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ל אינ� יכולי� לצאת "מדוע סטודנטי� תושבי עזה שהתקבלו ללימודי� בחו. 1

  ?מהרצועה

 סגרה ישראל 2007 השתלטות תנועת החמאס על השלטו� הפנימי ברצועת עזה ביוני   לאחר⇐ 

למעט מספר מוגבל ביותר של , ליו� בני אד� מי1.5ה זומאז היא כולאת בע, את גבולות הרצועה

, בי� השאר,  אישרה רשמית2007ביטחוני של ישראל מספטמבר �החלטת הקבינט המדיני. חריגי�

ומיסדה בכ! נקיטת אמצעי� שהחוק , "מגבלה על תנועת אנשי� מ� הרצועה ואליה"הטלת 

 לגבי החלטה זו הודעת דובר משרד ראש הממשלהראו . הבינלאומי מגדיר כענישה קולקטיבית

  .באתר המשרד

 ארגנה ישראל 2008ינואר �2007 ושוב בדצמבר 2007ספטמבר �באוגוסט, למרות ההגבלות

ל "לימודי� בחושאפשרו לחלק מ� הסטודנטי� ברצועת עזה לצאת ל") שאטלי�("מקבצי הסעות 

ומש� ישירות למעברי הגבול ניצנה וכר� שלו� שבי� ישראל ) בי� ישראל והרצועה(דר! מעבר ארז 

 480� הצליחו בס! הכול כ2008�2007אול� במהל! שנת הלימודי� האקדמית . למצרי�

רוב� איחרו . צאת פחות ממחצית מאלה שביקשו ל–סטודנטי� לצאת בהסעות אלה מרצועת עזה 

 הודיעה ישראל 2008החל מינואר . ליעדיה� והחמיצו את הסמסטר הראשו� ללימודי�להגיע 

שלא תרשה עוד לסטודנטי� לצאת מרצועת עזה והכריזה שתאפשר יציאה מהרצועה רק 

  . מאות סטודנטי� נותרו כלואי�". מקרי� הומניטאריי� דחופי�"ב

  ).6-9' עמ (סטודנטי� לכודי� בעזה: הרחקה קולקטיבית: ח גישה"ראו דו, מידע נוס&ל

  

מהי מדיניותה הנוכחית של ישראל לגבי סטודנטי� מרצועת עזה המבקשי� . 2

  ?לצאת ללימודי�

מלגאי פולברייט מעזה ה שבעמניעת יציאת� של  הבעקבות הסערה הציבורית שעורר  ⇐

גורמי� ובעקבות הלח( שהפעילו שרת החו( האמריקנית קונדוליסה רייס ו, ב"ללימודי� בארה

התרככה ישראל חלקית והסכימה עקרונית לאפשר לכמה עשרות סטודנטי� , י� בכירי�אאירופ

  ". מדינות ידידותיות"כמחווה ל, העזמ צאתל" מלגות מוכרות"בעלי 



  כי 2007,  ביולי7מיו� הצהירה במכתב , ציפי לבני' הגב, לשרת החו( של ישרא

ל לסטודנטי� מעזה הינה חלק " של אי מת� אישור יציאה לחוהמדיניות"

 שהגדירה את עזה כשטח 19.09.07ביטחוני מיו� �מהחלטת הקבינט המדיני

עוי� והטילה הגבלות על העברת סחורות ותנועת אנשי� מ� הרצועה ואליה 

  .מניטאריי�למעט מקרי� הו

יחד ע� זאת לאחר בחינת כל מקרה לגופו .  להיו� אי� שינוי במדיניות זונכו�

  ."ל"ת פניות מגורמי� מדיניי� בינבי� היתר בעקבו,  מספר חריגי�אושרו

למדינות " מוכרות"מכתבי� נוספי� מגורמי� צבאיי� מבהירי� שסטודנטי� בלא מלגות 

במכתב לעמותת . לצאת מהרצועהלא יורשו , ביותדהיינו בעיקר מדינות מער, "ידידותיות"

התגובה לבקשות ". מוכרת" להגדיר מהי מלגה סרב הצבא 2008 ביולי 15מיו� " גישה"

מסטודנטי� שאי� לה� מלגות או שמבקשי� ללמוד במדינות לא מערביות היא דחייה או 

  . התעלמות

  

