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נוהל כניסת סטודנטים מאיו"ש ללימודים אקדמאיים
בישראל
.1

כללי:
בעקבות בג"צ  8242/06סוסן סלאמה נגד מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ,נקבעו קריטריונים
להגשת בקשות תושבים פלסטיניים מאיו"ש ללמוד לימודים אקדמאיים בישראל.
מדיניותה של מדינת ישראל באשר לכניסת פלסטינים לצורכי לימודים הינה ,כי אין חובה
לאשר כניסתם של פלסטינים לישראל לצרכי לימודים .כחריג לכך ,הוחלט לבחון לגופן
בקשות של סטודנטים פלסטינים תושבי אזור יהודה והשומרון בלבד ,אשר מתקיימים
לגביהם תנאי הסף ,כפי שיפורט להלן .יודגש ,כי מדובר בתנאי סף אשר מאפשרים הגשת
בקשה על ידי התושב ולא בתנאי סף המקנים זכות כלשהי למגיש הבקשה .לפיכך ,עמידה
בתנאי הסף אינה מטילה כל חובה לאשר את הבקשה ,אלא הסכמה לבחון אותה .זאת ,גם
בשים לב לאינטרסים המדיניים של המדינה בזמן נתון ,אינטרסים הנתונים במהותם
לשינוי בהתאם לנסיבות – מדיניות וביטחוניות.

.2

מטרה:
הגדרת נוהל להגשת ובחינת בקשות להיתרי כניסה מאיו"ש לישראל לצורך לימודים
אקדמאיים.

.3

שיטה:
א.

ב.

בקשה ללימודים אקדמאים בישראל תתקבל באמצעות :
)1

פניית התושב למשרד הקישור הפלסטיני /המת"ק הרלוונטי.

)2

פניית המוסד האקדמאי למפקדת המנהא"ז באמצעות מרכז ההיתרים
ובמקביל פניית התושב למשרדי הקישור הפלסטיני.

)3

פניית המוסד האקדמאי למפקדת תפ"ש באמצעות הקפ"צ ובמקביל פניית
התושב למשרדי הקישור הפלסטיני.

נתוני סף להגשת הבקשה :
)1

המבקש הינו תושב איו"ש ,המבקש ללמוד לתואר שלישי במוסד אקדמאי
מוכר בישראל ,כאשר לתחום הלימודים המבוקש אין חלופה מעשית אחרת
מלבד ישראל.

147433

איו"ש

מנהא"ז

בלמ"ס
-2-

ענף אג"מ

ג.

אוקטובר

הפקודה מכילה  -עמודים

קובץ פקודות קבע
)2

2014

או תושב איו"ש המבקש ללמוד לתואר שני במוסד אקדמאי מוכר בישראל,
כאשר לתחום הלימודים אין חלופה אחרת מלבד ישראל ,באחת מן התוכניות
הבאות:
א)

תוכניות שעניין המיוחד הוא שת"פ אזורי או תוכניות שעניינן המיוחד
הוא פיתוח הדו קיום והשלום האזורי.

ב)

תוכניות הנתמכות ע"י גורמים בינלאומיים ,בהמלצת משרד החוץ.

ג)

תוכנית לימוד אחרת לתואר שני.

)3

בקשות ללימוד תארים/מקצועות שיש בהם פוטנציאל לשימוש לרעה נגד
מדינת ישראל ,לא תיבחנה.

)4

תהליך בחינת הבקשה ומתן ההיתר מותנים בהיעדר מניעה ביטחונית ,פלילית
או אחרת.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
)1

אישור סיום לימודים לתואר ראשון או שני לפי העניין.

)2

בקשה מנומקת מטעם מוסד אקדמי מוכר בישראל .בה יפורטו הטעמים בגינם
מבקש אותו מוסד לקבל את המבקש כמועמד מן המניין (טעמים כגון
הצטיינות יתרה ,תחום מחקר ייחודי וכדו').

ד.

הבקשה תוגש ,לכל המאוחר 8 ,שבועות לפני מועד תחילת תוכנית הלימודים
המבוקשת .במסגרת בחינת הבקשה יישקלו גם נתונים כלליים כגון :גילו של
המבקש ומצבו האישי ,וזאת לאור הקשיים בעריכת בדיקה פרטנית לתושב אזור
המבקש להיכנס לישראל .כמו כן ,ניתן יהיה לסרב בקשה ,למרות עמידתו של
המבקש בתנאים האמורים ,בהתחשב במכלול הנסיבות הרלוונטיות ,לרבות שיקולי
ביטחון כלליים.

