורג ,ברוקלין ,שבה שהה אביו
בשליחות באותה העת .לאחר שנתיים בתפוח הגדול גברו געגועיו
והוא ביקש לשוב לארץ.
בנסיעתו לארצות הברית קיפל דוד את פיאותיו ,ולקראת עלייתו
למטוס בשובו לארץ ,קצץ את פיאותיו והסיר אותן כליל.

הצילום בדרכון שאתו נסע דוד לארצות הברית כמה חודשים לפני שהיה בן י"ג שנים.
הוא קיפל את פיאותיו ,כי סבר שכך נהוג בעולם הגדול ()1961
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בחתונה של קרוב משפחה שנערכה בבית מלון בברוקלין
בתמונה למטה :דוד שלישי מימין ואביו לצידו ()1962
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תקופה קצרה לאחר שחזר לארץ ,ושוב על רקע חילוקי דעות עם
אביו על לימודיו ,עזב דוד את הבית והחל לחפש עבודה .הוא עסק
בעבודות רבות ושונות :היה מלטש יהלומים ,מלצר ,פועל בניין,
פקיד בקק"ל ,מתופף בתופים ,ואפילו שחקן בתיאטרון פרגוד
בהצגה המלך אובו .והאמת? כשחקן כבש את לבי.
בהמשך הופנה דוד על ידי לשכת העבודה לעבוד בבית הלל ,מועדון
הסטודנטים שהיה ברחוב בלפור בירושלים .בבית הלל היה דוד
אחראי על הספרייה והתקליטייה ושם הכיר את דוד ברסלאו,
היכרות שתשפיע על מהלך חייו וחיי משפחתנו.
ברסלאו ,דייב בפי חבריו ,היה סגן המנהל של בית הלל .הוא היה
ציוני שעלה לארץ מארצות הברית ,וכיהן במשך שנים רבות
כיושב ראש התאחדות עולי קנדה ואמריקה בישראל .הוא היה
סוציאליסט ,הומניסט ומחנך .הוא סייע לדוד ,תמך בו כלכלית,
והעמיד לרשותו מקום מגורים בצריף שבחצר בית הלל .הוא אף
כיוון אותו ללימודים לבגרות ,ותמך בכל לימודיו בהמשך.
דייב ,שהיה רווק וערירי ,אימץ למעשה את דוד ולאחר מכן גם את
משפחתנו כולה ,ואנחנו אימצנו אותו אל ביתנו ואל לבנו באהבה
רבה .הוא היה סבא טוב ומיטיב לילדינו ,והם אהבו אותו מאוד.
בכל שנה ,בראש השנה ובפסח ,ביקש דייב להצטלם עם ילדינו טל
ואדם ,ובכל שנה השתנו יחסי הגובה בין המצולמים...

מתופף באולם אירועים ()1966
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עם דייב ברסלאו ()1978
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דייב עם טל ואדם ילדינו ()1985
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דוד התגייס לשירות סדיר בצה"ל בשנת .1967
באותה השנה התגייסתי גם אני .שירתתי בנח"ל,
בגרעין שיועד לקיבוץ פרוד .שם היכרנו.

בטירונות במחנה 80

34

ביום הגיוס לצה"ל
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דוד שירת בחיל השריון כמ"מ ,אחר כך שירת שנה כמ"פ בקבע,
ואז השתחרר.
כשפרצה מלחמת ששת הימים היה דוד בקורס מ"כים ,החיילים
הועברו לאזור ניצנה וקציעות כדי שיתחפרו מול המצרים ,ומשם
יצאו למסע רגלי למוצבי המצרים באום כתף ואבו עגילה.
דוד מספר :צעדנו בשני טורים מקבילים ,מפקד האוגדה אריק שרון
עמד בתווך עם חיוך על פניו ,ושתי חיילות שעמדו משני צידיו חילקו
לנו סוכריות .הייתה זו הסוכריה המתוקה ביותר שטעמתי בחיי.
עמידתו של אריק שרון שם נסכה בנו ביטחון והרימה את המורל.
כעבור שש שנים ,שלוש שנים אחרי נישואינו ,פרצה מלחמת יום
הכיפורים .דוד היה במילואים בחזית המצרית ,חצה את התעלה,
והגיע עד פאיד שבצד המצרי של תעלת סואץ .לאחר שלושה
שבועות קיבל הודעה כי בתנו נולדה ,וכך זכה לחופשה ראשונה
מאז שפרצה המלחמה.
באותה השנה ,שנת הלימודים השנייה שלו כסטודנט למשפטים,
היה דוד בשירות מילואים פעיל ונעדר מהלימודים ומהבית במשך
שבעה חודשים.

