
 
 

 השרון   לב  האזורית  המועצה  בשטחי  רוכלות   לרישיון  בקשה  טופס 

  ללב  עזר  חוק  מכוח ונות עסק לרוכלות מזון  נושא רישי   באה להסדיר ון  המועצה האזורית לב השר 
 . 1968, תשכ"ח וחוק רישוי עסקים, 1970 ל"תש  (רוכלים)  השרון

  כל  את ף ולצר  זה  טופס  ל גביע  ה, יש להגיש בקשהלרוכלות בשטחי המועצ  רישיון  קבלת  לצורך 
 .הרלוונטיים  המסמכים

 

שם העסק 
 המבוקש

מבקש/ת  שם 
 הבקשה 

 כתובת פרטית ואר אלקטרוניד מס' טלפון .ת.זמספר 

      

 

 ___ _____________________________________________ הרוכלות המבוקשת :סוג  .1

 __ _____________________________________________ ם הרוכלות : ומיקובת כתו .2

 ______________________________ _____________________:  בעל המקרקעיןשם  .3

 ___ ת פעילות : ________________________________________________ימים ושעו .4

 : ברוכלות המוצרים הנמכריםתיאור  .5

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

___________________________ _______________________________________

 __________________________________________________________________ 

 

 שות הרישוי לבחינת רהנדרשים  הטפסיםכל ת יש לצרף לטופס בקשה זה א 

ו/או מקבילים לאלו  וכלות חדשה המבקשת למכור מוצרים דומים ככל שמדובר בר 

ך לכיש לצרף אישור מטרים,  250 – הנמכרים ברוכלות מאושרת קודמת במרחק הקטן מ 

 אושרת הקודמת.מאת בעלי הרוכלות המבכתב 

גים החורגות מאלו המצויות בחוק העזר, אלא במקרים חריות פעילות לא יאושרו שע  

 ה.ובאישור מראש ובכתב מאת ראש המועצ

מכירת   לא תתאפשר . העסקן ישיורטו ב רלו יפואו  ,את המוצרים הנמכריםציין בפירוט יש ל 

 . נכללים ברשימהצרים אשר אינם מו

 

 

 



 
 

 שה :  הצהרת מבקש הבק

 

  ת את תנאיה. /מאשר ניואתי את מדיניות המועצה בנושא רוכלות, כי קרא הצהיר להריני 

 1970  ל"תש  (רוכלים)  השרון  ללבעזר וחוק  עמוד בתנאי המפרט האחידדוע לי כי עלי לי . 

 באופן ב/ת להודיע לרשות הרישוי אני מתחיי, וטים שצוינו לעיל נכוניםהריני להצהיר כי הפר
 בהם. ינוי מידי על כל ש

  רהרישיון העסק הינו אישי ואינו ניתן להעבידוע לי כי . 

 וחשמל באופן עצמאי יםתשתיות מ ה מבנה קבע ועלי לדאוג לידוע לי רוכלות אינ . 

  פינוי באופן עצמאילסולת עסקית, וכי על לדאוג פ  קרטונים המועצה אינה מפנהידוע לי כי. 

  ,על לביטולו. רשות הרישוי תפידוע לי כי במידה ולא אעמוד בתנאי הרישיון 
 
 
 
 

 
 

            המבקש  חתימת    תאריך 
 

 
 
 
 

 
 

 
 לטופס בקשה זה : מצורפים נספחים 

 

 דרישות וטפסים להגשהטופס  -

 רוכלות  –מדיניות המועצה  -

 רוכלות - א6.9פריט ל אחידהמפרט תנאי ה -

 והצלה  לכבאותהרשות  –תצהיר טופס   -

 עצמית לנגישות דיקהבטופס  -

 טופס תצהיר נגישות -
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