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מאות צעירות וצעירים פלסטינים כלואים ברצועת עזה  �

 .ל" יכולים לצאת ללימודים אקדמיים בחואינםו

 

 הסגר שמטילה ישראל על עזה מונע מאותם צעירים את �

ומפורר את , ללמוד ולהתפתח,  לנועם זכותמימוש

 . הפלסטיניתהאזרחיתהקהילייה האקדמית והחברה 

 

בשנה שעברה איבדו מאות סטודנטים מעזה את  �

ובמידה והסגר , ל" בחויהם באוניברסיטאותמקומות

 מאות סטודנטים לא יצליחו להגיע ללימודיהם גם -יימשך 

 .בשנת הלימודים הקרובה

 

  וסטודנטיתעמותת גישה קוראת לאפשר לכל סטודנט �

 . םודיה לצאת מעזה ולהגיע ללימםלממש את זכות
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   מליו� מנותקי�1.5

  מבוא

  

שלטו$ הפנימי של הרשות במהלכו השתלטה תנועת החמאס על מנגנוני ה, 2007מאז חודש יוני 

כחלק ממכלול , מפעילה ישראל מדיניות של סגר כמעט מוחלט על עזה, הפלסטינית ברצועת עזה

 �1.5מדיניות זו מונעת מ. 1צעדי ענישה קולקטיבית בה& נוקטת ישראל כלפי תושבי הרצועה

, פואיי&טיפולי& ר.  אליהשובלצאת מ$ הרצועה ולאת האפשרות מליו$ תושביה של רצועת עזה 

נסיעות לצרכי ,  והשתלמויותלימודי& גבוהי&

ביקורי& משפחתיי& ואיחוד , עבודה ומסחר

,  כל אלו נמנעי& מתושבי הרצועה�משפחות 

בי$  .נחס&הקשר בינ& לבי$ העול& החיצו$ ש

 מאות צעירות וצעירי&  ג& ישנ&עזהתושבי 

 �ל "שהתקבלו ללימודי& במוסדות אקדמיי& בחו

  . להגיע ללימודיה&פשר לה& אינו מאא) הסגר 

מהמש)  מתאפשר כתוצאה הסגר מדיניות &יישו

ג& לאחר יישומה של תכנית , גבולות בי$ רצועת עזה והעול& החיצו$שליטתה של ישראל על ה

מי& הטריטוריאליי&  שליטה מלאה בממשיכה לשלוטישראל . 2005בספטמבר " התנתקות"ה

  מפעילה ישראל,כ$כמו  .רי& בי$ הרצועה לבי$ ישראל$ במעבוכ, מרחב האווירי של רצועת עזהוב

מטילה ווטו על תו) שהיא , שליטה מהותית על המעברי& היבשתיי& בי$ עזה לבי$ מצרי&

,  למרות שליטתה על גבולותיה של רצועת עזה.2 לתנועה סדירהמעבר רפיחהאפשרות לפתוח את 

תו) נקיטת מדיניות  ,עזהחית ב כלפי האוכלוסייה האזר ישראל בשיטתיות מחובותיהמתנערת

הפעלת לח( על האוכלוסייה האזרחית ש& במטרה להשפיע על תנועת החמאס ועל קבוצות ל ש

  .  ותו) הפרת הוראות המשפט הבינלאומי�חמושי& בעזה 

 הביא , הסגרבה מיושמת מדיניותשנה לאור) השהפ) כמעט הרמטי , בידודה של רצועת עזה

 היא אחת הנפגעות מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה. ית ברצועהלהתפוררותה של החברה האזרח

. ל" של סטודנטי& תושבי עזה לצאת ללימודי& בחוהאפשרותחוסר בשל , העיקריות ממדיניות זו

 אלא ,הקשורי& לסטודנט זה או אחרטעמי& ביטחוניי&  אינה מנומקת באמצעותהגבלה זו 

לחופש  רפת בזכות& של הסטודנטי& היוצרת פגיעה גושל סגרחלק ממדינות כוללת מהווה 

  .תנועה ולרכישת השכלה

                                                
1

 נוסח ;2007 בספטמבר �19 ו5מתאריכי& בטחוני �ת הקבינט המדיניו בהחלטשרפו מדיניות זו קיבלה ביטוי מ

 .il.gov.pmo.www: ד ראש הממשלהההחלטות זמי$ לקריאה באתר משר
2

�29 'עמ, 2007ינואר , מעמדה המשפטי של רצועת עזה: כובשי� מנותקי�,  מרכז לשמירה על הזכות לנוע� גישה 
כגו$ שליטה במערכת המסי& ובמרש& האוכלוסי$ , לטוניות ברצועה ישראל א- ממשיכה להפעיל סמכויות ש.47
 . 49�53 'עמ, ש&): זה ומי רשאי להתגורר בהלרבות הסמכות לקבוע מיהו תושב רצועת ע(

מניעת הגעת� ללימודי� של מאות 

צעירות וצעירי� שהתקבלו למוסדות 

אחת את מהווה ל "אקדמיי� בחו

הסגר  החמורות של ומפגיעותי

  שמטילה ישראל על רצועת עזה
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  תחת סגרהשכלה 

  עזהרצועת מערכת ההשכלה הגבוהה ב

  