דוד מוביל את חייליו ,כמפקד מחלקה ,בדרכם להשבעה במצדה ()1969
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מצעד שנערך בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים ,אני רביעית בטור ()1968
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במגרש המסדרים בבית הספר לקצינים במצפה רמון ,בטקס סיום קורס קציני חי"ר .דוד שני בטור ()1968
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במסגרת הנח"ל עברנו ,אנו הבנות ,שישה שבועות של טירונות
קרבית במחנה  .80לאחריה הגענו לקיבוץ פרוד ששוכן על כביש
עכו־צפת ,ונשקף ממנו נוף נהדר של הכינרת.
בימים עבדתי בחדר האוכל ובלילות ערכתי את עלון הגרעין .לאחר
שנה בפרוד עברנו לקיבוץ אשדות יעקב מאוחד .פעם בשישה
שבועות יצאנו הביתה לסוף שבוע .באותה תקופה פרצה מלחמת
ששת הימים .היינו גרעין קטן ואיבדנו בשנות השירות הצבאי שני
חברי גרעין אהובים.

מסדר המפקד בטירונות .אני ראשונה מימין
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אחרי הצבא החלטנו להינשא .היינו צעירים מאוד .שנינו רצינו בית
ומשפחה משלנו.
אביו של דוד כתב את ה"תנאים" בכתב ידו .שני האבות חתמו על
המסמך ,גם דוד ברסלאו היה צד לעניין.
להוריו של דוד לא היה קל ,בלשון המעטה ,לקבל את ההחלטה של
בנם להינשא לבחורה חילונית ממשפחה ציונית .תהליך התאהבות
בין בני זוג לא מוכר ולא מקובל בחברה החרדית.
מה שהקל מעט על ההחלטה היה ה"ייחוס" שלי ל"בעל הלבושים",
הרב מרדכי יפה ,בן המאה השש־עשרה ,שהיה מגדולי הפרשנים
והפוסקים ,ואבי הוא מצאצאיו .להפתעתנו נודע לנו כי גם אביו של
דוד הוא מצאצאיו של אותו הרב.
האירוסין נערכו בבית ההורים של דוד .הנשים ישבו בחדר הכניסה
והגברים ישבו בנפרד בחדר הפנימי .להצלחת הזיווג שברו צלחת.
לבשתי חצאית שחורה ארוכה וחולצה לבנה עם שרוולים ארוכים.
הסנדלים שנעלתי לתומי היו לשיחת היום של הנשים בחדר .הן
דיברו ביידיש ,וסברו שלא אבין...
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ב־ 3ביוני  1971נערכה החופה .הרב שלמה זלמן אוירבך ,שנחשב
לגדול הדור ,חיתן אותנו .ליד החתן עמד אביו ,הרב בנימין זאב חשין.
שבע הקפות הקפתי את החתן.
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החתונה נערכה בשעת בין ערביים בכיכר בתי מחסה שבעיר העתיקה,
בשטח פתוח ולא באולם ,כדי להימנע מהפרדת הנשים והגברים.
הקהל היה מעורב – היו בו אנשי היישוב הישן ,אנשי היישוב החדש,
חיילים וסטודנטים .השקיעה הוסיפה הוד והדר .הכיבוד היה צנוע
וכלל מקלות מלוחים ,פירות העונה ועוגות לייקח.
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רחל ,בעלה מנחם וילהלם וארבעת ילדיהם בכיכר בתי מחסה בחתונה שלנו
50

