
 

 2023רישיונות רוכלות לשנת נוהל 
 

"( תאפשר עיסוק ברוכלות בתחומה בהתאם למדיניות המועצה המועצהמועצה אזורית גולן )"
 המפורסמת במלואה באתר המועצה.

 :להלן עיקרי הדברים והנחיות להגשת בקשה 

 

מספר הרישיונות  בתחומי המועצה תותר רוכלות מזון משני סוגים, רוכלות מזון רגיש ורוכלות מזון פשוט

 בלבד רישיונות לשני יוגבל להלןהאתרים המפורטים החניונים ומ כל אחדלגבי מזון, לעסוק ברוכלות 

 (:אחרת נקבע בהם אתרים למעט מזון סוג לכל אחד)

 שמורת אלעל   (1

  77עמק הבכא עוז  (2

 7ר "אנדרטת פלס (3

 תל סאקי  (4

 צנובר  (5

 כנף( מעיין דיר עזיז ) (6

 אחו נוב  (7

 )כפוף לאישור המנהלת( אזור תעשייה בני יהודה  (8

 אמפי גולן  (9

 אנדרטת אלי כהן בחספין  (11

 צומת יהודיה  (11

  הפליאומגנטיזם (12

 מפל עיט  (13

 )רישיון אחד למזון פשוט בלבד( מפל סער (14

 סלוקיה  (15

 ילבון 'מפל ג (16

עדיפות במתן רישיונות רוכלות שיון תינתן ישיון הרוכלות העומדים בתנאי הרימקרב מבקשי ר
תינתן לתושבי המועצה האזורית גולן ולמי הזקוקים לשיקום/לסעד לפי המלצת אגף השירותים 

 החברתיים ולרוכל שנמנע מפגיעה בסדר הציבורי. 
 לאדם אחר. וריאת מספר הרכב המורשה ולא ניתן להעב יכלולרישיון הרוכלות הוא אישי, 

תוגש עמדת ציבור הנמצאים בבעלותו או בהחזקתו של יישוב,  בשטחי המבקש לעסוק ברוכלות
  .כחלק מן הבקשהבצרוף נקודת המכירה על גבי מפה/תצ"א,  ,הישוב

 משטרת ישראלעסק רוכלות ידרוש גם אישור גורמים מאשרים שונים לפי העניין, ובכלל זה 
 ומשרד הבריאות, חתימה על תצהיר כיבוי אש ועל תנאים להפעלת רוכלות בתחום המועצה.

יהיה בהתאם לדרישות ולמפרטים האחידים הנוגעים לתנאי במסגרת הרוכלות המזון הנמכר 
  .ולפי הדין התברואה ברוכלות מזון



 

 

  נהלי הגשת בקשה לרוכלות
  ,ז׳ בכסלו ה׳תשפ״ג 01.12.22 את הבקשות לעסוק ברוכלות ניתן להגיש עד לתאריך

טופס בקשה  על גבי ,קצרין ,13,  או בדואר לכתובת שיאון  r-asakim@golan.org.ilבמייל 
לעסוק ברוכלות. את הטופס ניתן להוריד מאתר מועצה אזורית גולן )בדף הבית יש להכנס ל"מבנה 

המקום/האתר המבוקש )בקשות ללא  המועצה" ואז על "אגף רישוי עסקים"(. בטופס יש לציין את
לכל בקשה יש לצרף רישיון  .המוצרים הנמכריםציון ציון מקום/אתר יכנסו לרשימה הכללית(, ו

-עלצילום תעודת זהות/תעודת התאגדות מקורית/העתק נאמן למקור חתום , רכב בתוקף וביטוח
 ושרטוט פנים הרכב. עו"ד ידי

קש יידרש לצרף כל אישור ו/או היתר ו/או מסמך הגשת הבקשה אינה מחייבת היעתרות, והמב
 ו.יד-עלו/או נתון שיהיו דרושים לרישוי העסקים טרם קבלת החלטה בבקשה שהוגשה 

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

 במסגרת דיון בבקשה ספציפית לרישוי שתונח להחלטתה.
 
 

 בתחום שיפוט המועצה תתאפשר רוכלות רק לבעלי רישיון כחוק

 


