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 אביב יפו-ראש עריית תל

 

 נגד עסקים ישראלים בלבדאכיפה סלקטיבית של החוק כ: הנדון  

 

הנפתחים על בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של עסקים בלתי חוקיים  מכובדי, 

אביב בכלל ובמתחם התחנה המרכזית הישנה בפרט. לצערנו הרב, -בדרום תלידי אוכלוסיית המסתננים 

דיו על מנת למגר את תופעת העסקים בראשותך אביב יפו -במהלך השנים הללו לא עשתה עיריית תל

 הלא חוקיים שקמים כפטריות אחר הגשם. 

ומחמירה דווקא כנגד בעלי העסקים  על אכיפה דרקוניתונשנות מנגד, אנו מקבלים תלונות חוזרות 

אכיפה דרקונית בגין זוטי דברים, כגון הנחה זמנית של סחורה על  .כחוק במתחם הישראלים הפועלים

ודרישות , שאינם קשורים לעסקמסתננים בל שהושלך על ידי ז ת עלהמדרכה תוך כדי פריקה, קנסו

 חנייה ופריקת מטענים.הסדרי סבירות בכל הנוגע לשילוט ובלתי 

אילו מדובר היה במדיניות אכיפה מחמירה על פי חוק בלבד, דיינו. אך המציאות היא שבעלי 

איפה ", העושה אכיפה סלקטיבית בוטהתופעה חמורה ביותר של העסקים נאלצים להתמודד עם 

מיסים וארנונה מים דווקא את אותם בעלי עסקים ישראלים, המשלבאופן מכוון " ומפלה לרעה ואיפה

 באופן חוקי.  ומפעילים את עסקיהם

בכל הנוגע לפתיחת  ים הישראלים נתונים לאכיפה קפדניתכך מוצאים עצמם בעלי העסק 

עסקים בשבת, מועדים וימי אבל לאומי, בדיקות תברואה ובטיחות מחמירות, תשלומי מיסים וארנונה, 

באישורך או סקים באותם רחובות, הפתוחים בית העחוקי רוכלות וחוקי מכירת אלכוהול, בעוד שמר

במחדלך באופן לא חוקי, פועלים ביד חופשיה תוך עבירה על כל חוק אפשרי בספר החוקים. מעבר 

ובעיקרון המקודש במשפט הציבורי שוויון בפני החוק של  ת הבסיסית, הפגיעה בכלללחוסר ההוגנו

יש כאן גם פגיעה חמורה  ,האזרח כלפי ובהגינות בסבירות, לב בתום לפעול הרשות על הקובע כי

בשוק החופשי. העסקים הלא חוקיים  שוויוןבתנאי  להתפרנס ולהתחרות בעלי העסקים של ביכולתם

של המסתננים, פועלים בכל שעות היממה, בשבתות, חגים ואף ימי אבל לאומי. הם מוכרים אלכוהול 

של רוכלות לאור יום ותחת עינם  ללא רישיון גם בשעות המאוחרות של הלילה, מקימים בסטות

הפקוחה של פקחי העירייה, ואינם נאלצים לשלם מיסים, ארנונה או היטלי עסקים, שילוט וכדו' כלל. 

מציאות אבסורדית על פיה דווקא אותם מסתננים, הפועלים שלא כחוק, נמצאים בעמדת  תמכאן נוצר

במחירים נמוכים יותר  די ביטויחי ישראל שומרי החוק, דבר הבא ליפתיחה טובה בהרבה מאזר

 ובפגיעה אנושה בפרנסת אזרחי ישראל.

לאור כל זאת, אנו קוראים לך כראש העיר לפעול על מנת לשים סוף לאכיפה לאפליה, שאין בה כל 

הגיון ברמת המדיניות, דווקא כנגד בעלי עסקים ישראלים הרוצים להתפרנס בכבוד מצד אחד ולאכוף 

ת המסתננים מנגד, ובכך לשים סוף לאנרכיה השוררת ברחובות חלקים את החוק כנגד אוכלוסיי

 נרחבים מעירך

 בברכה,

 אורלי יוגיר    

 מנכ"ל המרכז למדיניות הגירה ישראלית       

            


