נוהל לקבלת רישיון רוכלות
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בהתאם לחוק רישוי עסקים התשמ"ח  1968ולתיקון מס'  34לחוק הנ"ל – רוכלות
מחייבת קבלת רישיון עסק מהמועצה האזורית יואב.
אין לעסוק ברוכלות מכל סוג לרבות רוכלות מזון ללא רישיון עסק/אישור זמני.
מדיניות המועצה האזורית יואב היא לבחון בקשות לרישיונות עסק לרוכלות מתוך
חשיבה על אינטרסים ציבוריים כגון :שמירה על חזות המועצה והשטחים הציבוריים
הן באזורי התעשייה והן בשטחים המיועדים לשימוש לכלל הציבור ביישוביה ,מניעת
לכלוך ,מניעת מטרדים ומפגעי תנועה וחניה ,מניעת רעש וכן שמירה על עסקים אשר
הוקמו במבני קבע ו/או פועלים במקומות שנועדו לכך על פי התוכניות החלות בתחום
המועצה.
רשות הרישוי עפ"י תהיה רשאית לאשר בקשות ,במקרים המתאימים תוך שימת דגש
על צרכי הציבור בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולמאפייני האזור.

הבקשה תוגש אל מחלקת רישוי עסקים לדיון בוועדת חריגים
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על הבקשה לכלול את הפרטים/מסמכים הבאים:
תיאור מפורט וברור של הפעילות המבוקשת.
מפרט הכולל תוכנית העמדה ערוכה ע"י מודד מוסמך ע"ג מפה מצבית ,סידור פנימי
של האביזרים והאמצעים שבתוכו ,ימים ושעות פעילות.
חוזה שכירות או מסמך הכולל הסכמת בעל הזכויות בקרקע להצבת הדוכן.
אישור בעל המקרקעין במקרה של פעילות מוצעת בתחומי אגודות לסוגיהן יכלול -
פרוטוקול וועדי היישוב להסכמת הפעילות בתחום השייך להם :מיקום העסק ימים
ושעות פעילות ,להעמדת העסק בכל נקודה.
ככל שהדוכן מוצב בשולי דרך/כביש אישורי החברה הלאומית לדרכים ומשטרה
שהמקום אינו מהווה סיכון ו/או הפרעה למשתמשי הדרך.
אישור קונסטרוקטיבי על יציבות הדוכן.
אישור חשמלאי בודק ככל שיש שימוש בחשמל בעסק.
אישור כיבוי אש ,ככל שנעשה שימוש בגז בעסק תכנית של הסידור הפנימי של העסק
וכן אמצעי ההגנה מפני שריפות.
גז – על מערכות הגז המותקנות בעסק לעמוד בדרישות ת"י  158ועל בעל העסק
להציג אישור בעל מקצוע.
מים  -חובת ברז מים חמים  /קרים המחובר למיכל מים ומרוקן בסוף כל יום
עבודה.
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שמנים – הצגת התקשרות בכתב למול חברה למחזור או טיפול בשמנים לרבות אופן
הפינוי.
ככל שישנו שימוש בגנרטור – יש להציג פתרון אקוסטי.
פתרונות אשפה – הצגת הסדרי ניקיון מסביב לדוכן וכן הצגת הסכם פינוי פסולת
לסוגיה.
ככל שמדובר ברוכלות מזון -פריט -6-9א' בצו רישוי עסקים – אישור משרד
הבריאות על עמידה בתקנות רישוי עסקים -תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון
התשס"ט .2009
בנוסף לבקשת רוכלות מזון יש להציג -רישיונות עסק /רישיונות יצרן ,של ספקי
המזון ,חומרי הגלם השתייה וכו'
עמידה בתנאי מפרט אחיד לרוכלות מזון.
הצהרת המבקש כי עגלה /דוכן /קרוון נייד והוא יוצב בעמדת הרוכלות רק בזמן
הפעולה ובתומה יועבר לחניה מוסדרת שאינה שטח ציבורי.
תצלום של רישיון הקרוון ורישיון הרכב גורר(אישור גרירה)

הבקשה לרישיון תידון ותבחן במסגרת וועדת חריגים במועצה בשים לב לשיקולים
המפורטים לעיל וכן למיקום העסק סמיכותו לעסקים קיימים ,כבישים ודרכים ,סוג
הסחורה הנמכרת בו ,היות המבקש תושב המועצה וכו'.
המועצה רשאית לסטות ממדיניות זאת ולתת אישורים חריגים בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי וכן לשנות נוהל זה על פי שיקול דעתה.
הרישיון יינתן לתקופה קצובה בלבד של שנה ,לאחר שנוכחה רשות הרישוי והמפקח
מטעמה ,כי בעל העסק פועל לשביעות רצונה ובהתאם לחוק ,התקנות ,והנהלים
הנדרשים לקיומו של העסק ,תיבחן אפשרות להארכת הרישיון בכפוף להגשת בקשה
חדשה או בקשה להארכת תוקף רישיון.