כך נכתב בעיתון "פנים אל פנים" סמוך לנישואינו
51

בשנים הראשונות לנישואינו השתתפנו בשמחות המשפחתיות.
אמו של דוד קיבלה אותי בידידות ובסבר פנים יפות .כשנשאלה
מי היה השדכן במקרה שלנו ענתה :די ליבע – האהבה .בשמחות
המשפחתיות הושיבה אותי לידה וכיבדה אותי כאורחת חשובה.
מספר דוד :לאחר שהשתחררתי מצה"ל והיה ברור שמבחינה דתית
לא אקפיד ללכת בדרך שהתחנכתי בה ,איחלה לי אמי ביידיש:
"צו גוט און צו לייט" ,ובתרגום חופשי" :שתישא חן וחסד בעיני
אלוהים ואדם" .וכאן הוסיפה שאם לא "צו גוט" ,אז לפחות "צו לייט".
ברכתה זו מלווה אותי מאז כל חיי .כשהתקבלתי כחבר בלשכה
והייתי לעורך דין בישראל ,הביעה את סיפוקה מהנחת שהסבתי לה
ואמרה לי" :צו לייט" כבר קיימת ,ובהמשך תקיים גם את ה"צו גוט".
כשהועליתי לדרגת רב סרן במילואים ,סיפרתי לה על כך והוספתי,
בנימת הומור" ,הנה את רואה אמא ,גם מהבן הזה שלך יצא רב
בישראל" .היא חייכה בהנאה.
שונה כאמור הייתה תגובתו של האב.
עם זאת ,בשוכבו על ערש דווי ,שעות אחדות לפני מותו ,שאל אותו
אברהם בנו בנוכחות כל הבנים :האם גם לדוד יהיה חלק בירושה?
ואביו השיב :בוודאי ,איזה מין שאלה זו? וציווה על בני המשפחה
שני דברים :לא לנתק לעולם קשר עם דוד ,ולא להשתתף אף פעם
בבחירות לכנסת.

דוד ואני בשורה העליונה מימין
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אני בת יחידה .לדוד ,לעומת זאת ,יש תשעה אחים ואחיות –
מלכה ,מרים ,משה ,חיה ,רחל ,אברהם ,אהרון ,שלמה וצבי.

דוד עם אחותו רחל בשמחה משפחתית
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האחים בשבעה על אחותם מרים בשנת  – 2006אברהם (עומד) ,משה ,דוד ,צבי ושלמה
מנהלים שיחה ערה עם השופט אליקים רובינשטיין שבא לנחמם
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האחים משה (מימין) ואברהם
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בשבעה על משה חשין בשנת  ,2016שלמה וצבי ,אחיו של דוד .כך היה דוד נראה אילו...
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דוד ואהרון אחיו בשעת לימוד משותף בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב ()2018

59

אחרי החתונה המשכנו בלימודים – דוד היה במכינה ,למד למבחני
בגרות אקסטרניים והחל את לימודי המשפטים ,ואילו אני סיימתי
את לימודי התואר הראשון בלשון עברית ובלשנות שמית ,וחלמתי
ללמוד צילום ואמנות .גרנו ב"אסבסטונים" ,מעונות הסטודנטים
שהיו (ומאז נהרסו) בהר הצופים.

במעונות הסטודנטים בהר הצופים עם הכלב של השכנים ()1972
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עם השנים נולדו ילדינו טל ואדם האהובים.
אני התחלתי לעסוק בצילום וחיפשתי זוויות מעניינות לצילום
בשחור לבן .הילדים שיתפו פעולה .בלילות פיתחתי את הסרטים
בחדר האמבט ,ובימים הדפסתי את הצילומים בחדר המגורים.
חומרי הפיתוח ניתזו על הקירות.
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אני מחפשת זוויות מעניינות לצילום ()1980
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תופסים שלווה

67

דוד סיים את לימודי התואר הראשון ,והתמחה אצל השופט חיים כהן
בבית המשפט העליון .הוא המשיך את לימודיו לתואר שני.
חשוב היה לדוד להשפיע על עולם הרעיונות והדעות במשפט ,הוא
כתב מאמרים וערך כתבי עת משפטיים .בעודו סטודנט שימש כעורך
כתב העת האוניברסיטאי "משפטים" .מאז  2010ועד לפרישתו היה דוד
יושב ראש המערכת של עלון השופטים המקוון וערך בו את המדור
"משפט עברי".
--כך כתב השופט חיים כהן עם סיום התמחותו של דוד אצלו בבית
המשפט העליון
פעיה"ק ירושלים ת"ו עש"ק לסדר ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
(פה עיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן ערב שבת קודש פרשת לך לך)
וזאת לראיה בידי ידידי מר דוד חשין ששימש שנה תמימה כמתמחה
בלשכתי ומילא כרסו תורת השפיטה .בקיאותו המופלגת וחריפותו
החדה היו לי לעזר רב ,ונועם הליכותיו חיבב אותו על כל שופטי בית
משפט זה .לבי סמוך ובטוח שהישגיו העתידיים בהלכה ובמעשה לא
יביישו את התחלותיו המעולות.

