חוק עזר לדרום השרון (איסור רוכלות) ,התש"ן 1990 -
פורסם  :חש"ם  ,420תש"ן ()27.3.1990

עמ' 174

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו  23 -לפקודת המועצות המקומיות  ,ולפי סעיף ( 11ג) לחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח  , 1968 -מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה:

הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"רוכלות"  -כל אחד מאלה:
( )1מכירה או הצעה למכירה של טובין ברחוב ,במקום ציבורי אחר ,או
במגרש שהוא בבעלות פרטית ,שלא במבנה של קבע;

( )2הליכה או הובלה ממקום למקום או חיזור על בתיהם של בני אדם תוך
נשיאת הטובין למכירה;

( )3הצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה קבע;

"רוכל"  -בעל רשיון רוכלות שניתן לפי חוק עזר זה;

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

"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

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

"עגלה"  -כלי הובלה ,הנסחב או הנדחף בכוח מכני ,בכוח אדם או בכול בעל חיים ,לרבות
תלת אופניים;

"המועצה"  -המועצה האזורית דרום השרון;

"ראש המועצה"  -לרבות מי ראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולו או מקצתן.

רשיון לרוכל
( .2א) לא יעסוק אדם בתחום המועצה כרוכל אלא על פי רשיון שניתן מאת ראש המועצה
ובהתאם לתנאי הרשיון.

(ב) בעל רשיון חייב למלא אחר תנאי הרשיון.

רשיון לשימוש בעגלה
( .3א) לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא אם כן ניתן לו ,בנוסף על הרשיון לפי
סעיף  ,2רשיון לשימוש בעגלה מאת ראש המועצה.

(ב)

הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש רשיון
על פי סעיף  3לפקודת התעבורה.

רשיונות

( .4א)

(ב)

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

רוכל הרוצה לחדש את רשיונו יגיש בקשה לכך חודשיים לפני תום תוקפו של
הרשיון.

(ג)

ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ,להתנותו או לבטלו ,וכן רשאי הוא לכלול ברשיון
תנאים  ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

תוקף הרשיון
 .5תקפו של רשיון לרוכלות ל  12 -חדשים מיום הוצאתו או לתקופה הנקובה בו ,לפי
המוקדם.

הצגת רשיון
 .6רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו ויראהו למפקח או לשוטר בכל עת
שיידרש לכך.

אגרת רשיון
 .7בעת מתן רשיון או חידושו ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

הצמדה למדד
 .8סכומי האגרות שנקבעו בתוספת יועלו ב  1 -בכל חודש (להלן  -יום ההעלאה) לפי

שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם לעומת המדד
שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם.

לוחית מספר לעגלה
 .9רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
לוחית מספר שקבע לו ראש המועצה.

תבניתן של עגלות
 .10אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שהוא אישר ושהוצגה במשרדי המועצה.

שטחים אסורים ברוכלות
 .11לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין באופן אחר -
( )1ברחוב או במקום ציבורי באופן שעיסוקו מהווה מכשול לרבים;
( )2בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

העמדת עגלה
 .12לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה לגרום להעמיד או להניח ,ברחוב או במקום
ציבורי  ,עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא
במקום.

איסור לקשור במבנה
 .13לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש בכל אופן שהוא לבנין ,לגדר ,לעמוד
או למבנה אחר.

מקום החזקת העגלה
 .14רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

איסור רעש
 .15לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש.

ניקיון
 .16לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עיסוקו.

סידור טובין על העגלה
 .17רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
מקצות העגלה בכל עבר.

דרישה לסלק עגלות
( .18א) ראש המועצה ,המפקח או שוטר ,רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו,

דוכנו  ,תבניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו נמצאים בניגוד להוראות חוק
עזר זה.

(ב) לא סילק רוכל את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה
לכך בהתאם לסעיף קטן (א)  ,רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את
העגלה ,הדוכן ,התבנית ,המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

איסור הפרעה
 .19לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש
בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

הפעלת סמכויות
( .20א) כל הסמכויות ,הזכויות והחובות המסורות למועצה מכוח עזר זה מסורות
גם לכל ועד מקומי בכל הנוגע לתחומי אותו יישוב כל עוד המועצה אינה
משתמשת או מפעילה אותן סמכויות ,זכויות או חובות ובאותה מידה;
בכפוף לאמור לעיל ,כל מקום בו נאמר בחוק עזר זה "המועצה" גם
ה"ועד המקומי" במשמע ו"ראש המועצה" גם "ראש הועד המקומי" במשמע,
בשינויים המחוייבים.

(ב) הפעלת הסמכויות המוקנות לראש המועצה לפי חוק עזר זה תיעשה לאחר
קבלת אישור מליאת המועצה.

עונשין
 .21העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  900שקלים חדשים ,ואם היתה
העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף  36שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה
לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.

שמירת דינים
 .22אין חוק עזר זה בא לגרוע מכל חיקוק אחר אלא להוסיף עליו.

ביטול
 .23חוק עזר למפעלות אפק (רוכלים) ,התשל"א  - 1970 -בטל

הוראת שעה
 .24על אף האמור בסעיף  8תהיה ההעלאה ב  1 -בחודש שלאחר פרסום חוק עזר
זה (להלן  -יום ההעלאה הראשון) לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש
אוקטובר  1989עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

תוספת
(סעיף )7

האגרה בשקלים חדשים

אגרת רשיון לפי סעיף 2

71

אגרת רשיון לפי סעיף ( 3א)

141

ד' בשבט התש"ן ( 30בינואר )1990

אברהם לזר
ראש המועצה האזורית
דרום השרון

