מחלקת קידום ורישוי עסקים

מדיניות מועצה אזורית משגב בנושא רוכלות
לאחרונה הולך וגובר הביקוש של בעלי עסקים להפעלת עסקי רוכלות בשטח השיפוט של מועצה אזורית משגב.
שיקול הדעת הנרחב שניתן לרשות המקומית בעניין זה מעוגן בסעיף 2א לחוק רישוי עסקים התשכ"ח , 1968המתיר
לרשות המקומית לאסור על ביצוע רוכלות בכלל או על סוגי רוכלות ספציפיים באזורים מסוימים ו/או להגביל את מספר
הרישיונות באזורים הנ"ל ,לקבוע כללים למתן רישיון עסק ,להוסיף תנאים לרישיון או לגרוע.
סמכות זו נועדה לשמר אינטרסים ציבוריים חשובים אשר עלולים להיפגע כתוצאה מהפעלת עסקי רוכלות ,כגון :שמירת
איכות הסביבה ,בריאות הציבור ,מניעת מפגעים ,רעש ולכלוך ,מניעת סכנות בטיחותיות ,שמירה על תחרות הוגנת עם
עסקים הפועלים במבנה קבע ועוד.
עם זאת ,על מנת למצוא איזון בין הרצון לאפשר הפעלת רוכלות בשטח השיפוט של המועצה ,לבין שמירה על האינטרסים
של הציבור ולאחר התייעצות עם רכז רישוי עסקים במשטרת משגב ,גובשה מדיניות בתחום הרוכלות בהתאם להוראות
סעיף  2א' לחוק רישוי עסקים  ,התשכ"ח  1968בתחום שיפוטה של מועצה אזורית משגב.
הגדרות:
.1
.2
.3
.4

"החוק" – חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
"רוכלות" - :כמשמעותה בסעיף 2א (ה) לחוק רישוי עסקים" :עיסוק בקניה ,במכירה או בהצעת שירותים או
מלאכה לציבור שלא במבנה של קבע".
"רוכלות ניידת" – "רוכלות שאינה במקום קבוע" .רוכלות קבועה  /זמנית /תקופתית".
"רישיון" כמפורט בסעיף  4לחוק רישוי עסקים (לרבות היתר זמני או היתר מזורז).

