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 הקדמה 

  2000מאז שנת    נתקל  ,פלסטיני החי בגדה המערבית או ברצועת עזה ומבקש לרכוש השכלה גבוהה

מונעות  אלו  על חופש התנועה שלו. הגבלות  המוטלות  בקשיים לא מעטים, שמקורם נעוץ בהגבלות  

עזה   ברצועת  מביתו  או  בגדה,  הוא  גם  שנמצא  לקמפוס,  בגדה  מושבו  ממקום  מלהגיע  ממנו 

. יתר על  המערבית  לאוניברסיטה המקיימת את תוכנית הלימודים בה הוא מעוניין, שנמצאת בגדה 

,  ברצועה או בגדהלא ניתן לערוך  במקרים רבים  כן, במידה ומדובר בהשתלמויות קליניות, אותן  

, הרי שהמסע הופך קשה  מזרח ירושליםבד  חיומוב  ושבמשך שנים ארוכות התקיימו בתוך ישראל

 . , וכמעט בלתי אפשרייותר

עזה ובגדה  מערכת ההשכלה הגבוהה הפלסטינית מתבססת על אוניברסיטאות שנמצאות ברצועת  

מקצועות שכלל    םאינטגרלית אחת. כך, ישנמערכת  שתוכניות הלימודים שבהן תוכננו להמערבית,  

ברצועת עזה  הנחה כי התוכניות הקיימות  ה מערכתי ו התכנון  הלא נלמדים ברצועה, זאת כחלק מ

כלל   את  ישרתו  המערבית  המהפלסטיניתהאוכלוסיה  ובגדה  והן  ת ,  המערבית  בגדה  הן  גוררת 

 . ת עזהברצוע

לפרט   נבקש  זה  עמדה  הביטחוןמרכיבים  שני  בנייר  מערכת  במדיניות  את  ,  מרכזיים  המגבילים 

נבקש   ללמוד.  פלסטינים  של  לאפשרותם  בהם  הגלומה  הרבה  הבעייתיות  על  תושבים  לעמוד 

 למדינת ישראל. והמבקשים לרכוש השכלה  פלסטינים 

 

 המערבית   ובגדה מערכת ההשכלה הגבוהה בעזהעל אודות 

ישנן  ב • אוניברסיטאותעזה  ואוניברסיטת שלוש  האסלאמית  האוניברסיטה  אלאזהר,   :

בנוסף,   אלקודסקיימת  אלאקסא.  ש  אוניברסיטת  מתקיימים  הפתוחה,  בה  הלימודים 

 התכתבות.  ב

המערבית:   • בגדה  רק  ללמוד  ואפשר  בעזה  ללמוד  ניתן  שלא  תקשורת, נושאים  קלינאות 

 . פיזיותרפיה, ניהול חדרי ניתוח ומערכות בריאותריפוי בעיסוק, רפואה, רפואת שיניים, 

בשל האיסור על כניסתם של סטודנטים תושבי עזה לגדה המערבית, הוקמה בעזה תכנית   •

אל לאוניברסיטת  המסונפות  הרפואה,  בתחום  ובה  -"לווין"  המערבית,  שבגדה  קודס 

-יטת אלסטודנטים תושבי עזה לומדים במעין שלוחה של הפקולטה לרפואה של אוניברס 

לימודים אלה באמצעות "שלט רחוק" מעורר שאלות קשות על סטנדרטים   קודס. קיום 

על   בעזה, המבוססת  בין מערכת הבריאות  בהבדלים  גם בהתחשב  וחינוכיים,  מקצועיים 

על   המבוססת  המערבית,  בגדה  הבריאות  מערכת  לבין  המצרית,  הבריאות  מערכת 

 המערכת הירדנית. 

המערבית   • תשתבגדה  וממוקמת  הפלסטינית  הגבוה  החינוך  מערכת  תשע   ישנןית 

 תארים מתקדמים רבים, ניתן ללמוד רק בגדה המערבית ולא בעזה.  .אוניברסיטאות
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נרשמה ירידה דרסטית במספר הסטודנטים תושבי עזה הלומדים בגדה  ,  2000שנת  מאז   •

ר  במספ  90%-המערבית. נתונים חלקיים שאספה עמותת גישה, מצביעים על ירידה של כ

 הסטודנטים תושבי עזה שלומדים בגדה המערבית.  

