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אפשר מיד לסטודנטיות כי ת ישראל  לחברות וחברי הסגל האקדמי הנדון: קריאה של 
 צאת דרך מעבר ארז ללימודים בחו"לולסטודנטים מעזה ל

 
 

 
, מונעת ישראל מסטודנטים תושבי עזה לצאת את  2020מאז התפשטות מגפת הקורונה, במרץ  

גבולות הרצועה דרך מעבר ארז כדי להגיע ללימודיהם בחו"ל. אנו, אנשי סגל במוסדות 
מי שאמונים על  אקדמיים ישראלים, מוחים בתוקף על פגיעה זו בזכות היסוד של הסטודנטים. כ

ההשכלה הגבוהה בישראל, וכמי שמבינים היטב את המשמעות החמורה וההרסנית של מניעת  
היציאה ללימודים ממי שעמלו והתקבלו למוסדות בחו"ל, אנו קוראים לממשלת ישראל לפעול  

 .מידית כדי לאפשר לסטודנטים לצאת מעזה דרך מעבר ארז

 
אנושית. הגישה לחינוך גבוה, בכל תחומי האקדמיה,  נהיר לכל שגישה לחינוך היא זכות יסוד 

נדרשת כדי לאפשר לצעירים בראשית דרכם לפתח כישורים, לרכוש מקצוע, ללמוד את דרכי  
 .החיים של חברות אחרות, להגשים שאיפות אישיות ולכתוב בעצמם את סיפור חייהם

 
אזרחית ברצועת עזה זקוקה  יתר על כן, הגישה לחינוך גבוה איכותי חיונית לכל חברה. החברה ה 

להכשרה של סטודנטים במוסדות אקדמיים מחוץ לגבולותיה, כדי שיוכלו לשוב לעזה ולתרום  
 .לפיתוח החברה על כל גווניה 

 
כמו בכל חברה, המוסדות האקדמאיים בעזה לבדם אינם יכולים להכשיר סטודנטים בכל 

ופקים במדעי החברה והרוח.  המקצועות החיוניים, ולספק את מלוא האפשרויות להרחבת א
מדינת ישראל מכירה בעקרונות אלו ובשל כך קבעה נוהל המאפשר לסטודנטים מהרצועה לצאת  

 . דרך מעבר ארז על אף ההגבלות החמורות שהיא מטילה על תנועת תושבי עזה

 
אנו סבורים כי מניעת היציאה של סטודנטים מעזה לחו"ל בשל מגפת הקורונה, וללא כל צידוק  

חוני, למשך תקופה כה ארוכה ולא מוגבלת בזמן, היא מדיניות שגויה ובלתי מוסרית. ביט
מדיניות זו מזיקה באופן קשה לסטודנטים, לחברה האזרחית בעזה, ובעקיפין, אף למדינת  

ישראל, שאמורה לשאוף לרווחת שכניה ומי שתחת שליטתה או השפעתה. יתר על כן, מדיניות זו  
הערכים שישראל מחויבת להם על פי חוקי היסוד והמשפט  אינה סבירה, וסותרת את

הבינלאומי. על כן, אנו קוראים לממשלת ישראל ולמתאם פעולות הממשלה בשטחים לפעול  
מידית כדי לאפשר לסטודנטים לצאת מעזה דרך ישראל, כדי שיוכלו להגשים את זכותם לרכוש  

 . השכלה גבוהה במוסדות אקדמיים ברחבי העולם
 
 

 ם, על החתו
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 ד"ר עדי מורנו 
 ד"ר אייל דותן 

)אמריטה( חוה טורניאנסקי  פרופ'  
 ד"ר דליה זק"ש 

 ד"ר אסף דוד 
 ד"ר טל דור 

 ד"ר יובל אילון 
 פרופ' מיכה אשר 
 פרופ' מירה בלבן 

 פרופ׳ רון הוז 
 פרופ' עדו גייגר 

 ד״ר לוי ספקטר 
נבו -פרופ' ורד סלונים  
 ד"ר שרי אהרוני 
 פרופ' דוד בלנק 
 פרופ' רון פולמן 

אל -אלירן בר   
 ד"ר אביטל דוידוביץ אשד 

ופ' יוליה רזניק פר  
 פרופ' טלי הרן 
 פרופ' אייל ניר 

 פרופ' עמוס גולדברג 
 ד"ר שלומית תמרי 

 פרופ' )אמריטה( עפרה אנסון 
קרקוצקין -פרופ׳ אמנון רז  
 ד"ר דן חיוטין 

 ד"ר איתי חרל"פ 
 ד"ר אריאלה בארי בן ישי 

 ד"ר יצחק ששון 
 ד"ר רולי רוזן 

 מיכה לשם 
 פרופ׳ עמי וולנסקי 

 איריס בונה  
אמריטוס( אלון גל )גולדברג(פרופ' )  

 פרופ' )אמריטוס( אבישי מרגלית 
 מיטל רז 

 דלאל גטאס 
 פרופ' ורד לב כנען 

 ד"ר אליזבט פרוינד 
 ד"ר תהילה רפאלי 

 ד"ר אילנה לח 
פדר -פרופ' עדנה לומסקי  

 פרופ׳ יעקב קליין 
 ד"ר אילת רהט 

 פרופ' רלי שכטר 
 שרון חגבי 

 פרופ' זהבה סולומון 
 פרופ׳ עמית פינצ׳בסקי 

 ד"ר יעלה רענן 
שיפטן -פרופ׳ אלונה נצן  
 ד״ר יפעת גוטמן 

 ד"ר נעמה בן זאב 
 ד"ר דוד סנש
 פרופ' דנה רון 

 פרופ' עמיאל ברמן 
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 פרופ' ג'וליה הורבט 
 ד"ר נורית מלניק 

 ד"ר דלית בלוך 
ר גיא שני "ד  

 פרופ' סטיב רוזן 
 ד"ר שגיא שפר 

 פרופ' חיים בראשית 
 ד"ר נעמי פרידמן סוקולר 

 ד"ר ענבל גור בן יצחק 
זהר -פרופ' איתמר אבן  

הלר -פרופ' דניאלה טלמון   
עמנואל אטקס   'פרופ  
חיים ביידנקופף   'פרופ  

 ד"ר יצחק יפה 
 פרופ׳ יצחק חן 
 נוגה ספקטור 
 ד"ר אור צוק 

 ד״ר נעם גל 


