מגן השקיפות על שם פרופסור דוב יזרעאלי ז"ל לשנת 2019
הוענק לעו"ד דינה זילבר ועו"ד אינסאף אבו שארב
בטקס שהתקיים ביום רביעי ,כ"ב באדר תשע"ט ,27.2.19 ,העניקה עמותת שקיפות
בינלאומית ישראל את פרס מגן השקיפות לשנת  2019לזוכות עו"ד דינה זילבר,
משנה ליועץ המשפטי לממשלה ולעו"ד אינסאף אבו שארב ,פעילה חברתית למען
זכויות נשים בחברה הבדואית.
הטקס התקיים בפקולטה לניהול ע"ש קולר  אוניברסיטת תל אביב ובמהלכו נשאו
דברים  פרופ' משה צבירן ,דקאן הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב; יו"ר
עמותת שקיפות בינלאומית ישראל ,השופטת )בדימוס( נילי ארד; חיים יזרעאלי,
חבר הוועד המנהל; יו"ר ועדת הפרס השופטת )בדימוס( ברכה אופיר תום ופרופ'
יצחק זמיר ,שופט בית המשפט העליון לשעבר.
בין הקהל הרב שכיבד אותנו בנוכחותו היו בכירים בעולם המשפט ,בהם נשיאים
ושופטים של בית המשפט העליון לשעבר ,משופטי בית המשפט העליון כיום,
מנכ"לית משרד המשפטים ,ח"כ סתיו שפיר ,חברי העמותה והוועד המנהל שלה.

חברי ועדת מגן השקיפות הם :יושבת הראש ,השופטת )בדימוס( ברכה אופירתום,
מר יאיר רוטלוי  מבכירי התעשיינים בישראל ,עו"ד ארנה לין ,ושניים מחברי הוועד
המנהל של העמותה :השופטת )בדימוס( נורית אחיטוב ,ומר יהודה פורת ,סגן נשיא
מוטורולה ישראל לשעבר.
מגן השקיפות ע"ש פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל מוענק מאז שנת  ,2000על ידי עמותת
שקיפות בינלאומית ישראל .מטרת הפרס ותכליתו הינה הכרה בפועלם של יחידים
וארגונים ,אשר תרמו באופן משמעותי לקידום הערכים והנורמות של טוהר מידות,
אתיקה ,יושרה ,ושקיפות כאמצעי למאבק בשחיתות.

מדברי יושבת ראש עמותת שקיפות בינלאומית ישראל ,השופטת )בדימוס( נילי
ארד:
"בימים אלה מלאו  20שנה להיווסדה של עמותת שקיפות בינלאומית ישראל.
פעילותה של העמותה מכוונת לעורר ולהעיר מבעוד מועד את המופקדים על הליכות
חיינו ,ולהנחיל לחברה בישראל את האחריות הקולקטיבית לביצור מעמדם של
שומרי הסף ולשמירה על עצמאות פעולתן של רשויות החקירה ,האכיפה ,המשפט
והתקשורת בישראל .במסגרת זו אנו פועלים להתוויית הדרך להטמעת הנורמות של
טוהר המידות ,היושרה ,השקיפות ,של הגנה על כבוד האדם והוצאת הצדק לאור.
אלה הן אמות המידה אותן אנו 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.
ברוח זו ,אנו מעניקים היום את מגן השקיפות לאינסאף אבו שארב ולדינה זילבר".
להמשך קריאה  לחצו כאן
https://www.youtube.com/watch?v=8wscucyAQnE

דברי יושבת ראש ועדת מגן השקיפות השופטת )בדימוס( ברכה אופירתום:
"אינסאף 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 המאוימת היום ,על ידי רוחות רעות המבקשות להסיג
לאחור את הערכים האוניברסליים שעוצבו על ידי נביאי ישראל מצד אחד  ...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 שוויון 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 ,ולטוהר מידות .והרי ,אלה הם גם הערכים המובילים את המאבק שאין לעוצרו,
לצמצום השחיתות במסדרונות הממשל ובגופים הציבוריים אצלנו ,לצד המאבק
לרווחת יחידים נדכאים.
דינה נלחמה ונלחמת למען המטרות האלה ,ללא חת ,בחדרי השלטון ,בכנסת
ובממשלה;
אינסאף עושה מלחמתה בשבילי הפריפריה ,בחדרים של נשים נרדפות ומקופחות.
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".
להמשך קריאה  לחצו כאן
https://www.youtube.com/watch?v=G2Dj7Mfo9_c&t=50s

מדברי שופט בית המשפט העליון לשעבר יצחק זמיר:
"אפתח בשבח האכסניה ,היא העמותה לשקיפות בינלאומית ,שקיבלה על עצמה
לענות על צורך חשוב בישראל ,הוא הצורך בשקיפות ,בראש ובראשונה שקיפות
בשירות הציבורי ,צורך שחשיבותו רק גדלה והולכת .צורך זה בא לידי ביטוי בולט
גם בתקופה האחרונה ,נוכח הפרשות שהמשטרה חקרה ,והיועץ המשפטי לממשלה
בודק ,בחשד לביצוע עבירות פליליות בצמרת השלטון בישראל .הדעת נותנת
שהתנהגות של אנשי שלטון ,שפוגעת בטוהר המידות ובאמון הציבור ,הייתה נמנעת
אילו הייתה שקופה ,והם היו יודעים שהיא שקופה ,כפי שנדרש .במצב הקיים חשוב
לזכור ולהזכיר את האמירה הקולעת של השופט האמריקאי ברנדייס שאמר כך" :אור
השמש הוא המטהר הטוב ביותר ,ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר" .אפשר
לומר ,במלים אחרות ,השקיפות היא החיסון נגד השחיתות...
במצב הקיים ,חשוב להביע הוקרה ותודה לשומרי הסף שאינם מתקפלים ,אינם
מועלים בתפקידם למרות הקשיים ,ולא פעם אף נוכח איומים אישיים ,אינם נרתעים
ומתעקשים למלא את התפקיד שהוטל עליהם כפי שהציבור מצפה מהם .כאלה הן
שתי הזוכות במגן השקיפות בטקס זה ,עורכות הדין דינה זילבר ואינסאף אבו
שארב .איני צריך לחזור ולומר שבחן בפניהן ,שבח שהן כה ראויות לו ,שכן הדברים
כבר נאמרו בנימוקים של ועדת הפרס ,ולא נותר לי אלא לברך אותן ,לחזק את ידיהן,
ולאחל להן שימשיכו לשרת את הציבור בנאמנות ובהצלחה ,כל אחת בדרכה ,כפי
שעשו עד כה".
להמשך קריאה  לחצו כאן
https://www.youtube.com/watch?v=ekTEYqAGn8A

