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 :מתקינה המועצה האזורית גדרות חוק עזר זה, )חוק רישוי עסקי� -להל' ( "1968ח"התשכ

 הגדרות
 -ה בחוק עזר ז  . 1

 :כל אחד מאלה- " רוכלות"

, במקו� ציבורי אחר או במגרש שהוא בבעלות פרטית, מכירה או הצעה למכירה של טובי' ברחוב )1(

 ;שלא במבנה של קבע

 ;הליכה או הובלה ממקו� למקו� או חיזור על בתיה� של בני אד� תו+ נשיאת טובי' למכירה )2(

 ;+ מבנה קבעהצעת שירותי� או מלאכה לציבור שלא בתו )3(

 ;בעל רשיו' רוכלות שנית' לפי חוק עזר זה- " רוכל"

" ;שולח' או כלי עזר אחר המשמשי� להחזקת טובי' או למכירת�- " דוכ

תחילת� חצי  - "1948ח"התש, א לפקודת סדרי השלטו' והמשפט18הימי� שנקבעו כימי מנוחה בסעי� - " ימי מנוחה"

 ;ה וסופ� במוצאי ימי מנוחה ע� צאת הכוכבי�שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוח

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

 ;אופ'"לרבות תלת, בכוח אד� או בכוח בעל חיי�, הנסחב או הנדח� בכוח מכני, כלי הובלה- " עגלה"

 ;המועצה האזורית גדרות- " המועצה"

 .ראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זהלרבות מי ש- " ראש המועצה"

 איסור לעסוק ברוכלות
 .)רשיו' -להל' (לא יעסוק אד� ברוכלות ללא רשיו' כחוק  )א(  . 2

  .לא יעסוק רוכל ברוכלות בכל צורה שהיא במקו� האסור על פי תנאי הרשיו' )ב(

+ כלל או לגבי סוגי� מסויימי� של טובי' או לא יעסוק רוכל ברוכלות בשעות שבה� נאסרה הרוכלות דר )ג( 

, באישור מליאת המועצה, באזורי� שנאסרה בה� הימצאות רוכלי� במספר העולה על מה שהתיר ראש המועצה

  .ובלבד שבהודעה כאמור צויינה תקופת האיסור, והאיסור פורס� בהודעה פומבית

  .וו תנאי בכל רשיו'יה )ג(ההוראות והאיסורי� שבהודעה כאמור בסעי� קט'  )ד( 

  תוק� הרשיו
  .תקפו של רשיו' הוא לששה חדשי� מיו� הוצאתו .3

  אגרה
 .שקלי� חדשי� 150בעד מת' רשיו' לרוכלות ישל� המבקש לקופת המועצה אגרה של  .4

  מת רשיו או סירוב לתיתו
  .בקשה למת' רשיו' תוגש לראש למועצה בכתב )א( .5

, לגרוע מה�, להוסי� עליה�, לכלול בו תנאי�, לסרב לתיתו או לבטלו, אי לית' רשיו'ראש המועצה רש )ב(        

  .לשנות� או לבטל�

 שטחי� אסורי� ברוכלות
במקו� ציבורי במעבר בי' בניני� או , ברחוב, בי' באמצעות עגלה ובי' בדר+ אחרת, לא יעסוק רוכל ברוכלות  . 6

 .מטרד או מכשול לרבי� או לפרט, חלקת התברואה של המועצהלדעת מנהל מ, באופ' המהווה, בכניסה לבני'

 איסור העמדת עגלה ליד מקומות מסויימי�
 80בתחו� , מגש או טובי', תבנית, דוכ', ולא ירשה לאחר להעמיד או להניח עגלה, לא יעמיד רוכל ולא יניח  . 7

 100או בתחו� , מטרי� מפינת רחוב 60או בתחו� , מגינה או מג', ממגרש משחקי�, מבית ספר, מטרי� מג' ילדי�

 .מטרי� ממרכז מסחרי

 איסור העמדת עגלה שלא בשעת עיסוק ברוכלות
, עגלה, ולא ירשה לאחר ולא יגרו� לו להעמיד או להניח ברחוב או במקו� ציבורי, לא יניח, לא יעמיד רוכל  . 8

 .מגש או טובי' שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקו�, תבנית, דוכ'

 איסור קשירה למבנה
 .לעמוד או למבנה אחר, לגדר, לבני', בכל צורה שהיא, תבנית או מגש, דוכ', לא יקשור רוכל עגלה  . 9



 מקו� אחזקת עגלה
 .קרוב לשפתה של המדרכה הימנית, רוכל יחזיק את עגלתו בצידו הימני של הרחוב  . 10

 איסור להכריז על טובי
תבניתו , דוכנו, לא יקי� רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על עגלתו, שלו או על אומנותו לא יכריז רוכל על טובי'  . 11

 .או מגשו דבר פרסו� או פרסומת

 שמירת נקיו
 .לא ילכל+ רוכל ולא יגרו� שילכלכו את השטח שליד מקו� עיסוקו  . 12

 ימי� שהרוכלות אסורה בה�
רו' לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יו� הזכרו' לשואה בערב יו� הזכ, לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה  . 13

כמשמעותו בחוק יו� , ובערב יו� הזכרו' לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל, " 1959ט"התשי, ולגבורה

 ."1963ג"התשכ, הזכרו' לחללי מלחמת הקוממיות וצבא הגנה לישראל

 שעות רוכלות
 20.00"06.00ובי' השעות  14.00"16.00רוכל ברוכלות בי' השעות  בימי� שאינ� ימי מנוחה לא יעסוק )א(  . 14

