
 הרשות השופטת

 השופטת דורית בייניש

 בדימוסנשיאת בית המשפט העליון 

שזור כחוט השני במערכות שלטון החוק  דורית בייניש( בדימוס)השופטת כבוד סיפור חייה של 
עד אשר , דרך פרקליטות מחוז ירושלים בואכה תפקידים שונים בפרקליטות המדינה, הישראלי

שופטת בבית המשפט , ולבסוף ,לתפקיד פרקליטת המדינה הייתה לאישה הראשונה אשר התמנתה
 .התמנתה לתפקיד הנשיאהשבו הייתה לאשה הראשונה ולילידת הארץ הראשונה , העליון

 החוק שלטון של לערכים ומחויבותה, מערכת המשפט הישראליתחשיבותה של כיאה למי ש
עניינים רבים אשר עמדו הטביעה השופטת בייניש את חותמה הייחודי ב, היו נר לרגליה והצדק

התבטאה תרומתה המרכזית . במרכז השיח הציבורי במהלך שנות כהונתה בבית המשפט העליון
 לעקרונות מחויבותהבשורה של פסיקות אשר הביעו את , בתחומי המשפט הפלילי והציבורי

לצד נחישותה . והפעילות לשם שמירתו של האינטרס הציבורי ,הצדק השגת, החוק על השמירה
כך , הרי שבפסקי דינה קדמה השופטת בייניש את זכויות הנאשמים, כפרקליטה באכיפת החוק

כאשר קבעה כי ראיה , שיצרה מהפכה של ממש בדין הפלילי בישראל, "יששכרוב"הלכת ב
 . מקום בו קבלתה עשויה לפגוע בהליך ההוגן ובנאשם עצמו ,שהושגה שלא כדין תפסל

 הציבורי האינטרס של הצבתו לשםדורית בייניש רבות שופטת הבמישור השפיטה הציבורית פעלה 
בין היתר ראויות לציון פסיקותיה בדבר השימוש הפסול שעושה הכנסת . מעייניה בראש הרחב

והפגיעה בהליך , על אף הבעייתיות הרבה הכרוכה בשימוש בו, במנגנון החקיקה של חוק ההסדרים
אף אם אלו לא , כי אדם הנתון לחקירות פליליות פסקה כשופטת, נוסף על כך. הדמוקרטי התקין

דורית השופטת עוד בלטה . טחון פניםימנוע מלכהן כשר לב יהיה, הבשילו כדי הגשת כתב אישום
היו לאבן דרך כאשר שתי פסיקות מרכזיות , בייניש בעשייתה למען שוויון בחברה הישראלית

וצת מיעוט בחברה הישראלית על פני להעדפה שאינה ראויה של קבסיון לשים קץ ימשמעותית בנ
ובפסק , תשלום גמלת הבטחת הכנסה לאברכי כולליםאשר ביטל את בפסק דין , כלל הציבור כולו

המוכר לציבור כחוק , אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית הדין אשר ביטל את חוק
 .טל

לשורה של הלכות  אחראיתה כשופטת בישראל וכנשיאת בית המשפט העליוןפועלה על בהוקרה 
להתייעלות מערכת נשיאה כ על פועלה הנמרץ, סוגיות חברתיות חשובותהמקדמות תקדימיות 

על עצמאותה ועל תפקידה , הגנה בעוצמה ובנחישות על מעמדה של הרשות השופטת על, המשפט
 על כל אלו. על תרומה יוצאת דופן למשפט ולחברה בישראלו ;כמגן הדמוקרטיה בישראל

 בייניש דורית ( בדימוס) ת בית המשפט העליוןלנשיאענק מו

 אות אבירת איכות השלטון

 בקטגוריית הרשות השופטת
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 הרשות המחוקקת

 ראובן ריבליןכ "ח

 01-וה 01-ר הכנסת ה"יו

 

הוא דמות ייחודית בנופי  ,ונמרץ ותיק ציבור נבחר ,איש ירושלים ,ריבליןחבר הכנסת ראובן 
, הערכים אותם הוא מייצג לקידוםחבר כנסת המהווה מופת בפעולותיו . הישראליתהפוליטיקה 