דוד נושא דברים בשם מקבלי התעודות בטקס
באמפיתאטרון בהר הצופים בשנת  ,1978לאחר
שסיים את לימודי התואר השני בהצטיינות
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בשנת  1977זכה דוד בפרס על שם אריה פלדמן (פפה) ז״ל,
לתלמיד המצטיין בלימודי התואר השני .דוד לוחץ את ידו
של השופט יואל זוסמן ,נשיא בית המשפט העליון .לידו פרופ'
יצחק זמיר ,דיקן הפקולטה למשפטים ,ולימינו פרופ' אהרון
ברק ,היועץ המשפטי לממשלה בטקס קבלת הפרס
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אחרי שמונה שנים כעורך דין עצמאי ,בן שלושים ושש ,מונה דוד
לשופט .בראשית דרכו הוא כיהן בבית משפט השלום בירושלים.
אחד מפסקי הדין העקרוניים הראשונים שנתן כשופט בבית המשפט
לעניינים מקומיים היה פסק דין אורנן .פרופ' עוזי אורנן ,פעיל ידוע
למען הפרדת הדת מהמדינה ומייסד הליגה למניעת כפייה דתית,
הואשם על ידי פקח בעיריית ירושלים בעבירה של חלוקת כרוזים
לעוברים ושבים ,ברחבת המשביר לצרכן הישן שברחוב המלך
ג'ורג' בירושלים ,ללא היתר לכך מאת ראש העיר.
הסעיף העיקרי שבו הואשם אורנן היה סעיף  11לחוק עזר לירושלים
משנת  ,1978שקבע כי "לא יפזר אדם ולא ירשה לפזר או לחלק
מודעות במקום ציבורי" .בא כוחה של העירייה טען כי הסעיף
הותקן למען שמירת ניקיון הרחובות הציבוריים בעיר .דוד קבע כי
"מועצת העירייה חרגה מסמכותה באוסרה על חלוקת כרוזים וכי
עקרונות חופש האזרח ,ובכללם חופש הביטוי והזכות להפיץ דעות,
אינם נסוגים ואינם צריכים לסגת מפני האינטרס של שמירת הניקיון
ברחובותיה הציבוריים של העיר .נהפוך הוא".
העירייה לא ערערה ,אף כי התקשתה להשלים עם פסק הדין,
והמשיכה לחלק דוחות בגין חלוקת כרוזים עד שהיועץ המשפטי
לממשלה כפה עליה ציות לפסק הדין בעקבות פנייתה של האגודה
לזכויות האזרח.
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לאחר שש שנים מונה דוד לבית המשפט המחוזי.
בין אלפי התיקים שבהם עסק דוד בשלושים ושתיים שנות כהונתו
כשופט היה גם תיק אדיר ממדים שהוגדר כ"דינוזאור" – תיק קרטל
חברות הביטוח .בתיק זה ,שנדון בבית המשפט המחוזי בירושלים,
הואשמו חברות ביטוח ומנהליהן בתיאום מחירים ובחלוקת שוק.
לפסק הדין שנתן דוד בשנת  2001הייתה השפעה חיובית על
התנהלות שוק הביטוח בדרך תחרותית המיטיבה עם האזרח הקטן,
המבוטח ,ומגנה על האינטרסים שלו כצרכן.
וכך כתבו שופטי בית המשפט העליון (מצא ,לוי וגרוניס) בפסק דינם
בערעור עליו :לשמיעת המשפט הקדיש בית־המשפט המחוזי 185
ישיבות .היה זה הליך ארוך ומורכב .פרוטוקול הדיון מתפרס על
פני כ־ 31,000דפים .הצדדים הגישו במהלכו יותר מ־ 1,400מוצגים
וכ־ 8,000עמודי סיכומים בכתב .המחלוקת העובדתית והמשפטית
הקיפה שאלות רבות .בסיומו של משפט רב ממדים זה הוציא בית־
המשפט מתחת ידו הכרעת־דין המחזיקה  836עמודים ,החלטות
ביניים המשתרעות יחדיו על־פני יותר ממאה עמודים נוספים וגזר־
דין באורך של  29עמודים .מבחינת היקפו הכמותי הרי זה פסק־דין
ארוך ,עם זאת הרי זה פסק־דין מנומק ,הכולל ניתוח מקיף ומעמיק
של יסודות עבירת ההסדר הכובל ,בחינה מפורטת ויסודית של
חומר הראיות הרב שהוגש באשר לכל אחד ואחד מן האישומים
ודיון מקיף בטענות המקדמיות וביתר הטענות.