מסלולי לימודי&  :הינ$ מוגבלות האפשרויות לרכישת השכלה גבוהה בשטחי הרשות הפלסטינית

ואפשרויות , לתואר שלישי אינ& קיימי& כלל במוסדות ההשכלה הגבוהה הפלסטיניי&

בשלוש : מצב ההשכלה הגבוהה ברצועת עזה חמור עוד יותר .י& לתואר שני מצומצמותהלימוד

ומספר מצומצ& , האוניברסיטאות ברצועה נית$ ללמוד רק חלק ממקצועות התואר הראשו$

ה את מרבית המקצועות הרפואיי& זלא נית$ ללמוד בע. ביותר של תוכניות לימוד לתואר שני

  . רפואת שיניי& ופיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, יסוקריפוי בעכגו$ , רפואיי&� הוהפר

 על כניסת& מההגבלות, בי$ השאר, מצבה הקשה של מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה נובע

 השני& בה$ היא שולטת 41לאור)  ישראל  הגבלות שהטילה�לרצועה של כל מי שאינ& תושביה 

של מרצי& וחוקרי& ממדינות  לרצועה  ישראל את כניסת& מנעה,במסגרת הגבלות אלו. בעזה

 או לש& ,לעזה לצרכי פעילות אקדמית נקודתישביקשו להגיע , זרות או מהגדה המערבית

 במערכת ההשכלה השתלבות ארוכת טווח

הגבילה ישראל את , במקביל. 3הגבוהה ש&

אפשרויותיה& של מרצי& ואקדמאי& החיי& 

 .ל"ת לפעילות אקדמית ומחקרית בחובעזה לצא

גורפת הגבלת תנועה אלו הפכו לרות חמוהגבלות 

את אנשי ישראל ניתקה כ) . 2007יוני מ החל

 מ$ הקהילייה האקדמית האקדמיה ברצועת עזה

בארצות המערב , בארצות ערב, גדה המערביתב

  .ובעול& כולו

הגבלות התנועה שמטילה ישראל על הסטודנטי& 

סטודנטי&  של פ$ גור- מעבראסרה ישראל באו 2000מאז שנת : תושבי עזה חמורות עוד יותר

 ושבי עזהכניסת& לישראל של תוכ$ אסרה על , 4תושבי עזה לגדה המערבית לצור) לימודיה&

אפשרות הל "נסיעה לחוהנותרה , כ) .5אשר התקבלו ללימודי& במוסדות אקדמיי& ישראלי&

 מאז. הרבי& שאינ& קיימי& ברצועת עזה  הלימודבתחומיהשכלה אקדמית היחידה לרכישת 

ובכ) מגבילה את שאיפותיה& של ,  מטילה ישראל הגבלות חמורות ג& על אפשרות זו2007יוני 

לתרו& באמצעות ההשכלה שירכשו לפיתוחה ולשגשוגה של החברה צעירי& רבי& מעזה 

  .הפלסטינית

                                                
 .31 'עמ,  כובשי� מנותקי�,  גישה'ר 3
להשכלה נייר עמדה בנושא הגבלת גישת� של סטודנטי� פלסטיני� ,  מרכז לשמירה על הזכות לנוע�גישה  4

עשרה סטודנטי& תושבי הגישה עשר עתירות כנגד הגבלה גורפת זו בשמ& של " גישה" עמותת .2006דצמבר , גבוהה
חמדא�  11120/05צ " בג'ר. ידי בית המשפט�העתירות נדחו על .ריפוי בעיסוק בגדה המערביתללמוד שביקשו , עזה
 ).טר& פורס&, 7.8.2007 ביו& נית$ ( ותשע עתירות קשורות' ואח אלו! פיקוד דרו�' נ'ואח

5
 .)4.6.2007נית$ ביו& ( 'ואח אלו! פיקוד הדרו� 'נ 'ואחמדהו�  4496/07צ "ג ב'ר 

  

ישראל ניתקה את מערכת ההשכלה 

 בעזה מ� הקהילייה הגבוהה

ל " הלימודי� בחו����האקדמית בעול� 

ה� האפשרות היחידה כמעט עבור 

זה המבקשי� ללמוד לתארי� צעירי ע

 מתקדמי�
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        וה'ויסא� אבו עג

,  הסביבהיעדמ להגיע ללימודי תואר שני ב2001מנסה מאז שנת ה, תושב העיר עזה, 31ב$ 

  .בריטניה, ת נוטינגה&יטבאוניברס& התקבל ללימודיו

  "גישה"עמותת : צילו&

  

. וה& רלוונטיי& במיוחד בעזה,  באופ$ מיידי לחיי כל אד& ואד&י&י הסביבה קשורמדע"

 ,הביוב אינו מטופל כראוי, ולכ$ הלכלו) מורגש בכל פינה,  נמצאות על ס- קריסהכא$התשתיות 

לימודי& במדעי קיי& מסלול לא באוניברסיטאות בעזה  .& ביותרמיההאוויר מזוהמי& וו

 מחקר ולימוד בתחו& מכו$ל ולהקי& כא$ "והחלו& שלי הוא לחזור מהלימודי& בחו ,הסביבה

דרדרות החמורה תבעיקר לאור הה, בעזה ישנו צור) דחו- במומחי& סביבתיי& .הסביבתי

   ."י&האחרונה במצב התשתיות ובאיכות החיי& של התושב

 ללמוד התקבלתי: תסכולי& חוזרי& ונשני&בשבע השני& האחרונות עוברות עלי בניסיונות ו"

