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 .1רישוי עסקים
בעקבות שאלה שהופנתה לחברי המליאה בענין רישוי העסק של "מיני צפוני" ,ברצוני להבהיר כי
במהלך שנת  2008החלטתי שעלינו כרשות לאכוף את סמכותנו ולדרוש מבעלי העסקים "רישיון עסק".
הצורך ברישיון לעסק אינו נועד להקשות על בעל העסק ,אלא לשמור על ציבור התושבים .בדיון פנימי,
נקבעו סדרי עדיפויות לקידום הנושא ,כאשר הקו המנחה הוא בטיחות ובריאות הציבור .בהתאם לכך,
עיקר האכיפה בהתחלה הופנה לעסקים כגון בריכת השחיה ,תחנת הדלק ו'סופר גז' ,לאחר מכן עסקי
המזון למיניהם כגון חנויות המכולת' ,פונדקדומים' ,הלולים ,קייטרינג 'אדמה' וכד' ,וכן עסקים בעלי
רמת סיכון גבוהה כגון חדר הכושר ,המוסך וחוות הסוסים.
בעקבות פניות המועצה ,היו בעלי עסקים שקידמו את הנושא וקיבלו רישיון עסק )קבוע או זמני עד
להשלמת כל הנדרש( ,גם כאשר הדברים היו כרוכים בהוצאת מאות אלפי שקלים ,בעיקר בשל הצורך
להתאים את המקום לדרישות כיבוי אש .מאידך ,היה מספר בודד של בעלי עסקים שבחרו להתעלם
ולא קידמו את הנושא .לאחר שעניינם הופנה לתובע העירוני )ולא בלי התראה מראש( ,יש שבחרו
לסגור )ובכללם חדר הכושר שהפעלתו ברישיון הינה תנאי בסיסי לחלות הביטוח עבור באי המקום ,אם
בכלל נערך ביטוח( ,ויש שהמשיכו לקיים את העסק תוך התעלמות מהחוק ותוך משיכת זמן .הללו
הופנו לטיפול באנצעות התובע העירוני.
 .2תב"רים במסגרת תוכנית עבודה לשנת 2011
ראש המועצה סקר את תוכנית העבודה לפיתוח הישוב ואת המקורות התקציביים לפרויקטים השונים.
נערך דיון.
הצבעה :כל התב"רים בטבלה המצורפת אושרו פה אחד.
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