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סימוכין02059207 :

הנדון :נוהל שימוש במדרכה והוצאת סחורה מעסקים
כללי:
 .1חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) אינו מתיר הוצאת היתר להנחת סחורה וציוד על
המדרכה העירונית ,למעט שולחנות וכסאות ,פרגודי חורף ומכונות אוטומטיות לממכר מוצרים.
 .2כמדיניות שנמשכת שנים רבות ,אין אנו מתירים על ידי הוצאת היתר ,הוצאת סחורה לרחוב ,למעט
שולחנות וכיסאות ופרגוד .כמו כן אנו מונעים הצבת מכונות אוטומטיות מכל סוג על המדרכה.
 .3מכאן יוצא שהנחת סחורה על המדרכה אפשרית רק בדרך של מדיניות אכיפה ורישוי.
 .4בכל מקרה ,הצבת שולחנות וכיסאות או כל ציוד אחר שיינתן אישור להוצאתו מחוץ לעסק בנוהל זה,
מותנה בכך שנשארת מדרכה פנויה ממכשולים ברוחב של לפחות שני מטר ( 2מטר).

עיקרי המדיניות:

 .5חנויות רגילות מכל הסוגים לא יורשו להוציא סחורה מהחנות להניח על המדרכה או לתלות באוויר.
 .6בשווקים המוגדרים ובירידים מאושרים ניתן להציב סחורה במגבלות שנקבעו לכל שוק ויריד על פי
אופיו.
 .7קיוסקים:
א .דוכני עיתונים – יותר להציב דוכני עיתונים שיוצבו במקביל לקיר החנות ולא יובלטו יותר
מ 40 -ס"מ ורוחבם לא יעלה על  40ס"מ לעיתונים בלבד.
ב .מקררים – תתאפשר הצבה רק עד קו חלון הראווה או החנות.
ג .שולחנות חימום לפיצוחים  -תתאפשר הצבתם בקו החנות.
ד .תמנע הצבת מערומי שתייה וסחורה אחרת מחוץ לקו החנות.
ה .קיוסקים לא יידרשו לבניית ויטרינה שתחצוץ בין העסק לרחוב.
 .8חנויות ירקות וחנויות אחרות:
א .בחנות ירקות אפשר להבליט סחורה וארגזי ירקות עד  40ס"מ מקו החנות ובתנאי שהסחורה
תונח על עגלה או כל מתקן אחר שניתן להכניס לחנות.
ב .בחנויות לממכר מזון ובחנויות מכל סוג אחר ,חל איסור לבנות "קירות של סחורה" לכיוון
המדרכה והמטרה היא למנוע מחנויות להפוך לחלק מהמרחב הציבורי.
ג .במרכולים לא תותר הצבת עגלות מחוץ לשטח החנות.
ד .חנויות מכל סוג שהוא לא יורשו להוציא סחורה מכל סוג שהוא לרחוב.
 .9מכונות אוטומטיות למכירת מוצרים:
מכונות אוטומטיות למכירת מוצרים או להשכרת סרטי וידאו – לא נאפשר הצבתם ברחוב אלא רק
בשטח פרטי שאינו חלק מהרחוב ,או במתכונת כספומט כאשר החלק העיקרי של המתקן שקוע בקיר
והוא בולט עד  30ס"מ מהקיר.
 .10חנות פרחים:
א .חנויות פרחים יורשו להציב עציצי פרחים או דליי פרחים על המדרכה ברחוב שלא יעלה
על  40ס"מ.
ב .הצמחים יוצבו על מעמד נייד/מתפרק בכדי למנוע נזק למדרכה.
 .11חנויות גלישת גלים
*נוסף לנוהל 17.11.16
בחנויות ללימוד גלישת גלים או מכירת ציוד גלישה תותר הנחת ציוד הגלישה מחוץ לשטח החנות
ובצמוד לקיר החנות על גבי מתקן נייד באורך של  1.80מטר וברוחב של  50ס"מ.
בכבוד רב,
רובי זלוף
משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול
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