
 

  

  

  השכלה גבוהה :מסגרת משפטית
   הישראליהמשפט הבינלאומי ומתוקף מחויבויות זכויות ו

  

 2010 מאי

  

  

 מחויבת ישראל להבטיח פעילות תקינה של 1,הכובש ברצועת עזה ובגדה המערביתכוח הבהיותה 
באשר . כולל זו של מערכת החינוך, החיים הציבוריים ושל המוסדות הציבוריים בשטח הפלסטיני

, כפי שסבורים עמותת גישה ואחרים, מחויבויות אלה חלות בין אם על פי דיני הכיבוש ,רצועת עזהל
גבולות בהמציאות של שליטה ישראלית מתוקף  2,כפי שקבע בית המשפט העליון הישראלי, ובין אם

אין כל מחלוקת על כך . של רצועת עזה והתלות שנוצרה עקב עשרות שנים של שליטה צבאית ישירה
ץ בוחן מחויבויות אלה "בג. המחויבויות של ישראל על פי דיני הכיבוש חלות על הגדה המערביתש

 כולל החובה לכבד את זכותו של אדם לחינוך ולהבטיח 3,גם על פי המשפט הבינלאומי לזכויות אדם
    4".יסוד יכולת בכל אמצעי מתאים-על, יהא חינוך גבוה נגיש באותה מידה לכל"כי 

באמצעות שנחתמו בחסות בינלאומית ויושמו בדין הפנימי של השטח הכבוש , י אוסלוהסכמבמסגרת 
יחידה טריטוריאלית התחייבה ישראל להתייחס לרצועת עזה ולגדה המערבית כאל , צבאייםצווים 
הורשו שבו דרך שטח ישראל  6מעבר בטוח בייחוד באמצעות 5, שבתחומיה מותר חופש תנועהאחת

המעבר הבטוח . גדה המערבית ורצועת עזה במכוניות פרטיות או באוטובוסיםפלסטינים לנוע בין ה
  .  עם פרוץ האינתיפאדה השנייה,2000נסגר בשנת ו, פעל במשך שנה בלבד

  

  
תנועתם של נהלים צבאיים ופסקי דין ישראליים הגבילו מאוד את , ישראליתהצבאית החקיקה ה

בייחוד מאז , כדי כך שהיא כמעט איננה קיימת כללעד , בין הגדה המערבית ורצועת עזה סטודנטים
 הוכרזה 1967זמן קצר לאחר שנכבשה על ידי ישראל בשנת . 2000פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 

  " היתר יציאה כללי" קיבלו תושבים 1991-1971אבל בין השנים , "שטח צבאי סגור"רצועת עזה כ
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עם ביטולו של היתר . אל ולגדה המערביתשהתיר להם לצאת מרצועת עזה למטרות נסיעה לישר
נדרשו התושבים להשיג היתר אישי מהצבא הישראלי כתנאי ליציאה , 1991-היציאה הכללי ב

,  חוללו שינויים טכניים במבנה המשפטי2005בשנת " התנתקות"תקנות שנקבעו עקב ה. מרצועת עזה
ו מותרת התנועה לגדה  המעבר שב–אבל הסמכות להתיר יציאה מרצועת עזה דרך מעבר ארז 

בהתאם , )ק עזה"מת( נותרה בידי גורמי צבא במנהלת תיאום וקישור עזה –המערבית דרך ישראל 
  7.להאצלת סמכויות על ידי שר הפנים

קבעו הסכמי אוסלו מערכת תיאום אשר , בינייםלתקופת כחלק ממה שהיה מיועד להיות הסכם 
כביכול על מנת , ק עזה"מקבילה למת,  הפלסטיניתבמסגרתה הוקמה מנהלת תיאום וקישור של הרשות

 בין הצבא הישראלי והתושבים הפלסטינים ולהעניק לרשות הפלסטינית הזדמנות ךחיכואת הלצמצם 
הפעילות של מנהלת התיאום והקישור , בפועל. לייצג תושבים פלסטינים אל מול הצבא הישראלי

 באשר לאישורן סמכות להחליט לה נהניתהפלסטינית הוגבלה להעברת בקשות לצד הישראלי ולא 
, תושבים העדיפו לפנות למנהלת התיאום והקישור הישראלית באופן ישיר, על פי רוב. של הבקשות

ק עזה "לתושבים אין כל גישה ישירה למת, עם זאת, ברצועת עזה. מכיוון ששם התקבלו ההחלטות
. ק ממוקמים בשטחי ישראל"המתמכיוון שמשרדי , אשר מקבל את ההחלטות באשר להיתרי נסיעה

, במסמכים כתובים. ק עזה אינו מקבל פקסים או בקשות ישירות אחרות מתושבים פלסטינים"מת
אבל בפועל הוא מקבל , מתעקש הצבא הישראלי שבקשות יוגשו דרך הוועדה האזרחית הפלסטינית

בחברה האזרחית בישראל פעילים , עורכי דין וארגוני זכויות אדם, בקשות גם מארגונים בינלאומיים
  .  ובלתי צפוייםסדיריםבלתי למרות שהנהלים , ואחרים