  ?כמה סטודנטי� כלואי� ברצועת עזה. 3

 סטודנטי� תושבי 1,000�לאוניברסיטאות ברחבי העול� למעלה מבכל שנה מתקבלי�    ⇐

כאשר התאפשרה יציאה , בנקודות זמ� שונות בשנת הלימודי� הקודמת, למשל. רצועת עזה

עזה רצועת  סטודנטי� ומלווי� בקשות לצאת מ1,100הגישו , מוגבלת של סטודנטי� מהרצועה

  . סטודנטי� מכתבי קבלה וויזות �וגיבו את בקשותיה� במסמכי� 

רצועת עזה על לצאת מל וברצונ� "מאות סטודנטי� התקבלו לאוניברסיטאות בחו, נכו� לעכשיו

לא נדע , עזה נותר בעינומ סטודנטי� יציאת� שלאול� כל עוד האיסור על . מנת להגיע ללימודיה�

  .הרצועמהת צאל" להגיש בקשה" כיוו� שאי� כל דר! �בדיוק בכמה סטודנטי� מדובר 

ועדה הנתונה לסמכותה של , הוועדה הפלסטינית לענייני� אזרחיי� ברצועת עזה, שעברהבשנה 

רצועת עזה לצאת מרשמה אלפי תושבי� שביקשו , הרשות הפלסטינית שבסיסה ברמאללה

אול� החל מינואר ישראל .  סטודנטי� ומלווי�1,000� ממה� למעלה, במקבצי ההסעות שאורגנו

כתוצאה . רצועת עזהמת צאעל סטודנטי� להגור&  מ� האיסור כחלק, מסרבת לקבל בקשות כאלה

הפסיקה הוועדה האזרחית לרשו� , מכ! וכיוו� שאי� כל דר! להוציא סטודנטי� מרצועת עזה

). סטודנטי� לכודי� בעזה: הרחקה קולקטיבית: ח גישה" של דו9' ראו מידע נוס& בעמ. (אות�

 עזה תוכל הוועדה האזרחית מרצועת צאת לסטודנטי� לאפשרא� תשנה ישראל את מדיניותה ות

  .  איסו& של מסמכי� לגיבוי הבקשההכולל תהלי!, לחדש את הטיפול בבקשות היציאה

נופלת רוח� של יותר ויותר סטודנטי� וה� כ! , ככל שמדיניות זו נותרת בתוק& זמ� רב יותר

מתשלו� דמי הרשמה ומהגשת בקשות , ל"מתייאשי� מהגשת בקשות לאוניברסיטאות בחו

מלגות שזכו בה� סטודנטי� רבי� כבר הפסידו את מקומותיה� באוניברסיטאות ואת ה. לוויזות

  .למימו� לימודיה�



 נאלצו 2007ה לחופשה במהל! קי( ל וחזרו לרצועת עז"סטודנטי� רבי� שחיי� בחו, בנוס&

ככל שהפסקת לימודיה� . להפסיק את לימודיה� כיוו� שה� אינ� יכולי� לעזוב את הרצועה

  .כ! יהיה לה� קשה יותר לחזור ולהמשי! את הלימודי�, נמשכת זמ� רב יותר

  

  ?רצועת עזהמאת צ לסטודנטי� לאפשר הא� ישראל לא אמרה שהיא ת.4

, 2008בעיקר ביולי ובאוגוסט , )2' ראו שאלה מס" (מקרי� חריגי�"מאז האישור שנית� ל  ⇐

שקיבלו מלגות יוקרתיות ללימודי� בארצות האיחוד , ישראל לכמה עשרות סטודנטי�איפשרה 

ב " ללימודי� בארהצאתה לכמה עשרות סטודנטי� לאיפשרכמו כ� היא ; צאת מעזהל, האירופי

.  סטודנטי�70�בס! הכול מדובר בכ. נסוע לירד�וכמה סטודנטי� ע� מלגות אירופיות יכלו ל

נסעו דר! ישראל אל הגדה , בי� ישראל ורצועת עזהש דר! מעבר ארז יצאוסטודנטי� אלה 

ישראל דרשה . ומש� המשיכו למדינת היעד, אל ירד�את הגבול מ� הגדה המערבית חצו , המערבית

מאנשי , )י� ירד� והגדה המערביתב(ממעבר ארז עד לגשר אלנבי , שסטודנטי� אלה יקבלו ליווי

