דינה ואינסאף ,אינסאף ודינה ***
שתי נשים – שני עולמות – שתי לביאות –
אלה הן הנבחרות שלנו היום לקבלת פרס מגן השקיפות לשנת .9102
ויסלחו לי הגברים באולם ,ובעולם –
לא מתוך פמיניזם גרידא בחרנו בשתי נשות-על אלה לקבלת הפרס.
חיפשנו גבר שיתחרה בהן – ואני יודעת שיש כאלה גם –
אלא שהפעם לא מצאנו להן מתחרה.
"שתי לביאות" אמרנו –
התכוונו לעוצמתיות ,לאומץ הלב ,ולעוז הרוח שמסמלת הלביאה ,לצד
רכות אימהית מפתיעה כלפי צאציה.
אינסף ודינה נבחרו על ידינו משום ששתיהן מייצגות בעינינו את
הדהירה ואת הלהט שמצאנו בקורות חייהן ,לעבר עולם טוב יותר של
קידמה ונאורות; לעבר עולם של חופש הדעה וחופש המחשבה  -ערכים
ההולכים ונשחקים היום למרבה הצער במחוזותינו ,ובעולם דהיום,
בחלקו הגדול.
בחרנו בהן ,בשל חתירתן הבלתי נלאית ליישום ערכי היסוד של החברה
הדמוקרטית באשר היא ,זו המאויימת היום ,על ידי רוחות רעות
המבקשות להסיג לאחור את הערכים האוניברסליים שעוצבו על ידי
נביאי ישראל מצד אחד  -עֲ ׂשּו מִ שְׁ פָּ ט ּוצ ְָּׁד ָּקה ו ְׁהַ צִ ילּו גָּזּול מִ יַד עָּ שֹוק "
~ירמיהו ,כב( ,ג( – וגר זאב עם כבש (ישעיהו י"א)  -ועל ידי שוחרי
הטוב בעולם מצד שני; ערכים ,שהוטמעו במגילת העצמאות שלנו.
שתי נשים אלה ,שיצאו במאבקים חסרי פשרה למען עיגון הערכים
הכמעט נשכחים של שיויון וצדק חברתי לכל ,עונות היטב על חזון
עמותת השקיפות.
שהרי ,ה"שקיפות" היא ,פתיחות ,היא חשיפה לאור השמש ,היא
אמינות ,היא אחריותיות ,היא חופש הדיבור וחירות המחשבה ,היא
הנכונות לביקורת עצמית וחיצונית ,היא עליונות שלטון החוק.

המאבק לאימוץ נורמות של שקיפות במסדרונות השלטון ובחברה
בכללותה ,מגלם בחובו את החתירה של כל בן תרבות לחופש ביטוי,
ולחופש יצירה ,לשלטון ישר דרך ,ןלטוהר מידות .והרי ,אלה הם גם
הערכים המובילים את המאבק שאין לעוצרו ,לצמצום השחיתות
במסדרונות המימשל ובגופים הציבוריים אצלנו ,לצד המאבק לרווחת
יחידים נדכאים.
דינה נלחמה ונלחמת למען המטרות האלה,ללא חת ,בחדרי השלטון,
בכנסת ובממשלה;
אינסף –עושה מלחמתה בשבילי הפריפריה ,בחדרים של נשים נרדפות
ומקופחות.
בדיון בועדת החינוך והתרבות שלהכנסת בהצעת חוק הנאמנות בתרבות ,בו ייצגה דינה
כמו תמיד את היוהמ"ש לממשלה ,אמרה גם דברים מחוץ לתקנון ,בשם עצמה ,כמי
שמודעת לחובותיה כשומרת סף:

" .הימים אינם פשוטים והם מביאים איתם לא רק חוקים חדשים אלא
גם מילים חדשות  -משילות ,נאמנות ,התגברות .שיח לעומתי פוצע,
מצלק את הרקמה החברתית המשותפת ,מסמן ומתייג....
ובהמשך ,בנימה צינית" :הבו לנו יועמ"שים צייתנים ,אמנים מסורסים,
תקשורת מרוסנת ,עם ממושמע ,מחונך ,שחשיבתו אחידה".

שרת המשפטים דרשה שתתפטר.
דינה לא התפטרה ולא פוטרה .היא איתנו כאן היום ,ופרס
השקיפות מחכה לה ,על היותה שומרת סף נאמנה ,שערך
הדמוקרטיה ואינטרס הציבור בראש מעייניה ,בליבה כמו בדבריה.
כך גם אינסף במלחמתה העיקשת וחסרת המעצורים ברשויות
השונות ,בחתירתה שם להגנה ולקידום זכויותיהן של נשים
מוחלשות בכלל ,ונשות החברה הבידואית בפרט ,כולל ,מאבקה
חסר הפשרות ,נגד המנהיגות המסורתית של המיגזר ,במיוחד
בנושא הפוליגמיה ובמעמד האישה בחברה.

מאבקים אלה של שתי כלות הפרס ,הם החומרים מהם
נבנית תרבות משפטית של מדינה ,כלשונם של המשפטנים
ורמויל ופוזנר ,ומהם צומחת התקוה.
מגן השקיפות יוענק איפוא ,להלן ,בהכרת תודה לשתי
נשים אלה ,שבזכותן ובזכות אחרים ואחרות כמותן אולי לא
נימצא עומדים מחר בפני שוקת ריקה או שבורה ,ללא
ערכים של אמת והומניזם ,ללא טוהר מידות ,וללא שקיפות.

