טקס מגן השקיפות  9102ע"ש פרופ' דוב יזרעאלי
השופטת בדימוס נילי ארד יו"ר העמותה

ערב טוב לכם ידידי ,מכובדיי כולם.
תודה לפרופ' משה צבירן דיקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל
אביב ,שהיא לנו בית ומשכן לפעילותנו ,תודה לחברתי השופטת בדימוס
ברכה אופיר תום ,יושבת ראש ועדת פרס מגן השקיפות ,ולחברי
הוועדה הנכבדים ,תודה לשופט בית המשפט העליון לשעבר פרופ'
יצחק זמיר ,ולשופטי בית המשפט העליון לשעבר ובהווה שכיבדונו
בהשתתפותם ,תודה לחברי הוועד המנהל של העמותה ולחבריה,
ולראשוני המייסדים המלווים אותנו כיום,
ואחרונות אך ראשונות לנו היום ,תודות לכן הזוכות במגן השקיפות
עו"ד אינסאף אבו שארב ועו"ד דינה זילבר ,בני משפחה ,חברים,
ידידים ומוקירים,
תודה לכל אחת ואחד מכם על שכיבדתם אותנו היום בהשתתפותכם
בטקס הענקת מגן השקיפות לשנת  9112על שם פרופ' דוב יזרעאלי.
מכובדיי כולם.
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יהודה עמיחי בשיר משלושה או ארבעה בחדר פותח באלה המילים:
"משלושה או ארבעה בחדר
תמיד אחד עומד ליד החלון.
מוכרח לראות את העוול בין קוצים
ואת השריפות בגבעה".
וממשיך
"משלושה עד ארבעה בחדר
תמיד אחד עומד ליד החלון
שערו אפל מעל למחשבותיו.
מאחוריו המילים".

מילים נוקבות אלה ,שאם יורשה לי ,מהדהדות את דברי הנביא עמוס,
הולם את הלך הרוח אשר הניע את פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל בייסודה של
עמותת שקיפות בינלאומית ישראל ,ובפעילותה משך  91השנים
האחרונות ,למען הנחלת השקיפות ,היושרה ,טוהר המידות
והאחריותיות ,בחברה האזרחית בישראל ובמוסדות השלטון.
פעילותנו מכוונת לשפוך אור על "העוול בין הקוצים והשריפה בגבעות".
לעורר ולהעיר מבעוד מועד את המופקדים על הליכות חיינו ,ולהנחיל
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לחברה בישראל את האחריות הקולקטיבית לביצור מעמדם של שומרי
הסף .ולשמירה על עצמאות פעולתן של רשויות החקירה ,האכיפה,
המשפט והתקשורת בישראל.
ברוח זו ,אנו מעניקים היום את מגן השקיפות ל -אינסאף אבו שארב
ול -דינה זילבר .עליהן יכולים אנו לומר את דברי הכתוב בפרשת
השבוע שהיא פרשת ויקהל  ,בה מגיעה לסיומה בניית המשכן וייסוד
ההנהגה של העם ההולך במדבר" :אשר נשא לבן אותנה ,בחכמה"
בעשותן בטוויית במלאכת הפסיפס של החברה בישראל.
ואנו נוסיף ,על פעילותן בהתווית הדרך ,באומץ לב ,בדבקות ובעבודה
סיזיפית ,בהתמודדות להנחלת הנורמות של טוהר המידות ,היושרה,
השקיפות ,של הגנה על כבוד האדם ,והוצאת הצדק לאור.
אלה הן אמות המידה אותן אנו ,בעמותת שקיפות בינלאומית ישראל,
מבקשים להנחיל ,כשלעצמם ,וכאמצעי להתמודדות עם תופעות של
שחיתות ,אשר למרבה הצער אנו עדים להן חדשות לבקרים.
לכך אנו חותרים בעשייתנו ,מתוך שאנו מונחים על ידי המוטו
' 'A WORLD WITHOUT CORRUPTIONשהוא ביסוד פעילותו של
הארגון העולמי  TRANSPARENCY INTERNATIONALבמסגרתו אנו
פועלים.
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לנגד עינינו עומדת מורשתו של פרופ' דוב יזרעאלי ,אשר הלכה
ולמעשה ,שאף ופעל ליצירת חברה הוגנת מושתת על אדנים של
אתיקה ,טוהר המידות ושקיפות.

והמלאכה עדיין בעיצומה .עבורנו בתחומי פעילותנו כעמותה בחברה
האזרחית.
אולם עיקר התכלית ,החזון והחתירה ליישום ערכי הדמוקרטיה ,כפי
שכוננה במגילת העצמאות ,בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,כל אלה
מוטלים על כתפי כל אחת ואחד מאיתנו .במיוחד בימים אלה בהם אנו
עומדים בפני הכרעות גורליות בהמשך דרכה של המדינה ובעיצוב פניה
של החברה בישראל.
שאו תודה וברכה בתקווה לחבור יחדיו בעשייתנו בהמשך הדרך.

נילי ארד ,תל אביב 92 ,בפברואר 9112
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