 קיים מסלול מוכר ללימודי תואר שלישי. לא ברצועת עזה ובגדה המערבית   •

 

   איסור גורף על מעברם של תושבי עזה לגדה המערבית לצורך לימודים : אמרכיב  

 דים.  טחון מונעות מתושבי עזה לנסוע לגדה המערבית למטרת לימוי רשויות הב, 2000מאז שנת 

,  לשאלה האם לגבי סטודנט פלוני קיים מידע בטחוני פרטניכלל  האיסור הינו גורף ואינו מתייחס  

הצבא מסרב לאפשר מעבר מעזה לגדה, גם שלא  . בנוסף,  הנסיעההגבלת  שיכול לשמש כנימוק ל

פלסטינים  תושבים  של  המערבית  לגדה  כניסה  למנוע  הסמכות  בידיו  כי  בטענה  ישראל,    דרך 

 .עזהמרצועת 

: רפואה, פיזותרפיה, ניהול מערכות  גוןהאיסור מונע מסטודנטים מעזה ללמוד מקצועות חיוניים כ

,  מעוטי יכולתהאיסור פוגע במיוחד בסטודנטים    ריפוי בעיסוק.ו  ליקויי תקשורתטיפול ב ות,  בריא

בחו"ל,    אינםש לימודים  לממן  אילו  ובנשיםיכולים  בשל  לבדן,  לחו"ל  לנסוע  יכולות  צי  שאינן 

 החברה המסורתית.   

 

לנסוע  עמותת   מעזה  לסטודנטים  ולהתיר  הגורף  האיסור  את  לבטל  דורשת  גישה 

 של כל בקשה פרטנית לגדה, בכפוף לבדיקה 

סטודנטים תושבי עזה    עשרה  מם שללבג"צ בש  עשר עתירותעמותת גישה    הגישה   2005בדצמבר  

 . ת לחםביללימודי ריפוי בעיסוק באוניברסיטת שנאסר עליהם להגיע 

לתת מענה לצורך האקוטי בשירותים מהסוג של    ונועדה  ,מיועדת לתושבי עזה  לימודים זו  תוכנית

עובד מרפא בעיסוק מוסמך אחד בלבד, לעומת   עזה, שם  תושבים    24,000ריפוי בעיסוק ברצועת 

 . שירותי שיקוםשזקוקים ל בעלי מוגבלויות 

שידורי וידיאו,    –וק באמצעות "שלט רחוק"  בשל האיסור, נאלצים הסטודנטים ללמוד ריפוי בעיס

זרים שמוטסים לעזה מעת לעת.  ומרצים  זו אינה מאפשרת הכשרה    התכתבות באינטרנט  שיטה 

 .יםקליני והכשרה ניסיון צבירת כרוך בשמעצם טבעו  ,תחוםב הולמת 

של   והשכלתם  לימודיהם  על  אחראית  איננה  היא  כי  המשפט,  לבית  בתשובותיה  טוענת  המדינה 

פלסטינים תוש בגדה    בים  פלסטיניות  באוניברסיטאות  ללמוד  עזה  לתושבי  לאפשר  חייבת  ואינה 

איננה יכולה לבצע בדיקות  כי  טענה המדינה  ,  2006שנערך בחודש נובמבר  בבג"צ  . בדיון  המערבית

לסטודנטים,   סטודנטים  פרטניות  עזה  וכי  לקבוצה  תושבי  בעלת  משתייכים  סיכון  "דמוגרפית 

 . "גבוה

המשפ קיבל  ט  בית  העתירותאת  לא  את  לדחות  המדינה  הורה    ,בקשת  בו  תנאי  על  צו  והוציא 

שוקלת  ,  לנמקלמדינה   אינה  היא  פרטני  מדוע  פלסטיניים  באופן  סטודנטים  של  בקשותיהם  את 

 עד כה טרם התקבלה תשובת המדינה.  מעזה המבקשים להיכנס לגדה המערבית.



