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 נוהל שימוש במדרכה והוצאת סחורה מעסקים
 
 

 כללי: .1

יפו )שמירת הסדר והניקיון( אינו מאפשר מתן היתר להנחת סחורה בשטח -אביב-חוק העזר לתל .א

 שולחנות, כסאות, פרגודי חורף ומכונות אוטומטיות לממכר  מוצרים.   המדרכה העירונית, למעט הנחת

מתן היתר להנחת ציוד, כאמור, מותנה בהשארת מדרכה פנויה ממכשולים ברוחב של שני מטרים  .ב

 לפחות.   

 לפיכך, הנחת סחורה בשטח המדרכה אפשרית רק בדרך של מדיניות אכיפה ורישוי.  .ג

 

 עיקרי המדיניות: .2

 , להשאיר, להבליט, לתלות ציוד וסחורה בשטח המדרכה או מעליה.  להניח לא יורשוככלל, חנויות  .א

בשווקים המוגדרים ובירידים מאושרים ניתן להציב ציוד וסחורה במגבלות שנקבעו לכל שוק ויריד על פי  .ב

 אופיו.

 

 קיוסקים: .3
מדרכה, ובלבד שדוכן יותר להציב דוכן עיתונים בצמוד לקיר חזית החנות הפונה לשטח ה -דוכן עיתונים  .א

 ס"מ. 40ס"מ ורוחבו לא יעלה על   40 -העיתונים לא יבלוט לשטח המדרכה יותר מ

 לא יותר להבליט או להניח בשטח המדרכה ציוד, כגון: מקררים ושולחנות לחימום פיצוחים. .ב

 לא יותר להציב בשטח המדרכה מארזי שתייה או כל סחורה אחרת. .ג

 

 נויות אחרות:חנויות לממכר פירות וירקות וח .4
ובלבד לשטח המדרכה ארגזים ודוכנים עם פירות וירקות,  יותר להבליט -חנות לממכר פירות וירקות  .א

, יונחו על עגלה או כל מתקן אחר שניתן להכניס לחנות ובכל מקרה לא יבלטו יוצבו בשטח העסק שהם

 ס"מ.  40 -לשטח המדרכה יותר מ

בחנויות לממכר מזון ובחנויות מכל סוג אחר, חל איסור לבנות "קירות של סחורה" לכיוון המדרכה  .ב

 והמטרה היא למנוע מחנויות להפוך לחלק מהמרחב הציבורי.

 במרכולים לא יותר להציב או להשאיר עגלות קניות מחוץ לשטח החנות. .ג

 חנויות לא יורשו להוציא סחורה מכל סוג שהוא לשטח המדרכה. .ד
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 מכונות אוטומטיות למכירת מוצרים: .5

לא תתאפשר הנחה של מכונות אוטומטיות למכירת מוצרים/שירותים בשטח המדרכה, למעט מכונות 
ס"מ  30למשיכת כספים )"כספומטים"( כאשר חלקן העיקרי שקוע בקיר הבניין ובולט לשטח המדרכה  עד 

 לכל היותר.   
 
 
 
 

 פרחים: חנויות .6

ס"מ מקו החנות, ובלבד שהצמחים  40הציב עציצי פרחים או דליי פרחים במדרכה עד  חנויות פרחים יורשו ל
 יוצבו על מעמד נייד/מתפרק אשר אינו גורם נזק למדרכה.

 

 חנויות גלישת גלים ברצועת החוף .7

בחנויות למכירת/השכרת ציוד גלישה ברצועת החוף תותר הנחת ציוד גלישה מחוץ לחנות ובצמוד לה וזאת 
    .ס"מ 50מטר ורוחבו לא יעלה על  1.80קן נייד שאורכו לא יעלה על על גבי מת

 
 

 

 בכבוד רב,

 רובי זלוף
 עולמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפ     


