עקרונות ותנאים להגשת בקשה לרוכלות
בחוק זה ",רוכלות"-עיסוק בקניה ,במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה קבע.
.1אישור בעל השטח למיקום הרוכלות ועל פי מדיניות המועצה ,ככל שמדובר בשטח המצוי בתחום
המשבצת של אחד מיישובי הערבה  -אישור הוועד המקומי בכל ישוב .האישור יינתן בכתב על גבי
"טופס אישור הישוב לכניסת רוכלות מזון".
 .2יש לציין את מיקומו וייעודו של כל הציוד הנמצא בעסק הרוכלות והמשמש את צורכי הרוכלות
,כמו כן יצוין מיקום מיכל המים הגנרטור ופח האשפה .כן יצוינו סוגי המזון המיועדים לרוכלות
,מקור חומרי הגלם ,אופן הכנתם ומכירתם ,ככל שמדובר ברוכלות מזון.
 .3יש לצרף צילום של רישיון הרכב ובמידה ומתקן הרוכלות הינו נגרר יש לצרף צילום רישיון של הרכב
הגורר  ,יש לציין את מקום חניית המיתקן לאחר שעות הפעילות .
.4אישור חשמלאי מוסמך על תקינות חיבורי החשמל במתקן.
.5חתימה על תצהיר כבוי אש.
.6צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה -במידה והבקשה הינה של חברה-יש לצרף אישור מרשם החברות.
.7צילום תעודת תושב ערבה ,של מגיש הבקשה.
.8צילום תעודת ביטוח חובה של הרכב .
.9חתימה על תצהיר אי חיבור לגז ברכב הרוכלות.
.10עמידה בתנאי תברואה נאותים של משרד הבריאות על פי תקנות רישוי עסקים ,תנאי תברואה נאותים
ברוכלות מזון,התשס"ט.2009-
.11יש למלא טופס בקשה לרישיון עסק בצירוף תשלום אגרה .
תנאי רשות הרישוי לאישור בקשה לרוכלות מזון:
.1הרוכלות צריכה להתבצע באופן שבו הרכב או הנגרר המשמש לממכר מגיע למקום שאושר לו ולקראת סיום
הפעילות חוזר למקום החניה –לא תותר רוכלות קבועה (סככות דוכנים וכד').
.2לרוכלות לא יחוברו מערכות מים ,חשמל וביוב דרך קבע.
.3הרוכלות צריכה להיות רוכלות ניידת (על גלגלים נוסעת או נגררת) ואף צריכה להיות מוצגת כך בתוכניות.
.4יובהר כי רישיון עסק לרוכלות אין משמעו רישיון להיתר בניה.
.5יש לעיין במדיניות המועצה לרוכלות המפורסמת באתר המועצה.
.6רוכלות מזון תותר לצריכה שאינה מהווה תחרות בלתי הוגנת במכירות עסקים קיימים .מובהר כי בנושא
זה שיקול דעתה של המועצה הוא הקובע.
.7לא יאושרו סוגי רוכלות המסכנים את שלום הציבור ,בריאותו ובטיחותו.
לצורך אישור הבקשה יהיה צורך ב:

אישור תברואן הרשות ,ככל שמדובר ברוכלות מזון.
חתימת בעל העסק על תצהיר כבאות .

מח' קידום ורישוי עסקים.