 ובהפרדת החוק בשלטון ובפרט, בדמוקרטיה פגיעהה מניעתלו הנבחרים בית של מעמדולהעצמת 
 . הרשויות

עת נבחר לכהן במועצת , ראובן ריבלין החל את פעילותו הפוליטית כבר בסוף שנות השמוניםכ "ח
במהלך שנות . ל"ולימים אף כיהן כסגנו של ראש העיר המיתולוגי טדי קולק ז ,םהעיר ירושלי

 0811בשנת . ר ארגון הליכוד"ולאחר מכן יו, ר סניף תנועת החירות בירושלים"השמונים שימש יו
כשהוא , 01-נבחר בשנית לכנסת ה 0881ובשנת , מטעם מפלגת הליכוד 02-נבחר לראשונה לכנסת ה

נבחר פעמיים לשמש כ ריבלין "ח. עד היום, שר בממשלה, ולסירוגין, כנסת מכהן ברציפות כחבר
 . 01-ובכנסת ה, 01-בכנסת ה, כיושב ראש הכנסת בשתי קדנציות שונות

, חברי כנסת, ידע בית הנבחרים של ישראל חילופי גברי לא מעטים, השונות כהונותיובתקופות 
בדברי הימים של מדינת נחרתו שר מלחמות ומהלכים היסטוריים א. ראשי ממשלות ושרים

, צניעות ונעם הליכות, בענווה רבה, של ראובן ריבליןהתבלטה עשייתו , ועל רקע כל אלו. ישראל
, כי הממשלה והכנסתגם כאשר לא הסכים עם מהל. כאשר שלטון החוק ואיכות השלטון נר לרגליו

 .צירת קרע בעםועל הימנעות מפילוג וי, קרא תמיד לשמירה על איפוק וציות לחוק

, בין היתר, המעודד, ר הכנסת"בתפקידו כיושב ראש הכנסת עומד בראש הוועדה לחלוקת פרס יו
לצד פעילות בשירות החברה והקהילה לשם צמצום , קידום של ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה

 .הסובלנות והכבוד ההדדי בחברה הישראלית, פערים והעמקת ערכי הסבלנות

 על שמירה תוך, החברתי הצדקערכי הדמוקרטיה ומדינת ישראל ולקידום  למען ופועלעל בהוקרה 
 תרומה עלו, פרלמנטארית להתנהלות מופת אותו שעשו, והגינות יושרה, מסירות של גבוהה רמה

 ,על כל אלו. בישראל השלטון ואיכות החוק שלטון לחיזוק חשובה

 ראובן ריבלין חבר הכנסת מוענק ל

 וןאות אביר איכות השלט

 בקטגוריית הרשות המחוקקת
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 הרשות המבקרת

 אור( מנדי)יעקב ( 'במיל)האלוף 

 משרד מבקר המדינהב חטיבת הביטחון ממונה עלהלשעבר 

 כמי ששירת. בקרב צמרת אנשי הביטחון בישראלדמות יוצאת דופן  הינו ,אור( מנדי)יעקב 
 הוא זוכה להערכה רבה, יקוד שוניםרוב חייו בצבא ההגנה לישראל בתפקידי פ בהצלחה משך

כאשר ישנו קונצנזוס רחב לגבי יושרו , הביטחון הנושאים בתפקידי המפתח במערכת בקרב
כשהוא חובש את כובעו , יכול הוא לפעול בנחישות המאפיינת אותו, משום הערכה זו. והגינותו

 .משרד מבקר המדינהב חטיבת הביטחון ממונה עלההאזרחי בדמות 

. שנים בצבא ההגנה לישראל 73אור שירת יעקב , נה לתפקידו במשרד מבקר המדינהבטרם התמ
מלחמת יום הכיפורים ומבצע , מלחמת ההתשה, השתתף כחייל וכמפקד במלחמת ששת הימים

וכאשר קודם לדרגת , עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה היה ממקימי אוגדת עזה. שלום הגליל
שמע וחווה את , ראה, כמי שצבר ניסיון רב. שלה בשטחיםאלוף מונה לתפקיד מתאם פעולות הממ

