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חוק עזר לשוהם )איסור רוכלות( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1, ולפי סעיף 11ג 
לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-21968 )להלן - חוק רישוי עסקים(, מתקינה מליאת המועצה 

המקומית שוהם חוק עזר זה: 

בחוק עזר לשוהם )איסור רוכלות(, התשנ"ה-21994 )להלן - חוק העזר העיקרי(, בשם   .1
חוק העזר, במקום ")איסור רוכלות(" יבוא ")רוכלות(".

בסעיף 1 לחוק העזר העיקרי, אחרי ההגדרה "רוכלות" יבוא:   .2
""רשות רישוי" - ראש הרשות המקומית או עובד שראש הרשות הסמיך לכך."

בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי -  .3
)1( האמור בו יסומן ")א(" ובסופו יבוא "אלא על פי רישיון שניתן מאת רשות הרישוי 

בהתאם לתנאי הרישיון";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

)ב( "בעל רישיון חייב למלא אחר תנאי הרישיון."

אחר סעיף 2 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .4

"רישיון לשימוש 
בעגלה

כן  אם  אלא  עסקו  לצורך  בעגלה  רוכל  ישתמש  )א( לא  2א. 
שימוש בעגלה הוא חלק מתנאי הרישיון שניתן לו.

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

)א( בקשת רישיון לעגלה תוגש בכתב לרשות הרישוי.רישיונות 2ב. 

חדשה  בקשה  יגיש  רישיונו  את  לחדש  המבקש  )ב( רוכל 
לכך חודשיים לפני תום תוקפו של הרישיון.

לבטלו,  או  להתנותו  רישיון,  לתת  רשאי  המועצה  )ג( ראש 
וכן רשאי הוא לכלול ברישיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע 

מהם, לשנותם או לבטלם.

הרישוי  לרשות  תוגש  רוכלות  רישיון  לקבלת  )ד( בקשה 
בהתאם לחוק רישוי עסקים.

מיום  חודשים  ל–12  לרוכלות  הרישיון  של  )ה( תוקפו 
הוצאתו או לתקופה הנקובה בו, לפי המוקדם.

)ו( רוכל יישא את רישיונו עימו בשעה שהוא עוסק בעסקו 
ויראהו לפקח בכל עת שיידרש לכך.

למועצה  המבקש  ישלם  חידושו,  או  רישיון  מתן  )ז( בעד 
אגרה בשיעור הקבוע בפרק י' לתקנות רישוי עסקים )הוראות 

כלליות(, התשס"א-32000.

תיקון שם

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

 הוספת סעיפים
2א עד 2ט

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת-חש"ם, התשנ"ה, עמ' 32.  2

ק"ת התשס"א, עמ' 10.  3
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שטחים אסורים 
לרוכלות

לא יעסוק רוכל ברוכלות בדרך כלשהי ברחוב, במקום ציבורי,  2ג. 
במעבר בין בנינים או בכניסה לבניין, באופן המהווה מטרד או 

מכשול לרבים או לפרט.

)א( לא יעמיד רוכל, לא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו איסורים 2ד. 
או  חפצים  מגש,  תבנית,  דוכן,  עגלה,  להחנות  או  להעמיד 
טובין אלא במיקומים ובמועדים אשר יאושרו בהיתר מראש 

המועצה.

)ב( לא יעמיד רוכל, לא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו 
מגש,  תבנית,  דוכן,  עגלה,  להחנות  או  להעמיד  יגרום  או 
חפצים או טובין ברחוב או בשטח ציבורי או במקום ציבורי, 

שלא בשעת עיסוקו או כשאינו נמצא במקום.

בצורה  מגש  או  תבנית  דוכן,  עגלה,  רוכל  יקשור  )ג( לא 
כלשהי לבניין, לגדר, לעמוד או למבנה אחר.

כהגדרתם  מנוחה  בימי  ברוכלות  רוכל  יעסוק  )ד( לא 
יום  בערב  התש"ח-41948,  והמשפט,  השלטון  סדרי  בפקודת 
לשואה  הזיכרון  יום  בחוק  כקבוע  ולגבורה  לשואה  הזיכרון 
ולגבורה, התשי"ט-51959, ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל,  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  בחוק  כקבוע  לישראל, 

התשכ"ג-61963.

מנוחה,  ימי  שאינם  בימים  ברוכלות  רוכל  יעסוק  )ה( לא 
בשעות שבין 14:00 ו־16:00 ובין 20:00 ו־07:00 למוחרת, ובימי 

שישי משעה 14:00.

)ו( על אף האמור בסעיף קטן )ה(, רשאית רשות הרישוי, בין 
במועד מתן הרישיון ובין במועד אחר, להתיר עיסוק של רוכל 
גם אחרי שעה 20:00 בימים שאינם ימי מנוחה, בסוג מסוים 
של רוכלות, בתנאים ולתקופה שתקבע בתנאי הרישיון, לפי 

קריטריונים שיפורסמו במשרדי המועצה.

רוכל יחזיק את עגלתו במרחק סביר משפת המדרכה באופן מקום החזקת עגלה 2ה. 
שלא יהווה הפרעה או סיכון לתנועה ולהולכי הרגל.

 איסור להכריז 
על טובין

לא יכריז רוכל על טובין שלו או על אומנותו, בין בקולו ובין  2ו. 
באמצעות מכשיר להגברת קול, לא יקים רעש בשעת עיסוקו 

ולא יתלה פרסומת על עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו.

התאמת עגלה 
לתבנית

והתקנות  התעבורה  פקודת  מהוראות  בהוראה  בפגוע  בלי  2ז. 
ממבקש  לדרוש  הרישוי  רשות  רשאית  פיה,  על  שהותקנו 
בקשה לרישיון רוכלות בעגלה, להתאים את העגלה לתבנית 

שאישרה רשות הרישוי ושהוצגה במשרדי המועצה.

ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1.  4

ס"ח התשי"ט, עמ' 112.  5

ס"ח התשכ"ג, עמ' 72.  6
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רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צידה האחורי, לוחית מספר לעגלה 2ח. 
במקום נראה לעין, לוחית מספר שקבעה לו רשות הרישוי.

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום ניקיון 2ט. 
עיסוקו."

י"א בניסן התשפ"ב )12 באפריל 2022(
ו ר ג י ט פ ן  ית א )חמ 8-28(  

ראש המועצה המקומית שוהם   

חוק עזר לערד )פיקוח על שווקים( )תיקון(, התשפ"ב-2022

מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250  ,246 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
עיריית ערד חוק עזר זה:

בחוק עזר לערד )פיקוח על שווקים(, התשנ"ו-21995 )להלן - חוק העזר העיקרי(, בסעיף 4,  .1 
במקום סעיף קטן )ו( יבוא:

")ו( הסוחר ישלם אגרה בעד קבלת היתר בשיעורים הנקובים בתוספת השנייה."

במקום התוספת השנייה לחוק העזר העיקרי  יבוא:  .2
"תוספת שנייה

)סעיף 4(
 האגרה

בשקלים חדשים

בעד היתר -

דוכן קטן )12 מ"ר(  .1

121ליום

1,256לשלושה חודשים

דוכן גדול )24 מ"ר(  .2

242ליום

2,513".לשלושה חודשים

ג' באייר התשפ"ב )4 במאי 2022(
ו מ ח ן  ב ן  ס ני )חמ 8-32(  

ראש עיריית ערד   

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ק"ת-חש"ם, התשנ"ו, עמ' 69.  2

תיקון סעיף 1

החלפת התוספת 
השנייה


