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שוב בעניין הסדרת יציאתם של סטודנטים תושבי רצועת עזה ללימודים אליך  יםפונאנו  .1

בחו"ל, דרך ישראל ומעבר גשר אלנבי. במכתבנו שבסימוכין הפנינו את תשומת לבך לכך 

יש להיערך לבקשות רבות שיגיעו אל שמדובר בסוגיה חשובה ודחופה והתרענו על כך ש

נת הלימודים האקדמית שנפתחה ברוב האוניברסיטאות בעולם לקראת ש רשויות הצבא

. ביקשנו כי יוסדר מבעוד מועד מעבר הסטודנטים תושבי עזה, אשר 2015בחודש ספטמבר 

, 2016 -2015עתידים להתחיל ו/או להמשיך את לימודיהם האקדמיים בחו"ל במהלך שנת 

ת של מעבר רפיח ליציאה בין כבודדים ובין במרוכז; זאת, בפרט נוכח סגירתו המוחלט

נוכח המעבר הדל עד כמעט אפסי של מרצועת עזה. זאת ועוד. הסברנו כי הפנייה נשלחת גם 

 -2014סטודנטים תושבי עזה למוסדות אקדמיים בחו"ל דרך ישראל במהלך שנת הלימודים 

2015. 

  ליציאתבתגובה למכתבנו, התקבלה תשובתך שבסימוכין ממנה עלה כי אכן קבעתם מכסה  .2

סטודנטים בחמש פעימות, הכוללת הן סטודנטים לתארים מתקדמים אשר עומדים  180

בקריטריונים ולבקשת הרשות הפלסטינית המכסה כוללת גם סטודנטים לתואר ראשון אשר 

 אינם מנויים בקריטריונים. 

פחות  -סטודנטים 135בסך הכל לחו"ל ועד היום יצאו  2015ככל הידוע לנו, בין חודש יוני  .3

במועדים המבוקשים ובשל בשל אי אישור בקשות היציאה על ידי ישראל . מהמכסה שנקבעה

רבים מהסטודנטים תושבי עזה לא הצליחו לצאת כלל לחו"ל או , נסיבות שונות אחרות

איחרו משמעותית את מועד תחילת הלימודים וכך פג תוקף האשרה שקיבלו למדינות 

התקדמותם  ים שבה זכו מהמוסדות האקדמיים.השונות ו/או הם איבדו את מלגת הלימוד

המקצועית והאקדמית של רבים מהסטודנטים הוקפאה בשל כך. בנוסף, מוסדות אקדמיים 

שהשקיעו בבחירת המועמדים ובמציאת מקורות המימון ללימודיהם, המתינו לשווא 

 לסטודנטים שלא הגיעו ואף לא קיבלו תחתם מועמדים אחדים. 

ה על הביקוש הרב, נתע לאנמוכה ביותר ו מלכתחילה הייתה נקבעהלא זו בלבד שהמכסה ש .4

אפילו מכסה זו לא מוצתה וסטודנטים רבים עדיין עושים מאמצים נואשים כדי לא להחמיץ 

לקדם כי בקשתנו  ,אם כן ,את שנת הלימודים הנוכחית ואת המלגות שהוענקו להם. נראה
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לקראת ך מעבר גשר אלנבי לחו"ל פתרון שיאפשר את יציאתם המסודרת של סטודנטים דר

 .תחילת הסמסטר, לא נענתה

לא למותר לציין שוב כי יציאת סטודנטים, גם במאותיהם, מרצועת עזה למדינות הים היא  .5

שיקום  –החברה האזרחית בה  העצמתחלק בלתי נפרד מהמהלך לשיקום עזה ולשיקום ו

תנו בניגוד לאינטרס הציבורי לצערנו הרב, ולדעאשר מדינת ישראל הכירה בחשיבותו הרבה. 

ם אהמובהק, לא נעשה די כדי להבטיח את יציאת הסטודנטים במועד ובאופן חלק. גם 

לא  ,תלויים בהתנהלות הרשויות בישראל םחלקם של העיכובים נגרם בשל גורמים שאינ

החל מקביעת מכסה נמוכה מדי,  –נראה כי ניתן מענה נאות שיקל על יציאת הסטודנטים 

כדי לסבר את העין רק  ם מדי וכלה בזמן טיפול ארוך מדי.קביעת קריטריונים נוקשיעובר ל

, לכאורה החודשים בהם רוב סטודנטים היו 2015בחודשים יולי ואוגוסט ין כי דוקא ינצ

דוקא בחודשים אלו לא יצא ולו סטודנט  –צריכים לעשות את דרכם לאוניברסיטאות היעד 

 אחד.