אופיו הבלתי . בבחינת מינוי מתאים ביותר לתפקיד האחראי אורהיה האלוף , המערכת מבפנים
ולהפקת המסקנות הנכונות לשם , וחתירתו התמידית לגילוי וחשיפת האמת מחד, מתפשר

 . צמההופכות את הביקורת לכלי רב עו , התקדמות המערכת מאידך

 .וביצעה ביקורות עומק משמעותיות ביותר צמחה החטיבה הביטחוניתבתקופת כהונתו , ואכן
חיבורם של ריכז את , בנחישותו לחקור ולחשוף את שאינו תקין בהתנהלות הגופים הביטחוניים

ח אשר "דו, חות אשר עסקו בתפקודו הלקוי של העורף בתקופת מלחמת לבנון השנייה"הדו
 "עופרת יצוקה" םימבצעההוכיחו את עצמן מספר שנים לאחר מכן במהלך  השלכות יישומו

טחון במהלך ביקורו ימסכת הבזבוזים של משרד הב עמד מאחורי הביקורת עלעוד ". עמוד ענן"ו
חשיפה שעוררה הד ציבורי נרחב והובילה , של השר הממונה בתערוכת הסלון האווירי בפריז

 .ל"קורת קשה על שיטת המינויים בצהוכן מתח בי. לשינוי ותיקון הנהלים

 בתפקידים ואיכותי ממושך בשירות, ולביטחונה ישראל למדינת זו נכבדה תרומה עלבהוקרה 
, יסודית, נוקבת ביקורת ביצועעל ; המדינה מבקר ל"למנכ כמשנה, פחות לא וחשוב, בצבא חיוניים

, וחברתיים ביטחוניים נטרסיםאי על להגנה חיונית תרומה על, הביטחון מערכת על ומעצימה בונה
 מתוך הביקורת עבודת של העוביצעל  ;ישראל מדינת של ולחוסנה הציבור קופת על להגנה

, תקינות, יושרה של ערכים לקידום עמוקה מחויבות ומתוך ולביטחונה למדינה גדולה מסירות
 על כל אלו. ונאמנות יעילות

 אור ( מנדי)יעקב אלוף מוענק ל

 שלטוןאות אביר איכות ה
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 תקשורת

 קרן נויבך

 עיתונאית

היא מאותם עיתונאיים חברתיים שאינם  ,קרן נויבך', עיתונאית ומגישת תוכניות ברשת ב
של עיתונאות בועטת ואמיצה המצליחה מיוחד מאותו זן , מסוגלים לראות אי צדק ולהסיט מבטם

 תוך שהיא מישירה את מבטה לעברם, תע משלל בעלי אינטרסיםלהירולא להשפיע על סדר היום 
 .מבעד לגלי האתר

, ל"ביניהם גלי צה, עבדה בשורה של כלי תקשורת ישראלים, 0811עיתונאית משנת , קרן נויבך
של קול ' ברשת ב" סדר יום"מגישה את תכנית האקטואליה  2111משנת . 'הערוץ הראשון ורשת ב

 בנושאים הנוגעת, מתפשרת ובלתי מעמיקה, עצמאית ודיון סיקור כותאי מפגינה התכנית .ישראל
פעמים רבות תוך מתיחת ביקורת נוקבת על , במעלה חשובים ותרבותיים חברתיים, כלכליים

בכך נחשבת התוכנית יוצאת דופן בהשפעתה על . במדינהראויים המתרחשים בלתי תהליכים 
דברים אלו לא נעלמו מהוועדה הקובעת . ישראל במדינת איכותי יותר יצירת סדר חברתי כלכלי 

אשר העניקה לתכניתה את פרס תוכנית האקטואליה הטובה ביותר לשנת , בטקס פרסי הרדיו
2118. 

