
 

 

 

 עיריית כפר יונה  -מדיניות רוכלות 

 

 : מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים בשיתוף ועדת רישוי עסקים  אחראי הנוהל

 : ראש העיר, ח"מ, מנכ"ל, מנהל אגף שיפור פני העיר )שפ"ע( , יועמ"ש. לידיעת

   כללי: .1

וני רישוי(, תשע"ג  , הוצא צו רישוי עסקים )עסקים טע1968  –מכוח חוק רישוי עסקים תשכ"ח         

, המסדיר  6.9, בו נכללים רשימת העיסוקים שיש לקבל עבורם רישיון  וביניהם  פריט    2013  -

, וכן חוק  שפורסם על ידי משרד הפנים במלואןאת נושא הרוכלות, הוראות המפרט האחיד  

תשכ"ב   )רוכלים(,  יונה  לכפר  הסביבה,  ו  1962עזר  איכות  על  )שמירה  יונה  לכפר  עזר  חוק 

 )לאחר אישורו(  2019-שמירת הניקיון ומניעת מפגעים(, התשע"ט

  המטרה: .2

רוכלות          לרישיון  בהגשת בקשה  רישוי עסקים החל משלב הטיפול  ולאפיין את תהליך  לתאר 

 ועד הנפקת רישיון העסק. 

 הגדרות:  .3

להפעלתו    רישיון הבא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים  -רישיון עסק   •

 התקינה של העסק.  

רוכלות   • אם   –רישיון  יותר,  מוקדם  במועד  או  נתינתו  מיום  שנה  בתום  יפקע  רוכלות  רישיון 

יונה )רוכלים(, תשכ"ב  בהתאם    נקבע מועד פקיעה. חוק עזר לכפר  ל וכן    1962חוק עזר לכפר 

התשע"ט מפגעים(,  ומניעת  הניקיון  שמירת  הסביבה,  איכות  על  )שמירה  )לאחר    2019-יונה 

 אישורו( 

כל כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים,     -רוכלות ניידת   •

 בהתאם לחוק עזר כפר יונה. 

 התנאים להגשת בקשה לרישיון רוכלות:  .4

ראש   4.1 ידי  על  שנקבעה  מכסה  על  יעלה  לא  רוכלות  לצורך  הניתנים  העסק  רישיונות  מספר 

ע במסמך  יינתנו  הרשות  בהם  מומלצים  אזוריים  לאזורים.  חלוקה  לפי  לרבות  זה  קרונות 

( השטח  4גינות הדר    –פארק  (  3( פארק ברזני  2מגרש הטניס  חנית  (  1רישיונות לרוכלות הינם:

(  7( חניית הסקייטפארק  6  ( מתחמי בנייה חדשים עד מועד אכלוסם 5החיצוני למחנה הצבאי  

עתיד  לביה"ס  בסמוך  ה8  מגרש  רחבת  דעתה,  מתנ"ס(  שיקול  לפי  רשאית,  הרישוי  רשות   .

 לעשות כל שינוי שיידרש בהתאם למציאות המשתנה. 

 מאפיינים כלליים:  4.2

הציבורי,   • והסדר  המרחב  שמירת  כגון:  הציבור  טובת  על  מחשבה  מתוך  יינתנו  רישיונות 

נים של  שמירה על חזות העיר, מניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם עסקים במב

 קבע.

רוכלות לא תותר במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל   •

 ו/או לכלי רכב. לצורך בחינת נושא זה תיערך פנייה לפיקוח העירוני. 



 

 

( במסגרת קביעת  21:00  -06:00רוכלות תוגבל בשעות בהתאם לחוק עזר עירוני ) בין השעות   •

הרוכלות פעילות  והסדר    שעות  המרחב  שמירת  לרבות  ציבורים  שיקולים  בחשבון  יילקחו 

הציבורי ושמירה על תחרות הוגנת עם בעלי עסקים אחרים. ניתן יהיה להתיר חריגה מהשעות  

 האמורות במסגרת אירועים חד פעמיים ובמסגרת אירועים תחת כיפת השמים. 

