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 רוכלות כללית/ מזוןרישוי המועצה האזורית עמק הירדן לוהנחיות מדיניות 
 

 סימוכין :

 1968חוק רישוי עסקים התשכ"ח 

 )פרק ז'( 2017-התש"עז חוק העזר לעמק הירדן )איכות הסביבה(

 

 .1968העיסוק ברוכלות מכל סוג שהוא טעון רישיון עסק מכוח חוק רישוי עסקים התש"כח 

 

  מדיניות המועצה האזורית עמק הירדן להלן מתווה תנאי סף ותנאים עקרוניים לרשיון רוכל בתחום שיפוט המועצה
 

 לא יותר רשיון רוכל אלא בתוך תחום קו כחול ביישובי המועצה ו/או בשטחים ציבוריים בחזקתה של המועצה . .1

המבקש לקבל רשיון רוכל יציג אישור מטעם וועד היישוב בו הוא מבקש להציב את הדוכן/ עגלה ובו יאושר לרוכל  .2

 הדוכן )בשטחי ציבור בלבד וללא קרבה למקום מגורים(, פירוט ימי ושעות ההרשאה.מיקום העמדת 

 בת מגורים.ראשיים ו/או בסביצירים /לא יאושר הצבת דוכן/ עגלת רוכלות לאורך צירי תנועה  .3

 לא יותר שימוש במערכות הגברה חיצוניות לצורך השמעת מוזיקה, או כריזה. .4

 בלבד. 21:00ועד  08:00תאושר בין השעות פעילות רוכלות  .5

ברוכלות מזון לא יאושר מזון רגיש כהגדרתו בתקנות משרד הבריאות אלא באישור מיוחד שיינתן על ידי הווטרינר  .6

 הרשותי / משרד הבריאות.

 

 מסמכים הנדרשים להליך הרישוי :

 

 4במקרה של רוכלות המופעלת מכלי רכב )לרבות נגרר( יוצג רשיון הרכב ותעודת ביטוח תקפים, ותצלום העגלה מ .1

 כיוונים וצילומי פנים העגלה.

 פרשה טכנית :  .2

 פירוט סוגי המזון המבוקשים למכירה. .א

 תיאור הכנת המזון לפני המכירה. .ב

 רים לרחיצת ידיים לקהל ואופן איסוף השפכים .נספח סניטרי לרבות כיו .3

 מסמכים נוספים על פי דרישת הממונה /וטרינר הרשות .4
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 מזון :רוכלות  /דרישות בסיסיות ברוכלות 

 

 מטבח בתוך עגלת מזון יהיה בנוי כולו מחומרים לא סופגים )נירוסטה( רחיצים ועמידים. -

 המטבח יצוייד בכיור לשטיפת ידיים/ מזון. -

 בדלפק ההגשה או בסמוך לו יותקן כיור לשטיפת ידיים ללקוחות. -

 כל תשטיפי המטבח/ כיורים יאספו למיכל ייעודי שירוקן בסוף יום למערכת הביוב הציבורית. -

 לא יותר שפיכת תשטיפים/ מים לרשות הרבים אלא למיכל בלבד. -

 יומי של חשמלאי מוסמך.לא יותר חיבור עגלת רוכל למערכת חשמל ציבורית/ פרטית אלא באישור  -

 לא תאושר בשום מקרה מכירת אלכוהול )לרבות בירה/יין( /טבק במסגרת רוכלות. -

לא יותר שימוש במערכות הגברה להשמעת צלילים/ מוזיקה/ פרסומות וכיו"ב באופן שמהווה לדעת  -

 המפקח הפרעה לסביבה.

 בנים ארעיים.לא יותר עבודות טעונות היתר לרבות מצללות / סגירות עונתיות / מ -

 לא יותר הצבת שולחנות וכסאות לצד הדוכן באופן שיהווה הפרעה לציבור ו/או על מדרכות/ חניות. -

 בכל מקרה, רשיון עסק יוגבל לתקופה של שנה קלנדרית אחת וייתחדש מדי שנה בכפוף לעמידה בתנאים. -

חדש רשיון עסק בשל אי יושב ראש רשות הרישוי בעמק הירדן רשאית לאשר/ לסרב לבקשת רוכל לקבל/ ל -

 התאמה למדיניות ו/או אי עמידה בתנאי הסף/ הרשיון.
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