
 

 

 

 אינסאף אבו שארב 

 9102דברים בקבלת מגן השקיפות ע"ד דוב יזרעאלי לשנת 

 9102בפברואר  92

 שלום לכולן

  םלכול שלום

 חלק התודות -תחילה

ברצוני להודות לעמותת שקיפות בינלאומית על ההחלטה להעניק לי את 

 מגן השקיפות.

מגן השקיפות ולעומדת בראשה, יו"ר הוועדה, השופטת  תודה רבה לועדת

 , בדימוס, ברכה אופיר תום ולחברי הוועדה.

השופטת בדימוס נילי ארד . למנכלית  –תודות רבות ליו"ר העמותה 

 שקיפות בינלאומית עו"ד חלי עולמי.

 

 

 

 



 

 

 

ארצה גם להודות בצורה מיוחדת ובהערכה רבה לממליציי לקבלת מגן 

 השקיפות:

שת מעשים א -משרד המשפטים תמנכ"לי -י פלמורעו"ד אמ -

 קרם עור וגידים. תודה רבה אמי הפוליגמיהשבזכותה מאבק 

לשעבר של איתך מעכי  תמנכ"לילעו"ד קרן שמש פרלמוטר,  -

בזכותה קיבלתי מרחבי פעולה  -משפטניות למען צדק חברתי

 -אינסופיים והכלה והבנה לסוגיות שנגעו בחיי הנשים הבדואיות

 תודה רבה קרן

 ידיד יקרתודה רבה  -לדר' ת'אבת אבו ראס -

 

אני רוצה להודות לאנשים שבד"כ תפקידם מובן מאליו  -כמו כן

 האוהבת משפחתי- ותמיכתכם היא ללא סייג

 

 אמי טליעה. אבי סאלם  –להוריי  -

בצעדי הראשונים אל מחוץ לבועה , בתחילת דרכיעל האמונה בי 

דרך והקשיתי עליכם אף שהלכתי בדרך לא  ,מחבקתהמשפחתית ה

 מאוד. עמדתי לצדי בגאווה!



 

 

 

גם  -איש מדהים שהתייצב לידי תמיד וללא תנאי -לבן זוגי מוסא -

 -גם שרוח הסערה נשפה בעורפו -מהחלטותיישלא הסכים עם חלק 

 !ד תווך איתן עבוריוהיה עמ

שלמדו  –לילדיי המקסימים סארי וראזי ולילדתי הקטנה נאי  -

להכיר את אימם, את עמדותיה, דעותיה ומאבקיה ולעיתים אף 

 ניסו לאתגר! 

ששוררים בה  -למען יהיה להם עתיד ומקום טובים יותר בחברה -

 חיים בביטחון.זכויות, כבוד וערכים של שוויון 

חברה שבה האישה היא ישות בפני עצמו, לא נטל, לא בושה, לא  -

 אישה בזכות עצמה!פשוט. , לא רכוש של....  -שייכת ל

 

מגן  לקבל גאה מאוד ומתרגשת אני היום לעמוד מולכם ולזכות

 !השקיפות

שמחה מאוד ומוקירה את ההכרה וההערכה לפעילות האקטיביסטית 

ואמשיך פעלתי  -קשים וכואביםהאמיצה, גם, נגד הזרם, גם במחירים 

 חתירה אינסופית , תוך למען קידום מעמדן של נשים בדואיותלפעול 

 



 

 

 

לייצר מרחבים של שוויון, כבוד, בטחון, הגשמה עצמית, אמונה ביכולת 

 .ותר טובותקווה לעתיד הרבה י

שייכות, משמעות, מקום של חברה ו -הנשים כדי לייצור לנופעלתי 

ואף  נשים מאחור הרימות האף פעם אינגאווה, תרומה ופיתוח ש, זהות

. לא די שותפות שוות בחברהאלא הן  -אותן בשולי השוליים מתלא ממק

לנו בתפקידי ההולדה, גידול הילדים ותחזוקת הבית, אנחנו תובעות את 

ובמרחבים הציבוריים המקומיים  קידנו, גם בזירות החוץ ביתיותתפ

 והארציים. 

 

נשים הבדואיות ושיפור מעמדן, נגעו, המאבקיי למען השגת זכויות 

אלימות במשפחה ורצח נשים  -בעיקר, בסוגיות הטאבו, המושתקות

סוגיות שרבים ורבות מבני ובנות החברה לא העז לגעת  והפוליגמיה.

 בהן!