 טוב למקום ישראל את שהופכות הנשים עשר"מ לאחת" את" המגזין ידי על נבחרה 2101 בשנת
 ".יותר

 דברי בין, בישראל המשפיעים האנשים 011-מ לאחת" מרקר הד" המגזין יד על נבחרה 2102 בשנת
 של לסמל נהפכה בהגשתה "יום סדר" כי וציינו לתוכניתה הכותבים התייחסו, לבחירה ההסבר

שנה זו נקלעה קרן נויבך  במהלך ".הישראלית העיתונות של העכורה הבצה בלב ודעה ביטוי חופש
פעמים רבות דעה אמיצה אשר  בין היתר משום שהשמיעה, קרופוןילמאבק על מקומה מאחורי המ

 .הייתה נוחה לבעלי מאה כאלו ואחרים תמיד לא

 

 נושאים סיקור על ;השלטון התנהלות על ציבורי שיח המעוררת ביקורתית תקשורת עלבהוקרה 
 עמידה על ;ישראל תושבי ברווחת הפוגעות תופעות הוקעת על ;בישראל ולחברה למשק הנוגעים

 לעמיתיה איכות של ומופת אות היותה ועל ,התערבות יסיונותנ מול אל העיתונאות חופש על
 על כל אלו. בישראל ולחברה התקשורת בתחום העיתונאים

 

 מוענק לקרן נויבך 

 אות אבירת איכות השלטון
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 מאבק חברתי

 יצחק אלרוב

 צרכניםהמייסד תנועת , פעיל חברתי

כי מי שנתן , היום ניתן לומר בפה מלא. לות באדם אחד קטןפעמים רבות תנועות גדולות מתחי
הגדולים בתולדות מדינת ישראל הוא יצחק  החברתיים םמאבקיההדחיפה הראשונה לאחד מ

 .אלרוב

והפך תוך ימים ספורים לתנועת מחאה ששטפה , במה שהתחיל בשיחה פרטית בין חברים לעבודה
ובעודו נושא את נס , ם מאות אלפי צרכניםלעורר מתרדמתהצליח איציק אלרוב , את המדינה

לסחוף אחריו ציבורים שלמים ולהוביל שינויים , "'מחאת הקוטג"אשר זכתה לכינוי , המחאה
הגפרור , הבודד' פועלו של אלרוב לא נעצר בגביע הקוטג. משמעותיים בתרבות הצריכה הישראלית

לדיונים , בכל רשתות השיווקהבודד שהצית נדלק חיש מהר והוביל לירידות מחירים ניכרות 
 לבחינת קדמי ועדתולהקמתה של  ,בכנסת ובממשלה בדבר החזרת הפיקוח על מוצרי החלב

ועדה בין משרדית אשר קמה במטרה לבדוק את רמת התחרותיות בשוק  - המזון בענף התחרותיות
 -וב מכלוהחש .2102ושמסקנותיה עתידות להתפרסם לקראת סוף שנת , המזון על מקטעיו השונים

ליצירת תודעה צרכנית נבונה ולוחמת ו ,במעשיו העניק איציק אלרוב תקווה למאות אלפי אנשים
 .בקרב ציבור שמעולם לא חשב שהוא יכול להתאגד ולהשפיע

. פועלו של איציק אלרוב עדיין מורגש היטב, למעלה משנה לאחר אירועי המחאה, גם כיום
ירדו בהתמדה עד , 2100אים של כל הזמנים ביוני אשר הגיעו לשי ,מחיריהם של מוצרי החלב

איציק אלרוב ממשיך בעשייה החברתית  .עת פרוץ המחאהממחירם  73%למצב בו היו נמוכים ב
בני נוער במטרה לעודד אותם  ומרצה בפני קהלים של, מדרבן התארגנויות צרכניות חדשות, שלו

 .עשייה חברתיתוליזום , לגדול ולהיות אזרחים מודעים וצרכנים נבונים

פעילות המשלבת הכרה במצוקות האזרחים עם , פעילותו הציבורית למען הצרכנים עלבהוקרה 
הביאו לדיון אשר פעולותיו על  ;הכרה ביכולת לאגד את האזרחים לפעולה משותפת ומעצימה

; ציבורי רחב בנושא יוקר המחייה בישראל ועוררו את הציבור להכרה בכוחם כצרכנים כאזרחים
מול חברות נוספות למען טובת הציבור ולמען עידוד התחרות , כן עד היוםעשייה יומיומית  לע

