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 -1965ה"תשכ, )רוכלים(חוק עזר לערד  

 2625'  עמ  ,)26.8.1965(ה "תשכ  , 1765ת " ק  :פורס�

 622'  עמ  )28.7.1988(ח "תשמ  , 375 �" חש  :תיקוני�

מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עזר ,  לפקודת המועצות המקומיות!23 ו22בתוק� סמכותה לפי סעיפי� 

 :זה

 ח" תשמ:תיקו%   הגדרות 

 -בחוק עזר זה   . 1

 ;שולח% או כלי אחר המשמשי� להחזקת טובי% לש� מכירת�- " דוכ�"

 תחילת� חצי שעה לפני שקיעת החמה -כימי מנוחה , !1948ח"תש,  בפקודת ימי מנוחההימי� שנקבעו- " ימי מנוחה"

 ;בערבי ימי מנוחה וסופ� במוצאי ימי מנוחה ע� צאת הכוכבי�

שיש לה� אופי יחודי המתקיימי� פע� אחת או , פסטיבל או כנס, חגיגה, יו� או ימי אירוע- " אירועי� מיוחדי�"

 .בתדירות שנתית

 ; שהמועצה הרשתהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זהמי- " המפקח"

 .כלי הובלה הנסחב או הנדח� בכוח אד� או ממונע- " עגלה"

 ;המועצה המקומית ערד- " המועצה"

 .כול% או מקצת%, לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

 שטחי� אסורי� ברוכלות

 -בי% באמצעות עגלה ובי% בצורה אחרת , א יעסוק רוכל בעסקול  . 2

 ;באופ% שהתעסקותו מהווה מכשול לרבי�,  ברחוב או במקו� ציבורי)1(

 . בכניסה לבני% או במעבר בי% בניני�)2(

 איסור חניה

ובי% בתחומי מגש או ט, תבנית, דוכ%, לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרו� להעמיד או להניח עגלה  . 3

 .מגינה או מג%, ממגרש משחקי�, מבית ספר,  מטר מג% ילדי�20

 איסור חניה שלא בשעת התעסקות

, דוכ%, עגלה, ברחוב או במקו� ציבורי, ולא ירשה ולא יגרו� להעמיד או להניח, לא יעמיד רוכל ולא יניח  . 4

 .מגש או טובי% שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקו�, תבנית

 יסור לקשור במבנהא

 .לעמוד או למבנה אחר, לגדר, לבני%, בכל צורה שהיא, תבנית או מגש, דוכ%, לא יקשור רוכל עגלה  . 5

 מקו� החזקת עגלה

 .רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית  . 6

 איסור רעש

 .% הגור� לרעשלא יכריז רוכל על טובי% או על אומנותו באופ  . 7

 נקיו�

 .לא ילכל, רוכל ולא יגרו� שילכלכו את השטח ליד מקו� עסקו  . 8

 שעות הרוכלות

 .20 לבי% 6לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבי%   . 9

 היתר תעסוקה

 .20.00להתיר לרוכל לעסוק בעסקו ג� לאחר השעה , לפי שיקול דעתו ובתנאי� שיקבע, ראש המועצה רשאי  . 10

  רוכלותימי

 .לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה  . 11

 רשיו� לשימוש בעגלה

 .לא ישתמש רוכל בעגלה לצור, עסקו אלא על פי רשיו%  . 12
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 תוק& הרשיו�

 . במרס שלאחר נתינתו31תקפו של רשיו% לעגלה הוא עד   . 13

 אגרת רשיו�

אול� א� נית% הרשיו% , ור של שתי לירותבעד מת% רשיו% לעגלה ישל� המבקש לקופת המועצה אגרה בשיע  . 14

 . בספטמבר תהיה האגרה לירה אחת בלבד30אחרי 

 תחולה

 . לפקודת התעבורה2 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נית% רשיו% על פי סעי� 12הוראת סעי�   . 15

 רשיונות

 . בקשת רשיו% לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה)א(  . 16

, להוסי� עליה�, וכ% רשאי הוא לכלול ברשיו% תנאי�, להתנותו או לבטלו, אי לית% רשיו% ראש המועצה רש)ב(