רצח צעירה לרחובות להפגין נגד , יחד עם נשים לראשונה תייצא 
למרות שעמדנו בצומת היישוב מס'  הפרנו את קשר השתיקה -בדואית

נשים בודדות, מלאות פחד מבפנים, אך חזקות ואמיצות. דרשנו את 
 -באנו עם פתרונותפנינו למוסדות המדינה הרלוונטיים....זכותנו לחיות.  

 פתרונות.לא חיכנו שיתפרו עבורנו 

 עצב את סדר היום החברתי והציבורילר ווחדהצליח לקולנו 

 לא עוד בוכות בשקט

 לא עוד נרצחות ולמי אכפת!



 

 

 

 

 תוך חתירה לפתרונותשיישמעו את הבכי המלווה בזעם ובעשייה 

 לא עוד סובלות בחוסר אונים

 לא עוד מדוכאות ולא מסוגלות לבטא את עצמן

 

 -בא שלב -ותלבוא מוכנ -אחרי למידת הסוגיות

כדי נקיטת מהלכים נכונים, בניית שיתופי פעולה בעלי השפעה רצינית 
 להשיג שינוי

 

קיבל תפנית רצינית רק לאחר שנרקם שיתוף  -המאבק בפוליגמיה
 פעולה עם משרד המשפטים

כל ניסיון להציף הסוגייה לסדר היום  -שום תזמון לא סייע לנו-עובר לכן
כאן כנס, שם  ניסיון לקבור את הנושא.באיומים, התנגדויות, ו נתקל

 מאמר, פה ראיון ואליי הכינו את הקרקע למהלך הרציני בעל ההשפעה

 

 השטח החל לגעוש

 לא יכולנו לחכות יותר

 נייר העמדה עם המלצות מעשיות בנושא מוכן

 דוח עדויות נשים נפגעות הפוליגמיה

ודרכי כדי להתוות את המסקנות פעלה  קבוצת נשים אקטיביסטיות
 ביותר הפעולה הנכונים

 פניות בכתב לאין סוף גורמי ממסד וקריאות להתערבות ופעולה

תמיד  -לא בסדרי העדיפויות -נושא הפוליגמיה לא עניין אף פוליטיקאי
הפוליגמיה ועל האינטרס הלאומי גבר על התמודדות עניינית עם 

 האינטרס המגדרי.

השטח עוד לא מוכן. לא מבחינתם  -לא בראש שלהם –ראשי הרשויות 
 תראו בארגוני הנשים ובנשים האקטיביסטיו -אנשי הדת הגיעה העת!
 אויב מבית. 



 

 

 

 

אולי צריך  -אולי אני מאיימת מאוד -התחלתי לתהות -בשלב מסויים
לזוז הצידה ולתת לנשים אחרות להוביל! טקטיקה כדי להשיג את 

 המטרה או סוג של חישוב מסלול מחדש!

 

כי בפועל  -קשה לי לומר כשל -שינוי פנים קהילתיהניסיון לחולל 
השיח נעשה לגיטימי עם הזמן,  -הסוגייה הפכה למדוברת בכל בית

 אולם התרחש בצורה איטית מאוד עד כדי סירוס הניסיון

 

 לא יכולתי לשתוק

 לא וויתרתי

 הפוליגמיהלחוויות הקשות של הנשים הבדואיות נפגעות  חשופהכמי ש
 לא יכולתי לעמוד על הגדר ולהמשיך להתבונן -לא יכולתי לשתוק

 

הפנים וסיפרתי את הסוגייה  ןלביטחופניתי למשרד המשפטים ולמשרד 
. התרעתי על הפגיעה בזכויותיהן של נשים כולל המורכבות והחששות

בדואיות וקראתי למדינה ומוסדותיה לקחת אחריות כלפי נשים אלה ולא 
 להותירן להתמודד לבד.

 

 תמנכ"ליהוקמה וועדה בראשות אמי פלמור,  -משרד המשפטים נרתם
. והייתה השפעה אדירה לוועדה על ארבעת צוותיה. הייתי המשרד

חברת צוות בוועדה והצגתי את קולן של הנשים הבדואיות והיו קשב רב 
 והבנה. ובהמשך קם לו צוות מעקב ויישום שפועל עד עצם היום.

הוא מלווה  -בים הנוחים והבטוחים אקטיביזם איננו מתרחש במרח
 בהרבה סיכונים אבל דורש תעוזה

הייתי מוכנה לכל פעולה/ -הפוליגמיההקשר של ההתמודדות עם בו
מהלך והעיקר להפר את השתיקה!לעצור את מסע ההשפלה!! איזה 
מהלך יכול להרע את מצבן של הנשים ולפגוע בהן יותר מהמצב בו הן 

 שרויות! וזועקות לעזרה!

