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, ג לחוק רישוי עסקים33לפקודת המועצות המקומיות ולפי סעיף  22בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 :המועצה האזורית רמת נגב חוק עזר זהמתקינה , (החוק -להלן ) 3.75-ח"התשכ

 הגדרות
 -בחוק עזר זה . 7

 ;כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת סחורות לשם מכירתם- " דוכן"

ח"התש, הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה- " ימי מנוחה"

- 

תחילתם עם  -כימי מנוחה במדינת ישראל , 3.95

 ;שקיעת החמה בערב שבת או בערב חג וסופם עם צאת הכוכבים למחרתו

 ;המועצה האזורית רמת הנגב- " המועצה"

 ;מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה- " המפקח"

 ;הנסחב או הנדחף בכוח מניע בכוח אדם או בכוח בעלי חיים, כל כלי הובלה- " עגלה"

 ;המועצה האזורית רמת נגב- " צה אזוריתמוע"

 ;כולן או מקצתן, לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

 ;למעט מוכר עתונים, אדם המחזר עם סחורתו ממקום למקום לשם מכירתה- " רוכל"

 ;רשיון ארעי שתקפו לעונה מסויימת- " רשיון עונתי"

 ;רשיון שאיננו עונתי- " ילרשיון רג"

 ;שניתן לפי חוק עזר זה- " רשיון"

 .שטח תכנון המועצה האזורית- " שטח תכנון המועצה"

 תחולה
 .לרבות תחום סמכותה, הוראות חוק עזר זה יחולו על שטח תכנון המועצה. 2

 רשיון לרוכל
 .אלא לפי רשיון ובהתאם לתנאיו, לא יעסוק אדם כרוכל. 3

 לשימוש בעגלהרשיון 
4 .

   

 .אלא לפי רשיון ובהתאם לתנאיו, לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו( א)

לפקודת  1אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש רשיון לפי סעיף ( א) הוראות סעיף קטן( ב)

 .]נוסח חדש[התעבורה 

 מתן רשיונות או סירובם
, ליתן את הרשיון, ראש המועצה רשאי לפי שיקול דעתו; המועצהבקשה לרשיון תוגש בכתב לראש ( א). 5

לגרוע , להוסיף עליהם, לכלול ברשיון תנאים, לפי שיקול דעתו, וכן רשאי הוא, להתלותו או לבטלו, לסרב לתתו

 .לשנותם או לבטלם, מהם

מסכן את  אלא לאחר שהמציא תעודה רפואית המעידה שמצב בריאותו אינו, לא יינתן רשיון לרוכל( ב)

 .לקוחותיו

 פקיעת רשיון
 .ורשיון עונתי בתאריך שיצויין בו, בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו 13רשיון רגיל יפקע ביום . 6

 העברת רשיון
 .רשיון אינו ניתן להעברה. 1

 הצגת רשיון
 .לכך ויראהו למפקח או לשוטר בכל עת שיידרש, רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו. 9

 לוחית מספר לעגלה
לוחית מספר שיתן לו ראש , במקום נראה לעין, רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי. 8

מענו ומספר תעודת הזיהוי , את שמו הפרטי ושם משפחתו של הרוכל, בנוסף למספר, הלוחית תכלול, המועצה

בעד כל לוחית; שלו

-     

 .שקלים חדשים 8ר של מספר תשולם למועצה אגרה בשיעו

 סידור סחורות על עגלה



רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את סחורותיו באופן שימנע את בליטתם מקצות העגלה בכל . 71

 .ויעמוד בצדה האחורי של העגלה בשעת עיסוקו, עבר או מחזית העגלה או מאחוריה

 תכניתן של עגלות
רשאי ראש המועצה לדרוש שכל , ה או בתקנות שהותקנו לפיהאם אין הוראה אחרת בפקודת התעבור. 77

 .עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה

 שטחים אסורים ברוכלות
 -בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת , לא יעסוק רוכל בעסקו. 72

 ;לרביםברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול , בכביש( 3)

 ;במסעדה או בבית קפה, בבית מלון( 2)

בתחומי כל חלק משטח תכנון המועצה שהיא הכריזה עליו בהודעה ברשומות כאזור אסור  (1)

 .ברוכלות

 איסור להכריז על סחורה ואיסור פרסומת
תבניתו או , דוכנו, לא יכריז רוכל על סחורתו או אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על עגלתו. 73

 .מגשו כל דבר פרסום או פרסומת

 נקיון
 .לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו. 74

 איסור לקשור במבנה
 .לעמוד  או למבנה אחר, לגדר, לבנין, בכל צורה שהיא, תבנית או מגש, דוכן, לא יקשור רוכל עגלה. 75

 איסור חניה
מגש או סחורה , תבנית, דוכן, לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה (א). 76

 .מגינה או מגן, ממגרש משחקים, מבית ספר, מטרים מגן ילדים 21בתחומי 

, מגש או סחורה, תבנית, דוכן, לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא יחנה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה (ב)

או כל מקום אחר בו נמכרים , בית קפה, מזנון, מטרים מהכניסה לכל בית עסק קיים שהינו מסעדה 811י בתחומ

 .במסגרת מבנה של קבע, מזון ומשקה, דברי מאכל

, דוכן, לא יעמיד ולא יניח רוכל ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום ציבורי עגלה (ג)

 .עת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקוםמגש או סחורה שלא בש, תבנית

 מקום החזקת עגלה
 .רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית. 71

 מועדי הרוכלות
 .לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה( א). 79

רשאי ראש המועצה , רוכל שאינו יהודי המוכיח כי הוא אינו עוסק בעסקו ביום המנוחה של בני עדתו( ב)

 .ליתן לו היתר לעסוק בעסקו בשבת

 שעות הרוכלות
 .23.11לבין  17.11לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין , 35בכפוף לסעיף ( א). 78

להתיר לרוכל לעסוק בעסקו גם לאחר השעה , לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, ראש המועצה רשאי( ב)

23.11. 

 סילוק עגלות
מגשו או , תבניתו, דוכנו, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, מפקח או שוטר, ראש המועצה( א). 21

 .סחורתו ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה

לאחר שנצטווה לכך בהתאם לסעיף קטן , מגשו או סחורתו, תבניתו, דוכנו, לא סילק רוכל את עגלתו( ב)

בין בעצמו ובין , המגש או הסחורה, התבנית, הדוכן, או שוטר לסלק את העגלהמפקח , רשאי ראש המועצה, (א)

 .על ידי אחרים

 תפיסת כלים והחרמתם
תבנית או מגש שרוכל שאין לו רשיון , דוכן, ראש המועצה או מפקח רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד. 27

 .משתמש בהם בהקשר למכירת סחורה

 איסור הפרעה למפקח



 .ריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זהלא יפ. 22

ענשים

              

 (ב"עהתש :ןתיקו)

(.בוטל). 23   

 .נתאשר

 )3.57ביולי  29(ו "ז בתמוז התשמ"י

 משה חקלאי

 ראש המועצה האזורית

 רמת הנגב

 יצחק פרץ    

 שר הפנים    

 


