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הנחיות עיסוק שם הנוהל: 

 ברוכלות

 3מתוך  1עמוד  3 מספר הנוהל:

 ערך: חל על: רישוי עסקים פרק: רישוי עסקים

 תאריך תחולה

1.7.2018 

 1:  מהדורה עדכון אחרון

 

 -כללי .1

, תקנות חוק רישוי 1968-עיריית קרית שמונה פועלת בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח

לסמכותה בנוגע  5.11.2013, צו רישוי עסקים מיום 200-ס"אעסקים )הוראות כלליות(, התש

 .לקבוע תנאים והנחיות לרוכלות, בתחומי הרשות

על אופן הפעלת הרוכלות יחולו הוראות חוק העזר לקרית שמונה )רשיונות לרוכלים והפיקוח 

 -1960עליהם(, תש"ך

 :מטרה .2

ל עסק המופיע בצו רישוי מחייב כ”( , החוק)”להלן  -1968 -ח ”חוק רישוי עסקים, התשכ .2.1

 בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. 2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המאשרים.  .2.2

  ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על החוק. .2.3

 , והיא טעונה אישור של הגורמים הבאים:לצו 9.6לפי פריט רוכלות היא עסק טעון רישוי,  .2.4

 הרשות המקומית, משרד הבריאות )לידיעה(, כבאות )מסלול תצהיר( -רוכלות מזון

בהתאם לסוג העסק בו עוסקת  -רוכלות שעיסוקה טעון רישוי לפי פריט אחר בצו

 הרוכלות

 הרשות המקומית, בהתאם להנחיות העיסוק ברוכלות של הרשות. -רוכלות אחרת

 לחוק מסמיך את הרשות המקומית לקבוע תנאים לעיסוק ברוכלות, בתחומה. 'א2סעיף  .2.5

 .שמונה-מטרת נוהל זה להגדיר את תנאי העיסוק ברוכלות בקרית

 רציונאל: .3

עם זאת, זכות זו מוגבלת, ככל שהיא מתנגשת  .לכל אדם שמורה הזכות לחופש העיסוק  .3.1

תם, זכותה של הרשות לקבוע מדיניות עם זכותם של בעלי עסקים אחרים להגנה על פרנס

   התושבים.לגבי צביון המרחב הציבורי, ומניעת מטרדים עבור 
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 .הנוהל נועד לאזן בין צרכי הרוכלים, עסקי הקבע, והתושבים .3.2

 

 הגדרות: .4

עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך  -"רוכלות" .4.1

 א)ה( לחוק.2. לפי ס' מבנה קבע

  -אחריות וסמכות .5

  -מחלקת רישוי עסקים .5.1

על  קשה, קביעת חבות הרישוי של הרוכלות, הנחיית מבקש הרישיוןקליטת הב .א

  ומתן הנחיות לפעילות בהתאם לאופיו ומיקומו. תהליך הרישוי,

 .אישור הרוכלותעידכון המוקד העירוני, שיטור עירוני ומשטרה לגבי  .ב

 .ומה, וקביעת תנאים ברישיוןמתן אישור לרוכלות, הגדרת תוקפה ומיק .ג

 

 -רשות החנייה .5.2

 העברת התייחסות במקרים של רוכלות הפועלת במרכז העיר. .א

 

 -פיקוח איכות סביבה ותברואה  .5.3

 בצורה נאותה. פיקוח על פינוי פסולת הרוכלות .א

 , לשם הבטחת השארת האזור נקי ומפונה מפסולת.ים במקוםביצוע סיור .ב

 

  –פיקוח רישוי עסקים  .5.4

 .מזון רוכלותעל אתי ובטיחותי תברווח פיק .א

שלא קיבלה אישורים כנדרש, או פועלת  ,של פעילות רוכלותטיפול במקרים  .1

  בניגוד לתנאים.