72

73

את רוב שנותיו כשופט העביר דוד בבית המשפט המחוזי בירושלים,
ובשנים האחרונות כיהן בו כנשיא .בשנת  ,2006אחרי חמש־עשרה
שנים במחוזי ,מונה דוד לשופט בפועל בבית המשפט העליון ,ובו כיהן
עשרה חודשים.
בשבתו בבית המשפט העליון קבע דוד הלכה חדשה ולפיה דינו של
משדל לרצח שבוצע יהיה מאסר עולם חובה כדין הרוצח עצמו ולא
פחות מכך.
ומעשה שהיה כך היה – נסרין ,אשתו של הייתם מסראווה ,עברה
תאונת דרכים .חמותה הזמינה אותה להחלים בביתה ,וכאן התפתח
רומן בינה לבין אסעד ,אחיו של בעלה .נסרין שידלה את אסעד
לרצוח את בעלה והוא עשה כדבריה .בבית המשפט המחוזי הורשע
אסעד ברצח ,ונדון למאסר עולם חובה .נסרין הורשעה בשידול
לרצח ,והוטלו עליה רק שש־עשרה שנות מאסר .בפסק דינו בערעור
שהגישה המדינה פסק דוד ,בהסכמת שני חבריו להרכב (השופטים
גרוניס וג׳ובראן) כי גם על נסרין יש להטיל מאסר עולם חובה ,כפי
שהוטל על אסעד.
דוד פתח את פסק דינו בציטוטים מספר בראשית ומהמדרש:
ל-הבֶ ל אָ ִחיו ַו ּיַהַ ְרגֵה ּו (בראשית ,ד' ,ח').
וַיְ ִהי ִּב ְהיו ֹתָ ם ּ ַב ּ ָשׂ ֶדהַ ,ו ּיָקָ ם ַקיִ ן אֶ ֶ
רבי צדוק אומר נכנסה שנאה גדולה בלבו של קין  ...שהיתה תאומתו
של הבל יפה בנשים וחמד אותה בלבו שנאמר ויהי בהיותם בשדה ...
(ילקוט שמעוני ,בראשית ,רמ"ז ,ל"ח).
אין חדש תחת השמש...

דנה בסיור עם סבא דוד בבית המשפט העליון כאשר כיהן שם ()2006
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בתום המינוי בפועל שב דוד לכהן במחוזי בירושלים ,ובשנת 2009

דוד נשא דברים בטקס פרידה שערכה לכבודו לשכת עורכי הדין

מונה לנשיא בית המשפט המחוזי בנצרת .במשך שלוש שנים נסע

בנצרת .הם העניקו לו מתנה מרגשת ,שעליה חרטו "אמת מארץ

דוד הלוך ושוב מנצרת לירושלים .שכרנו דירה קטנטנה ביישוב

תצמח וצדק משמים נשקף" (תהילים פ"ה ,י"ב)

שמשית ,דוד בילה בה בימות השבוע .היו אלה שלוש שנים טובות
ומאתגרות.
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דוד שב מנצרת לירושלים וכיהן כנשיא בית המשפט המחוזי

דברים שנשא דוד חשין בערב הוקרה שערכה לשכת עורכי הדין

במשך ארבע שנים ,עד יציאתו לגימלאות.