כ) ניסיתי �אחר. בגלל המצבלא יכולתי להגיע ללימודי& א) לצערי ,  שבישראלבמכו$ ערבה

 בשנה שעברה התקבלתי .ידי הישראלי&�נמנע ממני עלהדבר א) , לנסוע ללמוד בגרמניה

השנה  .א) בגלל הסגר לא יכולתי לנסוע, ה והצלחתי להשיג מלגה מלאהללימודי& בבריטני

כל מה שאני  .ואני שוב מנסה לצאת וחושש שלא אצליח, פע& נוספתהסכימו לתת לי את המלגה 

  ."רוצה הוא סו- סו- להגיע לאוניברסיטה וללמוד
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  סגרכרוניקה של 

  2008 מאי � 2007יוני 

  

 1.5הפכה את מעבר ארז לשער היחיד לעול& החיצו$ עבור  2007סגירתו של מעבר רפיח ביוני 

, של תושבי הרצועההרוב המכריע ר סגור עבוג& שער זה נותר . מליו$ תושביה של רצועת עזה

מדינת ישראל אינה שו, זקוקי& לטיפול רפואי מציל חיי&החולי&  בעיקר �למעט מקרי& בודדי& 

סוחרי& ,  אחרי&חולי&, ת אלפי סטודנטי&עשרו. 6מתנגדת לכניסת& לתחומיה לצור) הטיפול

  .  כול& נותרו כלואי& ברצועת עזה�ל "ואנשי& שקרובי משפחת& חיי& בגדה או בחו

ל נרשמו בוועדה " לצאת מרצועת עזה לחואלו שביקשו, עד לאחרונהמאז סגירת מעבר רפיח ו

  הישראליתאשר ניסתה לתא& את יציאת& ע& מנהלת התיאו& והקישור, האזרחית הפלסטינית

במשרדי הוועדה . מעברההאחראית על מת$ אישורי יציאה מהרצועה דר) , שבמעבר ארז

ראל אול& יש, ל"האזרחית הצטברו אלפי פניות של תושבי הרצועה המבקשי& לצאת לחו

  .איפשרה את יציאת& של מאות בודדות

רז ישירות אשר איפשרו יציאה של תושבי עזה ממעבר א, ישראל הפעילה שני מקבצי הסעות

בעקבות הלח( שנוצר בתו) הרצועה , זאת. למעברי& ניצנה וכר& שלו& שבי$ ישראל למצרי&

ל "( בשמ& של תושבי עזה הזקוקי& לצאת לחו" ובעקבות עתירות שהוגשו לבג2007מאז יוני 

 � באמצעות ההסעות  סטודנטי& בלבד הצליחו לצאת מרצועת עזה�480כ, בס) הכל. בדחיפות

א) מרבית& הגיעו ללימודיה& , 2007�2008 במהל) השנה האקדמית � המבקשי& פחות ממחצית

שנה למעלה מאל- סטודנטי& ביקשו לצאת אותה ב. באיחור והפסידו את הסמסטר הראשו$

ל עקב "ידוע של צעירי& נוספי& וויתרו מראש על הלימודי& בחו�ומספר לא, מהרצועה

אינה מאפשרת לסטודנטי& מרצועת כלל ישראל  13.1.2008 מאז 7.אפשרויות היציאה המוגבלות

א- לא מצומצ&  � שיאפשר את יציאת& כרגע אי$ מנגנו$ כלשהוו, ל בדר) זו"עזה לצאת לחו

  .הסעותרותי כמנגנו$ השריו

נפרצה גדר הגבול , לחלוטי$כמעט הרמטי חודשי& של סגר  �7למעלה מלאחר , 2008 בינואר �23ב

עשרות אלפי פלסטיני& יצאו מרצועת .  ימי&�4 כ למש)יח באזור רפעת עזה ומצרי&שבי$ רצו

, חלק מתושבי הרצועה. ובדלק שאזלו ברצועהמצרכי& חיוניי&  כדי להצטייד בסיניצפו$ עזה ל

                                                
6
 רופאי& לזכויות 'ר. ישנ& מקרי& רבי& בה& ישראל מונעת את כניסת& של חולי& מעזה לטיפול רפואי בתחומיה 

 .www.phr.org.il: באתרלקריאה  זמי$ ;2007וסט אוג, אתי�גילוי דעת רפואי: מדיניות ישראל במעבר ארז, אד&
  :  ג&'רו

World Health Organization, Health Sector Surveillance Indicator Monitoring the Health 
Sector in the OPT, Issue No. 22, Feb- Mar 2008. 

 בספטמבר �6 באוגוסט ל26בי$ התאריכי& .  סטודנטי& לצאת מרצועת עזה�1,100עד חודש ספטמבר המתינו כ 7
 נותרו ברצועה �17.10.2007אול& נכו$ ל,  סטודנטי&�80מתוכ& כ,  איש�550 הסעות מסוג זה כ4 יצאו במסגרת 2007

) זוג וילדי&�בני( בני משפחה של סטודנטי& �40 וכ, סטודנטי&�670בה& כ, ל" אנשי& שהמתינו לצאת לחו�6,400כ
והסעה נוספת ואחרונה עד , 2007 בדצמבר 2�11התקיימו בי$ התאריכי&  הסעות נוספות 6. שביקשו להילוות אליה&