 

 4 

 

 החובות המשפטיות של ישראל  

ד גישה  ללמוד,    ת רשועמותת  הזכות  את  פלסטיניים  מסטודנטים  ישללו  בטענה  שלא  זאת 

 .מנוגד למשפט הישראלי והבינלאומי –כדי לשלול זכויות בהשימוש בפרופיל דמוגראפי ש

ע מחויבת  פי  ישראל  לל  הבינלאומי  והמשפט  הישראלי  תקינים  אפשר  המשפט  חיים  קיום 

לאפשר   היתר  ובין  פלסטינים  בשטחים,  להשלתושבים  גבוההגישה    שאותם לשירותים  כן  ו  כלה 

 .  בוגרים יספקו לאוכלוסיה

פלסטיני לשטח  להיכנס  עזה  תושבי  פלסטינים  של  בבקשות  המערבית  –  מדובר  מנת    -  הגדה  על 

במוסדות  ללמוד   מנוגדת  שם  זו  הגבלה  כולה.  החברה  ולתועלת  הסטודנטים  לרווחת  שהוקמו 

לר המערבית  הגדה  שבין  הטריטוראלית  האחדות  מערכת לעקרון  אותה  תוכננה  פיו  שעל    צועה, 

בד בבד, ישראל מגבילה גם את  חתמה.  עליהם  בהסכמים בינלאומיים  ו  ישראל התחייבה לכבדשו

מרצים   של  כניסתם  על  המוטלות  ההגבלות  באמצעות  להתפתח,  מערכת  אותה  של  יכולתה 

השכלה    בכל מערכת  ים ביקורים והשתלמויות המקובל  –ואקדמאים זרים לשטחי הגדה והרצועה  

 גבוהה בעולם, ובכלל זה באוניברסיטאות בישראל. 

 

פלסטיני:  במרכיב   סטודנטים  של  כניסתם  על  גורף  לצורך  יאיסור  לישראל  ם 

   לימודים

ספטמבר   לעמותת    2006בחודש  סלאמה,גישה"פנתה  סוסן  מצטיינת    "  פלסטינית  סטודנטית 

בהכפר  מ שלישי  תואר  ללימודי  שהתקבלה  המערבית,  שבגדה  באוניברסיטה  ענאתה  כימיה 

לא נטען כי קיים  הגם ש  –אך הצבא אסר עליה להיכנס לישראל  קיבלה מלגה מלאה,  שהעברית, ו

 ע את כניסתה לישראל.ונ שיכול לשמש עילה למיה, מידע כלשהו על אודות

עתרה עמותת  ,  לאחר שפניות רבות מצד גב' סלאמה ועמותת גישה למערכת הביטחון כלל לא נענו

של   בשמה  לבג"צ  המדינהסלאמהגב'  גישה  נדרשה  בעתירה  גם    .  כמו  סלאמה,  לגב'  להתיר 

 כנס לישראל בכפוף לבדיקה פרטנית של כל בקשה. להי , לסטודנטים פלסטינים אחרים

מכיוון   בשטחים  שלישי  לתואר  ללמוד  תוכל  לא  אחרים,  פלסטינים  סטודנטים  כמו  סלאמה,  גב' 

מושם  שאין   לתואר  מסלול  אישכזהכר  לחו"ל  נסיעה  גם  אפשר נ.  בת    תונה  סלאמה,  גב'  עבור 

 מסיבות כלכליות וחברתיות.   ,למשפחה מסורתית ומעוטת יכולת

להנפיק לגב' סלאמה    בעקבות הגשת העתירה הודיעה המדינה שהיא מוכנה, לפנים משורת הדין, 

כניסה לישראל בהתאם לפרשנותה את    לתקופה מצטברת שלא תעלה על שישה חודשים,  היתרי 

( לישראל  והכניסה  האזרחות  לחוק  תאפשר  שלא  תואר  גב'  תקופה  את  ולסיים  להתחיל  סלאמה 