המדינה בה ממוקמת האוניברסיטה אליה התקבלו או שהעניקה לה� את מלגת הקונסוליה של 

  .זהו מנגנו� מכביד ומגביל. הלימודי�

  :כולל, מאות סטודנטי� נותרי� כלואי�

ב שעדיי� מחכי� לליווי החוצה "יות ולארהאות אירופמדינסטודנטי� שמבקשי� להגיע ל •

 ;עת עזהמרצו

 ;סטודנטי� בלא מלגות •

מדובר " (ידידותיות"ות שישראל אינה מגדירה כמדינסטודנטי� שמעונייני� לנסוע ל •

 ;) באסיה ובמזרח התיכו�,במזרח אירופהכולל , ות מכל רחבי העול�מדינב

שלא פורטו " סיבות ביטחוניות"רצועת עזה מלצאת מסטודנטי� שישראל סירבה לבקשת�  •

  .   חסוי שהסטודנטי� אינ� יכולי� לבחו� אותו או לערער עליוהמבוססות על מידע

סטודנטי� אלה נמצאי� בסכנה , בעוד מועדי� אקדמיי� חולפי� וקורסי� מתחילי� בלעדיה�

  . �שה� זכאי� לההמלגות ואת באוניברסיטאות ברחבי העול� לאבד את מקומותיה� 

  

  ? מדוע לא יכולי� הסטודנטי� ללמוד ברצועת עזה.5

באוניברסיטאות . האפשרויות לרכישת השכלה גבוהה מוגבלות, כבושי�הבכל רחבי השטחי�    ⇐

  .ותמוגבלפלסטיניות אי� מסלולי לימודי� לתואר שלישי ואפשרויות הלימודי� לתואר שני ה

שני   היצע תוכניות הלימודי� לתואר. במיוחדבעייתימצב ההשכלה הגבוהה בתו! רצועת עזה 

כולל ריפוי , רפואיי� רבי�� רפואיי� ופרהמקצועות. ה שבגדה המערביתמצומצ� עוד יותר מז

המגבלות של . ללמוד בעזהכלל  לא נית� �רפואת שיניי� ופיזיותרפיה , קלינאות תקשורת, בעיסוק

מ� ההגבלות על כניסת� לרצועת עזה , בי� השאר, מערכת ההשכלה הגבוהה ברצועת עזה נובעות

.  שנות שליטתה בגבולותיה של הרצועה41 מדיניות שכפתה ישראל בכל �של מי שאינ� תושביה 



ל ואפילו מ� "באמצעות הגבלות אלה מנעה ישראל את כניסת� לרצועה של מרצי� וחוקרי� מחו

אלה כוללי� ה� את מי שביקש להיכנס לרצועת עזה כדי להשתת& בפעילויות . הגדה המערבית

תלב בסגל האקדמי ש� ולקבל על עצמ� משרות אקדמיות נקודתיות וה� את אלה שרצו להש

  . לטווח ארו!

ל "ישראל הגבילה את האפשרויות של מרצי� ואקדמאי� החיי� ברצועה לצאת לחו, במקביל

. 2007הגבלות חמורות אלה הפכו לאיסור תנועה גור& החל מיוני . לפעילות אקדמית ומחקרית

, במדינות ערב, ת בגדה המערביתקשרי� בי� האקדמיה ברצועת עזה והקהילה האקדמי, כ!

  .  נפגעי��במדינות המערב וביתר העול� 

 2000משנת . הגבלות התנועה שכפתה ישראל על סטודנטי� תושבי רצועת עזה חמורות א& יותר

אסרה ישראל לחלוטי� על תושבי� פלסטיני� של רצועת עזה ללמוד בגדה המערבית ואסרה על 

.  אקדמיי� ישראלי� להיכנס לישראל לש� לימודיה�תושבי רצועת עזה שהתקבלו למוסדות

ל היא אפוא האפשרות האחרונה שנותרה לסטודנטי� המעונייני� לרכוש השכלה "הנסיעה לחו

  .אקדמית בתחומי� הרבי� שאינ� מוצעי� ברצועת עזה

  

  ? האי" ישראל מונעת מסטודנטי� לעזוב בשל איומי� ביטחוניי� קונקרטיי�.6

קבינט ה החלטה שקיבלה מסטודנטי� לעזוב את רצועת עזה בעקבות  ישראל מונעת.לא  ⇐

להגביל את חופש התנועה של אנשי� אל רצועת עזה , 2007 בספטמבר 19� בבטחוני�המדיני

. ידי חמושי� ברצועת עזה על מטרות אזרחיות בתו! ישראל�בתגובה לירי טילי� על, וממנה

ועת אנשי� אל רצועת עזה וממנה ומותירה המדיניות מטילה מגבלות על מעבר סחורות ועל תנ

הגבלות אלה אינ� מוטלות על מנת להתמודד ע� איו� ביטחוני . פתח צר למקרי� הומניטאריי�

ה להפעיל לח( על ממשלת נהמטרה המוצהרת הי; קונקרטי שיוצרת תנועת אנשי� וסחורות

ישראל ג� . עההחמאס ברצועת עזה באמצעות הטלת מגבלות על האוכלוסייה האזרחית ברצו

הענשת אזרחי� על מעשי� . החייל גלעד שליטהתנתה את פתיחתו של מעבר רפיח בשחרורו של 

מכתבה של  שרת . שלא עשו מפרה את האיסור הקבוע בחוק הבינלאומי על ענישה קולקטיבית

מבהיר שישראל החליטה למנוע ) 2' ראו שאלה מס (2008 ביולי 7החו( ציפי ליבני מיו� 

 לעזוב את רצועת עזה לא בגלל טענות בדבר סיכוני� ביטחוניי� אלא כחלק ממדיניות מסטודנטי�

 מיליו� איש ברצועת חו& צרה שישראל שולטת במידה רבה על 1.5של ענישה קולקטיבית שכולאת 

  . גבולותיה

 נסיבות פוליטיות שאינ� בעקבותהחוק הבינלאומי אוסר על הענשת סטודנטי� ואזרחי� אחרי� 

 כולל �סטודנטי� בעזה זכאי� לזכויות אד� תחת כל מערכות החוק הרלבנטיות . בשליטת�

  . ההומניטארי הבינלאומי והחוק הישראלימשפטה

  

  ?מרצועת עזהלצאת  מדוע ישראל היא האחראית לאפשר לסטודנטי� .7

 ישראל מסוגלת לממש את מדיניות הסגר שלה בשל שליטתה המתמשכת על הגבולות בי� ⇐

של תוכנית , 2005בספטמבר , שליטה זו נמשכת למרות מימושה. והעול� החיצו�רצועת עזה 



אשר במסגרתה פינתה ישראל מרצועת עזה מתקני קבע צבאיי� והתנחלויות " ההתנתקות"

ישראל שולטת שליטה מלאה במי� הטריטוריאליי� ובמרחב האווירי של רצועת עזה . אזרחיות

ישראל מקיימת שליטה ניכרת במעבר , בנוס&. ה וישראלוכ� במעברי הגבול היבשתיי� בי� הרצוע

הגבול היבשתי בי� רצועת עזה ומצרי� כיוו� שיש לה זכות להטיל וטו על פתיחת מעבר רפיח 

ביחד ע� השליטה על היבטי� משמעותיי� , השליטה הישראלית על התנועה. לתנועה רגילה

יוצרות מחויבויות של , ת המיסוי כגו� מרש� האוכלוסי� ומערכאחרי� של החיי� ברצועת עזה

  .ישראל מכוח דיני הכיבוש ומכוח הוראות חוק בינלאומיות אחרות

-26' במיוחד עמ, צועת עזהמעמדה המשפטי של ר: כובשי� מנותקי�ח גישה "למידע נוס& ראו דו

28.  

  

  ? דר% מעבר רפיח בי" רצועת עזה ומצרי�אינ� יכולי� לצאת מדוע סטודנטי� .8

 והתנגדותה של ישראל לפתיחתו מחדש היא 2007מעבר רפיח היה סגור לתנועה רגילה מיוני    ⇐

נועה הסכ� בדבר ת"הפעלתו של מעבר רפיח מנוהלת על פי . גור� מרכזי בסגירתו המתמשכת

שהוסכ� בי� ישראל והרשות הפלסטינית ) Agreement on Movement and Access" (וגישה

הרשות הפלסטינית אמורה להפעיל את מעבר , הסכ�העל פי תנאי . 2005ב בנובמבר "בתיוו! ארה

ישראל אמורה לבקר את מילוי תנאי ההסכ� באמצעות מצלמות וידיאו , רפיח בצד הפלסטיני

והאיחוד האירופי אמור לפקח פיזית על פתיחת , צעות בקרה על רשימות נוסעי�במעגל סגור ובאמ