 �1,400 התאפשרה יציאת& מהרצועה של כ הסעות אלו במסגרת.13.1.2008ח זה התקיימה ביו& "למועד יציאת דו
  . סטודנטי& ומלוויה&�403כוביניה& , איש
זמי$ לקריאה ; 2007אוקטובר , ראל מנטרלת את תנועת ההשכלה בעזהיש,  מרכז לשמירה על הזכות לנוע�גישה  'ר

 .org.gisha.www: באתר
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ת חולפשנה האקדמית ההבמש" 

איפשרה ישראל את יציאת� מעזה של 

פחות ממחצית הסטודנטי� שנרשמו 

הפסידו את רוב�  ����  ל"ללימודי� בחו

 הסמסטר הראשו� ללימודיה�

פריצת הגבול .  דר) מצרי&ל"הצליחו לנצל את פריצת הגבול כדי לצאת לחו, ובה& ג& סטודנטי&

ל ש את מספר& אמודקשה ל. שוב לבית&איפשרה ג& למאות תושבי& שנתקעו מחו( לעזה ל

 בה& הגבול היה  הבודדי&ימי&ה מהל) שהצליחו לצאת ב,ושל הסטודנטי& בתוכ&, תושבי עזה

שכבר הפסידו למעלה מסמסטר , רבי&סטודנטי& עבור  מועד זה היה מאוחר מדי אול&, פרו(

ואת המלגות  באוניברסיטאות ובשל כ) איבדו את מקומותיה& ,וחצי מתו) תקופת לימודיה&

  .שהוענקו לה&

בה& נפתח המעבר תו) וחריגי& & ספורי& אירועי למעט ,מעבר רפיח נותר סגורבהמש) נותר 

 ,למשל, כ) אירע.  כאשר מרבית העוברי& בו היו חולי&,תיאו& בי$ מצרי& וכוחות החמאס בעזה

יח נפתח  מעבר רפכאשר, 2008 ברצועה במר(שהתקיי& רחב היק- ישראלי עת מבצע צבאי ב

ג&  כ) אירע. לצור) פינוי פצועי& דרכו למצרי&

 אז, 2008 במאי �12 ו10בי$ התאריכי& 

אות בודדות של חולי& למשרה מצרי& איפ

 באות$. להיכנס לשטחה בעלי תושבות זרהו

 פעמי& בודדות בה& נפתח מעבר רפיח באופ$

 לא ניתנה לסטודנטי& ולאלפי& אחרי& מוגבל

   .האפשרות לצאת מעזה

מעבר רפיח סגור לתנועה סדירה של בני , יו&כ

אד& ומדינת ישראל ממשיכה להתנגד באופ$ 

 ההסדר הואהסכ& זה . 8גלוי ומוצהר לפתיחתו

מדינת ישראל . של המעברהסדירה המשפטי היחיד הקיי& היו& שיכול לאפשר את פתיחתו 

בר תנועה מתנגדת לפתיחתו של מעבר רפיח ומסברת להשתת- בפתיחה במסגרת ההסכ& בד

  9.וגישה

 שיאפשר ,הוות תחלי- למנגנו$ קבוע ומוסדרמפתיחות אקראיות ומוגבלות של מעבר רפיח אינ$ 

התנגדותה  , שליטתה של ישראל בגבולותיה של רצועת עזה.ל"יציאה של תושבי& מעזה לחו

ה להפעיל על חייה& של תושבי משיכוהשליטה האפקטיבית שהיא מ מעבר רפיח ו שלפתיחתל

 .ל"יציאה מעזה לחור מנגנו$ ימשפטית להסדה החובאת המטילה על ישראל  ,עזה

                                                
8
, גישה; ' ואחקוד הדרו�אלו! פי'  נ' ואחאבו לב� 6475/07צ " לעתירה בבג29.6.2007תגובת המדינה מיו& ' ר 

 �ישראל ,  עקרונות מוסכמי� להפעלת מעבר רפיח�הסכ� בדבר תנועה וגישה "; 29�34 'עמ,  כובשי� מנותקי�

 .il.gov.mfa.www:  זמי$ לקריאה באתר;2005 בנובמבר 15, הרשות הפלסטינית
 . אלו! פיקוד הדרו�' אבו לב� נ6475/07צ " לעתירה בבג29.6.2007תגובת המדינה מיו�  9
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  לסטודנטי�אי� יציאה 

  2008�2009 השנה האקדמית לקראת עמדתה של ישראל

  

ת הביטחו$ בדבר הצור) בהסדרת מנגנו$ כמערבפני " גישה"עמותת מתריעה מזה זמ$ מה 

החשיבות והדחיפות שביצירת . 10ל"שיאפשר לסטודנטי& תושבי עזה לצאת ללימודיה& בחו

דווקא , בר&. 2008�2009מנגנו$ מסוג זה הולכות וגוברות ע& התקרבותה של השנה האקדמית 

כי אי� הודיעה ש, ח זה ניכרת הקשחה בעמדותיה של מדינת ישראל"תו של דוכתיבבתקופת 

ות הבטחבניגוד ל, זאת . ל"ללימודיה� בחולצאת בכוונתה לאפשר לסטודנטי� תושבי עזה 

  .הסעותשניתנו בעבר להפעלת$ המחודשת של ה

גורמי& במשרד מתא& פעולות הממשלה מסרו , "גישה"ובה לבקשות שהגישה עמותת גתב

בעת הנוכחית מתאפשרת יציאת תושבי� מרצועת עזה במקרי� הומניטריי� "בשטחי& כי 

צעיר תושב עזה  בעניינו של  בבית המשפט העליו$בעת דיו$ .11"חריגי� ורפואיי� דחופי� בלבד

