
 

 

 

 *** ף ודינהאאינס ,נסאףידינה וא

 

 –שתי לביאות  –שני עולמות  –שתי נשים 

 .9102לשנת  מגן השקיפותפרס לקבלת אלה הן הנבחרות שלנו היום 

 – ובעולם  ,ויסלחו לי הגברים באולם

 .פרסהת לקבל על אלה-בחרנו בשתי נשות גרידא לא מתוך פמיניזם 

 – גם שיש כאלהאני יודעת ו –חיפשנו גבר שיתחרה בהן 

 מתחרה.להן הפעם לא מצאנו אלא ש 

  –אמרנו  "שתי לביאות"

שמסמלת  הלביאה, לצד הרוח  עוז, ולהלב אומץ, ל  תיותעוצמל  התכוונו 
 .צאציהכלפי  הית מפתיעהרכות אימ

מייצגות בעינינו את  הן ישתשאינסף ודינה נבחרו על ידינו משום 
של טוב יותר עולם  לעבר ,שמצאנו בקורות חייהןהלהט את הדהירה ו

ערכים   - חופש הדעה וחופש המחשבהשל עולם עבר ל; ונאורות ידמהק
עולם דהיום, במחוזותינו, ובלמרבה הצער  שחקים היוםונ לכיםהוה

  בחלקו הגדול.

ערכי היסוד של החברה  ליישום בחרנו בהן, בשל חתירתן הבלתי נלאית
 רעותעל ידי רוחות  ,היום מת המאוייזו  הדמוקרטית באשר היא,  

 וצבו על ידיעש האוניברסליים םערכיהלהסיג  לאחור את ות המבקש
ט  -  נביאי ישראל מצד אחד פָּ שֹוקֲעׂשּו ִמשְׁ זּול ִמַיד עָּ ה וְַׁהִצילּו גָּ קָּ  "ּוצְׁדָּ

שוחרי  ועל ידי  - (ישעיהו י"א) וגר זאב עם כבש – )ג)כב,   ירמיהו,~
  שהוטמעו במגילת העצמאות שלנו. ערכים, ;מצד שניבעולם  הטוב 

הערכים  עיגוןיצאו במאבקים חסרי  פשרה למען שתי נשים אלה, ש
 זוןכל, עונות היטב על חל וצדק חברתי שיויוןשל הכמעט נשכחים 

 עמותת השקיפות. 

חשיפה לאור השמש, היא היא ,  פתיחות, אהי "שקיפות"השהרי,  
היא היא חופש הדיבור וחירות המחשבה, אחריותיות, היא אמינות, 

 . , היא עליונות שלטון החוקחיצוניתלביקורת  עצמית ונכונות ה
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מסדרונות השלטון ובחברה ב שקיפותאימוץ נורמות של המאבק ל
 ,לחופש ביטויחתירה של כל בן תרבות מגלם בחובו את ה,  ותהבכלל

גם והרי, אלה הם  , לשלטון ישר דרך, ןלטוהר מידות.יצירהחופש לו
לצמצום השחיתות  ,שאין לעוצרוהמובילים את המאבק הערכים 

המאבק לרווחת  לצד, אצלנו ובגופים הציבוריים מימשלבמסדרונות ה
  .יחידים נדכאים

שלטון, חדרי הב ,ללא חת,למען המטרות האלהדינה נלחמה ונלחמת   
 בכנסת ובממשלה;

בחדרים של נשים נרדפות , פריפריהשבילי השה מלחמתה בוע–אינסף 
 ות.קופחומ

ייצגה דינה בו  ,הנאמנות בתרבות בהצעת חוק כנסתועדת החינוך והתרבות שלהבדיון ב

מי , כבשם עצמה מחוץ לתקנון, אמרה גם דבריםכמו תמיד את היוהמ"ש לממשלה, 

 :שומרת סףשמודעת לחובותיה כ

תם לא רק חוקים חדשים אלא יהימים אינם פשוטים והם מביאים א". 
משילות, נאמנות, התגברות. שיח לעומתי פוצע,  -גם מילים חדשות 

  ...מצלק את הרקמה החברתית המשותפת, מסמן ומתייג.

הבו לנו יועמ"שים צייתנים, אמנים מסורסים, ": תיבנימה צינ ,ובהמשך
 ."תקשורת מרוסנת, עם ממושמע, מחונך, שחשיבתו אחידה

 .שתתפטרדרשה שרת המשפטים 

פוטרה. היא איתנו כאן היום, ופרס התפטרה ולא דינה לא 

ערך ש ,נאמנההשקיפות מחכה לה, על היותה שומרת סף 

 .בדבריהכמו , בליבה אינטרס הציבור בראש מעייניהוהדמוקרטיה 

 ברשויות וחסרת המעצורים במלחמתה העיקשתאינסף גם כך 

נשים  זכויותיהן שלדום להגנה ולקישם בחתירתה  ,השונות

 הבקכולל, מא ,חברה הבידואית בפרטנשות הבכלל, ומוחלשות 

, במיוחד מנהיגות המסורתית של המיגזרנגד ה, פשרותהחסר 

  .בנושא הפוליגמיה ובמעמד האישה בחברה

 

 



 

 

 

 

מהם הם החומרים אלה של שתי כלות הפרס, מאבקים 

לשונם של המשפטנים כ תרבות משפטית של מדינה, נבנית

  .,ומהם צומחת התקוה פוזנרורמויל ו

 

בהכרת תודה לשתי להלן, איפוא, וענק ימגן השקיפות 

לא אולי כמותן ואחרות ות אחרים כאלה, שבזכותן ובזנשים 

ללא , או שבורה ריקהבפני שוקת מחר  מדיםוע מצא ני

  .שקיפותללא וטוהר מידות,  , ללאוהומניזם ערכים של אמת

 


