
 2020-ף"התש(, רוכלות) שמס דל'למג עזר חוק

 452' עמ(, 20.2.2020) ף"התש, 1000 ם"חש: פורסם

, עסקים רישוי לחוק ג11 סעיף ולפי המקומיות המועצות לפקודת 24-ו 23, 22, 14 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 :זה עזר חוק שמס דל'מג המקומית המועצה מועצת מתקינה(, עסקים רישוי חוק - להלן) 1968-ח"התשכ

 הגדרות

 - זה עזר בחוק .1

 ;למכירתם או טובין להחזקת המשמשים אחר עזר כלי או שולחן כל - "דוכן"

 ;שמס דל'מג המקומית המועצה - "המועצה"

 ;זה עזר חוק הוראות מילוי על לפקח בכתב הסמיכו המועצה שראש מי - "מפקח"

 לחוק 17 סעיף לפי, מקצתן או כולן, בכתב מסמכויותיו לו אצל המועצה שראש המועצה עובד לרבות - "המועצה ראש"
 ;זה עזר חוק לעניין, 1975-ה"התשל(, וכהונתם וסגניו הרשות ראש בחירת) המקומיות הרשויות

 ;ברוכלות העוסק אדם - "רוכל"

 מלאכה או שירותים בהצעת או במכירה, בקנייה עיסוק: "עסקים רישוי לחוק( ה)א2 בסעיף כהגדרתה - "רוכלות"
 ";קבע מבנה בתוך שלא, לציבור

, כאמור הנגררים או הנעים מיתקן או מכונה וכן, בהמה ידי על או רכב ידי על הנגרר או מכני בכוח הנע רכב - "רכב"
 ;אופניים-ותלת אופניים לרבות

 .עסקים רישוי לחוק 5 בסעיף כמשמעותה - "הרישוי רשות"

 ברוכלות לעסוק איסור

 עזר חוק תנאי לפי אלא, אחרת בצורה ובין, רכב באמצעות בין המועצה בתחום ברוכלות אדם יעסוק לא (א) .2
 .זה

 ברישיון לכלול היא רשאית וכן, לבטלו או להתלותו, לתתו לסרב, רישיון לתת רשאית הרישוי רשות (ב)
 .לבטלם או לשנותם, מהם לגרוע או עליהם להוסיף, תנאים

 .הרישוי לרשות בכתב תוגש לרישיון בקשה (ג)

 רישוי לתקנות' י בפרק הקבוע בשיעור אגרה תשולם(, ג) קטן בסעיף כאמור, חידושו או רישיון מתן בעד (ד)
 .2000-א"התשס(, כלליות הוראות) עסקים

 רישיון של תוקפו

 .הוצאתו מיום לשנה יהיה רישיון של תוקפו (א) .3

 שיינתן בהיתר וקצובה זמנית לתקופה רוכלות להתיר הרישוי רשות רשאית(, א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 .בכתב ימים שבעה של מוקדמת בהודעה תוקפו את לבטל ואף, המועצה שאישרה לאירועים בקשר

 .הרוכל פטירת עם או הוצאתו מיום שנה בתום יפקע רישיון(, ב) קטן בסעיף מהאמור לגרוע בלי (ג)

 .הרישיון של תוקפו תום לפני חודש כך על בקשה יגיש רישיונו את לחדש המבקש רוכל (ד)

 .פטירתו לאחר ובין הרוכל של בחייו בין, לאחר להעברה ניתן ואינו אישי הוא רישיון (ה)

 רוכלות רישיון הצגת

 לפי, זה עזר חוק הוראות ביצוע על מפקח לפני ויציגו עיסוקו בזמן עמו יישאנו רוכלות ברישיון המחזיק .4
 .דרישתו



 הניקיון שמירת

 .שבסביבתו השטח לרבות הדוכן ניקיון על ישמור הרוכל (א) .5

, השליך, זרק, הניח הוא כאילו, בדוכן המשתמש, הרוכל את יראו, בקרבתו או הדוכן יד על אשפה נמצאה (ב)
 .אחרת הוכיח אם זולת, האשפה את השאיר או שפך

