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  (15.06.2011)        א"ג בסיון התשע"י :תאריך הישיבה
  

 ד מוחמד ותד "עו :בשם העותרים
  

 אלעד -ד אבינעם סגל"עו :בשם המשיבים
 
 

 דין- פסק
  

 :ביניש' הנשיאה ד
 

 עניינו של העותר בא בפנינו מספר פעמים בעבר והצענו לו לפנות למשיבים ולבסס                     

למשיבים כוח העותר שב ופונה עתה בעתירתו ומבקש מאיתנו כי נורה - בא. את טיעוניו

או דרך מעבר , גוריון- בביקוריו כאן דרך נמל התעופה בן, לאפשר למרשו להיכנס לישראל

העותר הוא איש עסקים שלדבריו מגיע . ולא דרך מעבר אלנבי, השלום מירדן לישראל

טענתו . מספר פעמים בשנה לישראל ולאזור וכניסתו מותרת אך מירדן דרך מעבר אלנבי

ולפיכך מבקש הוא כי , ידה על חופש התנועה שלו ועל עסקיוהיא שכניסה בדרך זו מכב

  . תאופשר לו גם כניסה ישירה לישראל

  



 המשיבים טוענים בתשובה לבקשותיו של העותר שהוא בעל אזרחות אמריקאית                     

הוא הנתון הקובע לצורך כניסתו לישראל והוא יכול , כי היותו תושב האזור, ותושב האזור

ואף להיכנס רק בדרך המותרת , ק הניתן מטעם מפקד האזור" פי היתר מתלהיכנס רק על

לטענת המשיבים החריג היחיד שמכוחו אפשר להיעתר לבקשה מתקיים . לתושבי האזור

כוח העותר ניסה להשיג - בא. שהוא תעודה של איש עסקים, BMCאם לעותר יהיה כרטיס 

עסקיו מקנה לו זכות להימנות עם אך לא שכנע את המשיבים כי היקף , למרשו כרטיס כזה

 ניתן על פי נוהל מוסדר ובנוהל נקבעו BMCמתברר כי כרטיס . בעלי הכרטיס המבוקש

  . תנאים שהעותר אינו עומד בהם

  

 בנסיבות אלה לא ראינו עילה להתערב בהחלטת המשיבים שלא להחיל על העותר                     

  . דין שונה מזה החל על תושבי האזור

  

פתוחה בפני העותר לשכנע את , כמובן, הדרך.  לפיכך דין עתירתו להידחות                    

  .המשיבים כי על פי נתוניו עומד הוא בנוהל להנפקת כרטיס איש עסקים כאמור

  

העתירה ,  בכפיפות לאמור בעניין האפשרות לשכנע כי העותר עומד בתנאי הנוהל                    
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