אומ"ץ מגבירה את פעילותה המסועפת בתחום החברתי
בחודש האחרון הגבירה השלוחה החברתית של אומ"ץ את פעילותה בשורה של מישורים בהם דיור,
בריאות ,חלוקה שווה של הנטל ,ריכוזיות ,מעקב אחר ביצוע מסקנות ועדת טרכטנברג ועוד.
גולת הכותרת של הפעילות היה יום עיון משותף לבית הספר למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה
ותנועת אומ"ץ שנערך ערב פרסום מסקנות ועדת טרכטנברג שבו נטלו חלק נציגי אומ"ץ ,אנשי אקדמיה
מאוניברסיטת חיפה ואנשי תנועות המחאה מחיפה ותל אביב.
יום העיון כלל מושב פתיחה שבו נשאו את דבריהם פרופ' ערן ויגודה גדות ראש בית הספר למדעי
המדינה באוניברסיטת חיפה וד"ר יעקב קורי ,מרצה סופר ,איש עסקים וחבר הנהלת אומ"ץ צפון שארגנו
את האירוע וכן יו"ר הנהלת אומ"ץ אריה אבנרי שסייע להם מטעם התנועה.
הפנל הראשון של יום העיון שהונחה ע"י פרופ' רן לחמן ראש מכון יזרעאלי המכללה למינהל.
המשתתפים היו פרופ' יהודה כהנא ,ראש המכון לעסקים והסביבה באוניברסיטת תל אביב ,פרופ' מאיר
חת מהמכללה למינהל ששימש בעבר יו"ר טבע ,בל"ל והבורסה ,פרופ' יעל ישי מבית הספר למדעי
המדינה באוניברסיטת חיפה ומיקי שירן מנכ"ל ממגורות דגון המשמש במקביל גם כיו"ר התאחדות
הסוחרים בחיפה.
הפנל האקטיב סטי חברתי הונחה ע"י מנכ"לית שבי"ל גליה שגיא ומשתתפיו היו חכ"ל אראלה גולן יו"ר
שלוחת אומ"ץ חברתי ד"ר איציק ספורטא ,רגב קונטס ממייסדי מחאת האוהלים ויוסף ברוך דובר החזית
הצפונית.
במושב הסיום שהונחה ע"י אריה אבנרי נטלו חלק דפני ליף ממנהיגות תנועת המחאה ,און סבר היו"ר
היוצא של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ונעמה ליזמי ראש המשרד האקדמי באגודת
סטודנטים של אוניברסיטת חיפה.
מתוך הדברים שנאמרו ע"י המשתתפים ניתן לציין את הנקודות המרכזיות הבאות:
"פירוק מאהלי האוהלים וסיום עבודתן של ועדת טרכטנברג ושל הועדה למניעת ריכוזיות לא יביאו
להפסקת פעילותה של תנועת המחאה שהפכה להיות עובדה היסטורית בחברה ישראלית".
"אם מנהיגי תנועת המחאה לא ינתבו את פעילותם בדרך מבוקרת תהיה עליה של כוחות אחרים שינתבו
לכיוונים לא רצויים".
"תנועת המחאה חייבת לדאוג לשכבות הנחשלות ואוכלוסיית המצוקה שאין בכוחן לפעול בדרך ארגונית
מתקדמת ואין להן אפשרות להשמיע את קולן".
"התופעה הפסולה של מערכות יחסים אסורות בין ההון לשלטון צריכה להיפסק כדי למנוע את המשך
ההתדרדרות".
"אי אפשר להסתפק רק בצדק חברתי מאחר שהצדק אינו ניתן לחלוקה או למיון יש לעסוק גם בצדק
משפטי ,חינוכי ורפואי".
"חובה לטפל בנושאים שמעיקים על בני הגיל השלישי שמשום מה נשמטו מתביעותיה של תנועת
המחאה".

"חובה לערוך רביזיה בחלוקת העוגה הלאומית ולהפסיק מתן העדפות והזרמות הכספים המאסיביות
להתנחלויות מעבר לקו הירוק ולחרדים".
"אם לא יהיה טיפול שורש לחיסול הבירוקרטיה ולהסרת חסמים שונים חלק ניכר מההחלטות של הועדות
ירדו לטמיון".
"יש צורך דחוף להגביר את הרגולציה ,השקיפות והטיפול בענייני אקולוגיה ואיכות הסביבה".
"השלטון של ועדי העובדים החזקים המחזיקים את המדינה בגרונה צריך להגיע לסיומו".
יום העיון הוסרט במלואו ע"י הערוץ האקדמי של אוניברסיטת חיפה ואחרי עריכת הסרט יועלה במקביל
באתר של אומ"ץ.
את דבריהם של חבר הנהלת מחוז הצפון של התנועה ד"ר יעקב קורי שיזם את יום העיון ושל יו"ר
שלוחת אומ"ץ חברתי אראלה גולן ניתן לקרוא בנפרד באתר במשבצת אומ"ץ חברתי.
יצוין כי בתום יום העיון הוחלט על פעילות משותפת נוספת בין תנועת אומ"ץ לבין אוניברסיטת חיפה.