 על כל אלו. ועל שהעניק תקווה למאות אלפי אזרחים בישראל; במשק
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 כלכלה וחברה

 מנואל טרכטנברג' פרופ

 גבוהה להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון עדההוו ראש

ביניהם , כיהן בשורה של תפקידים ציבורייםאשר , כלכלן ישראלימנואל טרכטנברג הינו ' פרופ
הגוף המייעץ לראש הממשלה בנושא  - ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה

 .מדיניות כלכלית

. לא תמצאו ישראלי אחד שאינו מכיר את שמו, מיטרכטנברג אינו מתבצר במגדל השן האקד' פרופ
יצאו מאות אלפי ישראלים לרחובות באחת מתנועות המחאה הגדולות שידעה מדינת  2100בקיץ 

ערי "על שום " מחאת האוהלים"שזכתה לכינוי התקשורתי , המחאה. שנות קיומה 11-ישראל ב
ה בעלת דרישות ממוקדות אשר החלה כתנוע, שקמו להם במרכזי הערים הגדולות" האוהלים

התרחבה במהירות וכללה נושאים רבים בתחום החברתי כלכלי שעיקרם שאלת , בתחום הדיור
 .יוקר המחייה בישראל

ועל , בעקבות המחאה הודיעה ממשלת ישראל על שורת צעדים שיינקטו לפתרון מצוקת הדיור
טרה לבחון ולהציע במ וועדה ציבורית שקמה, "וועדה לשינוי חברתי כלכלי"הקמתה של ה

, חברים מהמגזר הציבורי 01הוועדה כללה  .פתרונות למצוקות השונות שהועלו על ידי המוחים
. אשר מונו כמשקיפים ,מיכאל איתן ולימור לבנת: ושני שרים. ומהמגזר הפרטי, מהאקדמיה

 .וועדת טרכטנברג - ועד מהרה נשאה הוועדה את שמו, טרכטנברג' בראש הוועדה עמד הפרופ

פתוח ונגיש לציבור כאשר , טרכטנברג כאדם לבבי' במהלך עבודתה של הוועדה התגלה פרופ
ולהיפגש עם הפעילים באופן ישיר " לרדת לשטח"הקפיד , במקביל לדיונים המקצועיים בוועדה

כאשר הוא מקפיד לציין כי מטרתה של הוועדה היא לשמוע את הציבור , ובאמצעות האינטרנט
 .נותק מצרכיועצמו ולא לפעול במ

 פרסמה הוועדה את מסקנותיה במגוון נושאים בהם, לאחר כמעט חודשיים של עבודה מאומצת
 במשק הריכוזיות הוא הוועדה התייחסה אליו מהותי נושא. ורווחה תחבורה, דיור, חינוך, מיסוי

פרסום דוח מספר ימים לאחר . במשק התחרות את לקדם יש כיצד המלצות מתן תוך, הישראלי
לא חלק ובשנה שחלפה מאז יישמה , אימצה הממשלה את רוב המסקנות ברוב גדול, ועדההו

 .מהןמבוטל 

ר הוועדה לתכנון ותקצוב של "טרכטנברג למלא את תפקידו כיו' לאחר פרסום המסקנות חזר פרופ
הליך קבלת  ומקצועיות תקינותכאשר בשנה האחרונה נאבק לשמור על , המועצה להשכלה גבוהה

, בנוגע להכרה במרכז האוניברסיטאי באריאל קבלות במועצה להשכלה גבוהמתה ההחלטות
חופש לקבל החלטה נקייה משיקולים ה את למועצה לציבור ולנבחריו להעניקכשהוא קורא 
 .פוליטיים זרים

 תושבי בה בתקופה ,הממשלה ראש ידי על שהוקמה ציבורית וועדה בראשות פועלו עלבהוקרה 
על נגישותו לציבור ושמיעת טענותיו כחלק מהליך ; לשינוי בזעקה חובותלר יצאו ישראל מדינת

ועל , המחיה יוקר מצוקת על הקלה תוך חברתי כלכלי שינויעל מאמציו לקדם ; קבלת ההחלטות
 על כל אלו. אקדמיההכלכלה וה, חברהלמען המאבקו 