כללי
 .1תותר רוכלות בתחום המועצה רק לבעלי רישיון רוכלות שהוציאה המועצה עפ"י חוק רישוי עסקים ובכפוף
לתנאי הרישיון .תוקף רישיון לרוכלות יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה , .עפ"י שיקול דעת רשות הרישוי.
 .2פעילות הרוכלות תהיה ניידת בלבד ,כפי שהוגדרו ברישיון ובכל מקרה לא תהיה פעילות הנושאת אופי של
התמקמות קבועה.
 .3רישיון לרוכלות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 .4רשות הרישוי אינה מתחייבת לחדש רישיון לרוכלות לאחר פקיעת תוקפו.
 .5רוכלות מזון תותר לצריכה שאינה מהווה תחרות בלתי הוגנת במכירות עסקים קיימים ו/או פגיעה בסדר הציבורי.
מובהר כי בנושא זה שיקול דעתה של רשות הרישוי הוא הקובע.
 .6לא תותר כניסת רוכלים לתחומי הישובים אלא באישור הועד המקומי בכל ישוב והכל מבלי לגרוע משיקול דעתה
הבלעדי של רשות הרישוי .האישור יינתן בכתב על גבי טופס אישור הישוב לכניסת רוכלות מזון ויכלול את
סוגי המזון שיימכרו ,מקומות מותרים למכירה וכן מועדי הכניסה המאושרים לישוב .מצ"ב טופס לדוגמא
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תנאים למתן רישיון עסק לרוכלות
 .1אזורי רוכלות מאושרים:
 .1.1רוכלות בשטחים הפתוחים – להלן רשימת האתרים בשטחים הפתוחים בהם תותר רוכלות ,בכפוף לאישור
בעלי הזכויות בקרקע (רט"ג ,קק"ל וכד' לפני הנסיבות) :חניוני נחל צלמון ,חניון קניון שגור ,חניון הר אחים,
מחצבת מתלול צורים ,חניון יער שגב ,חניון חורשת פארק אוסטרליה (ראה התייחסות למיקום זה להלן) וחניון
כניסה למושב יעד.
 .1.2רוכלות בישובים – כניסת רוכלים לשטח הישובים תותנה בכל האישורים הנדרשים ובשיקול דעת רשות
הרישוי ,אך גם באישור ועד הישוב .בבקשה לרישוי יפורטו מועדי הפעילות ,מיקומה וסוגי המוצרים
המותרים למכירה.
בנוהל זה "שטח הישוב" כולל ,ככלל ,גם את כביש הגישה לישוב ,לרבות שולי הכביש והקרקע הסמוכה להם
עד לחיבור לכביש בינעירוני.
 .2אזורי רוכלות לא מאושרים:
לא יאושר עיסוק ברוכלות ולא יינתן רישיון עסק לרוכלות במקומות ו/או במקרים הבאים:
 .2.1.1במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או לכלי רכב כגון :בצמתים  ,בתחנות אוטובוסים ,שולי
כבישים וכיו"ב.
 .2.1.2באזורי תעשייה  :בר לב ואזור תעשייה תרדיון .למעט במקרים חריגים (למשל באירועים מאורגנים או
במקרים אחרים) ובכפוף לאישור מנהלת הפארק.
 .2.1.3לא תתאפשר העמדת רכב רוכלות בסמוך למוסדות חינוך לרבות בתי ספר ,גני ילדים או בסמוך
למרכזי מסחר ובתי אוכל הפועלים ברישיון עסק.
 .3רשות הרישוי רשאית לעדכן מעת לעת ועפ"י הצורך את אזורי הרוכלות המאושרים וכן את אלו שאינם מאושרים
עפ"י שיקול דעתה.
 .4בכל אתר בו תורשה רוכלות יוגבל מספר הרוכלים בהתאם לשיקול דעתה של רשות הרישוי ובשיטת "כל הקודם
זוכה" מבחינת מועד הגשת הבקשה לרישיון.
 .5הרוכלות לממכר מזון ו/או הכנת מזון בלבד הינה בהתאם למדיניות משרד הבריאות לרוכלות מזון כמפורט בתקנות
רישוי עסקים (תנאי תברואה נתואתים ברוכלות מזון) ,התשס"ט  2009ולפי הדין.
 .6מכירת משקאות אלכוהוליים תותר אך ורק בכפוף לאישור משטרת משגב בנוסף ליתר האישורים הנדרשים
ולשיקול דעת רשות הרישוי.
 .7בחניון פארק אוסטרליה – לא תתאפשר מכירה במקום ,בעת עריכת אירועים של המרכז קהילתי/מועצה/בית ספר או
כל אירוע אחר המתנהל באזור ,אלא אם קיבל אישור מראש ממנהל האירוע בלבד.
 .8רשות הרישוי רשאית לסטות ממדיניות זו ,בהתאם לשיקול דעתה ובאישור הנהלת המועצה.
 .9מובהר כי אין בלעדיות לרוכל המקבל רשיון עסק לרוכלות.
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תנאים נוספים
 .1באחריות הרוכל לדאוג לכלי אצירה לאשפה לסוגייה השונים ,בהתאם להוראות מפקח המועצה.
 .2באחריות הרוכל לדאוג לניקיון אזור הרוכלות מכל פסולת הקשורה למכירה במקום ,הן במהלך יום הפעילות והן
בסיום הפעילות.
 .3בעת קביעת המיקום של הצבת העגלה יש למנוע כל מטרד ו/או הפרעה ליחיד ו/או לציבור.
 .4אין הרשיון כולל זכאות לשימוש בתשתיות שונות של המועצה .שימוש זה ייעשה רק בכפוף להסכם שימוש
מתאים ולפי שיקול דעתה של המועצה.
 .5המועצה שומרת על הזכות לדרוש מהמבקש כל מסמך ו/או אישור ו/או היתר שהיא סבורה שהם נדרשים לצורך
קבלת החלטה בבקשה ובכלל זה למשל אישורים של צדדים שלישיים כגון הוועדה המקומית לתכנון ולבניה,
כיבוי אש ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות ,אישור גורמים בטחוניים ,חשמלאי ,אישור תקינות גז ,אישור ביטוח
ו/או כל מסמך ו/או הבהרה אחרים הנדרשים בהתאם לשיקול דעת המועצה.
מובהר כי המועצה רשאית לפקח על אופן השימוש ברשיון .הפרת תנאי הרשיון עלולה לגרור ביטול הרשיון ו/או שיקול
לאי חידוש הרשיון לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי לפי הדין.
שעות פעילות מותרות לרוכלות:
בכל ימות השבוע בין השעות .22:00 – 7:00
הוראות כלליות
על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות ,להגיש בקשה לרישיון עסק לרוכלות באמצעות טופס מקוון להגשת בקשה
לרישיון עסק ,בצירוף המסמכים הבאים:

.1

.2
.3
.4

תרשים הרכב ("העגלה") ואופן הפעלתה:
 .aחיבור גנרטור חשמל לעגלה
 .bפירוט ציוד ומכשירים על העגלה
 .cשרטוט סכמטי של העגלה
 .dמערכת המים
 .eנראות העגלה
מסמך שיתאר את רשימת מוצרי המזון המיועדים ואופן מכירתם.
רישיון רכב תקף.
אישור הועד המקומי בכל ישוב שהרוכל מעוניין להעמיד את עגלת הרוכלות במידה ובקשת הרשיון מתייחסת
לעסק בתחומי ועד מקומי.

אין להפעיל עסק טעון רישוי מכל סוג שהוא ,לרבות רוכלות ,ללא רשיון.
מובהר כי הפעלת עסק כאמור ללא רשיון עלולה לגרור הפעלת כלים מנהליים ומשפטיים בהתאם להוראות הדין.

