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 2021רוכלות לשנת רישיונות 
תאפשר עיסוק ברוכלות בתחומה בהתאם למדיניות המועצה המפורסמת  "(המועצה)" מועצה אזורית גולן

 במלואה באתר המועצה.
ברוכלות  לעיסוק רישיונות 15 -למעלה מ לא תאשר הרשות ככלל,להלן עיקרי הדברים והנחיות להגשת בקשה :

 אתרים שלהלן.בבמקומות/שיונות יוזאת בנוסף לר  בתחומיה,
 רוכלות באותה עת ובמקביל : תיותרו עד שני רישיונוהבאים, אתרים במקומות/ב

  מפל סער 
  מצפה רונן 

 )ג'ילבון )בכפוף לאישור רט"ג 
 סלוקיה 

  מפל עיט 

שיון. אם הוגשו ישיון הרוכלות העומדים בתנאי הריתינתן תחילה עדיפות לתושבי המועצה מקרב מבקשי ר
כאמור, תיערך ברחבי הגולן  15למקומות/אתרים אלה או מעל ידי תושבי המועצה -למעלה משתי בקשות על

ביניהם הגרלה. פרטי ההגרלה יימסרו למבקשים הרלוונטיים מבעוד מועד, והם יהיו רשאים להיות נוכחים בה 
בין כל כי אז תיערך הגרלה כמפורט לעיל  ,השיון להקצאישיון למבקש בעל עדיפות, יוותר ריאם לאחר מתן הר

שיונות המותר ילהשלמת מספר הר ים/ו רוכל/בה יבחר , המבקשים לעסוק ברוכלות באחד מהאזורים הנ"ל
 במקום.

יש לוודא כי הרוכלות מתקיימת בתחום שהוקצה לכך בלא שתהווה מטרד והפרעה לתנועה וללא חסימת כניסות 
  באתר המועצה. ת מפות האתריםניתן לראות אהמלא.   , כמפורט בנוהלויציאות מהאתר

 לאדם אחר. וריאת מספר הרכב המורשה ולא ניתן להעב יכלולרישיון הרוכלות הוא אישי, 
תוגש עמדת הישוב כחלק מן בשטחי ציבור הנמצאים בבעלותו או בהחזקתו של יישוב,  המבקש לעסוק ברוכלות

  .הבקשה
ומשרד הבריאות,  משטרת ישראלעסק רוכלות ידרוש גם אישור גורמים מאשרים שונים לפי העניין, ובכלל זה 

 חתימה על תצהיר כיבוי אש ועל תנאים להפעלת רוכלות בתחום המועצה.
יהיה בהתאם לדרישות ולמפרטים האחידים הנוגעים לתנאי התברואה ברוכלות במסגרת הרוכלות המזון הנמכר 

  .פי הדיןול מזון
עדיפות במתן רישיונות רוכלות תינתן לתושבי המועצה האזורית גולן ולמי הזקוקים לשיקום/לסעד לפי המלצת 

 אגף השירותים החברתיים ולרוכל שנמנע מפגיעה בסדר הציבורי.

 נהלי הגשת בקשה לרוכלות
רישוי עסקים במועצה במשרד  ,כ"ד בחשוון תש"פ  22.11.20את הבקשות לעסוק ברוכלות ניתן להגיש עד לתאריך 

 ,13או בדואר לכתובת שיאון  153504402882או בפקס  ,  r-asakim@megolan.org.il במייל או  ,גולן האזורית
סוג ציון (, ו)בקשות ללא ציון מקום/אתר יכנסו לרשימה הכללית תוך ציון המקום/האתר המבוקש ,קצרין

רכב בתוקף וצילום תעודת זהות/תעודת התאגדות מקורית/העתק  לכל בקשה יש לצרף רישיון וביטוחהרוכלות .
 עו"ד. ידי-עלנאמן למקור חתום 
 ר תמסור רשות הרישוי לכל מציע את החלטתה. במהלך חודש דצמב

ון שיהיו הגשת הבקשה אינה מחייבת היעתרות, והמבקש יידרש לצרף כל אישור ו/או היתר ו/או מסמך ו/או נת
 ו.יד-עלדרושים לרישוי העסקים טרם קבלת החלטה בבקשה שהוגשה 

המועצה ו/או רשות הרישוי רשאיות להוסיף תנאים או לגרוע תנאים רלוונטיים מכל סוג שהוא, וזאת הן באופן 
כללי, הן באשר לאזור מסוים ו/או לתחום רוכלות מסוים והן באופן פרטני, במסגרת דיון בבקשה ספציפית 

 לרישוי שתונח להחלטתה.
 בתחום שיפוט המועצה תתאפשר רוכלות רק לבעלי רישיון כחוק

            
 