 .לשנות� או לבטל�, לגרוע מה�

 תבנית� של עגלות

רשאי ראש המועצה לדרוש שכל עגלה , א� אי% הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה  . 17

 .במשרדי המועצהתתאי� לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה 

 מספר לעגלה' לוחית

מספר שית% לו ראש !לוחית, במקו� נראה לעי%,  רוכל המשתמש בעגלה לצור, עסקו יקבע על צדה האחורי)א(  . 18

מענו ומספר הרישו� שבתעודת , את שמו הפרטי וש� משפחתו של הרוכל, נוס� למספר, הלוחית תכלול. המועצה

 .הזהות שלו

לפי חשבו% שיגיש ראש , ר תשול� למועצה אגרה בסכו� השווה להוצאות הכנתהמספ! בעד כל לוחית)ב(

 .המועצה

 סידור טובי� על עגלה

 .רוכל המשתמש בעגלה לצור, עסקו יסדר את הטובי% באופ% שימנע את בליטת� מקצות העגלה בכל עבר  . 19

 ח" תשמ:תיקו%   תקנו� והוראות לאירועי� מיוחדי� 

לקבוע את , להוציא הוראות, למטרות רוכלות בימי אירועי� מיוחדי� להתקי% תקנו%, יראש המועצה רשא  . א19

, רחבה או מעבר, מדרכה, לשנות באופ% זמני יעוד ושימוש של רחוב, לאסור באזורי� אחרי�, האזורי� ותחומ�

, ודרכי גביית%לקבוע אגרות , !1965ה"התשכ, )שימור רחובות(כמוגדר בהגדרת רחוב בסעי� אחד לחוק עזר לערד 

 .וכ% למנוע לחלוטי% רוכלות באירועי� מיוחדי�, לאשר ולאסור  סוגי רוכלות שוני�, למנות מפקחי�, להוציא רשיונות

 ח" תשמ:תיקו%   ועדה 

, ראש המועצה יפרס� את התקנו% וההוראות לרוכלות באירועי� מיוחדי� בהתייעצות ע� מנהל תברואה  . ב19

גזבר המועצה וקצי% הבטחו% והאחראי על המשמר ומפקד , מזכיר המועצה, טרינר של הרשותהרופא הו, פיקוח עירוני

 .תחנת המשטרה המקומית

 ח" תשמ:תיקו%   אכיפה 

מי שמונה כמפקח רוכלות לאירועי� מיוחדי� רשאי לצוות על מילוי ההוראות והתקנו% וכ% על סילוק מיידי   . ג19

יר בסילוק העגלה או הדוכ% כדי לקיי� כאמור את ההוראות והתקנות ולהשתמש בכוח סב, של העגלה או הדוכ%

 .א19שנקבעו לפי סעי� 

 דרישה לסלק עגלות

מגשו או הטובי% , תבניתו, דוכנו, רשאי� לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, המפקח או שוטר, ראש המועצה  . 20

 .במקו� בו ה� נמצאי� בניגוד להוראות חוק עזר זה

 סילוק עגלות

רשאי , 20לאחר שנצטווה לכ, בהתא� לסעי� , מגשו או הטובי%, תבניתו, דוכנו, לא סילק רוכל את עגלתו  . 21

 .בי% בעצמו ובי% על ידי אחרי�, המגש או הטובי%, הדוכ%, ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה

 איסור הפרעה

 .מש בסמכויותיו לפי חוק עזר זהלא יפריע אד� לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשת  . 22

 ענשי�
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 -דינו ,  ובמקרה של עבירה נמשכת*  שקלי� חדשי�500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 23

 לכל יו� שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה *  שקלי� חדשי�20קנס נוס� 

 .או לאחר שחוייב בדי%

 �318 "חש, 14.12.86תחילה ביו� * 

 הש�

 ".!1965ה"תשכ, )רוכלי�(חוק עזר לערד "לחוק עזר זה ייקרא   . 24

 .נתאשר

 )1965 באוגוסט 3(ה "באב תשכ' ה

 יצחק פונדק

 ראש המועצה המקומית ערד

 זרח ורהפטיג        

 שר הדתות        

                          ממלא מקו� שר הפני�      

 