על מדינת ישראל לא " כי ,פרקליטות המדינה הרחיבה וטענה, ל"המבקש לצאת ללימודי& בחו

כניסת� "וזאת בטענה ש, ל"סטודנט לחוהלאפשר את יציאתו של " מוטלת כל חובה משפטית

ל נמצאת הרבה מעבר לר! "של סטודנטי� מעזה לישראל לש� יציאת� ללימודי� בחו

   12".טל על ישראל לקיי�ההומניטרי אותו מו

 המהווה את הגור& העיקרי השולט בפועל על �באמצעות טיעו$ זה מתנערת מדינת ישראל 

את להבטיח  מחובתה לאפשר את קיומ& של חיי& תקיני& ברצועה ו� גבולותיה של רצועת עזה 

ש המוטלות על ישראל מכוח דיני הכיבו, חר- החובות הללו 13.רווחת& של תושביהזכויותיה& ו

רואה את חובותיה כלפי תושבי מדינת ישראל , אד&ה בדבר זכויות ומכוח האמנות הבינלאומיות

קריסתה המוחלטת של להמובילות פעולות ב ונוקטת � 14"מינימו& הומניטרי"ת לומוגבלכעזה 

  .החברה האזרחית בעזה

  

  

                                                
 ד נע& פלג לשר הביטחו$ בעניי$ יצירת מנגנו$ להסדרת הגעת& של סטודנטי& תושבי רצועת"מכתב מעו, למשל, 'ר 10

 במהל) החודש שקד& להוצאת הוגשוכ$  .)ח"המכתב נמצא ברשות מחברי הדו (23.3.2008, ל"עזה ללימודיה& בחו
 ' נ' נאי! ואח4389/08צ "בג ' ר:ל"צ בשמ& של סטודנטי& המבקשי& לצאת ללימודיה& בחו" עתירות לבג3 ח"הדו

 נגד שר ' עביד ואח4387/08צ "בג; 'ח נגד שר הביטחו� וא'וה ואח' אבו עג4385/08צ "בג; 'שר הביטחו� ואח
  .' שר הביטחו� ואח' נ'אבו האש� ואח 3794/08צ "בג; 'הביטחו� ואח

11
לעמותת ,  במשרד לתיאו& פעולות הממשלה בשטחי& קצי$ פניות הציבור'ע,  של סר$ חוסא& דגשו מכתב'ר 
  .)ח"דו הברשות מחבריהמכתב נמצא ; הוספהשבציטוט ההדגשה  (21.2.2008  מיו&"גישה"

 'ר. טיפול רפואי מציל חיי&ג& במקרי& של צור) ב הצבא מגביל את היציאה מ$ הרצועה יש לציי$ כי , יתר על כ$
  . לעיל6הערה 

12
   .'אלו! פיקוד הדרו� ואח' נ' עבאסי ואח 3594/08צ "בגב 27.4.2008 תגובת המדינה מיו& ' ר

13
  .59�90 'עמ, 4פרק , כובשי� מנותקי� ' ר

14
  עתירה זו במסגרת.)30.1.2008נית$ ביו& , טר& פורס& ( נגד ראש הממשלה'אל בסיוני ואח 9132/07צ " בג' ר

לפיה חובותיה כלפי תושבי עזה מוגבלות להימנעות מגרימת , קיבל בית המשפט העליו$ את טענתה של המדינה
ובראש& , כויות האד&וזאת בניגוד לעמדת& של עשרת ארגוני ז, "צרכי& ההומניטריי& של תושבי עזהפגיעה ב"

  .אשר הגישו את העתירה, "עדאלה"ו" גישה"הארגוני& 
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 "גישה"עמותת : צילו&                                                                           

  : בעזהגור� בוועדה האזרחית הפלסטינית

 אנו ריכזנו את, ל"י עזה המבקשי& לצאת לחו עבור תושבכאשר התקיימו הסעות, בעבר"

אי$ מנגנו$ כלשהו ,  כיו&.מפקדת התיאו& והקישור הישראלית בארז ל$והעברנו אותהבקשות 

את לקבל מידינו הישראלי& מסרבי& אפילו ... שמאפשר יציאה של תושבי עזה מהרצועה

כל מגיעות אלינו : שהוועדה האזרחית נמצאת במצב מאוד רגי. הבקשות הנוגעות לנושאי& אלה

א) אי$ באפשרותנו ,  שרואי& אותנו כתקוות& היחידה,בקשות רבות מצד תושבי עזההזמ$ 

  ."לעשות דבר ע& הבקשות הללו

  

  

התקבלה ללימודי דוקטורט  .שכונת עטווא& שליד העיר עזהתושבת  ,30בת         זינאב זומלוט

  .בבריסל באוניברסיטה החופשית ,בהנדסת מקורות מי&

, ניסיתי לפנות לוועדה האזרחית בעזה. 2008מודי& שלי היו אמורי& להתחיל במר( יהל"