 מטר.   150  -ים במרחק הקטן מלא יינתן רישיון לרוכלות בסמוך למרכזים  מסחריים או לעסק •

העיר,   • אדריכלית  הבאים:  הגורמים  ע"י  הצורך  במידת  תיבחן  עירוני, הבקשה  יועץ  פיקוח 

 תנועה ומנהלת הנכסים בעיריית כפר יונה. 

לא תתאפשר תנועה עם העגלה במסגרת שעות הפעילות המותרות בחוק. הרישיון הינו אישי   

 יית כפר יונה בלבד.ויינתן בהתייחס למיקום שאושר ע"י עיר 

נדרש לעמוד בכל הדרישות הקבועות בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח   • כן  1968  –הרוכל  , כמו 

מתחייב למלא אחר כל הוראות כל חוק, לרבות תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  

תשס"ט מזון(,  הפנים  2009  -ברוכלות  משרד  ידי  על  שפורסם  האחיד  המפרט  והוראות   ,

חוק עזר לכפר  הרוכל נדרש לעמוד בחוקי העזר של עיריית כפר יונה בכלל, ובדרישות    במלואן.

תשכ"ב   )רוכלים(,  העזר  ו   1962יונה  שמירת  חוק  הסביבה,  איכות  על  )שמירה  יונה  לכפר 

 )לאחר אישורו(  2019-הניקיון ומניעת מפגעים(, התשע"ט

   הגשת בקשה 4.3

 הבאים:   לבקשה לרישיון רוכלות יש לצרף את המסמכים •

 צילום ת.ז   .א

 אישור עוסק מורשה או תעודת התאגדות חברה.  .ב

 תשלום אגרה.  .ג

 . חתימת בעל העסק על הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת .ד

 הגשת פרשה טכנית.  .ה

 הדמיה של העגלה הניידת/רכב. .ו

 אישור חשמלאי מוסמך  .ז

 ביטוח צד ג'  .ח

 ₪.  5000ערבות בנקאית  על סך   .ט

ב י. הנדסיים  תרשימים  ת  1:50  -הגשת  רוחב, של  בהם:  שיצוינו  הרוכלות  של  וחתכים  נוחה 

אורך, גובה, גודל שטח הרוכלות ואת מיקומו וייעודו של כל הציוד הנמצא ברוכלות והמשמש 

 את צרכי הרוכלות כמו כן יצוין מיקום מיכל המים, הגנרטור, ביוב ופחי האשפה. 

נדרש  ה  יא. שרוכל  ככל  העגלה,יכי  הפעלת  לצורך  לחשמל  להתחבר  באמצעות    צטרך  זה  יהא 

ת החשמל יהיה  גנרטור מושתק ו/או כל פתרון אחר שיהיה מקובל ומוסכם על העירייה. עלו

עיריית כפר יונה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לשנות החלטתה    בלבד.ו  ואחריות   ועל חשבונ 

 כאמור. 

   על גבי העגלה בלבד.  יםחיבורי מים וביוב אלטרנטיביהרוכל נדרש ב יב.

ל יג.  האחיד  בקשה  המפרט  ולהוראות  עסקים  רישוי  צו  להוראות  בהתאם  תהא  מזון     -רוכלות 

 רוכלות מזון.  



 

 

הרוכל יגיש לרשות הרישוי ביטוח צד ג'. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש או לפטור   יד.

 רוכל מהגשת ביטוח צד ג' כאמור.  

איש טו. נוספים/דרישות/  פרטים  מהמבקש  לדרוש  רשאית  הרישוי  ואחרים  רשות  כאלה  ורים 

 אשר יהוו תנאי לאישור הבקשה.

