חוק עזר לאפרת (רוכלים) התשמ"ג1982 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  68ו 88-לתקנון המועצות המקומיות ובתוקף שאר סמכויותיה עפ"י התקנון
וצו דבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס'  )892תשמ"א ,1981-מתקינה המועצה מקומית
"אפרת" חוק עזר זה.
הגדרות
"רוכלות"

 .1בחוק עזר זה –
(א)  -מכירה או הצעתם למכירה של טובין ו/או צרכי מאכל ו/או כל דבר אחר הניתן
להימכר ברחוב ,במקום ציבורי אחר או במגרש שהוא בבעלות פרטית שלא
במבנה של קבע שהוקם עפ"י רישיון לפי חוק תכנון ערים וכפרים.
(ב) -

הליכה או הובלה ממקום למקום או חיזור על בתיהם של אנשים תוך נשיאת
טובין ו/או צרכי מאכל ו/או כל דבר אחר הניתן להימכר.

(ג) -

הצעת שירותים או מלאכה לצבור שלא בתוך מבנה של קבע שהוקם עפ"י רישיון
לפי חוק תכנון ערים וכפרים.

"רוכל " -

אדם העוסק ברוכלות.

"דוכן" -

כל שולחן או כלי עזר אחר המשמשים להחזקת טובין או מכירתם.

"מפקח"

 מי שראש המועצה מינהו להיות מפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה.כל כלי הובלה הנסחב או נדחף בכוח מכני ,בכוח אדם ,או בכוח בעל חיים כולל

"עגלה" -

אופניים או תלת אופניים.
 -המועצה המקומית "אפרת".

"המועצה"

לרבות מי שראש המועצה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

"ראש המועצה" -

איסור לעסוק ברוכלות:
( .2א) לא יעסוק אדם ברוכלות ללא רישיון שניתן עפ"י חוק עזר זה.
(ב)
(ג )

לא יעסוק אדם ברוכלות בכל דירה שהיא במקום האסור עפ"י חוק.
לא יעסוק אדם ברוכלות אלה עפ"י תנאי הרישיון אשר לו.

מתן רישיון או סירוב לתיתו
.3

(א)

בקשת רישיון לרוכלות תוגש בכתב לראש המועצה ,הבקשה תתאר את הטובין
שברצון המבקש לרכול בהם ,ואת מקום העיסוק וצורתו.

( ב)

ראש המועצה רשאי ליתן את הרישיון להתנותו או לבטלו וכן רשאי הוא
לכלול בו תנאים להוסיף עליהם לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם .וכן רשאי
הוא לקבוע את המקום והדירה בו יהא לרישיון תוקף.

(ג )

בבואו להעניק רישיון רשאי ראש המועצה לשים אל לבו טובת הצבור,
בריאותו התנאים הסניטריים וכל שיקול אחר אשר לדעתו יש להתחשב בו
במתן הרישיון או בתנאים שבו.

אסור חניה שלא בשעת התעסקות
.4

לא יעמוד רוכל לא ינוח לא ירשה ולא יגרום להעמדה או להנחה ברחוב או במקום
ציבורי אחר של עגלה ,דוכן תכנית מגש או טובין שלא בשעות עיסוקו או כשאיננו
נמצא במקום.

איסור רעש
.5

לא יכריז רוכל על עסקו ברמקול או בצעקות.

ניקיון
.6

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שיכלכלו את השטח ליד מקום עסקו .נמצא לכלוך בשטח
ליד מקום עסקו של רוכל עליו הראיה שלא הוא שלכלך.

שעות רוכלות:
.7

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בימים ובשעות שנקבעו ע"י ראש המועצה ברישיון.

דרישה לסלק עגלות
.8

ראש המועצה ,המפקח ,או שוטר ,רשאים לצוות על רוכל בע"פ לסלק את עגלתו,
דוכנו ,תבניתו ,מגשו ,או הטובין הנמכרים או מודעות למכירה מן המקום שבו הם
נמצאים אם סברו כי הם נמצאים במקום בניגוד להוראות החוק או בניגוד להוראות
הרישיון.

סילוק:
.9

לא סילק רוכל עגלתו ,דוכנו ,תכניתו ,מגשו ,או את הטובין לאחר שנדרש לכך בהתאם
להוראות סע'  8רשאי ראש המועצה ,המפקח או השוטר לסלק את העגלה הדוכן
התבנית או הטובין בין בעצמם בין ע"י אחרים.

איסור הפרעה
 .01לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעצם מלהשתמש בסמכויותיהם
לפי חוק זה.
תוקף רישיון:
 .11תוקפו של רישיון לעסוק ברוכלות הוא עד ליום  31במרס שלאחר נתינתו.
אגרת רישיון:
 .21בעד מתן רישיון לעסוק ברוכלות ישלם הרוכל לקופת המועצה אגרת רישיון בסך 1,500
שקל לשנה.
עברות ועונשין:
 .31העובר על הוראה מהוראות חוק זה דינו קנס של  1,000שקל ,ואם היתה העברה
נמשכת דינו קנס נוסף של  200שקל בגין כל יום שבו נמשכת העברה.
__________________
משה מושקוביץ
ראש המועצה המקומית אפרת
______________________________________
נתאשר ביום  20.11.83ע"י עמר שלמה – הממונה ביו"ש