פניתי למשרדי& הראשיי& . והתשובה שקיבלתי הייתה שאי$ שו& אפשרות לצאת מהרצועה

האחראי& מטע& , ברמאללה

הרשות הפלסטינית על 

וקיבלתי , הוועדות האזרחיות

 ג& .את אותה תשובה

זרח הבלגית במ בקונסוליה

ירושלי& אליה פניתי לא 

. הצליחו לעזור לי

האוניברסיטה אליה 

התקבלתי בבריסל פנתה 

לנציגויות האיחוד האירופי 

א) הפנייה , בתל אביב ובקהיר

  ."עדיי$ לא הניבה כל תוצאה

בני הקט$ הוא ב$ חודש "

ההקרבה למרות . בלבד

ינה כי להשכלה של א& יש אני מאמ . אני מוכנה לעשות זאת�  במצב כזהשביציאה ללימודי&

היא , בה אני מתכוונת לגדל את ילדיי, רצועת עזה. השפעה חיובית רבה על עתיד& של ילדיה

ל כלי& חדשי& שיוכלו "ואני מקווה לרכוש באמצעות הלימודי& בחו, אזור ע& בעיות מי& רבות

  ."לתרו& לפיתוחו של האזור בעתיד
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  השכלהרכישת זכות ל על הלא מוותרי�

  והקהילייה האקדמית העולמיתי עזה צעיר

  

ללימודי   מלאה מקר$ פולברייטקיבלה מלגה .חא$ יונסהעיר  תושבת ,34בת    מרא� אבו דקה

  .ב"ארה, סה שבאוקלהומהבאוניברסיטת טול, דוקטורט בספרות אנגלית

 קיבלתי אישור 2008 אבל רק בפברואר ,2007באוגוסט ב "ללמוד בארההייתי אמורה להתחיל "

ש& דרשו כי אתייצב באופ$ , צבא הישראלי לנסוע לקונסוליה האמריקאית במזרח ירושלי&מה

הסכימו כי ... באוניברסיטה אליה התקבלתי. ב"אישי לראיו$ לצור) קבלת אשרת שהייה בארה

דבר שהוביל  , לצאת מעזהתיאול& לא הצלח, אגיע ללימודיי אפילו באמצע הסמסטר השני

  ."ה והמלגה שקיבלתילאובד$ מקומי באוניברסיט

מכיוו$ שאי$ תוכניות , הלימודי& האלו היו הדר) היחידה עבורי להתפתח מבחינה מקצועית"

והוא ג& תחו& , ספרות אנגלית הוא תחו& שאני מאוד אוהבת. ללימודי דוקטורט ברצועת עזה

י א) א& היית, היו& אני מרצה באוניברסיטה האיסלמית בעזה. נדרש באוניברסיטאות בעזה

מצליחה ללמוד לתואר שלישי הייתי יכולה לתרו& 

אני חושבת שככל שיותר צעירי& מרצועת . הרבה יותר

 הרמה �ל "עזה מצליחי& להגיע ללימודי& בחו

  ."האקדמית בעזה עולה

  

 איבדו מאות סטודנטי& 2007�2008בשנה האקדמית 

 ל"תושבי עזה את מקומותיה& באוניברסיטאות בחו

הסגר הישראלי על עזה כיוו$ ש, ואת זכאות& למלגות

חלק& לעבור נאלצו  ,2008�2009לקראת שנת הלימודי&  .ללימודיה&מנע מה& את ההגעה 

   .כולל הגשת בקשות חדשות לקבלת מלגות, את כל תהליכי הקבלה והרישו& מחדש

  

  :ל"גור� בארגו� אמריקאי המתא� יציאת סטודנטי� מעזה לחו

לצאת סטודנטי& מעזה  לאפשר ל עבדנו באינטנסיביות כדי2007�2008לקראת שנת הלימודי& "

סדרת סייענו לסטודנטי& בהו, קיימנו קורסי& באנגלית והכנה לראיונות: ל"חוללימודי& ב

  דבר� מוריד לטמיו$ את כל המאמצי& שלנו הסגר על עזה  אול&.אשרות השהייה במדינות היעד

י& הפלסטיני& תושבני משחק בגורל& של הכיוו$ שגור& חיצו, יוצר תחושה קשה מאוד בארגו$ש

שנת קראת וממשיכי& במאמצינו להכי$ את הסטודנטי& ל, למרות הכל אנו לא מוותרי&. בעזה

   ."הלימודי& הבאה

  

: גור& בכיר בקר$ מלגות בריטית

אנו מאמיני� שהשכלה גבוהה "

איכותית עבור תושבי עזה מהווה 

כיוו� , ג� אינטרס של ישראל

שהישראלי� והפלסטיני� יצטרכו 

 ".לחיות עוד זמ� רב זה לצד זה
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זכו למלגות לימודי& רבי&  ,ל"מקרב מאות הסטודנטי& תושבי עזה שהתקבלו ללימודי& בחו

הסטודנטי& שהוענקו לה& מלגות עבור עובדה שחלק ניכר מה.  מקרנות שונותומחיה נדיבות

הובילה להתלבטות בקרב חלק מהקרנות לגבי , ל"השנה החולפת לא הצליחו להגיע ליעד& בחו

  . המש) התמיכה בסטודנטי& מעזה

 מהקרנות ותורב ,הסטודנטי& בעזה מסרבי& לוותר על חלומותיה&, למרות הכל

 מערכת ההשכלה ו& לפיתוחה שללתר לוותר על האפשרות ותל מסרב"והאוניברסיטאות בחו

 מרצועת עזה  לצעירי& מוכשרי&העניק ולהגופי& הללו מבקשי& להמשי). הגבוהה הפלסטינית

  לה& כדי לסייע בבנייתה של חברה אזרחית משגשגת הכלי& הדרושי&תשיהזדמנות לרכאת ה

  .בעזה

  