ה.

לא תאושרנה בקשות מעבר למכסה מקסימאלית מצטברת של  50היתרים בכל רגע
נתון (יודגש ,כי היקף המכסה יכול להשתנות מעת לעת על פי הצורך) .במסגרת
המכסה תינתן עדיפות לתושבי איו"ש העומדים בדרשות ללימודי תואר שלישי
(סעיף 3ב ,)1ולאחר מכן לתושבי איו"ש העומדים בדרישות לתואר שני (סעיף 3ב2
א+ב) ורק לאחר מכן ,אם טרם מוצתה המכסה ,יינתנו היתרים לעומדים בדרישות
סעיף 3ב 2ג.

ו.

בקשות שהופנו למפקדת המתפ"ש ,יועברו בהינתן צורך ,באמצעות חמ"ל מתפ"ש
להתייחסות ראש המינהל האזרחי אשר יגבש המלצתו בהתבסס על:
)1

עמדת רע"ן אג"מ במינהל האזרחי.

)2

עמדת יועמ"ש איו"ש.
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עמדת גורמי הביטחון הרלוונטיים (במידה והתושב מנוע /במידה וישנו
פוטנציאל כי לימוד המקצוע או התואר ישמש לרעה כנגד מדינת ישראל).

ז.

במידה ותוכנית הלימודים נתמכת ע"י גורמים בינלאומיים ,תועבר המלצת
המחלקה הקונסולארית במשרד החוץ באמצעות מדור תאום אזרחי ביטחוני
מתפ"ש.

ח.

בקשות שהופנו למנהא"ז איו"ש ,יועברו לבחינת מתפ"ש באמצעות חמ"ל מתפ"ש.

ט.

היתר לימודים יונפק למשך חצי שנה ויחודש במידת הצורך .המטרה שתוזן במערכת
"אבן מתגלגלת" הינה לימודים אקדמאיים.

י.

 ,05:00-22:00אלא במקרים חריגים (כגון
זמני ההיתר לא יחרגו מבין השעות
לימודי ערב /המרחק בין מגורי התושב למוסד אינם סבירים וכו').

יא.
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ככלל ,ההיתר ייקבע ליעד מדויק (מיקום המוסד בו מתקיימים הלימודים) פרט
במקרים חריגים (כגון מחקר המצריך תנועה חופשית בארץ).

הערות:
א.

ריכוז טבלת הלומדים בישראל ומעקב אחר ניצול המכסה יבוצע ע"י מדור אזרחי
ביטחוני מתפ"ש.

ב.

בקשות שאינן במסגרת תוכניות לתארים אקדמאיים לא ייבחנו.

תרשימי טיפול בבקשה להיתר לימודים בישראל
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בקשה שמועברת ע"י התושב באמצעות הקישור
הפלסטיני/המת"ק הרלוונטי

העברת הבקשה למרכז ההיתרים באיו"ש (רק במידה
והבקשה שעומדת בתנאי הסף)

קבלת התייחסויות הגורמים הרלוונטיים

העברת המלצת האזור לחמ"ל מתפ"ש
אישור/סירוב הבקשה ע"י מתפ"ש

החזרת התשובה לתושב באמצעות האזור
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בקשה שמועברת ע"י המוסד האקדמאי אל מרכז
ההיתרים במנהא"ז איו"ש ובמקביל באמצעות משרד
הקישור הרוולנטי

קבלת התייחסויות הגורמים הרלוונטיים (רק במידה
והבקשה שעומדת בתנאי הסף)

העברת המלצת האזור לחמ"ל מתפ"ש

אישור/סירוב הבקשה ע"י מתפ"ש

החזרת התשובה למוסד באמצעות מרכז ההיתרים באיו"ש

בקשה שמועברת ע"י המוסד האקדמאי לקפ"צ מתפ"ש
ובמקביל באמצעות הקישור הרלוונטי

העברת הבקשה לחמ"ל מתפ"ש (רק במידה והבקשה
שעומדת בתנאי הסף)

במידת הצורך ,העברה להתייחסויות הגורמים הרלוונטיים

העברת המלצת האזור לחמ"ל מתפ"ש
העברת המלצת האזור חמ"ל מתפ"ש
אישור /סירוב הבקשה ע"י מתפ"ש
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