 מנואל טרכטנברג ' מוענק לפרופ
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 מאבק לשימור טוהר המידות ואיכות השלטון

 ר יועז הנדל"ד

 ראש המכון לאסטרטגיה ציונית

סיונו יבעקבות נ. עיתונאי ושדר רדיו, פובליציסט, איש מעשה, ר יועז הנדל הינו איש אקדמיה"ד
ר הנדל לתפקיד ראש מערך ההסברה "מונה ד, והיותו איש מקצוע מעולה בתחום התקשורת

כיום עומד בראש המכון . וליועץ התקשורת של ראש הממשלה, ישראלמדינת הלאומי של 
 .לאסטרטגיה ציונית

לתפקיד רשמי במשרד ראש , אין זה פשוט לעשות את המעבר מכס העיתונאי והפובליציסט
עת שימש ראש מערך , הטוב ביותרר יועז הנדל עשה זאת על הצד "אולם נדמה כי ד, הממשלה

חשף אל יומאפשר לנושא בו לה, תפקיד זה מגלם בתוכו יוקרה רבה. ההסברה הלאומי של ישראל
כאשר התגלה ליועז הנדל כי , על אף זאת. לב ליבה של העשייה הציבורית במשרד ראש הממשלה

ואף פליליות על ידי וכי קיים חשד לביצוע עברות משמעתיות , במשרד בו הוא עובד התרחש עוול
, לא הסס לעמוד לצד הקרבן ולסכן את שמו ומעמדו במאבק לעשיית הצדק, אחד מבכירי המשרד

 .והוצאת האמת לאור, מיצוי הדין עם העבריין

יועז הנדל בחר לפעול על פי צו מצפונו ועל פי הנורמות אשר האמין כי נדרשות מעובדי מדינה 
היא לשכת  - דות בלשכה החשובה ביותר במדינת ישראלופעל למען שמירת טוהר המי, בכירים

בחירה זו הובילה את . תוך שהוא יוצא כנגד מעשיו של אדם בעל השפעה וכח רב, ראש הממשלה
קיונו על פני יר הנדל לעזוב את תפקידו כאשר הוא מבכר את השמירה על איכות השלטון ונ"ד

 . טובתו האישית והמקצועית

 .ר הנדל לשמש דוגמא ומופת למשרתי הציבור באשר הם"ראוי דאין ספק כי במעשיו אלו 

 

על עמידתו על ערכיו  ;לחיזוק החברה ושלטון החוק בישראלעל תרומתו  ;פעילותו הציבורית על
ועל חובותיו כאזרח וכעובד ציבור שלא לעצום עיניים למול חשדות לפגיעה באחרים ובטוהר 

 על כל אלו. כבד מחיר אישיש לשלם הגם שנדר גילוי אחריות אישיתעל ; המידות
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 חינוך וחברה

  עדינה בר שלום 

   מקימה ומנהלת המכללה החרדית בירושלים 

 סתפק בלימודיהיה התיכוניים ולנאלצה להפסיק את לימוד, 01שלום בת -כאשר הייתה עדינה בר
אולם הרצון לא הבשיל לכדי , א"כאשר בגרה התכוונה ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטת ת. תפירה
והחיפוש אחר ידע והשכלה הובילו אותה , שה כעדינה בר שלום תוותר בקלותילא א. מעשה

ממשיך היום  01 סיפור שהחל בנערה בת. א כשומעת חופשית"לאוניברסיטת ת 81-באמצע שנות ה
אשר יצאו וייצאו בשנים הקרובות את שערי  ,עם אלפי צעירים וצעירות בני ובנות המגזר החרדי

 .המכללה החרדית בירושלים אל שוק העבודה

שלום להוויה הרווחת בציבור החילוני -עדינה ברנחשפה בזמן ביקוריה התכופים באוניברסיטה 
כמי . תלבותם של חרדים בשוק העבודה הישראלישהולתחושות הקשות העולות ממנו כנגד חוסר 