בירושלים לרגל פרישתו
אני מבקש לחלוק עמכם את אשר רוחש בלבי בשעה זו של התבוננות
במפעל חיי ובעשייתי במשך שלושים ושתיים שנות שבתי על כס
המשפט ,כמניין לב שנים.
כברת דרך ארוכה עברתי מאז שהייתי תינוק של בית רבן ,עטור
פיאות מסולסלות וחובש כיפת קטיפה שחורה ,עת יצאתי מאחורי
סינרה של אמי ונשלחתי מביתי שבשכונת שערי חסד ל"חיידר"
בישיבת עץ חיים שליד שוק מחנה יהודה.
לימים ,לאחר לימוד בישיבות בארץ ובארצות הברית ,מצויד בתורה
שלימדוני הוריי ומוריי ,פרצתי החוצה מעולמי המגונן והסגור,
ויצאתי לדרך של עצמאות מחשבתית ומעשית ,שהובילה אותי
ללימודי משפטים באוניברסיטה העברית.
המניע העיקרי שדחף אותי להקדיש את חיי לשפיטה ,היה קידום
זכויות האדם והגנה על החלש בחברה .עם זאת ,הקפדתי לפעול
בהגינות ובשוויון כלפי כל הצדדים ככתוב" :ל ֹא תַ ֲעשׂוּ עָ וֶל ּ ַב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
ל ֹא ִת ּ ָשׂא ְפנֵי דָ ל וְ ל ֹא ֶת ְה ּ ַדר ְּפנֵי גָדו ֹל (ויקרא י"ט ,ט"ו) .הפסוק הזה
היה נר לרגליי ,מוטו ומצפן .שיוויתי אותו לנגדי תמיד ,מתוך הכרה
עמוקה שיש לחתור לעשיית משפט צדק ,בין אם המתדיין הוא עני
ובין אם הוא עשיר ,בין אם הוא חזק ובין אם הוא חלש ,בין אם הוא
הפרט ובין אם הוא המדינה.
ואחרון חביב – אחרון שהוא גם ראשון – תודותיי לאשתי האהובה
ליאורה ,מנשים תבורך ,ולילדיי הנפלאים ,טל ואדם .כאשר אני
מציין את מסירותי לעבודה ,אני מודע היטב לכך שהדבר היה גם על
חשבונכם .אני כמובן מצר על כך ומודה לכם על תמיכתכם.
ולליאורה אומר :את מלווה אותי כל השנים ועומדת לצדי ,כאישה
עצמאית ,ועם זאת ,עזר כנגדי ,תומכת ,מעודדת ושותפה אמיתית.

בלשכה של דוד היו תלויים שישה צילומים מן "הסידרה הירוקה" שלי.
השארנו אותם שם לאחר פרישתו
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דברים שכתב פרופ' אביעד הכהן ,נשיא המרכז האקדמי "שערי

דברים שנשא אליקים רובינשטיין ,המשנה לשעבר לנשיאת

מדע ומשפט" בכתב העת "עורך הדין"

בית המשפט העליון ,בערב הוקרה לדוד לרגל פרישתו

כיצד נתאר את דוד חשין במילה או שתיים ,מבלי שנלך שבי אחר

 ...הוא נתבקש לכהונת נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת ,מינוי לא

לשונות שיגרה או אחר גוזמאות והפלגות?

פשוט של שופט ממחוז אחד להיות נשיא במחוז אחר .חכמינו אמרו

דומה שלו היינו עורכים סקר בעניין זה בין עמיתיו השופטים או בין

"הרוצה שיעשיר יצפין".

אלפי עורכי הדין שהופיעו לפני דוד במהלך ל"ב שנות כהונתו ,היינו

דוד לא העשיר שם את כיסו ,אך העשיר את בית המשפט במזגו

מקבלים תשובות שונות ומגוונות דוגמת "מתון וסובלני"" ,חריף

וביכולתו להלך עם הבריות ,ושופטים בכל מקום הם עם לא פשוט

ובקי"" ,כל רזי המשפט נהירים לו"" ,בעל כושר ניתוח אנליטי",

בהיותם כפופים בהכרעותיהם לדין בלבד.

"משפטן מובהק" ,ואפשר שכל התשובות נכונות.

מן הצפון שב הביתה לירושלים ,מקומו הטבעי ,שבמצטבר כיהן בה

אכן דומה שגם המבקש להגדיר את הנשיא חשין בדברים קצרים,

כעשרים ושתיים שנה נטו ,וככתוב על הנביא שמואל שסבב ושפט

אפשר שיעשה כן במילה אחת ,בלשון יהודית "מענטש" .ואם תרצו

את ישראל "ותשובתו הרמה כי שם ביתו".

בעברית ,בשתי מילים" :בן אדם".

קטונתי מהערכת כהונתו זו ,אך היא הוסיפה נדבך חשוב לשירותו

דוד חשין מילא ,ובאדיקות יתרה ,את הציווי "לעולם יהא אדם".

של דוד ,ולא פחות מזה לשפיטה הישראלית שדוד נעשה לאחת

בן אדם שלמרות התפקידים הנכבדים שנשא בהם והמשרות הרמות

מאבני הבניין המרכזיות שלה.

