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 הצעת החלטה להסדרת העיסוק ברוכלות בתחומי מועצה אזורית משגב 
 

רשות הרישוי במועצה אזורית משגב, בהיוועצות עם מפקד משטרת המחוז, מפרסמת בזאת הצעת החלטה לפי 
 באשר להסדרת נושא הרוכלות בתחומה. , 1968-א לחוק רישוי עסקים תשכ"ח2סעיף 

 
  יום  30על הצעה זו רשאי כל אדם הרואה עצמו נפגע ממנה להשיג בכתב תוך 

  lishka1@misgav.org.ilבפני המועצה, למייל   5/2021/5אייר תשפ"א,  "גכ תאריך:ולא יאוחר מ
 
 :אזורי רוכלות מאושרים .1

להלן רשימת האתרים בשטחים הפתוחים בהם תותר רוכלות, בכפוף  – רוכלות בשטחים הפתוחים .1.1
חניוני נחל צלמון, חניון קניון שגור,  :לאישור בעלי הזכויות בקרקע )רט"ג, קק"ל וכד' לפני הנסיבות(

)ראה התייחסות  חניון הר אחים, מחצבת מתלול צורים, חניון יער שגב, חניון חורשת פארק אוסטרליה
 יעד.מושב וחניון כניסה ל (למיקום זה להלן

תותנה בכל האישורים הנדרשים ובשיקול דעת שטח הישובים כניסת רוכלים ל – רוכלות בישובים .1.2
יפורטו מועדי הפעילות, מיקומה וסוגי בבקשה לרישוי  .אישור ועד הישוברשות הרישוי, אך גם ב

 המוצרים המותרים למכירה.
כביש הגישה לישוב, לרבות שולי הכביש והקרקע בנוהל זה "שטח הישוב" כולל, ככלל, גם את 

 הסמוכה להם עד לחיבור לכביש בינעירוני.
 

 :אזורי רוכלות לא מאושרים .2
  ינתן רישיון עסק לרוכלות במקומות ו/או במקרים הבאים:ילא יאושר עיסוק ברוכלות ולא 

 במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או לכלי רכב כגון: בצמתים , בתחנות .2.1.1
 אוטובוסים, שולי כבישים וכיו"ב.

למשל באירועים )למעט במקרים חריגים  אזורי תעשייה : בר לב ואזור תעשייה תרדיון.ב .2.1.2
 .או במקרים אחרים( ובכפוף לאישור מנהלת הפארק מאורגנים

לא תתאפשר העמדת רכב רוכלות בסמוך למוסדות חינוך לרבות בתי ספר, גני ילדים או  .2.1.3
 בתי אוכל הפועלים ברישיון עסק.בסמוך למרכזי מסחר ו

 
אתר בו תורשה רוכלות יוגבל מספר הרוכלים בהתאם לשיקול דעתה של רשות הרישוי ובשיטת "כל בכל  .3

 .שיוןימבחינת מועד הגשת הבקשה לר הקודם זוכה"
 
לא תתאפשר מכירה במקום, בעת עריכת אירועים של המרכז קהילתי/מועצה/בית  –בחניון פארק אוסטרליה  .4

 אישור מראש ממנהל האירוע בלבד. הרוכל או כל אירוע אחר המתנהל באזור, אלא אם קיבל ספר
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