
 

 

 לכבוד

 המועצה האזורית לב השרון,

 מחלקת רישוי עסקים

 

 תה על תנאי רישיון רוכלוהתחייבות לשמירהנדון: 

, ת.ז. ________________ שכתובתי ______________ אני הח"מ, 

 _______________)להלן: "מבקש הרישיון"( מצהיר, מאשר ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

 לעסק לרוכלות מסוג ______________________.הריני מגיש בקשה למתן רישיון  .1

 הריני מצרף את כל האישורים הנדרשים בהתאם לדין ודרישות המועצה. .2

לי רישיון עסק, והכל נתון לשיקול דעתה  הנפיקידוע לי כי המועצה איננה מתחייבת ל .3

 בהתאם לדין ובהתאם למסמך המדיניות שהיא פרסמה בנושא.

הנני מתחייב להקפיד על כל התנאים וההוראות הקבועים ככל שיינתן לי רישיון עסק,  .4

 במסמך המדיניות שהמועצה פרסמה בעניין רוכלות, וכן בכל הוראה אחרת מכוח כל דין.

. כן, הנני מתחייב לפרק ולפנות כל שולחן/כסא/הצללה/סככה בתום שעות הפעילות-כמו .5

ת הפעילות יהווה הפרה ידוע לי כי אי פירוק ופינוי שולחן/כסא/הצללה/סככה בתום שעו

 .של תנאי רישיון הרוכלות

 הנני מתחייב לשמור על הניקיון ולהציב במקום פח אשפה. .6

 הנני מתחייב להציב במקום הרוכלות מטף תקני בתוקף. .7

הנני מתחייב שלא להציב שלטים בצדי הדרכים ועל מתקנים שונים באופן המסכן את  .8

 ו בטיחותית.העוברים ושבים ואשר מהווה סכנה תעבורתית א

לתקופה הקבועה בדין וכי המועצה איננה מתחייבת להאריך את ידוע לי כי הרישיון ניתן  .9

 הרישיון מעבר לתקופה האמורה.

, לרבות הריני מתחייב לשלם כל היטל ומס אשר חלים עלי, ככל שחלים, לפי כל דין .11

 .ארנונה

 השייך ציבורי מים/חשמל במקור לא אשתמש, מים/לחשמל חיבור דורשת שהרוכלות ככל .11

 לא אעשה ובפרט, ובכתב מראש אישור קבלת ללא שהוא גוף כל/מקומי ועד/למועצה

 אשלם, לעיל כאמור חשמל/במים השימוש בגין. המועצה של התאורה במערכת שימוש

 בהתאם( אגודה/מקומי ועד/המועצה, קרי) מים/החשמל חשבון את בפועל המשלם לגורם

 .בפועל לצריכה

 .לחשמל הרוכלות חיבור לצורך מוסמך חשמל מבודק בכתב אישור אדאג לקבל .12

ככל שאדרש להתפנות מהקרקע שבה ניתן לי אישור להפעיל את הרוכלות, אתפנה מיד,  .13

 ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין.מיום קבלת ההודעה, ימים  7-ולא יאוחר מ 

שלא אעמוד בתנאים, אהיה צפוי ידוע לי כי המועצה תבצע פיקוח על עסק הרוכלות וככל  .14

 -לקנס ואף לביטול הרישיון, בהתאם להוראות חוק העזר ללב השרון )רוכלים(, תש"ל

1971. 

 

 על החתום: תיולראיה בא



 

 

 

________________  ________________  ________________ 

 חתימה                          שם מלא + ת.ז.      תאריך 

 

 

 

 

           

   

 