 ₪. 500טז. בעבור הצבת עגלה בקרקע ציבורית ישלם הרוכל דמי שימוש חודשים בסך של 

 מאפיינים ספציפיים:  4.4

לרוכלות.   • פוטנציאלי  במקום  הבקשה,  מגיש  עם  סיור  יקיים  הרישוי  רשות  מטעם  נציג 

 ור שבו יורשה לו לעמוד. רשות הרישוי תגדיר בעבור כל רוכל את האז

 . י ואינו ניתן להעברה לאדם אחרישיון הינו אישר •

 רישיון רוכלות יינתן בעבור כל עגלה ניידת/רכב.  •

 רוכל יפרסם את רישיון העסק במקום הנראה לעין .  •

 תשלום אגרת שילוט כדין בהתאם לחוק העזר לשילוט.   •

חוק עזר לכפר יונה )רוכלים(, להרוכל אחראי לניקיון המקום ולפינוי העגלה/רכב בכפוף   •

לפי    1962תשכ"ב   הניקיון  וכן  שמירת  הסביבה,  איכות  על  )שמירה  יונה  לכפר  עזר  חוק 

 . )לאחר אישורו( 2019-ומניעת מפגעים(, התשע"ט

 הרישיון יונפק בהתאם למדיניות לעיל.  •

 רישיון עסק לרוכלות אין משמעו רישיון להיתר בניה.  •

הנחת שולחות וכסאות בחזית הרוכלות או בסביבתה בהתאם לחוק העזר העירוני ועפ"י   •

 שיקול דעת הרשות.  

 לא יימכרו מוצרי טבק ומשקאות משכרים ברוכלות. •

גבוה   • סטנדרט  לגבש  מנת  על  הרשות  של  לסטנדרטים  בהתאם  יהיו  רכב  רוכלות/  עגלת 

 וחדשני בעיר.  

קבועה בשטחה ללא הזזה בתום יום הפעילות  לא תותר רוכלות הנותרת    -מבחן התזוזה •

שמצוין   כפי  המותרות  הפעילות  בשעות  שלא  חניה  תתאפשר  לא  שרונה(.  פארק  )למעט 

 בחוק העזר. 

ועדת   • בפני  לבחינה  יובאו  זה  בנוהל  האמור  עם  אחד  בקנה  עולות  שאינן  חריגות  בקשות 

 רישוי עסקים. הרשות אינה מתחייבת לאשר הבקשה. 

 :אכיפה .5

שוי תפקח על הרוכלות ועמידתו בתנאי הרישיון, ובמידה שימצא כי רוכל פועל ללא  רשות הרי •

 רישיון עסק הוא צפוי לביטול הרישיון ולהליכי אכיפה בהתאם לדין. 

ו  רוכל שבוטל רישיונו יגיש בקשה חדשה לרישיון לפי נוהל זה. במסגרת בדיקת הבקשה יישקל •

 .הנסיבות שהביאו לביטול הרישיון



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 תאריך: __________                                                                                                                         

                                                                                              

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת                                                   

 

_____________שכתובתי           ת.ז  נושא  הח"מ,_______________________  אני 

לעסוק  בקשה  יונה  כפר  בעיריית  הרישוי   לרשות  והגשתי  הואיל    ברחוב____________, 

}להלן    ______________ ניידת  מזון  הרישוי    –ברוכלות  ורשות  "העסק"{והואיל 

ברוכלות   העסק  למקם  לי  ואושר  והואיל  הנ"ל.  ברוכלות  לעסוק  לי  אישרה  מיום_______ 

בגוש______   מחלקה________  כחלק  הידועים  במקרקעין  הנ"ל 

 "המקרקעין"{.  –ברחוב_____________________}להלן 

כ .1 לי  לבניה  ידוע  תכוניותיה  לפי  והמיועד  לעירייה  הדרוש  בשטח  נמצאים  הנ"ל  המקרקעין  י 

 עתידית. 

זמנית,   .2 הינה  בעירייה להשתמש במקרקעין  רשות הרישוי  ע"י  לי  שניתנה  כי הרשות  לי  ידוע 

 .  1968  –וזאת בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

ן הנ"ל בדרך של פינוי המקרקעין ולא  ידוע לי כי בכוונת עיריית כפר יונה לפתח את המקרקעי .3

העסק   פינוי  בגין  כלשהי  אחרת  תמורה  כל  ו/או  שיפוי  פיצוי,  מפתח,  דמי  לשום  זכאי  אהיה 

 והמקרקעין. 

