
 

 :9201 השקיפות מגן בפרסות הזוכ

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה 

פעילה החברתית עו"ד אינסאף אבו הו זילבר

 שארב

 

עמותת  תעניקבאוניברסיטת תל אביב,  27.2ביום רביעי שייערך  באירוע

לשנת  השקיפות מגן רספאת  -להיווסדה  20, החוגגת שקיפות בינלאומית ישראל

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר  הןהשנה  הזוכות. 2019

עו"ד אינסאף אבו  למען זכויות הנשים בחברה הבדואית פעילה החברתיתוה

 .שארב

מטרתו ו , על ידי עמותת שקיפות בינלאומית ישראל,2000מאז שנת  מוענקפרס מגן השקיפות 

הערכים והנורמות של להכיר בפועלם של יחידים וארגונים, אשר תרמו באופן משמעותי לקידום 

. בין הזוכים בשנים קודמות ניתן מאבק בשחיתותכאמצעי ל שקיפותו יושרה, אתיקה, טוהר מידות,

פרופ' יצחק זמיר, העיתונאי אמנון אברמוביץ', עודד שחר, העיתונאית אילנה דיין, למצוא את 

  ישראל ואחרים.מייזם גיידסטאר עמותת כל זכות, העיתונאי רביב דרוקר, 

בשורה ארוכה  עו"ד דינה זילברבמסגרת תפקידה כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עוסקת 

שפטי לגורמי הביטחון הייעוץ המשל נושאים בעלי השפעה עצומה על החברה בישראל, בין היתר 

, מינויים של עובדי ציבורותחום הסייבר; ענייני מנהל אוכלוסין, מעמד בישראל ומדיניות הגירה; 

מרכזת עו"ד זילבר את  בנוסף. נבחרי ציבור ומעמדם, ניגודי עניינים של עובדי ציבור ונבחרי ציבור

כמו גם את תחומי ; משרד ראש הממשלה, התקשרויות הממשלהתחום עבודת הממשלה, 

התמיכות, התרבות, המורשת ואת המאבק בהדרת נשים במרחב הציבורי. בעברה שמשה שנים 

רבות כפרקליטה בכירה במחלקת הבג"צים שבפרקליטות המדינה וייצגה את המדינה בפני בית 

 .המשפט העליון במאות רבות של עתירות לבג"ץ

פועלת לקידום מעמדן של נשים הינה פעילה חברתית בולטת, אשר  עו"ד אינסאף אבו שארב

שינוי ליצור  במטרה חת פועלת במסירות וללאהיא במסגרת זו . והנגשת זכויותיהן בדואיות בנגב

בסוגיות אלימות במשפחה ורצח נשים, הבטחת הכנסה עבור נשים  ושינוי מדיניותקהילתי -חברתי

. ההשתתפות שלהן בחברה במרחב הפוליטיעידוד במשפחות פוליגמיות, ונשים בנטושות ו

נשים בדואיות בתחומי דיני משפחה והבטחת הכנסה ל מרכזי זכויות ניהלה מסגרת פעילותהב

 . בבתי המשפט עסקה ועוסקת בייצוגןו



 

ע"י שנה להיווסדה  20 חוגגתאשר השנה  ישראל שקיפות בינלאומית עמותת ע"ימוענק הפרס 

מנכ"לית העמותה נילי ארד ו (בדימוס) תהשופט היאראש העמותה  תיושב. פרופ' דוב יזרעאלי

 .העמותה פועלת בשיתוף המגזר הציבורי, המגזר העסקי, והמגזר השלישי עו"ד חלי עולמי. היא

 ,יושרה ,טוהר מידות ,של שקיפותוהנורמות  ערכיםה את מטרותיה של העמותה הן להנחילעיקר 

שחיתות התהליכים אפקטיביים למניעת  יעלהנ. ולאורם של ערכים אלה אתיקה ואחריותיות

 TRANSPARENCYהעמותה פועלת כסניף של ארגון השקיפות הבינלאומי  חברה בישראל.ב

INTERNATIONAL   קידום עולם ללא שחיתות. שמטרתם סניפים ברחבי העולם  100אשר לו 

 

יאיר איש העסקים  הם וחברי הוועדהתום, -ברכה אופיר (בדימוס)השופטת היא  ועדת הפרסיו"ר 

  ויהודה פורת. נורית אחיטוב (בדימוס)השופטת , רוטלוי, עו"ד אורנה לין

 השקיפות מגן עדת פרסו" :תום-ברכה אופיר (בדימוס)השופטת יו"ר ועדת הפרס, דבר 

המשנה ליועץ  ,"ד דינה זילברלעו הפרסלהעניק את החליטה ע"ש דוב יזרעאלי  2019לשנת 

פעילה חברתית למען זכויות הנשים בחברה  ,ולעו"ד אינסאף אבו שארב ,המשפטי לממשלה

במאבקן חסר  ,חשיבות לחברה בישראלהרבת  תןת בתרומומצטיינהבדואית. שתי הזוכות, 

 ,הפשרות לקידום ערכים של שוויון, כבוד האדם, טוהר מידות ושקיפות בהתנהלות גופי הממשל

 ".לבישרא השלטון והחברה

 

פרס מגן " נילי ארד: (בדימוס) תהשופטעמותת שקיפות בניל' ישראל, ראש  תיושב

כאות הוקרה על תרומתן עו"ד דינה זילבר ועו"ד אינסאף אבו שארב השקיפות מוענק לזוכות 

תוך , מנשבות בחברהאל מול רוחות  החשובה לחברה בישראל, בעמידתן האיתנה ללא חת

מידות ושקיפות, והקפדה על יסודות הכבוד והשוויון בין טוהר  ,שמירה על התנהלות ממשל תקין

 ".מגילת העצמאות כל אזרחי המדינה ברוח ערכי

    