 , כי האיסור הגורף לא יבוטל.  הדגישה( והדוקטור

כ  העליון  המשפט  בית  ידי  על  הוגדרה  החוק  של  זו  קושי פרשנות  שהתקיים  "מעוררת  בדיון   "

  , ימים קריטריונים  60ית המשפט למדינה לנסח בתוך  . בתום הדיון הורה ב 18.12.2006-בעתירה ב 

פלסטינים   ידי  על  לישראל,  כניסה  היתר  לקבלת  הבקשות  בדיקת  את  שהתקבלו  שיאפשרו 

 . למוסדות להשכלה גבוהה ישראליים
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להצטרף  גם  לעתירה   סביבה"  ערבה  ה מכון  "ביקשו  ישראליםוללימודי  אשר  אקדמאיים   ,

 .  תפות לישראלים, פלסטינים וירדניםתכניות לימוד משו לקייםהמדיניות הנוכחית מונעת מהם 

של   האקדמית  רחבי    ערבהה  מכוןבתוכנית  מכל  סטודנטים  לומדים  ושני  ראשון  תואר  ללימודי 

העולם, תוך שימת דגש מוסדי על שיתוף סטודנטים מישראל ומשכנותיה הפלסטיניות והירדניות.  

כ  במכון  למדו  כה  כ  380-עד  זרים.    מתוכם  125-תלמידים,  השאר  וכל  ישראל  מדיניות  אזרחי 

ג הגורף  במכון   ת רמוהאיסור  הלומדים  הפלסטיניים  הסטודנטים  במספר  דראסטית  לירידה 

הלימודיםערבה  ה תוכנית  את  ולקיים  להמשיך  באפשרותו  קשות  כי  .  הייחודית  ופוגעת  יצוין, 

המ זו  כדוגמת  סביבה,  ללימודי  תוכנית  אין  עזה  ברצועת  או  המערבית  במכון  בגדה  תקיימת 

 הערבה. 

הנוכחית   האקדמית  הלימודים  במכון,  בשנת  פלסטיני  סטודנט  אף  לומד  כי  לא  מצא אף  המכון 

פלסטינייםמספר   הסטודנטים  השוואה,להצטרף  מתאימים  ,  לשם  למדו    1997בשנת    לתכנית. 

  ירידה זו אינה תוצאה של מחסור במועמדיםמיותר לציין, ש.  במכון שישה סטודנטים פלסטינים

 מדיניות. אותה ראויים או בכאלה העומדים בדרישותיו האקדמיות של המכון, אלא תוצר של  

אשר פוגע בחופש האקדמי שלהם    ,יבוטל האיסורשעובדים בו מבקשים  הערבה והמרצים  המכון  

וכן   החינוכית  תכניתם  לתוכן  בנוגע  עצמאיות  החלטות  לקבל  מהם  הסטודנטים    –ומנוע  זהות 

   שילמדו בה.

 

 

 ם והמלצות  סיכו

, פוגעת סטודנטים פלסטינים לחינוך ולהשכלה גבוהה איננה חוקיתגישתם של  מדיניות חסימת  

ומנוגדת   בזכות לחינוך, בזכות לחופש העיסוק והחופש האקדמי של פלסטינים וישראלים כאחד

. לאינטרס מובהק של מדינת ישראל, והוא קידום הידע, החינוך וההשכלה הגבוהה אצל שכנינו

השכלה גבוהה באופן גורף ועל לא  לרכוש  יניות זו שוללת מסטודנטים פלסטינים את הזכות  מד

 מהווה התערבות מסוכנת בעצמאות החלטותיה של האקדמיה הישראלית.ו עוול בכפם

ישראל טוענת שאיננה אחראית על  מצד אחד,  עמדתה של המדינה כוללת בתוכה סתירה פנימית.  

