
 

 

 

 

 
 מעזה לגדה מעבר סטודנטים 

 2102ספטמבר 
 

 רקע 
 

 גדה המערביתלמעזה  פלסטיניםמעבר איסור גורף על  ישראל , הטילה2111בספטמבר לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, 
חמש  .זהאיסור מטרה לבטל ב לבג"ץ שלוש פעמים 'גישה'ארגון עתר , 2112. מאז הקמתו בשנת לצורך לימודים

בעזה אינן מלמדות מספר תחומים שניתן ללמוד בגדה, וישנם סטודנטים שמעדיפים ללמוד בגדה המערבית, האוניברסיטאות 
 גם אם תכנית הלימודים שלהם קיימת ברצועה. 

 
סטודנטים שליציאתם ללימודים בגדה יהיו , יוצאי דופן מקריםמנגנון חריגים עבור למדינה להקים  בג"ץהמליץ  2112בשנת 

 מנגנון כזה טרם הוקם. . ת חיוביות""השלכות הומאניו
 

. אותם החלו בגדהלאחרונה הגיש ארגון 'גישה' עתירה בשמן של חמש סטודנטיות המעוניינות להשלים את לימודי התואר השני 
וזכויות אדם  , דמוקרטיהמגדר לתארים בנושאיללמוד התחילו  . הןלחייהן 01-וה 01-הן בשנות ה עותרותהמארבע 

העותרת החמישית היא צעירה  נאלצו להפסיק את לימודיהן. 2111, ובשנת פרוץ האינתיפאדהלפני זית -ירבאוניברסיטת ב
בג"ץ המליץ ברשות הפלסטינית.  ללימודי משפטיםזית, המקום היוקרתי ביותר -המעוניינת ללמוד משפטים באוניברסיטת ביר

, גם אחרי דים, אולם המדינה נשארה איתנה בדעתהאת החלטתה לא לאפשר לסטודנטיות לצאת ללימושקול מחדש למדינה ל
השופט רובינשטיין תמך בהוצאת צו המורה . בג"ץ את עמדת המדינה ודחה את העתירהקיבל  החודש. שהוצא לה צו על תנאי

 למדינה להקים וועדת חריגים, ואילו השופטים נאור וזילברטל התנגדו.  
  

פלסטיניות, ברצועה ובגדה. על ישראל ה אוניברסיטאותכל הללמוד ב הזכות מעזה יש את סטודנטיםלמאמינים שאנו 'גישה' ב
האינטרסים ארוכי את על מעבר סטודנטים מעזה לגדה, ולאמץ מדיניות שמשקפת את חובותיה,  הגורף להסיר את האיסור

, במיוחד של על מעברם של סטודנטים חסר הבחנה האתגרים הביטחוניים שבפניהם היא ניצבת. איסוראת הטווח שלה ו
ת ללמוד, יוהזדמנו ממשלצעירים, לגדה המערבית אינו עונה לדאגות הביטחוניות הלגיטימיות של ישראל. הוא רק מונע מהם 

 להתפתח ולבנות לעצמם עתיד טוב יותר.

 
 טיעונים בעד ונגד

 
 אלו הטיעונים העיקריים בעד ונגד מעבר סטודנטים מעזה לגדה המערבית

 
 :המדינה אומרת

 ודנטים פרופיל ביטחוני מסוכןלסט

  ובעיקר סטודנטים, משתייכים לקבוצה מסוכנת 02עד  01המדינה חזרה שוב ושוב על הטענה שצעירים בגילאי ,
 ביטחונית. 

 
 :גישה אומרים

  .בנוסף, רוב תושבי עזה הם אנשים צעירים, ויש לראות את הפוטנציאל שלהם להיות רופאים, מורים ועורכי דין
המדינה דחתה גם את בקשותיהן של ארבע העותרות  העתירה הנוכחית ממחישה שקבוצת הגיל אינה הסיבה לאיסור.

ויוצאת דופן לקדם זכויות נשים  מוכחתיכולת  ובעלותבעזה, ארגוני נשים מנהיגות ב ,02כולן מעל גיל  –המבוגרות יותר 
ץ רמז שקיים סיכוי שהעתירה תתקבל, הודיעה המדינה שנגד רק בשלב הסופי של ההליך, אחרי שבג"ברצועת עזה. 

 שתיים מהעותרות קיימת מניעה ביטחונית, וביחס לשתיים האחרות קיים "מידע כלשהו". 

 
 :המדינה אומרת

 המדיניות מונעת מעבר של תשתיות טרור לגדה
 טרור צד ארגוני המתנהל נגד מדינת ישראל עימות מזוין מ 2111 המדינה הסבירה ש"מאז חודש ספטמבר

"תשתיות למנוע את העברת  הנועדל"מקרים הומניטריים וחריגים",   מעבר בין עזה לגדהגבלת ההפלסטיניים" וה
 ".הטרור לאיו"ש

 
 :גישה אומרים

 "כיום  .כמות האנשים שעוברים בין עזה לגדה המערבית גדלה לאחרונה, ונכללים בה גם מקרים לא "הומניטריים
רק  היה מדוברבכל חודש. אם באמת  מעזה לישראל של פלסטינים כניסות 0,111-למעלה מנרשמות במעבר ארז 

כניסות בחודש( על בסיס  2111-)למעלה מ מדוע המעבר לגדה מותר לכדורגלנים ואנשי עסקים ,במקרים הומניטריים



 

 

ביקור קצר לנסוע ללמעשה, אחת העותרות קיבלה לאחרונה אישור אך לא לסטודנטים?  בדיקות ביטחוניות פרטניות
 נדחתה.  ללמוד לתואר באותו התחום, אבל בקשתה לנסוע לגדה כדי להשתתף בסדנה לקידום נשיםגדה ב

 
 :המדינה אומרת

 ישראל יכולה להחליט מי יכנס לשטחה

  המדינה טוענת כי יש לה "סמכות רחבה לקבוע מי יכנס לתחום השיפוט שלה, ולנתינים של מדינות זרות אין את הזכות
 החוקית להיכנס לשטח הריבוני של המדינה. קל וחומר כאשר מדובר בתושב של שטח עוין". 

 
 :גישה אומרים

  .נאסר שאלת הכניסה לשטחי ישראל אינה רלוונטית משום שהסטודנטיות לא רשאיות להיכנס לגדה גם דרך ירדן
 עליהן להיות בגדה, ואין זה משנה כיצד הן הגיעו לשם. 

 
 לחצו כאן לצפייה בפרופילים של הסטודנטים מעזה

 safe passageלחצו כאן לשחק במשחק האינטראקטיבי 
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