 



 

 

 

 

 קוראת לחברותיי האקטיביסטיות לא להסס!  -מודת ניסיוןל

 -אם פנימה בתוך הקהילה נועלים את הדלתות ואוטמים את האוזניים
ובמקרה הזה  -חובה ואף אחריות גדולה לדפוק על הדלתות האחרות

האחראיים לשמירת זכויותיהן של הנשים  תמוסדות המדינה הדמוקרטי
 הבדואיות

ת בוטה אנחנו נפעל, נשתף פעולה , גם עם במקרים של הפרות זכויו
 הגורמים הכי לא צפויים. נדע להפיק את הטוב ממפגש האינטרסים.

 אבל לא נמתין יותר!

 

שנגרם לנשים, האדישות  לאז תחושת הצדק שצריך להשיג, גודל העוו
כל אלה היוו המנוע שגרם לי  -לגורלן, היותן שקופות למערכות המדינה

 לפעול

האחריות בתור מי ששפר עליה גורלה אשר מחזיקה בידע, תחושת 
 בכלים ובמומחיות!

 אז איך אשתוק

 ומדוע איכנע

 לא ולא ולא

אבל תמיד יחד  תאמשיך ללחום את מלחמותיהן של הנשים הדבוראיו
כי אנחנו ראויות לחיים בשוויון  -ממקום שווה ולא מתנשא –איתן 

 ובכבוד ללא אלימות וללא פוליגמיה

אדרש לשלם מחירים קשים, שחוויתי עד כה לא מעט, אמשיך גם אם 
 להיאבק כי אנחנו ראויות לחיים בכבוד

 

ולנשים אשר יום יום הן מצויות במלחמת הישרדות, במעט הכוח שיש 
להן, מהמקום הכי לא פריבילגי, וכנגד כל הסיכויים ובעיני אחרים 

ובע ואומרת להן מורידה את הכ -ואחרות "מדוכאות שלא יכולות לדבר"
 -קטונתי

 

 



 

 

 

 

מאחורי כל מילה ומילה עומדות גיבורות אשר נלחמו תוך הליכה בתלם 
ללא גבולות, מסוכנת, נלחמו ונאבקו, כל אחת בדרכה שלה, ביכולות 

יש  .או להטיל בהן ספק, כוחן ואסטרטגיות שלא ניתן למזער מעוצמתן
מי שנפלה לידן הזדמנות, יש מי שיצרה אותה ומתוך האפלה וכנגד כל 

 הסיכויים הרימו את ראשן, תוך הקרבה קשה. 

שבכל יום מנצחות מחדש את  האמתיותהגיבורות  ,אלו הן הנשים שלי
  .השבלונות והחסמים העומדים בדרכן ,המוסכמות

ד פחות אפל אני רואה לפני נשים, שסללו את נתיב חייהן מחדש, לעתי
  .שלחמו בדרכן, ליצירת מרחבים נשיים, אתניים, עבורן ועבור בנותיהן

חיים טובים השאיפה לצימאון ללמידה, הבמקום בו הייתה שממה, נוצר 
מתוך הקושי, הכאב  .יותר והפיכתו של העולם למקום טוב יותר

ובייסורים, לפעמים במחירים קשים, היו נשים אלו מוכנות לעמוד על 
, לא עמדה לצדן תחושות הנוחות, ריבוי הברירות אלא היה זה שלהן

תוך שהן מצוידות בתודעה שהאפשרות לחלץ את עצמן  -הצורך לשרוד
 .מהבוץ היא יכולת השמורה להן, ורק להן

וצאות מוקדם חלקן י -בעיניי הן החזקות ביותר -אותן נשים שורדות
אות במקומות בבוקר לעבוד בעבודות פיזיות קשות ואף מסכנות ברי

עבודה מרוחקים, בתנאים לא אנושיים, כדי לחזור בסוף היום עם אוכל 
 לילדיהן

הן אלה שאינן מתייאשות וממשיכות להקריב ולתת כדי לייצור במו 
ידיהן מרחבים טובים יותר ולגבור על הסבל ולהפוך את האתגרים 

ר והקשיים לנתיב הליכה רק קדימה והן מצליחות למצוא את נקודת האו
 שלהן!

 האור עבורינשים אלו הן 

 אור שלעולם לא יכבה

 

 

 

 

  