 .14.00למחרת ובימי שישי החל בשעה 

להתיר לסוג , לפי שיקול דעתו ובתנאי� שיקבע, רשאי ראש המועצה )א(על א� האמור בסעי� קט'  )ב(

 .לתקופה שיקבע 20.00מסויי� של רוכלי� לעסוק בעסק� אחרי השעה 

 תבנית של עגלות
א� אי' הוראה אחרת בפקודה התעבורה או  בתקנות , ראש המועצה רשאי לדרוש שכל עגלה תתאי�  . 15

 .לתבנית שהוא אישר ושהוצגה במשרדי המועצה, שהותקנו על פיה

 לוחיות מספר
לוחית מספר שנת' לו ראש , במקו� הנראה לעי', רוכל המשתמש בעגלה לצור+ עסקו יקבע על צידה האחורי  . 16

 .מענו ומספר תעודת הזהות שלו, את שמו הפרטי וש� משפחתו של הרוכל, נוס� למספר, הלוחית תכלול; צההמוע

 סידור טובי של עגלה
 .רוכל המשתמש בעגלה לצור+ עסקו יסדר את הטובי' באופ' שימנע את בליטת� מקצות העגלה בכל עבר  . 17

 דרישה לסילוק כלי� או טובי
מגשו או הטובי' , תבניתו, דוכנו, רשאי� לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, ו שוטרמפקח א, ראש המועצה  . 18

 .ממקו� שבו ה� נמצאי� בניגוד להוראות חוק עזר זה או בניגוד להוראות כל די'

 סילוק כלי� או טובי
, 18י� לאחר שנצטווה לכ+ בהתא� לסע, תבניתו או מגשו או את הטובי', דוכנו, לא סילק רוכל את עגלתו  . 19

בי' בעצמו ובי' על ידי , המגש או טובי', התבנית, הדוכ', לסלק את העגלה, מפקח או שוטר, רשאי ראש המועצה

 .אחרי�

 מרכולת
יסוד סביר להניח כי רוכל עבר עבירה על חוק עזר זה או על חוק , מפקח או שוטר, היה לראש המועצה )א(  . 20

 -רשאי הוא , רישוי עסקי�

לעצרו , " 1965ה"התשכ, ינו מזדהה בתעודת זהות כאמור בחוק מרש� האוכלוסי'א� הרוכל א )1(

 ;ולהביאו לתחנת המשטרה לש� זיהויו

לרבות כלי , לתפוס את המרכולת שבידי הרוכל וכ' כל כלי ואבזר המשמש את הרוכל בעיסוקו )2(

וכ' , )חפצי רוכל -להל' (להצגתה לראווה או לאחסנתה , לנשיאתה, ואמצעי המשמש להובלת המרכולת

ימסור מי , נתפסו חפצי רוכל כאמור; לתפוס את הטובי' שבחזקתו או בשליטתו של הרוכל באותה שעה

המציינת את מהות העבירה שעבר , הודעה בכתב חתומה בידו על התפיסה, שביצע את התפיסה לרוכל

 .תפסואת החפצי� שנ, ככל האפשר בנסיבות העני', הרוכל לדעת מבצע התפיסה והמפרטת

רשאי להשתמש לש� כ+ במידה סבירה של כוח א� הרוכל מתנגד , המפעיל את סמכותו לפי סעי� זה )ב(

 .למעצר או לתפיסת חפציו

לא יעשה כ' אלא לאחר שהציג , )א(המבקש להפעיל את סמכותו לפי סעי� זה מכח הסמכה לפי סעי� קט'  )ג(

 .א� נדרש לכ+, את כתב הסמכתו

  



 החזרת חפצי�
כתב אישו� נגד הרוכל על , ימי� מיו� שנתפסו חפצי הרוכל 30תו+ , א הגישה המועצה לבית המשפטל  . 21

 .תחזיר לרוכל את החפצי� שנתפסו, העבירה ששימשה עילה לתפיסה

 עיכוב חפצי� והחזרת�
; בה�עד אשר יקבע בית המשפט מה ייעשה , חפצי רוכל שנתפסו יישמרו בידי המועצה על חשבו' הרוכל )א(  . 22

א� היא זכאית לה על פי קביעתו של בית , למועצה זכות עכבו' בחפצי� כערובה לתשלו� הוצאות התפיסה והשמירה

 .המשפט

 .יוחזרו לו החפצי�, זוכה הרוכל בפסק די' שאי' עליו עוד ערעור או בוטל כתב האישו� )ב(

למכר� במכירה פומבית או , כ+רשאית המועצה או מי שהיא הסמיכה ל, נתפסו חפצי� פסידי� של רוכל )ג(

לכל , יבואו, השמירה והמכירה, בניכוי הוצאות התפיסה, דמי המכר; במחיר המקובל בשוק הפתוח ביו� המכירה

 .במקו� החפצי�, עני'

 איסור הפרעה
 .לא יפריע אד� לראש המועצה או למפקח ולא ימנע� משימוש בסמכויותיה� לפי חוק עזר זה  . 23

 עונשי�
 -ובמקרה של עבירה נמשכת , שקלי� חדשי� * 1,400קנס  -דינו , בר על הוראה מהוראות חוק עזר זההעו  . 24

 �שקלי� חדשי� לכל יו� שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה  * 55קנס נוס

  .או אחרי הרשעתו
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