 בהמשך לבקשתי זו הריני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

בגין הרשות   .4 יונה דמי מפתח או כל תמורה אחרת  כפר  לעיריית  לא שילמתי  כי  הנני מצהיר 

 שתמש במקרקעין ולא היו לי כל זכויות במקרקעין ולא יחולו עליי זכויות דייר מוגן.לה

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אחזיק את שטח עליו ממוקמת עגלת הרוכלות במצב טוב נקי   .5

השימוש   רשות  אעביר  לא  לעיל,  כאמור  רוכלות  למעט  אחר  שימוש  בו  אעשה  לא  ואסתטי, 

 בעסק ובמקרקעין.  בעסק ולא ארשה לאחר להשתמש

לעגלת   .6 מחוץ  אחר,  ציוד  וכל  כסאות  שולחנות,  אוציא  לא  כי  בזאת  ומתחייב  מצהיר  הריני 

 הרוכלות ללא אישור בכתב מרשות הרישוי בלבד. 

באמצעות   .7 זה  יהא  העגלה,  הפעלת  לצורך  לחשמל  להתחבר  שאצטרך  ככל  כי  מתחייב  הריני 

בל ומוסכם על העירייה. עלות החשמל יהיה  גנרטור מושתק ו/או כל פתרון אחר שיהיה מקו

 על חשבוני ואחריותי בלבד. 

  1962לכפר יונה )רוכלים(, תשכ"ב  חוק עזר  ידוע לי כי אני נדרש להזיז את העגלה בהתאם ל .8

-לכפר יונה )שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון ומניעת מפגעים(, התשע"טוכן לחוק  

 )לאחר אישורו(  .2019



 

 

היר ומתחייב בזאת לפנות את המקרקעין כאשר אדרש לכך ע"י העירייה ו/או ע"י כל  אני מצ .9

אי   כי  לי  ידוע  מידי.  באופן  יהא  המקרקעין  פינוי  לנכון.  שתמצא  סיבה  מכל  אחרת  רשות 

את  ולהחרים  לפנות  רשאית  העירייה  תהא  העירייה,  הוראות  עפ"י  הפינוי  בדרישות  עמידה 

 צאים בה, ולחייב את בעליה בהוצאות הכרוכות בכך.עגלת הרוכלות וכל מיטלטלין הנמ

כלשהם   .10 פיצויים  עגלת הרוכלות כאמור לא אדרוש  פינוי  כי בעת  ומתחייב בזאת  אני מצהיר 

בגין האישור שניתן לי ע"י העירייה להפעלת העסק ו/או בגין נזק למיטלטלין ולא תהיה לי כל  

 ו/או מי מטעמה. טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעיריית כפר יונה 

יונה, אני מתחייב להפעיל רוכלות ניידת   .11 ידוע לי כי רישיון לרוכלות ניתן לי ע"י עיריית כפר 

נאותים ברוכלות מזון, תשס"ט וכן  2009-עפ"י תקנות רישוי עסקים לרבות  תנאי תברואה   ,

 רוכלות מזון.  -לקיים את הוראות המפרט האחיד

עפ"  .12 לפעול  בזאת  הליכים  אני מתחייב  כנגדי  יינקטו  ולא,  דין,  כל  להוראת  ובהתאם  י החוק 

 משפטיים. 

ידי מרצוני החופשי ולאחר שהבינותי    –הצהרתי והתחייבותי זו הינה בלתי חוזרת וניתנת על   .13

 את תוכנה במלואה. 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

          _________________                        _______________                ___________ 

 חתימה                                              תאריך     שם                                                             

 

 

 

 :אישור עו"ד 

 

ברחוב    _____________במשרדי  עו"ד  בפני  הופיע   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  הנני 

________________נושא ת.ז ___________________ואחרי שהבהרתי לו את  _______מר  

את   מאשר/ת  הריני  בה  האמור  שהבין  דעתי  שנחה  ולאחר  הנ"ל  וההתחייבות  ההצהרה  מהות 

 חתימתו.

                                                                   

                               ____________                                                      ______________ 

 עורך דין                                 חותמת                                                                                                        

 

 