 

 -מחלקת גבייה .5.5

 גביית אגרות רישוי עסקים. .א

 . גביית דוח"ות שחולקו עקב הפעילות .ב

 

 :רוכלות לאישור מנחים עקרונות .6

 ות:ישיונות הרוכלמספר ר .6.1
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מספר רישיונות העסק הניתנים לצורך רוכלות לא יעלה על מכסה שנקבעה על ידי  .א

 ראש הרשות.

על אף האמור רשאי מנהל מחלקת רישוי עסקים לחרוג ממכסת הרישיונות שנקבעה  .ב

לצורך הענקת רישיונות עסק לרוכלות במסגרת אירועים חד פעמיים )כגון אירועי 

 יום העצמאות, פורים, פסטיבלים ועוד(.

יינתן רישיון לעסק רוכלות בתחומים הבאים בלבד: מכירת מזון, מכירת צעצועים,   .6.2

 מכירת תכשיטים, אופנה וחפצי אמנות, מכירת צמחים ופרחים.

 ימי ושעות פעילות: .6.3

לא  –רוכלות באזור אחר . 20:00עד  9:00רוכלות באזורי מגורים תוגבל לשעות  .א

 .22:00תתקיים לאחר השעה 

עסקים יהיה רשאי להתיר חריגה מהשעות האמורות במסגרת  מנהל מחלקת רישוי .ב

 אירועים חד פעמיים.

לא תתקיים רוכלות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ביום הזיכרון לשואה  .ג

 ט' באב.-ולגבורה, ביום כיפור ו

 הפעלת הרוכלות:  .6.4

 .לא יעסוק רוכל ברוכלות באופן שעיסוקו מהווה מכשול לאחרים .א

רוכלות, בין באמצעות עגלה ובין בדרך אחרת, ברחוב, במקום לא יעסוק רוכל ב .ב

ציבורי, במעבר בין בנינים או בכניסה לבניין, באופן המהווה מטרד או מכשול לרבים 

 .או לפרט

לא יעמדו ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית או כל מתקן או חפץ אחר  .ג

 .המשמש לצורך הרוכלות שלא בשעת העיסוק ברוכלות

א יעמיד הרוכל את עגלתו, רכבו או מתקן מכירתו, באופן המהווה מכשול למעבר ל .ד

 תקין בדרכים, או מהווה סכנה לנהגים.

 לא יימכרו משקאות משכרים וטבק ומוצריו על ידי עסק רוכלות. .ה

 מקומות בהם תתאפשר רוכלות: .6.5

ין לא יעמיד רוכל, ולא ירשה להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טוב .א

מטרים מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן, או  80בתחום 

 מטרים ממרכז מסחרי. 100מטרים מפינת רחוב או בתחום  60בתחום 
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מ', מעסק של קבע המוכר מוצרים דומים  500-לא יעמוד רוכל בטווח הנמוך מ .ב

 למוצריו של הרוכל.

 וקו.לא יפעיל רוכל מערכת כריזה או הגברה בשעת עיס .ג

 :שיטה .7

  .מבקש הרישיון ימלא טופס פרטים, הכולל ת.ז, רישיון וביטוח רכב בתוקף .7.1

מסמך  ,היתר ,הגשת הבקשה אינה מחייבת היעתרות, והמבקש יידרש לצרף כל אישור . .7.2

 .ידו-שיהיו דרושים לרישוי העסקים טרם קבלת החלטה בבקשה שהוגשה על ,או נתון

תנאים רלוונטיים מכל סוג שהוא, וזאת הן  הרשות רשאית להוסיף תנאים או לגרוע .7.3

באופן כללי, הן באשר לאזור מסוים או לתחום רוכלות מסוים, והן באופן פרטני, 

 במסגרת דיון בבקשה ספציפית לרישוי שתונח להחלטתה.

 .תתאפשר רוכלות, רק לבעלי רישיון כחוק הרשותבתחום שיפוט   .7.4


