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 עקרונות ותנאים להגשת בקשה לרוכלות

 
 

 :להלן עיקרי התנאים להגשת בקשה לרשיון עסק עבור רוכלות מזון
 אישור בעל השטח למיקום הרוכלות3  63
רוחב,  :צוינו בהםילות ששל תנוחה וחתכים של הרוכ .::6 –להגיש תרשימים הנדסיים ב  03

ואת מיקומו וייעודו של כל הציוד הנמצא ברוכלות והמשמש  הרוכלות שטחגודל אורך, גובה, 
 את צורכי הרוכלות כמו כן יצוין מיקום מיכל המים, הגנרטור ופח האשפה3

לות בשעות שלאחר כנית מיקום הרוכלות המדויקת במגרש )בתרשים( ומיקום חניית הרוכת  3.
 לל(3לות )במשעות הפעי

בצידי התוכנית יפורטו פרטי בעל הרוכלות )ת3ז3, כתובת, טלפונים וכו'( וכן פירוט המזון  23
 שיוגש ברוכלות3

כלות במידה והבקשה הינה לרוכלות ברכב יש לצרף צילום של רשיון הרכב ובמידה והרו 3:
 הגורר3 נגררת יש לצרף צילום של הרכב

 3(נכון להיום ₪ .0.) ף אגרהלמלא בקשה לקבלת רשיון עסק ואליה תצור  13

 רוכלות שימכרו בה גם משקאות משכרים מחויבת באגרה נוספת3 73

 23 + .+  0צורפו שלוש תוכניות של הרוכלות בהתאם לסעיפים לכל בקשה י 23

 כל בקשה מחייבת קבלת אישור רשות הרישוי במטה יהודה, משרד הבריאות והמשטרה3 93
 

 :רשות הרישוי לאישור בקשה לרוכלות מזון תנאי
 

חיתוך, פריסה, ערבוב, תיבול, הפשרה, סחיטה רוכלות אין משמעה ביצוע פעולות כגון:  63
 ואריזה3

 ברוכלות לא יבוצעו בישולים מכל סוג שהוא3 03

במקרים מיוחדים ניתן יהיה לאשר אפיה של מוצרים שונים כגון: בורקס וכו' ובתנאי  3.
 ש לו רשיון עסק או רשיון יצרן3שהתקבלו ממקור שי

ריכה להתבצע באופן שבו הרכב או הנגרר המשמש לממכר מגיע בבוקר למקום הרוכלות צ 23
 ולקראת סיום הפעילות, לחזור למקום החניה בלילה3שאושר לו 

 לא תותר הנחת שולחנות וכסאות בחזית הרוכלות3  3:

 לרוכלות לא יחוברו מערכות מים, חשמל וביוב3 13

ת ניידת )על גלגלים נוסעת או נגררת( ואף צריכה להיות מוצגת רוכלוכה להיות הרוכלות צרי 73
 בתוכניות3 כך

 3שיון להיתר בניהישיון עסק לרוכלות אין משמעו רייובהר כי ר 23
 

 הערה: המועצה אינה מתירה רוכלות בצדי כבישים ראשיים וסמוך לעסקים קיימים 
 

           
   