כ! פותחת מצרי� את המעבר �אחר. המעבר באמצעות מכשירי בקרה המוצבי� במעבר רפיח עצמו

 ,פיח בלא השתתפות כל הצדדי� האלהעל פי תנאי ההסכ� אי אפשר לפתוח את מעבר ר. בצד שלה

בחודשי� האחרוני� תיאמו חמאס ומצרי� . עומד על הפרקוהסכ� חדש לפתיחת רפיח אינו 

ה קיימאול� לא הת, בעיקר למקרי� הומניטאריי� ולעולי רגל, רפיחמעבר פתיחות מוגבלות של 

  .ה דר! המעברסדירתנועה 

  

  ? מדוע מופעל לח' על ישראל ולא על מצרי�.9

שאת באחריות העיקרית  נו�  הכובש ברצועת עזהכוח כ� ישראל, פי המשפט הבינלאומי�על  ⇐

בכפו& רק להגבלות ביטחוניות , לאפשר חופש תנועה של סחורות ואנשי� אל רצועת עזה וממנה

רצועת את  מכנהביטחוני ה�החלטת הקבינט המדיני). ולא כטקטיקת לח((בשל איומי� בפועל 

 אינה מעניקה לממשלה סמכות משפטית לכפות מדיניות סגר שהרסה את "שטח עוי� "עזה

  .כלתה של רצועת עזה וערערה את רווחתה של אוכלוסייתה האזרחיתכל

. ממדינות שכנות ומבפני�,  מרשויות ברצועת עזה�לח( אכ� מופעל על מצרי� ממקורות שוני� 

קראו לממשלת מצרי� לאפשר יציאה של , בעיקר מצריי�,  ארגוני זכויות אד�23, לאחרונה

. וני זכויות אד� אחרי� באזור מצטרפי� לקריאה זוארג. סטודנטי� מרצועת עזה דר! מעבר רפיח

בעיקר למקרי� , "לשחרר לח( "מנת� על,מצרי� הרשתה לפתוח זמנית את רפיח פעמי� ספורות

התירה , באחד מ� המקרי� הנדירי� האלה של פתיחת המעבר,  באוגוסט30-31�ב. הומניטאריי�

 בספטמבר הצליחו 20-21�ב. פיח סטודנטי� לעזוב את רצועת עזה דר! מעבר ר100�מצרי� לכ



אול� מצרי� מסרבת לפתוח את המעבר לתנועה .  סטודנטי� ובני משפחותיה� לחצות60עוד 

  .שהשתתפותה נדרשת על פי תנאי ההסכ� לניהול פתיחת המעבר, רגילה בלא אישור של ישראל

  

  ?סטודנטי�מרק חופש התנועה נמנע  הא� .10

, הוא מונע מה� גישה לטיפול רפואי.  מיליו� אזרחי�1.5הסגר על רצועת עזה כולא . לא  ⇐

הוא מונע מה� להתאחד ע� בני משפחה ,  ותעסוקתיותולהזדמנויות כלכליות למקורות פרנסה

הגבלות תנועה אלו חמורות במיוחד במקרה . ג� מונע מה� כל אפשרות לנסוע מטעמי� שגרתיי�ו

.  העול� החיצו� וע� הגדה המערביתתלויה בקשר ע�אשר , של שטח קט� וצפו& כרצועת עזה

. הגדה המערבית ורצועת עזה מהוות יחידה טריטוריאלית אחת ויש ביניה� תלות הדדית

פגיעה  � בשיטתיות את זכויות האד� שלה� פוגעסטודנטי� אינ� אלא חלק מ� האנשי� שהסגר 

  .לא רק לה� אלא לעתיד החברה הפלסטינית ברצועת עזהשמזיקה 

  

  

  

  ?זוראי% אפשר לע

 על מנת org.trappedingaza.wwwהיכנסו לאתר : הצטרפו לקמפיי" של גישה  �

לקרוא למנהיגי ישראל לכבד את זכות� של הסטודנטי� ברצועת עזה לנסוע ואת 

  .זכות� לגישה לחינו!

  . העבירו מסמ! זה לאחרי�:הפיצו מידע  �

, סטודנטי�, מכתבי� ומאמרי דעה מאת אקדמאי�,  הצהרות:עו עמדהבי ה�

, הקוראי� לאפשר לכל הסטודנטי� ברצועת עזה יציאה מיידיתואחרי� עיתונאי� 

מעלי� את המודעות לנושא ותורמי� ללח( על ממשלת ישראל לשנות את 

  .מדיניותה


