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       ן   ל ת  – ת          ה    ך    נ  ת   כל ת

 
  ט ה   צ  נל .1

מאזנת  ין הצורך לאפשר מגוון אפשרויות  חר ופרנ ה לתוש ים   ת ירי יםקמוה מ יניות רוכלות

איכות   כגון:  טיחות,  אחרים  צי וריים  אינטר ים  ל ין  הצי ור  לשירות  וולונטרית  ופעילות 

ה  י ה,  ריאות הצי ור, שמירה על תחרות הוגנת מול ע קים הפועלים  מ נה ק ע וקיומו של  

 כל  ין. 

 לות המותרת  עיר מו יעין עילית. מטרת המ יניות לה  יר את הרוכ

 הג   ת .2

 מכירת טו ין או מזון  או מתן שירותי מלאכה לצי ור, שלא  תוך מ נה של ק ע.   –"   כל ת"

  ר רשות של הקרקע עליה יפעל הרוכל. - " ה  ז   ב    "

 ה  א ת .3

  מתן היתר רוכלות תינתן ע יפות לתוש י העיר מו יעין עילית. .א

יק ל   .  פונה  המוצרים  כל  יוג רו  וג  ע ק  ו  להיתר  ויי רש  אח   ל    לרוכלות  מקום  היתר 

א' לחוק  2שימכרו, ימים ושעות הפעילות. ק יעת ה  רת תחום זה, הינה  התאם להוראות  עיף  

 .1968- רישוי ע קים, התשכ"ח

הרישיו .ג מתן  כללי  המקומית.  הרישוי  רשות  י י  על  יינתן  אשר  תותנה  רישיון  רוכלות  ן  פעילות 

רוכלות ככללי רישוי הע קיים הרלוונטיים לנושא. רישיון רוכלות יינתן לתקופה של ע  שנה  ל  ,  

כאשר  כל הנוגע לירי ים הרישיון הינו לתקופה קצו ה של מ פר ימים  התאם לאופי האירוע. כל  

ההיתר לחי וש  הגורמים     קשה  של  שיקול  עת  לפי  פרטני,  תי חן  אופן  נו פת,  לתקופה 

 נטיים. יו הר כי אין כל מחוי ות להמשך אישור לרוכלות לתקופה נו פת. הרלוו 

לעירייה  מכות לשלול ו/או להג יל את הרישיון  כל עת ומכל טעם שתמצא לנכון  התאם לשיקול   . 

  עתה ה לע י. 

פעילות רוכלות תותנה  ה כמה כתו ה של המחזיק  קרקע, לר ות ציון מקום פעילות הרוכלות,   .ה

, ותנאים מיוח ים. למחזיק  קרקע שמורה זכות  יטול ה כמה ללא צורך  התרעה  שעות ומוע ים

 או נימוקים, ומל   שיו יע על כך  כת  ל על הרישיון ומנהל מחלקת רישוי הע קים. 

  כל עת לעירייה הזכות להו יף או לגרוע תנאים להיתר.  .ו

פעמים לאירועים  -ם ח  להפיק אישורי רשאי יהיה ע קים רישוי מחלקת חרף האמור לעיל, מנהל .ז

   פעמיים. -וירי ים ח 

  לא יימכרו משקאות משכרים וט ק ומוצריו על י י העו קים רוכלות. .ח

רשות הרישוי תפעל  תחום האכיפה  רוכלות כ כל מגזרי רישוי ע קים ועל הרוכל לעמו   הנחיות   .ט

 מחלקת רישוי ע קים. 
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ניתן להע רה   .י ואינו  לא ם אחר או ליורשיו של  על הרישיון. רישיון  רישיון הרוכלות הינו אישי 

 הרוכלות יכלול את הפרטים האישיים ואת  וג המוצרים שיותרו למכירה. 

 העירייה. או וטרינר של כל רוכלות מזון מחיי ת אישור של ת רואן  .יא

אלא ימכרו מוצרי מזון שיוצרו  ע ק ]מט ח קצה[  על   ,לא  ב צ  ב   ל  כל   ג  ה א   וכן   .י 

לפי חוק רישוי ע קים ורישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ה חר  מזון, ייצורו    רישיון

 .1960 -והח נתו(, התשכ"א

חי ור   . יג ו/או  וכ ומה  וכ אות  שולחנות  הצ ת  כגון   טה,  ככה,  וכן,  נייחת  רוכלות  תותר  לא 

אפשר העירייה מתן  ת  מ לי לגרוע מהאמור יו הר כי  ער י חגים כגון חג  וכות,  .לתשתיות ק ועות

 אישורים לרוכלות נייחת כ וגמת  וכנים וירי ים  מרכזים מ חריים,  התאם לאמור  נוהל זה. 

