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נוהל אישור רישיונות לרוכלות
חקיקה מחייבת:
חוק רישוי עסקים 1968
חוק העזר לבאר יעקב (מניעת מטרדים ושמירת הסדר והניקיון) התשס"ו . 2006 -פרק ט"ו
 .1כללי:
א .חוק רישוי עסקים קובע כי לרשות הרישוי סמכות להוציא חוק עזר במטרה
להסדיר את פעילות הרוכלים בעיר כדי למלא אחר המטרות הקבועות בחוק וכן קובע
את החובה להוציא רישיון עסק לכל רוכל בכל עיסוק.
ב .המועצה המקומית באר יעקב קבעה בחוק עזר את הדרך להסדרת הרוכלות.
 .2מדיניות מתן רישיונות לרוכלים:
המועצה המקומית תמנע מהוצאת רישיונות לרוכלים חדשים ברחבי העיר למעט
הרוכלים שלגביהם יקבעו כללים בהמשך המפרט:
א .יינתנו רישיונות לרוכלים באירועים חד פעמיים שנערכים במרחב הציבורי ובהתאם
לבקשות ותכנון האירוע והמפיקים
ב .יינתן רישיון ליריד רוכלים במקומות בהם תיקבע העירייה כי מאושר שוק של פעם
בשבוע במרחב הציבורי
ג .יתאפשר חידוש רישיונות לרוכלים שכבר קיבלו רישיון אך רישיון זה לא יתאפשר
להעבירו לבן משפחה או רוכל אחר.
ד .יינתנו רישיונות לירידים חד פעמיים כמו מכירת ספרים משומשים ,מכירות בבתי
ספר ע"י ההורים או התלמידים ,מכירות חד פעמיות של עמותות לצורך תרומות וכו'
 .3מתן רישיונות.
א .הסמכות למתן רישיונות במועצה המקומית באר יעקב היא של ראש המועצה
ב .כל רוכל חייב ברישיון עסק אישי על שמו  .אם הוא פועל במסגרת יריד שלגביו
הוצא רישיון עסק ליריד או לאירוע הכולל דוכני מזון  .נספח לרישיון יצורף רשימת
הרוכלים המאושרים לפי הפרוט :ושם הרוכל וסוג המוצרים הנמכרים על ידו ירשמו
בתנאי הרישיון ליריד על פי פריט 7.7ז
ג .ריכוז של רוכלים באירוע או יריד יחייב מתן רישיון אחד ליריד שיינתן למארגן
האירוע.
ד .מכירת מוצרי מזון ברוכלות מחייבת רישיון עסק לרוכלות מזון פריט 6.9א
ה .מכירת מוצרי מזון במספר דוכנים מחייבת הוצאת רישיון ליריד מזון פריט 7.7י
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 .4כללי התנהלות הרוכל
על רוכל שקיבל רישיון עסק יחולו הוראות חוק העזר לבאר יעקב (מניעת מטרדים
ושמירת הסדר והניקיון) התשס"ו . 2006 -פרק ט"ו :רוכלים
א .רוכל לא ישאיר את דוכן המכירה במקום בו הוא פועל ומדי לילה או לפרק את הדוכן
ויעביר אותו למקום אחסון אלא אם נקבע הנחייה אחרת ברישיון העסק
ב .לא יפעל רוכל ברחבי המועצה בלא רישיון עסק תקף.