פלסטינים של  ו לימודיהם  התה  לשיט,  שלהם.פלסטינים  על  החינוך  לצרכי  השני,    לדאוג  מהצד 

בגדה  פלסטיניים  ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה  מעזה  אוסרת ישראל על סטודנטים פלסטינים  

 . אשר הוקמו עבורם ,המערבית

, שנדמה כי איש אינו לוקח עליה  על כניסתם של פלסטינים לישראל לצרכי לימודיםהגבלה גורפת  

ה מסוגלת לנקוב בתאריך בו היא נכנסה  תבית המשפט העליון המדינה אפילו לא הי אחריות ובפני  

פנו בכירים לא בכדי  .  חותרת תחת האינטרסים של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראללתוקף, גם  

כך גם ביקשה    אות בישראל לשר הבטחון, עמיר פרץ, בדרישה שמדיניות זו תבוטל.טבאוניברסי

 הודעה מיוחדת מטעמה.  האקדמיה הלאומית למדעים ב

בעולם ישראל  של  פניה  את  משחירה  זו  לה    ,מדיניות  נ ומזיקה  כנגד  המוצדק  סיונות  יבמאבקה 

סיונות שמעת לעת צוברים תאוצה באירופה. עמותת גישה מאמינה  י, נ להטלת חרם אקדמי עליה

הוא   עוד  וכל  ללמוד,  ורצונו  יכולותיו  את  לממש  האפשרות  את  אחד  מאף  למנוע  אין  עומד  כי 



 

 6 

ו אקדמיות  מידה  פרטניתבאמות  מניעה  הכפפת  בהיעדר  ללימודיו.  להגיע  לו  לאפשר  שיש  הרי   ,

כנגד   פיפיות  כחרב  לשמש  וחלילה,  חס  ויכולה,  וכל  מכל  פסולה  קבוצתית  להשתייכות  זו  זכות 

   ישראל.

  או   ,ודיםכעת, משעה שעל המדינה לקבוע קריטריונים לכניסתם של פלסטינים לישראל לצרכי לימ

עליה לקחת בחשבון את זכותו של  הגעתם לקמפוסים פלסטינים שאינם נמצאים בסמוך לביתם,  

אדם   ופלסטיני    –כל  התושבים  לחינוך  –ישראלי  כלפי  חובותיה  את  בשטחים  המוגנים  ,  החיים 

האקדמי המובטח  לשליטתה    הנתונים   של החופש  קיום מלא  בדבר  הישראלי  וכן את האינטרס 

הגבו  ההשכלה  חופש למוסדות  בישראל.  סטודנט    זה  הה  כל  ללימודים  לקבל  היכולת  את  כולל 

 . , בכפוף לבדיקה פרטניתהראוי לכך

על המדינה לקבוע קריטריונים לכניסתם של סטודנטים פלסטיניים לישראל לצורך  בימים אלה,  

לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, וזאת כמצוות בית המשפט העליון. כן, על המדינה לנמק את  

 סור הגורף שהוטל על כניסתם של סטודנטים תושבי עזה לגדה המערבית. האי

 

 :דורשתעמותת גישה 

לכל   .1 השטחיםסטודנט  לאפשר  תושב  להשכלה  ש  ,פלסטיני  במוסד  ללימודים  התקבל 

 . של בקשתו  , להיכנס לישראל לצורך לימודיו, בכפוף לבדיקה פרטניתבישראלגבוהה 

עזה לגדה המערבית רצועת    תושביטודנטים  לבטל את האיסור הגורף על כניסתם של ס .2

ובכך לאפשר לסטודנטים פלסטיניים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה   ,לצורך לימודים

  .הפלסטיניים

 

 

 נספחים:

האוניברסיטאות    .א מבכירי  הב בישראל  מכתב  על  ילשר  האיסור  ביטול  את  הדורש  טחון, 

 לימודיהם של סטודנטים פלסטיניים בתוך ישראל. 

"להימנע  הוד  .ב ישראל  לממשלת  הקוראת  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  עתה 

או   פלסטינים  וסטודנטים,  חוקרים  של  ביכולתם  הפוגעים  כלשהם,  גורפים  צעדים  מלהפעיל 

 אחרים, לקיים את חובותיהם האקדמיות ולבצע את עבודתם המדעית".  

כ   פנייתם  .ג הדורש  200-של  ישראליים,  הב  יםאקדמאים  תושבי  משר  לסטודנטים  לאפשר  טחון 

 עזה ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בגדה המערבית. 