קריטריונים שנקבעו על ידי הבשל  ,יכולתה של הוועדה האזרחית הפלסטינית להגיש בקשות מוגבלת
אשר מכתיב מהם סוגי , קטגוריות שלמות של בקשות אסורות על ידי הצבא הישראלי. ק עזה"מת

בקשות שאינן עומדות בקריטריונים המגבילים .  ישקולותןית הפלסטינית אהבקשות מהוועדה האזרח
 מת טענה בטחונית בענייןכאשר הצבא כלל איננו שוקל אם קיי, שקבע הצבא נדחות באופן אוטומטי

  . ואיננו מתחשב בנסיבות האישיות של כל בקשה

ניברסיטאות בגדה  אוסר הצבא הישראלי על סטודנטים מרצועת עזה ללמוד באו2000החל משנת 
בלי להתייחס כלל לשאלה אם גורמי , מעבר למטרות לימודיםהעל ידי סירוב לכל בקשות , המערבית

סרב מהצבא . ביטחון ישראליים מחזיקים במידע בטחוני הנוגע למי מן הסטודנטים באופן פרטני
, המערביתלערוך בדיקה פרטנית של בקשות שהוגשו על ידי סטודנטים לנוע מרצועת עזה לגדה 

מציבים , ובייחוד סטודנטים בקבוצת גיל זו, 35- ו16בטענה שבאופן כללי צעירים בין הגילאים 
שגם אם גורמי העליון פני בית המשפט בהצבא טען ". פרופיל סיכון"איום כללי בהיותם שייכים ל

סטודנט פלוני מהווה סיכון בטחוני אין בידיהם מידע המצביע על טענה שבטחון רשמיים קבעו ש
הסטודנט עשוי לשנות את דעתו עם הגיעו , מערביתהבזמן שבו בחר לעבור מרצועת עזה לגדה 

  : ליעד

אשר יוצא , הערכת גורמי הביטחון היא כי גם במקום בו אין בכוונת תושב רצועת עזה: ויודגש"
ה זו יכולה להתגבש במהלך שהייתו כוונ, לפעול כנגד ביטחון המדינה בעת יציאתו, את הרצועה

  8".זור יהודה והשומרוןבא

  
וטען שטמונים סיכונים , "חממות לגידול מפגעים"הצבא אפיין את האוניברסיטאות בגדה המערבית כ

 לנוע בין רצועת עזה –לאנשים צעירים אחרים יותר מאשר  אף –מיוחדים במתן היתרים לסטודנטים 
  . לגדה המערבית

, 2005 ושוב בשנת 2004בשנת , עתירות שביקשוסדרה של עמדת הצבא ודחה ץ אימץ את "בג
לתכנית להגיע  הוגשו בשמם של עשרה סטודנטים מרצועת עזה שביקשו כולן –לבטל את האיסור 

   אשר ,הפלסטינית להכשרה בריפוי בעיסוקמערכת ההשכלה הגבוהה הלימודים המוסמכת היחידה ב
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9  ות את העתיר2007 בכך שדחה באוגוסט .גדה המערביתממוקמת באוניברסיטת בית לחם שב
ץ את טיעון הצבא שאפילו אם סטודנט או סטודנטית "קיבל בג,  על ידי עמותת גישהשהוגש

, מסוימים היו עוברים בהצלחה את הבדיקה הביטחונית המבוצעת על ידי גורמי ביטחון ישראליים
יחליטו לעסוק הם , יגיעו לגדה המערביתכי ייתכן שכאשר , יש לאסור על מעברם לגדה המערבית

המבקשת לערוך בדיקות , בדחיית העתירה. בפעילות שתאיים על בטחון ישראל או הגדה המערבית
קיבל בית המשפט העליון את עמדת , ביטחוניות פרטניות לאלה המבקשים ללמוד בגדה המערבית

  :אשר גרסה כך, המדינה

לה כי האוניברסיטאות באזור יהודה והשומרון מהמידע הקיים בידי גורמי הביטחון עו"
מלמד , המידע המודיעיני שהצטבר מניסיון העבר: דהיינו. לגידול מפגעים' חממות'משמשות 

כי האוניברסיטאות בשטחים מהוות פעמים רבות כר נוח לצמיחת תשתית טרור וגיוס אנשים 
  10".חדשים לביצוע פעולות טרור ואיבה

  

 שלא להחיל הלכה פסוקה הקובעת חובה בחר, שכתב את פסק הדין, ןהשופט אליקים רובינשטיי
כי שיקולי המשיבים , בכל הרצון הטוב, לא מצאנו אפוא: " וקבע כילערוך בדיקות ביטחוניות פרטניות

   11".המתנגדים לכך לוקים באי סבירות קיצונית

ללמוד בגדה בית המשפט ביקש מן המדינה לשקול לאפשר לסטודנטים מרצועת עזה , עם זאת
, למיטב ידיעתה של עמותת גישה". השלכות אנושיות חיוביות"המערבית במקרים שבהם יהיו לכך 
  . מאז פסק הדין לא אושרה אף בקשה

   

  

  

   
  

, ניסיונות ישראלים להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית: סכנת התנתקות, גישה .1
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