  :גור� בכיר בקר� מלגות בריטית

 לא הצליח , שהענקנו לו מלגה ללימודי תואר שני,צעיר תושב עזהכי כעסנו מאוד כשגילינו "

, עליה$ומועמדי& רבי& מתחרי& מספר המלגות שלנו מצומצ& . ש&במש) כמעט שנה לצאת מ

.  הגבוהי& של אותו סטודנט המעיד על כישוריו ראוי לציו$ הישגוהשגת אחת המלגות מהווה

אנו : ר שכזה לרכוש השכלהאיננו מביני& מה ישראל מרוויחה מכ) שהיא מונעת מצעיר מוכש

כיוו$ , ישראלשל  ג& אינטרס מהווהמאמיני& שהשכלה גבוהה איכותית עבור תושבי עזה 

 אנו נחושי& יותר , דווקא כעת.שהישראלי& והפלסטיני& יצטרכו לחיות עוד זמ$ רב זה לצד זה

 אנו �א& ה& לא יצליחו להגיע לאוניברסיטאות . בדעתנו להעניק מלגות לסטודנטי& מעזה

להשתיק את קול& של הצעירי&  הניסיונות לע& זועמיאנו . נשמור עבור& את המלגות עד שיגיעו

לרכוש זכות הבסיסית של ה השומיממה& לכ) שיימנע ומתנגדי& , תושבי עזהמוכשרי& ה

  ." קהילת&פיתוחה של ארצ& ושלטובת  ולהשתמש בה להשכלה
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 "גישה"עמותת : צילו&

  סיכו� והמלצות

  

בתכנו$ התקבלה ללימודי דוקטורט . תושבת מחנה הפליטי& נוסיראת, 28בת        יט'מונה בח

  .ב"ארה, אוניברסיטת דרו& אילינוי, וניהול משאבי מי&

בחופשה שבי$ לימודי התואר , 2007בקי( "

הגעתי לבקר את בני משפחתי , השני והשלישי

ברצועת עזה לאחר שנתיי& וחצי בה$ לא 

ה  מפסיד�מצאתי את עצמי תקועה . התראינו

את הסמסטר הראשו$ והשני של שנת 

  [...]ובקרוב ג& את סמסטר הקי(, הלימודי&

התוכניות שלי לעתיד והמאמצי& שהשקעתי 

 כול& התמוטטו �בלימודיי בשני& האחרונות 

, הסגר חונק את רוחנו. ברגע שנכנסתי לעזה

והופ) את אנשי , חיינו ועתידנו, חלומותינו

שבה& י& במיוחד את הילדי& והצעירו �עזה 

  ." לחסרי תקווה�

ה עזהסגר הישראלי על : הול) ונהיה עגו& יותר מיו& ליו&צעירי& ברצועת עזה העתיד הצפוי ל

מערכות החינו) וההשכלה בעוד ש, ברצועהתשתיות  ומביא לקריסת המשבר כלכלי חמוריוצר 

רי& צעיצעירות ומאות ,  יוצרהסגרהמשבר החמור שלמרות . הולכות ומתפוררותהגבוהה 

ל לאפשר לה&  דבר שיכו�ל "להתקבל ללימודי& אקדמיי& בחומוכשרי& מצליחי& מדי שנה 

  .ולסייע בהוצאתה של החברה בה ה& חיי& מ$ המשבר בו היא נתונה, להתפתח מבחינה אישית

 הכירו המדינות החברות באומות המאוחדות בזכות לחינו) כזכות אנושית  שנה40כבר לפני 

פיתוח$ המלא של "...ל חשיבות החינו) כאשר ציינו כי מטרתו לקד& את וא- עמדו ע, בסיסית

לאפשר לכל ... ולחזק את כיבוד זכויות האד& וחירויות היסוד, אישיות האד& ושל תחושת כבודו

סובלנות ורעות בי$ כל האומות והקבוצות , לקד& הבנה, אד& להשתת- בפועל בחברה חופשית

   .15"קד& את פעולת האומות המאוחדות למע$ קיו& השלו&ול, האתניות או הדתיות, הגזעיות

 כי מדיניות הסגר והענישה הקולקטיבית של ישראל מורידה לטמיו$ ג& את המרא ח זה"דו, &בר

וצרת מדיניות הסגר שיהפגיעה החמורה  .אחד ממקורות התקווה האחרוני& של צעירי עזה

, מבחינה אישית ומקצועיתלהתפתח מרחיקה אות& מהחלו& בתושבי הרצועה הישראלית 

בכ) פוגעת . תיד האזורער ופילשולפיתוחה של החברה האזרחית הפלסטינית לתרו&  ת&משאיפו

ה  אלא ג& באינטרסי& של� תושבי עזה מדיניותה של ישראל לא רק בזכויותיה& הבסיסיות של 

  .ושל תושבי האזור כולועצמה 

                                                
  .13סעי- , 1966, חברתיות ותרבותיות, האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות 15
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 ישראל לאפשר באופ� מיידי את למדינת "גישה"קוראת עמותת , ח זה"לאור האמור בדו ⇐