 לא יותר שימוש  כריזה או הג רה מכל  וג  מ גרת רישיון הרוכלות.  .י 

 לא יותר שימוש לפעילות שאינה הולמת את אופי העיר ותוש יה.  .טו

 עזר העירוניים.לא תותר פעילות שלא על פי ה ין וחוקי ה  .טז

 חשמל, מים ותאורה.  -חל אי ור להתח ר למערכות/תשתיות של העירייה, כגון  .יז

 לא יינתן אישור רוכלות   מוך לע קים ק ועים המוכרים מוצר  ומה.  . יח

לא יינתן רישיון לרוכלות  מקום  ו יש  יכון  טחוני ו/או פגיעה   טיחות הצי ור ו/או  מקום   .יט

 רעש ולכלוך. המהווה מטר  ו/או מפגע 

מ לי לגרוע מהתחיי ויות הרוכל  התאם לנוהל זה והוראות ה ין וחוקי העזר, רוכל אשר יק ל   .כ

וכן מתחיי  שלא לגרום   רישיון מטעם העירייה מתחיי  שלא להפריע לתנועה  כ יש ו מ רכה, 

טל  מטר י תאורה או רעש   מיכות למקום מגורים. ככל שיגרום הרוכל למטר  רשאית העירייה ל 

 . זה  עניין  הרוכל מצ  טענה כל תישמע  ולא את הרישיון  אופן מי י

רוכל אשר יק ל רישיון מטעם העירייה לרוכלות מתחיי  כי לא תת צע פגיעה או שימוש  מתקנים,   .כא

 עצים וכל   ר אחר שאינו   עלותו.

מ לי לגרוע מאחריותו  התאם לחוקי העזר של העירייה והוראות ה ין, הרוכל מתחיי     –ניקיון   .כ 

להצי  מתקן אצירה או כלי פינוי פ ולת  התאם ל רישות העירייה ולפנות אותו   יום כל יום.  

שוטף  שטח ולכל לכלוך או מפגע שמקורו  ע ק הרוכלות שיוג ר לו  עת  הרוכל אחראי על ניקיון 

 .ת הרישיון  כל עתק ל

ולג ורה,  יום   .כג לשואה  הזיכרון  ישראל,  יום  לחללי מערכות  הזיכרון  רוכלות  יום  לא תתקיים 

שעות לפני כני ת הש ת או    3,  יום ש ת ו ימי שישי וער י חג תוג ל רוכלות ע   ט'  א -כיפור ו 

   .החג

רוכלות הפועלים ללא רישיון   .כ  כי ככל שישנם  עלי ע קים מ וג  ע ק טרם פר ום מ מך  יו גש 

 מ יניות זה, עליהם להגיש  קשה לרישיון לרוכלות שת חן  התאם לאמור  מ מך זה.

 העירייה יכולה להג יל את מ פר המקומות המותרים לרוכל ע"פ שיקול  עתה ה לע י. .כה
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רשות   .כו שיקול  עת  פי  על  פרטני  תי חן  אופן  נו פת  לתקופה  רוכלות  רישיון  לחי וש  כל  קשה 

 כפוף למ יניות ראש העיר התקפה  אותה עת. הרישוי ו 

 העירייה איננה מתחיי ת לח ש רישיון ע ק של רוכלות  מקום מ וים.  .כז

העירייה ת צע פיקוח על  יצוע הרוכלות  התאם להוראות ה ין ונוהל זה.  מקרה של הפרת תנאי   .כח

ו מג לות  מפורטים  מ מך מ י זה אי עמי ה  תנאים  ו כלל  לרוכלות  זה,  רישיון הע ק  ניות 

 תהא רשות הרישוי רשאית ל טל את רישיון הע ק  כפוף לכל  ין. 

 א פן הג ת הב  ה  .4

 . 2000-תשלום אגרת הגשת  קשה  התאם לתקנות רישוי ע קים )הוראות כלליות(, התש "א .א

 הגשת טופ   קשה לאישור רוכלות/ ירי ים למחלקת רישוי ע קים  עירייה.  . 

מ מכים שעליו לצרף לצורך אישור ה קשה ועל המ קש    לאחר עיון   קשה תוע ר למ קש רשימת .ג

 להע יר את המ מכים תוך פרק הזמן שייק ע על י י העירייה. 

לק לת   .  שלישיים  לצ  ים  לפנות  מהמ קש  ל קש  או  שלישיים  לצ  ים  לפנות  לעירייה  מכות 

השאר   ע ק.  ין  לרישיון  ל קשה  אישורם  ק לת  ו/או  משר    –התייח ות  ישראל,  משטרת 

 אות, כי וי אש, תשתיות וכיו" . ה רי

 רישיון/ היתר זמני יכלול תנאים והג לות לפעילות המ וקשת. .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