 טובין על להכריז איסור

 .עיסוקו בשעת סביר בלתי רעש יקים ולא, מרכולתו על או טובין על רוכל יכריז לא .6

 רוכלות שעות

 לעסוק לו הותר כן אם אלא, למחרת 10:00-ו 20.00 שבין בשעות השבוע בימות ברוכלות רוכל יעסוק לא .7
 .8 סעיף הוראות לפי 20.00 השעה ואחרי 10.00 השעה לפני בעיסוקו

 לעיסוק היתר

 השעה לפני גם זמנית לתקופה ברוכלות לעסוק לרוכל להתיר, ברישיון שיקבע בתנאים, רשאי המועצה ראש .8
 .20.00 השעה ולאחר 10.00

 בדוכן שימוש

, לגודל, לחומר בנוגע המפקח או הרישוי רשות הוראות לפי אלא, עיסוקו לצורך בדוכן רוכל ישתמש לא (א) .9
 יפריע שלא ובאופן, בכתב בדרישה המפקח או הרישוי רשות שיורו התנאים שאר ולפי למיקום, לצבע, לטיב, לצורה
 .ומכוניות רגל הולכי למעבר

 עיסוקו בשעת שלא, טובין או מגש, תבנית, דוכן, עגלה, רכב ציבורי במקום מטעמו מי או רוכל יעמיד לא (ב)
 .במקום נמצא כשאינו או

 .אחר למבנה או לעמוד, לגדר, לבניין כלשהי בצורה מגש או תבנית, דוכן, עגלה רוכל יקשור לא (ג)

, ציבורי במקום או ברחוב, להניח או להעמיד יגרום ולא מטעמו לאחר ירשה ולא, יניח ולא רוכל יעמיד לא (ד)
 .במקום נמצא כשאינו או עיסוקו בשעת שלא טובין או מגש, תבנית, דוכן, עגלה

 האדם או הרכב בעל כי היא חזקה(, ד) עד( א) קטנים סעיפים להוראות בניגוד רכב מתוך רוכלות נעשתה (ה)
 הדרושים האמצעים כל את נקט כי הוכיח כן אם אלא(, ד) קטן סעיף לפי חובתו את הפר, העניין לפי, הרכב על האחראי

 .חובתו את למלא כדי

 מספר-לוחית

 שתישא מספר-לוחית, לעין הנראה במקום, האחורי צדה על יקבע, עסקו לצורך בעגלה המשתמש רוכל (א) .10
, הרוכל של משפחתו ושם הפרטי שמו את, המספר על נוסף, תכלול מספר-לוחית; הרישוי רשות לו שנתנה המספר את

 .שלו הזהות ומספר שלו הטלפון מספר, מענו

 .הרישוי רשות שקבעה במתכונת, חשבונו ועל מטעמו או הרוכל בידי ותותקן תיעשה מספר-לוחית (ב)

 טובין לסילוק דרישה

 לעיסוקו המשמש אחר דבר וכל הטובין או המגש, הדוכן, רכבו את לסלק לרוכל להורות רשאי המפקח (א) .11
 .אחר חיקוק כל להוראות או זה עזר חוק להוראות בניגוד נמצאים הם שבו ממקום, כרוכל

 של לעיסוקו המשמש אחר דבר וכל הטובין את לסלק המפקח רשאי, הדרישה אחר הרוכל מילא לא (ב)
 .הרוכל



 המפקח סמכויות

 עזר חוק הוראות קוימו אם לברר כדי בסמכויותיו שימוש מלעשות אותו ימנע ולא למפקח אדם יפריע לא (א) .12
 .זה

 .ברוכלות לעיסוק הנוגע בכל המפקח להוראות לציית חייב רוכל (ב)

 דינים שמירת

 .עליו להוסיף בא אלא, אחר דין מכל גורע זה עזר חוק אין .13
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