
 

 

 מחלקת איכות חיים וסביבה

 היחידה לרישוי עסקים

 טופס בקשה לרישיון רוכלות בשטחי המועצה האזורית לב השרון

, המועצה מסדירה בזאת את נושא רישיונות עסק 0791-מכוח חוק עזר ללב השרון )רוכלים( תש"ל
 לרוכלות. 

לצורך קבלת רישיון עסק יש להגיש בקשה לרישיון רוכלות בשטחי המועצה, ע"ג טופס זה ולצרף 
 את כל המסמכים הרלוונטיים.

 _;שם ושם משפחה של מבקש הבקשה: __________________________ .0
 ת.ז.: _____________________ )יש לצרף צילום ת.ז. כולל ספח(; .2
_________ מס' רחוב: ___ : יישוב: ____________________מלאה כתובת מגורים .3

 ;: __________בית: ________ ת.ד
 טלפון: _____________________________; .4
 דוא"ל: ______________________________; .5
 מסוג: __________ רוכלות מבוקש לקיים .6
כתובת _____________________  הרוכלות: לקיום  המקום המדויק המבוקש .9

 ביישוב: ______________ גוש _____ חלקה _______;

 יש לסמן  מצורפת תכנית בה יסומן המיקום המבוקש לקיום הרוכלות(v  ככל
 שמצורפת תכנית(.

של מוצרים דומים/מקבילים לאלו ככל שמדובר ברוכלות חדשה המבוקש בה ממכר  .8
 :מטר 251-חק הקטן מרהנמכרים ברוכלות מאושרת קודמת במ

 יש לסמן  מצורף אישור הרוכלות המאושרת הקודמת(v  ככל שניתן אישור והוא
 מתבקש(.

שעות הפעילות המבוקשות )לא יאושרו שעות החורגות מחוק העזר אלא במקרים חריגים  .7
 המועצה(;ובאישור מראש ובכתב מאת ראש 

תן למכור יפורטו ע"ג הרישיון המוצרים שיהיה ני -המוצרים שיימכרו )יש לפרט במדויק .01
(: יהיה ניתן למכור מוצרים שלא אושרוולא 

._____________________________________ 
ככל שעל המבקש לעמוד בתנאי ודרישות לפי תקנות רישוי עסקים, יש לצרף את  .00

או של הגורם  רוכלותישיון יצרן של בעל הרישיון עסק והאישורים הנדרשים לרבות ר
כן, ככל שמדובר ברוכלות מזון יש לצרף את כלל אישורי -. כמוממנו נרכשת הסחורה

: )נא לסמן במקום המתאים(: מצורפים האישורים הבאים: משרד הבריאות וכיו"ב
לא מצורפים אישורים מהסיבה  /   _________________________________

.__________________________________________ 
 פח אשפה ירוק ופח אשפה כתום במקום יוצב .02
 .( 011X011)ניתן להציב שילוט בגודל  במקום יוצב  שלט בגודל __________________ .03

 יש לסמן  התחייבות לשמירה על תנאי רישיון רוכלות מצורפת(v  ככל שמצורפת
 התחייבות לשמירה על תנאי רישיון רוכלות(.

 :אישור בעל המקרקעין 
 

_______________________ _______________________ _____________________ 
 חותמת +חתימה המאשר של מלא שם תאריך

 

 

 

 

 



 

 

 

  :אישור הוועד המקומי 
 
 

______________________ ________________________ _____________________ 
 חותמת +חתימה המאשר של מלא שם תאריך

 

 

 : הבקשה מגיש הצהרת

 .הרישוי רשות של התנאים קבלת את מאשר ואני רוכלות בנושא המועצה מדיניות את קראתי

 כל על מיד הרישוי לרשות להודיע ומתחייב ומלאים נכונים לעיל שצוינו הפרטים כי מצהיר אני

 .בהם שינוי

 בטל רישיון הרוכלות שיינתן לי סק,ע רישיון קבלת בתנאי אעמוד ולא במידה כי לי ידוע

 .ומבוטל

 .והמועצה הוועד אישור ללא אחר לגורם להעברה ניתן ולא אישי הינו זה אישור כי לי ידוע

מים וחשמל ככל , ביוב לתשתיות עצמאי לחיבור לדאוג ועלי קבע מבנה אינה שרוכלות לי ידוע

 שיש צורך.

 
 

 חתימת המבקש _____________    תאריך ________________ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לשימוש המועצה:

 

 ________________הנ"ל קיבל את אישור המועצה / לא קיבל את אישור המועצה מהסיבה 

רישיון יינתן לממכר: __________________________ וזאת החל מיום ______________ 
 ועד ליום _______________________.

 

 שם הפקיד המאשר: _____________________________________

 

 חתימה וחותמת: __________________________________________

 

 _______________.תאריך: ________

 

 

 


