
   

 מועצה אזורית בני שמעון –מדיניות בנושא רוכלות 
 

מעוניינת לעדכן את מדיניות המועצה בעניין מתן ( "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן: 

 רישיונות עסק לרוכלות בתחומי המועצה.

 הגדרות:  .א

 1968 –חוק רישוי עסקים, תשכ"ח  –"החוק"  .1

"עיסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים  –א)ה( לחוק 2כמשמעותה בסעיף  –"רוכלות"  .2

 קבע".או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה 

 רוכלות המתבצעת ברגל. –"רוכלות רגלית"  .3

 .לחוק )לרבות היתר זמני או היתר מזורז( 4כמפורט בסעיף  –"רישיון"  .4

 הגבלת כמות עסקי הרוכלות בתחומי המועצה  .ב

א לחוק, המתיר לרשות המקומית 2שיקול הדעת המסור למועצה בעניין זה מעוגן בסעיף  .1

לאסור על ביצוע רוכלות בכלל או סוגי רוכלות ספציפיים באזורים מסוימים ו/או להגביל 

 את מספר רישיונות הרוכלות.

לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים צום מתן רישיונות ככלל המועצה תפעל לצמ .2

ות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה חז ציבוריים כגון: שמירה על

והן בישובים לשימוש כלל הציבור, מניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם עסקים 

 במבני קבע.

 אזורים בהם תותר הרוכלות: .ג

שיפורטו במדיניות זו, תאפשר המועצה קיום רוכלות  בהתאם ובכפוף לתנאים והוראות

 במקומות הבאים:

 מתחם ג'ו אלון .1

 ה של וועד היישוב.כמבשטח יישובי המועצה כפוף להס .2

כפוף לקבלת אישור בכתב של קק"ל לגבי מיקום, סוג הרוכלות וכל תנאי  –יערות קק"ל  .3

 נוסף שתקבע.

 שדה תימן .4

 פארק מוטורי .5

באזורים אלה הינה מתוך רצון לאפשר לתושבים ולציבור קניית האפשרות לקיום רוכלות 

מוצרים ו/או קבלת שירותים ובלבד שישמרו אינטרסים ציבוריים אחרים כגון: שמירה על איכות 

הסביבה, בריאות הציבור, מניעת מטרדים, מפגעים, רעש ולכלכוך, מניעת סכנות בטיחותיות, 

ציבוריים, שמירה על תחרות הוגנת עם עסקים  שמירה על שטחים ציבוריים ומתקנים/מבנים

הפועלים בתוך מבני קבע, שמירה על תחרות הוגנת עם רוכלות מאושרת קודמת וכן קיומו של כל 

 דין ועמידה במכלול המגבלות המפורטות מטה. 



   

 איסורים ומגבלות: .ד

 הבאים:לא יאושר עיסוק ברוכלות ולא יינתן רישיון עסק לרוכלות במקומות ו/או במקרים 

 צומת בית קמה, צומת שוקת, צומת דבירה. –מתחמי עסקים  .1

לא יאושר קיום רוכלות במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש  .2

בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים, שולי  –בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב )כגון 

 כבישים, במקומות צרים וכיו"ב(.

 בניגוד להנחיות משרד הבריאות לרוכלות במזון.  לא תאושר רוכלות לממכר מזון .3

 לא תאושר רוכלות בשטחי קק"ל בניגוד למדיניות רוכלות של קק"ל. .4

 לא תותר רוכלות רגלית. .5

 :חריגים .ה

על אף האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לאשר רוכלות בסטייה ממדיניות זו באירועים  .1

מסגרת אירועים ציבוריים ו/או ירידים חד פעמיים ובלבד שהרישיון יינתן לרוכלות זמנית ב

חד פעמיים, הכל בכפוף להגשת בקשה מתאימה ובחינות מתאימות ונדרשות, לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי של מחלקת רישוי עסקים במועצה.

ד, בנסיבות מיוחדות שיפורטו, תאושר רוכלות -על אף האזורים המפורטים בסעיף ג ו  .2

 צטבר:במקום נוסף/אחר בכפוף לכל אלה במ

הוצג בפני מחלקת רישוי עסקים ומנכ"ל המועצה נימוק בכתב לטעם בגינו מתבקשת  .א

 סטייה ממדיניות כאמור, נתך באסמכתאות מתאימות.

 הבקשה עומדת במכלול הדינים. .ב

 אין בבקשה משום סיכון בטיחותי ו/או מטרד ו/או מפגע רעש ולכלוך. .ג

 בעל הקרקע נתן את הסכמתו לקיום הרוכלות. .ד

 :כללי .ו

על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות, להגיש בקשה לרישיון עסק ברוכלות, בהתאם  .1

 להוראות הדין.

 המועצה תיתן עדיפות למתן רישיון רוכלות לתושבי המועצה. .2

על הבקשה לרישיון עסק לרוכלות תחולנה כל הוראות הדין הרלבנטיות לרבות חוקי העזר  .3

 של המועצה.

רישיון עסק לרוכלות, קבלת מסמכים ו/או אישורים ו/או המועצה רשאית לדרוש ממבקש  .4

התייחסות של צדדים שלישיים כגון הועדה לתכנון ובניה, כבאות, משרד הבריאות, 

תברואה, משטרה, קק"ל, אישור ועד היישוב ו/או הבהרות ו/או הסברים בהתאם לשיקול 

 דעתה.

 ה והוא יוגבל לשנה.רישיון עסק לרוכלות הינו רישיון אישי שאיננו ניתן להעבר .5

המועצה תהא רשאית להחתים כל בעל רישיון רוכלות על כתב התחייבות לפיו מתחייב  .6

הרוכל להתפנות מקרקע ציבורית במידה ויידרש לכך ע"י המועצה ו/או לקבוע תנאים 

 ברישיון על כך.

המועצה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת ועל פי צורך את רשימת האתרים המורשים  .7

 לות וכן את רשימת האתרים האסורים לרוכלותלרוכ


