השופטת הדסה בן-עתו
אוניברסיטת בר-אילן גאה להעניק תואר דוקטור
לשם כבוד לשופטת הדסה בן-עתו על תרומתה
הגדולה למערכת המשפט ולחברה בישראל ,על
ייצוגה את מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ועל
מאבקה באנטישמיות.

השופטת הדסה בן-עתו נולדה בפולין ב 1926-ועלתה
לארץ עם הוריה ב .1935-לאחר שסיימה את לימודיה
בביה”ס “מעלה” בירושלים ויצאה לשנת עבודה בקיבוץ
בארות יצחק ,החלה בלימודים אקדמיים ובפעילות
חינוכית בקרב בני נוער .במלחמת העצמאות הייתה
סגנית קצין התרבות של חזית המרכז.
לאחר שחרורה מצה”ל עבדה בתפקידים שונים במשרד
החינוך והתרבות ,השלימה את לימודי המשפטים
והוסמכה לעורכת-דין .לאחר חמש שנות עיסוק
בפרקטיקה פרטית מונתה ב 1960-לשופטת בית משפט
השלום .כעבור עשר שנים מונתה לשופטת בית המשפט
המחוזי בתל-אביב ובשנת  1982מונתה לסגנית הנשיא
של ערכאה זו .בשנים  1974 1971-הייתה מרצה לדיון
פלילי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן
ובראשית שנות השמונים מונתה לשופטת בפועל בבית
המשפט העליון.
בשבתה על כס המשפט מילאה גם שורה של תפקידים
ציבוריים .היא הייתה חברה במשלחת הישראלית לעצרת
האו”ם ועמדה בראש הוועדה לבדיקת בעיית הזנות
בישראל .היא שימשה נציגת ישראל בוועידת אונסק”ו
לזכויות האדם ב 1982-ומנעה החלטת גינוי של ישראל
בעקבות אירועי סברה ושתילה .השופטת בן-עתו הייתה
מעורבת בהקמת הארגון הבינלאומי של עורכי-דין
ומשפטנים יהודים ועמדה בראשו בשנים .2004-1988
בשנת  1991פרשה מכס המשפט כדי לחקור את
הפרוטוקולים של זקני ציון ואת המשפטים בנושא זה
שנערכו ברחבי העולם לאחר פרסום הפרוטוקולים.
חקירותיה הולידו את הספר רב המכר “השקר מסרב
למות” שיצא לאור ב .1998-הספר פורסם עד עתה
בעשר שפות :עברית ( 5מהדורות) ,אנגלית ( 3מהדורות),

גרמנית ( 3מהדורות) ,רוסית ,ספרדית ,הולנדית ,הונגרית,
רומנית ,בולגרית וערבית .השופטת בן-עתו מוזמנת
להרצות על הפרוטוקולים באופן קבוע ב”משואה”,
במכללה לביטחון לאומי ,בפו”מ אפ”ק וכן ביחידות צה”ל
כמו גם בבימות רבות בעולם.
בשנת  2008כתבה“ :זה מאה שנים מתפרסם בעולם
שקר מסוכן המאשים אותנו בכל האסונות המתרגשים
על האנושות ומבסס את הטענה שעצם קיומם של
היהודים מסכן את שלום העולם .זו ‘הקונספירציה
היהודית’ המפורסמת שמטרתה השתלטות על כל
העולם ,המתועדת בפירוט רב בפרוטוקולים של זקני
ציון ,המתפרסמים בכל השפות במיליוני עותקים .אנו
לא קראנו אותם ,אפילו לא תרגמנו אותם לעברית ...יש
לצאת למאבק ,משפטי ,פוליטי ,ציבורי ,פרסומי ,בכל כלי
אפשרי ברחבי העולם ,כדי להשמיע קול ברור וצלול,
בדרישה חד-משמעית :מספיק ,הפסיקו להעליל עלינו!”
השופטת בן-עתו זכתה בשורה ארוכה של פרסים ואותות
הוקרות ובכללם פרס צלטנר ,פרס הרצוג ,אשת השנה
במשפט של לשכת עורכי הדין ,אשת העיר תל אביב ועוד.
לאות הוקרה על מאבקה באנטישמיות בזירה
הבינלאומית וייצוגה של ישראל בוועדות האו”ם ועל
קריירה ארוכה ופורייה שהעלתה תרומה משמעותית
למערכת המשפט ולחברה הישראלית ,אוניברסיטת בר-
אילן גאה להעניק לשופטת הדסה בן-עתו תואר דוקטור
לשם כבוד.

טקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
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