 נראה כי אפסו סיכוייהם של רוב הסטודנטים להגיע ללימודיהם –באשר לסמסטר הנוכחי  .6

, נבקש שוב כי תיערכו לסמסטר הבא ולכל הפחות, . לפיכך,להשיב ואת הנזק שנגרם אין

אנו ונוכח מסגרת הזמנים הנתונה, בנסיבות אלו, כבר עתה.  ,2016שיחל בחודש ינואר 

תושבי עזה המבקשים טודנטים יצירת הסדר שיאפשר את מעברם של ססבורים שיש מקום ל

. הקרובים ינואר-בחודשים נובמברצאת ללימודים אקדמיים לחו"ל דרך מעבר גשר אלנבי ל

כמו כן בשל מאפייני אוכלוסיה זו יש לוודא שמועדי היציאה והמכסה השבועית ייקבעו תוך 

התחשבות בכך שמרבית הסטודנטים יבקשו לצאת בבת אחת, במספר מועדים במהלך 

 ם אלו. חודשי

הסמכות המעשית לקבוע את הקריטריונים למעבר סטודנטים, את מועדי היציאה במעברים  .7

ארז וגשר אלנבי ואת גובה מכסת היתרי היציאה נתונה לשיקול דעתכם המקצועי. מיותר 

לציין שהתנאים והפרוצדורות שיקבעו למעבר סטודנטים דרך אלנבי צריכים להתיישב עם 

 נות המנהלית אליהם הנכם מחויבים.עקרונות הסבירות וההגי

הסדרת מעברם של סטודנטים תושבי עזה דרך מעבר גשר אלנבי תתיישב הן עם המהלכים  .8

הנוכחיים של ישראל להקל במידת מה על תנועת אנשים וסחורה מרצועת עזה ואליה והן עם 

. פוליטיקאים בדבר הצורך בחיזוק האוכלוסיה האזרחית ברצועהגורמי הצבא והצהרות 

נשים צעירות ן אף יציאתם של סטודנטים תושבי עזה ללימודים אקדמיים בחו"ל, חלק

של תושבים אלו, ובטווח הארוך תוביל  תוהמקצועי תהאישי התפתחותםומשכילות, תביא ל

ת על שיקום הכלכלה, התעסוקה, החינוך והאקדמיה ברצועת עזה. מדובר וחיובי ותלהשלכ

 ישראל.  באינטרס ציבורי מובהק של מדינת

ובכללן, בין היתר, תעמוד בקנה אחד עם מחויבותיה הבינלאומיות של ישראל  אף הסדרה זו .9

להבטיח את חופש התנועה של תושבי עזה ולאפשר להם לממש את זכותם לחינוך החובה 

אכן, הזכות לחינוך כוללת את הזכות לגישה פיזית למוסדות והשכלה גבוהה איכותית. 
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 The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rightsחינוך ותוכניות לימודים 

(CESCR), General Comment No. 13: The Right to Education (UN Doc. E/C.12/1999), 

para. 6) ומדינה כמו ישראל, אשר שולטת במעברי הגבול היחידים הפועלים בין עזה לבין ,

 יבת להבטיח גישה זו ולהימנע מלסכלה.העולם החיצון, מחו

או  נחדד כי הסטודנטים אינם מבקשים לממש את זכותם לחינוך והשכלה גבוהה בישראל .10

של הסטודנטים בשטחה של  בלבד. אלא, מדובר בבקשה להסדיר מעבר בגדה המערבית

ישראל, ללא שהות מתמשכת באזור הנתון לשליטתה. המבוקש הוא קביעת הסדר בסיסי 

 ר את נסיעתם הסדורה ממעבר ארז למעבר אלנבי ומשם את יציאתם לחו"ל. שיאפש

מוצע במכתבנו ודה לבדיקתך את הסוגיה ואת הוהשלכותיו הציבוריות, נ נוכח דחיפות העניין .11

 בהתאם.ללא דיחוי, ועדכוננו 
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