מדברי עו"ד אינסאף אבו שארב ,פעילה
חברתית לזכויות נשים בחברה
הבדואית
"שמחה מאוד ומוקירה את ההכרה
וההערכה לפעילות האקטיביסטית
האמיצה ,גם ,נגד הזרם ,גם במחירים
קשים וכואבים פעלתי ואמשיך לפעול
למען קידום מעמדן של נשים בדואיות,
תוך חתירה אינסופית לייצר מרחבים
של שוויון ,כבוד ,בטחון ,הגשמה
עצמית ,אמונה ביכולת ותקווה לעתיד
הרבה יותר טוב.
פעלתי כדי לייצור לנו הנשים  חברה
ומקום של משמעות ,שייכות ,זהות,
גאווה ,תרומה ופיתוח שאף פעם אינה
מותירה נשים מאחור ואף לא ממקמת
אותן בשולי השוליים  אלא הן שותפות
שוות בחברה.

מדברי עו"ד דינה זילבר ,משנה ליועץ
המשפטי לממשלה "שקיפות על רגל
אחת"
"שקיפות היא כמו חמצן .חיונית .היא
המצע שבהיעדרו מתפתחות
פתולוגיות; בלעדיה ההגנה על
פרקטיקות משחיתות קלה יותר
וחומרים מסוכנים זורמים בצינורות תת
קרקעיים בנחת .עד היום זהו אחד
מהערכים היסודיים המכוונים את
עבודת מוסד היועץ המשפטי
לממשלה ...פתיחת חלונות לרווחה;
תרופה מקדימה לחשיפת תהליכים
משחיתים; ניקוי אורוות; מטהר אוויר.
השקיפות אינה מנוגדת למשילות אלא
תורמת למשילות חשופה יותר ,נקייה
יותר ,כזו ש"סופרת" את הציבור
ו"דופקת לו חשבון" .משילות שזוכרת
שמתן דין וחשבון לציבור זהו סממן
בריא של דמוקרטיה; שמבינה
ששקיפות ממשלית מצמצמת את
הסיכון להיווצרות מובלעות שאטומות
לכל התבוננות של הציבור ,מקטינה
את הסיכוי לאובדן הבושה"...

מאבקיי למען השגת זכויות הנשים
הבדואיות ושיפור מעמדן ,נגעו ,בעיקר,
בסוגיות הטאבו ,המושתקות אלימות
במשפחה ורצח נשים והפוליגמיה.
סוגיות שרבים ורבות מבני ובנות
החברה לא העז לגעת בהן!...
אמשיך ללחום את מלחמותיהן של
הנשים הדבוראיות אבל תמיד יחד
איתן – ממקום שווה ולא מתנשא כי
אנחנו ראויות לחיים בשוויון ובכבוד
ללא אלימות וללא פוליגמיה
גם אם אדרש לשלם מחירים קשים,
שחוויתי עד כה לא מעט ,אמשיך
להיאבק כי אנחנו ראויות לחיים בכבוד"

 . . .א נ ח נ ו ח ו ג ג י ם ה י ו ם  20שנה
להיווסדה של שקיפות בינלאומית
ישראל :העץ שניטע לפני  20שנה ע"י
פרופ' דב יזרעאלי ז"ל ,צמח וגידל
פארות ענפים .העמותה היא עובדה
קיימת ,החזון הבשיל לפעולה מתמדת
וברוכה ולאתר מואר של עשייה מקדמת
שקיפות .הצורך בה וההצדקה לקיומה
רק מתגברים והולכים"

להמשך קריאה  לחצו כאן
?https://www.youtube.com/watch
v=MX8HNsZ1E48

להמשך קריאה  לחצו כאן
?https://www.youtube.com/watch
v=tSyc8YmyTyE

גלריית התמונות 
צילומים עמוס כשדן

תעודות ההוקרה לזוכות

פרסומים בתקשורת

אנו מזמינים אתכם להצטרף לשורותינו ולתמוך בפעילותנו לקידום השקיפות,
היושרה ולמניעת תופעות של שחיתות להן אנו נחשפים חדשות לבקרים.
בתודה ובברכה,

השופטת )בדימוס( נילי ארד
יושבת ראש עמותת שקיפות בינלאומית
ישראל

עו"ד חלי עולמי
מנכ"לית עמותת שקיפות בינ"ל ישראל

מידע על פעילות העמותה ניתן למצוא באתר העמותה בכתובתhttp://www.ti :
 israel.orgובדף הפייסבוק שלנו.
להצטרפות לעמותה  לחצו על כפתור "תמכו בנו" מטה.
תמכו בנו

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל | 036409176
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