, נתנה עדינה גם את עינה בעוני ההולך וגובר בקרב הציבור בו גדלה, עולם התורה והמצוותשחיה ב
כאשת מעשה בעלת חזון החליטה עדינה בר שלום כי . ואת המצוקה הרבה הנוצרת כתוצאה מכך

במסגרת ללמוד , הרוצים ומסוגלים צו השעה מורה על הקמת מוסד לימודי אשר יאפשר לאלו
להפתח , את אורח החיים בו בחרו ואשר בסיומו יוכלו להשתלב בכבוד בשוק העבודה המכבדת

 .ולהתפרנס בכבוד, לחברה הישראלית

 הרב, אביה בראשם, לאחר עמל רב בגיוס משקיעים ותורמים ובגיוס ברכתם של הרבנים הגדולים
. המצוינותושגיות יכשהיא חורטת על דגלה את הה, לההיא החלה בהקמת המכל ,יוסף עובדיה

תלמיד אשר מעוניין ללמוד במכללה החרדית בירושלים יודע כי לא צפויות לו הנחות וכי עליו לתת 
, שגיות גבוהה ברמה האקדמיתילא רק להלחנך  שואף המוסדבכך . את כל כולו לשם הצלחתו

 .האישית תוך העצמת הסטודנט ברמהאלא גם למצוינות גבוהה 

, תורמת עדינה תרומה משמעותית לחברה הישראלית, מעבר לתרומתה לחברה ממנה באה
 .לאחדותה על שלל גווניה ולחיזוק חוסנה האינטלקטואלי והלאומי

 השלישי במגזר לטובה המשפיעים 010 ברשימת להיכלל עדינה זכתה לחברה זו תרומתה נוכח
 .מרקר-דה העיתון מטעם 2101 לשנת בישראל

 

בהגברת המעורבות של בני המגזר החרדי , על תרומה ייחודית לחינוך ולחברה בישראלבהוקרה 
למרות התנגדויות נחרצות מצד מגזרים שונים ו ,"יש מאין"תוך הקמת , בשוק העבודה בישראל

ברכישת מקצוע באמצעותו יוכלו לפרנס את ם חרדי וגברים ע לאוכלוסיית נשיםוסיעל  ;בחברה
על כל . ועל תרומתה להפיכת החברה הישראלית לחברה רב גונית וחזקה יותר ,ודמשפחותיהן בכב

 אלו
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 יובל כהן

 

 

למען טוהר המידות , פעל בנחישות ובאומץ, עובד נמל אשדוד מזה עשר שנים, קצין ים, יובל כהן
 . במקום עבודתו

תקינות . הינה חברה ממשלתית המהווה שער מרכזי למדינת ישראל, מ"חברת נמל אשדוד בע
 .ת להנעת גלגלי הכלכלה הישראליתוחיוניויעילותה פעילות הנמל 

; שנות עבודתו בנמל אשדוד יובל כהן פעל לקידום נורמות של תקינות ובטיחות בנמלבמהלך 
 .נורמות של חיסכון ויעילות ונורמות של טוהר המידות

 .מר יובל כהן פנה למבקר החברה והתריע בפניו על ליקויים וסייע לעבודת הביקורת החיונית

גורמים  דהתנכלות מצבל להתמודד עם נאלץ יו, שנבע מיושרו המקצועי והאזרחי, כתוצאה מפועלו
, כמי שמחויב למאבק לתקינות, אולם יובל. קידומו והכתמת שמו האישי והמקצועי מניעת, נמלב

. נמל אשדודשיפור התנהלותה של חברת על לא פסק מרדיפת הצדק ומסיוע לגורמים האמונים 
 .מסירותולו חוב גדול על  במעשיו אלו לקח יובל על עצמו סיכון גדול וממשי ואנו כציבור חבים

 

 ;בנמל אשדוד ויעילותחיסכון , בטיחות, למען מינהל תקיןבהוקרה על מאבקו 

 ;קידום ביקורת אפקטיביתלונחישותו על מאמציו 

 ;קידומו ובפרנסתוב, שמופגיעה בניסיונות ל, מחיר אישי כבד להתמודד עם נכונותו על 

 ;פועלולעובדי הציבור ב ששימש מופתהדוגמא וה ועל

 על כל אלו
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