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 1983 - חוק עזר לסחנין )רוכלים(, התשמ"ד

 166עמ'  ,)15.12.1983(תשמ"ד  ,205חש"ם  פורסם:

 

ג לחוק רישוי עסקים, 11לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיף  24-ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 , מתקינה המועצה המקומית סח'נין חוק עזר זה:1968 - התשכ"ח

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  .1

 המועצה המקומית סח'נין;- "המועצה" 

 לרבות מי שראש המועצה הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;- "ראש המועצה" 

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

 שולחן או כלי המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;- "דוכן" 

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

 חיים;-כלי הובלה הנסחב או נדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל- "עגלה" 

 שטחים אסורים ברוכלות

לא יעסוק רוכל בעסקו על גבי עגלה או בצורה אחרת ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה  .2

 מכשול לרבים.

 יסור העמדהא

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין תוך  .3

 משחקים, מגינה או מגן.-מטרים ממסגד, כנסיה, גן ילדים, בית ספר, מגרש 100

 איסור העמדה שלא בשעת עיסוק

להניח ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, לא יעמוד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או  .4

 תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 איסור לקשור למבנה

 לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא לבנין, לגדר, לעמוד או למבנה אחר. .5

 מקום החזקת עגלה

 חוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הר .6

 איסור הכרזה על טובין ואיסור פרסומת

 לא יכריז רוכל על טובין או על אמנותו ולא יקים רעש בשעת עסקו, לרבות באמצעות מגביר קול. .7

 נקיון

 לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את הקטע שליד מקום עסקו. .8

 מועד ושעות רוכלות

 .21.00-ו 16.00ובין  13.00-ו 07.00א בימי ראשון ורביעי בשבוע, בשעות שבין לא יעסוק רוכל בעסקו אל .9

 היתר תעסוקה
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ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו גם בימים אחרים  .10

 .21.00וגם אחרי השעה  9מאלה הנקובים בסעיף 

 רשיון שימוש בעגלות

 עות עגלה אלא על פי רשיון אשר יינתן לו לפי חוק עזר זה.לא יעסוק אדם ברוכלות באמצ .11

 תוקף רשיון

בדצמבר של השנה שבה ניתן; אולם רשאית המועצה לבטל תקפו של  31תקפו של רשיון רוכלות הוא עד  .12

 הרשיון על ידי הודעה מוקדמת של שבעה ימים.

 אגרת רשיון

 רוכלות ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור שתקבע המועצה מזמן לזמן. בעד מתן רשיון .13

 שמירת דינים

 אין באמור בחוק זה לגרוע מכל חובה לקבלת רשיון על פי כל דין. .14

 מתן רשיונות או סירוב לתיתם

בקשה לרשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה; ראש המועצה רשאי ליתן את הרשיון, לסרב לתיתו,  .15

תו או לבטלו, וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או להתלו

 לבטלם.

 מספר לעגלה-לוחית

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין, לוחיות מספר שנתן לו  .16

משפחתו של הרוכל, מענו ומספר ראש המועצה; הלוחית תכלול, בנוסף למספר, את שמו הפרטי ואת שם 

 שקלים. 150מספר תשולם למועצה אגרה בשיעור של -תעודת הזהות שלו; בעד כל לוחית

 סידור טובין על עגלה

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם בקצות העגלה בכל עבר  .17

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

 דרישה לסלק עגלה

ראש המועצה, מפקח או שוטר רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או את הטובין  .18

 שלו מן המקום שבו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 סילוק עגלות

חר שנצטווה לכך בהתאם לסעיף לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או את הטובין שלו, לא .19

 , רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר לסלקם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.18

 איסור הפרעה למפקח

 לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה. .20
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 עונשין ותשלום הוצאות

21.  
*, שקלים חדשים 600קנס  -שלא נקבע לה עונש אחר, דינו העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה,  (א)

לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי  * שקלים חדשים 24קנס נוסף של  -ובמקרה של עבירה נמשכת 

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שהורשע.

ממנו, חייב לשלם לקופת , מי שהפר את חוק עזר זה או הוראה )א(בנוסף לעונש שנקבע בסעיף קטן  (ב)

 המועצה את כל ההוצאות שהוציאה המועצה עקב ההפרה.

  390, חש"ם 4.12.89תחילה ביום 

 

 נתאשר.

 )1983באוקטובר  27(ב' בחשון התשמ"ד 

 

 יוסף בורג

 שר הפנים

 גמאל סעיד טרביה

 ראש המועצה המקומית סח'נין

 

  


