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בית הספר למשפטים
על שם חיים שטריקס

אות יקיר מגני זכויות האדם
ע"ש אמיל זולא
מוענק בזה

לעו"ד עודד פלר
בגין תרומה ארוכת שנים ,בלתי–נלאית ומופתית לקידום זכויות האדם במסגרת האגודה לזכויות האזרח בכלל
והנהגת פעילותה ,תוך שיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם אחרים במאבק להגנה על זכויות אדם בהקשרים של
הגירה ומעמד ,בפרט .בפעילות זו עודד זכה למוניטין כמומחה ראשון במעלה לסוגיות של הגירה בישראל בבתי
המשפט ,בכנסת ,במשרד הפנים ,בתקשורת ובקרב הקהילה הדיפלומטית ,האקדמית והמקצועית.
בגין שימוש מעולה בכלים משפטיים ובכללם עיסוק בחקיקה וניהול עתירות חוקתיות ועקרוניות לקידום זכויות
אדם והגנה עליהן .הישגיו המרכזיים בפסיקה מצביעים גם על מניפת תחומי הפעילות שלו וגם על מחויבות מעוררת
השראה לפעול למען הגנה על האדם ומימוש זכויותיו.
בגין הדבקות במטרה ,היכולת והנכונות להמשיך ולקחת חלק במאבק להגנה על זכויות אדם בנושאים עקרוניים גם
שעה שהמאבקים אינם נושאים פרי מידי )למשל ,בהקשר ביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(
והחלטת הממשלה בעניין הקפאת התאזרחות של פלסטינים; בעניין הסדרת מעמדם של בדואים חסרי אזרחות;
הענקת מעמד למהגרות עבודה בגין ישיבה ממושכת בישראל; הסדרת מעמדם של ילדים למהגרי עבודה שהוריהם
נכנסו לארץ שלא כדין; גירוש קטינים בלתי–מלווים; בביטול ההפליה לרעה של עובדי סיעוד בטיפול על ידי ממונה
זכויות עובדים זרים בעבודה; ובביטול ס' 30א לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( אשר אפשר את החזקתם של
מסתננים למשך שלוש שנים במעצר ,ללא משפט(.
בגין נוכחותו הפעילה ומלאת ההשראה במרחב הציבורי בכלל ודרך אתר האינטרנט "לסה פסה" המתמקד בהליכי
הגירה ומעמד ,בפרט.
בגין תרומה יוצאת דופן באיכותה לחינוך סטודנטים למשפטים לקידום שינוי חברתי וזכויות אדם במסגרת הנחייתו
את הקליניקה לזכויות אדם בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס .מנעד הנושאים בהם עוסקת הקליניקה
בהנחייתו הוא עשיר במיוחד וכולל פרויקטים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות ,לנשים ,למהגרים ,לפליטים ,לאסירים,
לאוכלוסייה האתיופית ועוד ארוכה היריעה .בדרכו הענווה עודד מצמיח משפטנים המצוידים בארגז כלים מקצועי
מעולה ,וגם בעלי תודעה ביקורתית ,רגישות לאחר ולשונה ,מודעות לחברה בה אנו חיים וחדורי מחויבות לפעול לקידום
זכויות אדם.
מטעמים אלה ,באנו לכלל מסקנה ,פה אחד ,כי עו"ד עודד פלר הוא זוכה אות יקיר מגני זכויות האדם ע"ש אמיל
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