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בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לפקודת המועצות המקומיות ,4814 ,מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר
זה:

הגדרות
.9
"רוכל"  -כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן);
"ועדת הסעד"  -ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה;
"עגלה"  -כל אמצעי הובלה הנסחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעלי חיים;
"מפקח"  -מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה;
"המועצה"  -המועצה האזורית מנשה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה;
"רשיון"  -רשיון שניתן לפי חוק עזר זה.
בחוק עזר זה -

רשיון לרוכל
(א) לא יעסוק אדם כרוכל אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
.2
(ב) בעל הרשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון.
רשיון לשימוש בעגלה
(א) לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו ,אלא אם ניתן לו מאת ראש המועצה ,נוסף על הרשיון לפי סעיף ,1
.3
רשיון לשימוש בעגלה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש רשיון על פי סעיף  3לפקודת
התעבורה.
בקשה לרשיון וחידושו
(א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך וידיעה בקשר לרשיון לפי
.4
דרישת ראש המועצה.
(ב) רוכל הרוצה לחדש את רשיונו ,יגיש בקשה לכך חדשיים לפני פקיעתו.
מתן רשיון ותנאיו תיקון :תשכ"א
(א) ראש המועצה רשאי לתת רשיון ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.
.9
(ב) לא יינתן רשיון אלא על פי המלצת ועדת הסעד ,וכשאין ועדה כזו  -על פי המלצת לשכת הסעד המקומית.
(ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדים ,אלא לאחר שהמציא תעודה רפואית,
המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו.

פקיעת הרשיון
רשיון יפקע ביום  34בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.
.6
הצגת רשיון
רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו ,ויראהו למפקח או לשוטר בכל עת שיידרש לכך.
.7
מספר עגלה
רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו ,במקום נראה לעין ,מספר שנקבע על ידי ראש
.8
המועצה.
אגרת רשיון
בעד מתן רשיון או חידושו תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,ואם ניתן רשיון לאחר  30ביוני,
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תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד.
תבניתן של עגלות
אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש המועצה לדרוש שכל עגלה
.91
תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה.

איסור עיסוק
.99
( )4ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים;
( )1בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.
לא יעסוק רוכל בעסקו -

איסור העמדה
לא יעמיד רוכל ,ולא יניח להעמיד ,ברחוב או במקום ציבורי ,עגלה ,דוכן ,מגש או סחורה שלא בשעת עיסוקו
.92
או כשאיננו נמצא במקום.
סילוק עגלות
(א) שוטר או מפקח רשאי לצוות על רוכל לסלק עגלתו או דוכנו ממקום שהם מצויים בו אם יש בכך משום
.93
עבירה על הוראות חוק עזר זה.
(א) לא סילק רוכל עגלתו או דוכנו לאחר שנצטווה על כך בהתאם לסעיף קטן )א( ,רשאי שוטר או מפקח
לסלק אותה עגלה או אותו דוכן ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,למקום החניה לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום
קרוב אחר שבו התנועה לא תופרע.
ענשים
(תיקון התשע"ד)

( - .94בוטל).

השם
.99
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