ינה כיוו$ שישראל ה. ל"יציאת� מעזה של סטודנטי� שהתקבלו למוסדות אקדמיי� בחו

, עברי&מה  ובפתיחתרצועההשולט בגבולות ההגור& המרכזי וברצועת עזה הכוח הכובש 

פעיל וקבוע אשר יאפשר לתושבי , לפעול למע$ יצירתו של מנגנו$ מוסדרמוטלת עליה החובה 

, לבריאות, לחינו), לחופש תנועהת מ$ הרצועה ולשוב אליה לצור) מימוש זכות& זה לצאע

  . בהתא& לאמנות הבינלאומיות,לחופש עיסוקו יי משפחהלח

 , לישראל להסיר את התנגדותה לפתיחת מעבר רפיח"גישה"עמותת קוראת , במקביל

  . לש& כניסת& אליה ה$ לש& יציאת אנשי& מרצועת עזה וה$, את הפעלתו הסדירהולאפשר

אזרחי& על שנועדו להג$ , 1907 ותקנות האג משנת נבה הרביעית'כי אמנת ג מציינת" גישה"

לאפשר  ,ישראל לדאוג לרווחת& של תושבי עזהמדינת ת את ומחייב,  מלחמה וכיבושבעתות

הרביעית נבה 'כ$ אוסרות אמנת ג. להבטיח את זכויותיה&ו לה& לנהל חיי& תקיני&

  ול הראשו$ הנספח אליה על נקיטת צעדי& של ענישה קולקטיבית והפרוטוק

להבטיח יש למנות ג& את  בי$ זכויותיה& של תושבי עזה אות$ מחוייבת מדינת ישראל

, זכותו של כל אד& לצאת מטריטוריה כלשהי . אליהשובעזה ולמרצועת לצאת זכות ה

אמנה בבדבר זכויות האד& והכרזה לכל באי עול& מעוגנת ב, לרבות הטריטוריה בה הוא חי

נבה ותקנות האג את 'אמנת ג כ$ מחייבות .הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות

  ובכלל& מערכת החינו), המוסדות האזרחיי& בעזה& התקי$ שלתפקודבטיח את להישראל 

  . ומוסדות ההשכלה הגבוהה

לקחת חלק , עבר רפיח לפעול לפתיחתו המיידית של מקוראת לרשות הפלסטינית" גישה" ⇐

בכל יוזמה להפעלת צידו הפלסטיני של המעבר ולתרו& לביצוע התיאומי& הנדרשי& ע& כל 

 .הגורמי& הרלוונטיי&

לאפשר את ,  בתו) רצועת עזהביטחו$ השולטת במנגנוני ה,קוראת לתנועת החמאס" גישה ⇐

טיח את מנת להב�על, פתיחת& הבטוחה של המעברי& בי$ רצועת עזה לישראל ולמצרי&

 . זכויותיה& ורווחת& של תושבי עזה

 לתרו& כמיטב יכולת$ ליצירת& ,מצרי� וירד�, למדינות השכנותקוראת " גישה" ⇐

 . ל" שיאפשרו לסטודנטי& תושבי עזה לצאת לחו,מנגנוני&ולהפעלת& המסודרת של 

מנת �הנוגעי� בדבר עלהגורמי� להתערב אצל כל  לקהילייה הבינלאומיתקוראת " גישה" ⇐

לפעול ליצירת& של ו, מצוא פתרו� לבעיית� של הסטודנטי� הלכודי� ברצועת עזהל

 קוראת "גישה" . שיאפשרו את מימוש זכויותיה& של תושביה,הרצועהמנגנוני יציאה מ

נבה ' אמנת גאת מחוייבותה להבטחת יישומה בפועל שללממש לקהילייה הבינלאומית 

למנוע מנת �על ההשפעתמירב ולהפעיל את , הרביעית והאמנות הבינלאומיות הרלוונטיות

  .את הפרת זכויותיה& של תושבי רצועת עזה
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הינו ארגון זכויות אדם שנוסד בשנת ,  מרכז לשמירה על הזכות לנוע-גישה 

במיוחד ,  ומטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים2005

  .הישראליהמעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט , תושבי רצועת עזה

מפעילות רשויות הביטחון והצבא , 1967מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 

 מליון 3.4של ישראל מערכת סבוכה של כללים וסנקציות המגבילה את תנועתם של 

הגבלות אלו מפרות את זכותם הבסיסית של . פלסטינים בתוך השטחים ומחוצה להם

, ך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים וכתוצאה מכ,הפלסטינים לחופש תנועה

הזכות לשלמות התא , הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לחינוך, הזכות לקבלת טיפול רפואי

  .המשפחתי והזכות לחופש פולחן

מנת להגן על זכויותיהם של -עמותת גישה פועלת במישור המשפטי והציבורי על

 התנועה הינו תנאי מוקדם למימוש זכויות שחופשכיוון . הפלסטינים בשטחים הכבושים

, השפעה רחבה על הבטחת גישה לחינוךישנה לפעילותה של עמותת גישה , יסוד נוספות

  .לטיפול רפואי ולאיחוד משפחות עבור תושבים פלסטיניים, למקורות פרנסה

  

   :עד המנהלוהוחברי 

רה ינדר "ד, 'רבינוביץדני  'פרופ, עלאא מסארווהד "עו, עביר בקרד "עו, ישי בלנקר "ד

  ורקיאןבק- שלהוב

  המייעצתהמשפטית ר הועדה "יו, קנת מן 'פרופ

  ל"מנכ, שרי בשיד "עו
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