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 הודעה לתקשורת: מעורבות חברתית של סטודנטים בחיפה בשיתוף תנועת אומ"ץ
 

  חיפה' ץ ולמועצת הפקולטה למשפטים באוני"בפרויקט משותף לתנועת אומ
 לוננו במשרדי התנועהסטודנטים פתרו מקרים של תושבים אשר הת

  

בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה הסתיים השבוע פרויקט במסגרתו קבוצת סטודנטים הפגינה 

בשיתוף פעולה הדוק עם עורכי הדין של , ץ"מעורבות חברתית וטיפלה בתלונות שקיבלה תנועת אומ

במהלך הסמסטר  .טון השוניםמול גופי השלבעלות משמעות ציבורית בעיות ביחד עבדו לפיתרון . התנועה

היועצת המשפטית , ץ"עבדו הסטודנטים בשיתוף פעולה הדוק עם היועצים המשפטיים של תנועת אומ

אשר סיפקו לסטודנטים את , ד חיים נתיב"ד גליה גבעולי והיועץ המשפטי בצפון עו"עו, התנועה להנהלת

  .המידע והחתימו אותם על הצהרת סודיות

  

מכהן אשר לפי החשד עובר  לחבר כנסת תנוגעהרנוברודה עסקו בתלונה 'ועידו צהסטודנטים איילת בך 

, "שלחנו קובלנה בעניין לוועדת האתיקה ומכתב למבקר המדינה שיחקור את הנושא. "עבירת אתיקה

כתבנו . "הסטודנטיות פאמלה בנימין ומעיין סודאי עסקו באפלייה בחינוך החרדי על רקע עדתי. בךאמרה 

, "ד בנות יעקב"החינוך בנושא אי החוקיות של אפליה זו בייחוד לאור קביעות ביהמש בפס מכתב למשרד

חני שרייר ופזית רשטניק עבדו על תלונה שהגיעה בנוגע לחברת , הסטודנטיות גילת אברהם. אמרה בנימין

פ בדיקה שערכנו ניכר כי יתכן ששיווק השירות "ע. "כרטיסי אשראי אשר על פי החשד הונתה רוכשים

סיפרה , "שלחנו מכתב למועצה לצרכנות בבקשה שיבדקו את הנושא .עומד בסתירה לחוק הגנת הצרכן

  .היו כמובן פרויקטים רבים נוספים. אברהם

  

הפרוייקט גרם לי להבין את גודל הפער בין הקלות בה ניתן לפגוע "הסטודנט יונתן הראל אמר כי 

אני : "הסטודנטית הילה משה ".ל ולתקנן"אינטרסים ציבוריים לבין כמה קשה לחשוף את הפגיעות הנב

  ".באווירחושבת שסוף סוף אנחנו מתעסקים עם דברים שהם באמת פרקטיקה ולא דברים 

  

כי מינהל תקין וצדק חברתי מצוי על סדר , ץ מסרו שנהנו לעבוד עם הסטודנטים ושמחו לראות"נציגי אומ

מם של הדור הצעיר וכי הם שופעים רעיונות ומרץ לתיקון המחדלים ובעלי יכולות להציע הצעות יו

  .לשיפור בנושאים מגוונים

  

המאבק בשחיתות השלטונית והציבורית  אשר חרטה על דגלה את , פוליטית- ץ היא תנועה א"אומ

  .גופי אכיפת החוקובמסגרת פעילותה המסועפת  מעניקה גיבוי ועידוד ל

שמי רת שלום ,  ביל הרחיב התנועה בשנה החולפת את פעילותה בתחום החברתי  למניעת עוולותבמק

  .ציבור והבטחת צדק חברתי ומשפטיובטחון ה

ץ לגורם בעל מוניטין ומשקל "בשנים האחרונות הפכה אומ . פועלת ללא מורא וללא משוא פנים ץ "אומ

  . ואכיפת החוק ולהוקרה בקרב הציבור הרחב שזוכה להערכה ויראה במערכות השלטון  סגולי במדינה

  

מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה היא הגוף המייצג את כלל הסטודנטים 

מטרת המועצה היא לייצג ולקדם את האינטרסים הייחודיים לסטודנטים במישור . בפקולטה למשפטים

  .חברי המועצה מבצעים את תפקידם בהתנדבות. החברתי והתרבותי, האקדמי