שהוטלו על שכמו ,לא גבה לבו ,ולא רמו עיניו ,חי בתוך עמו ודרש
את שלום הציבור וטובתו ,הן בבית המשפט הן חוצה לו .בן אדם

---

שלצד כתיבת פסקי דין מעמיקים יודע לנהל גם שיחת חולין "בגובה

מדבריו של יוסף שפירא ,מבקר המדינה ,באותו האירוע

העיניים" ,בן אדם שלצד ניתוח משפטי אנליטי מפולפל יודע גם

לית מאן דפליג שדוד הינו אדם ,שופט ונשיא מיוחד ומוטיב מרכזי

טעמו של אוכל טוב ,בן אדם שלא שכח – גם בין הררי התיקים

בחייו הוא חוכמת הלב .זאת אני יכול לומר בוודאות לאחר שנים

שניצבו באורח קבע על שולחנו – שלכל תיק יש שם ,ומאחורי כל

רבות של חברות קרובה.

תיק מסתתר בן אדם ,עם צער וכאב הדורשים מזור.
לאורך כל שנות כהונתו המשיך דוד בדרך אשר התווה לעצמו ,של
אמרו חכמים ראשונים  :בשלושה דברים ניכר שופט – באשתו,

חוכמת הלב ,עמידה על הגנה על שלטון החוק ,אולם מתוך ראייה

באישיותו ובאנושיותו.

מעמיקה של האדם העומד לפניו .גם ברבות השנים לא גבה לבו לא
רמו עיניו.
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באותן השנים הצגתי בתערוכות רבות והוצאתי לאור ספרים אחדים

עוד שני צילומים של עבודות שלך
פרחים?

תערוכה שלי בגלריה  frootsבשנחאי ,סין ()2016
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תמונות מתוך התערוכה שלי "פירורים" ,שהוצגה במוזיאון יפו בשנת 2015
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צילומים מתערוכות שלי שהוצגו ב"צבע טרי" וב"שבוע העיצוב בירושלים" בשנת 2016
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On The Way – על הדרך
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Perurim – פירורים

Do Not Disturb – אמנות רחוב בישראל

Befriend Your Demon – אמנות רחוב בתל אביב
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עם השנים נולדו הנכדים  -דנה ותומר האהובים ,והוסיפו הרבה
אהבה ,שמחה וצבע לחיינו
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אנחנו חוגגים עשרות שנים של חיים משותפים שיש בהן לימודים
וטיולים ובילויים וחברים ובני משפחה .והשיר הזה מלווה אותנו
כל השנים .הוא היה מודבק באלבום עשרות שנים ורק בימים אלה
התגלתה לי ההקדשה שהייתה מאחור.
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ר' אל'ה נחום וגולדה אשתו .נחמיה ופינא ריילא .לייב ופרידה יפה .בנימין זאב
וחנה ליבא .בנימין ומלכה .פרוש וחשין ויפה .רחוב השל"ה ורחוב אלחריזי.
ליטבקס וברסלברס .עץ חיים וויז'ניץ .מלצרות ובניין .תופים
ְ
ייחוס וחיידר.
ומחולות .שערי חסד ושערי משפט .מדרגות אבן ירושלמית ,מעקות ברזל,
עציצים של פחיות שימורים ופרחי גרניום .נטורי קרתא ותרנגולות ,צמחי
תבלין ושאר ירקות .המהר"ל מפראג ודוד המלך .טל ואדם.
כל המילים והתמונות השמחות ,של מילון חשין (דוד וליאורה) השלם,
פורצות בספר שלפנינו ויוצרות מסכת מרנינה ומשיבת נפש .מילים ,תמונות,
קול הנעימה הבלתי נראית של הנשמה היתירה ושאר הרוח מרחפים מעל כל
דף בספר שלפנינו .סימפוניה של ריחות וצבעים ,מראות וקולות .להאיר את
העיניים ולשמח את הלבבות.
פרופ' אביעד הכהן
--The title of the book is a play on traditional Hebrew terms:
David Cheshin grew up in Jerusalem's Sha’arei Chesed (Gates
of Kindness) neighborhood, and in his career as a jurist and
judge reached the senior position of President of the Jerusalem
District Court – Sha’arei Mishpat (Gates of Justice).
Leora, his wife, wrote this book about their life, featuring
historic pictures and her own contemporary photographs.
פרופ' רפי ישפה Prof. Raphi Jospe

