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 306מליאה  ות+ תשובותשאילת

 א.מרדכי

 ?אבקש לדעת  כיצד פעלה המועצה לתיקון הליקויים 

התקיימו  פגישות עבודה אחת לרבעון, בהשתתפות מחלקת רישוי עסקים,  מחלקת 

 הנדסה,

 מנכ"לית המועצה והיועמ"ש, במטרה לקדם את נושא. 

 במסגרת זו הועלו עסקים להם נידרש טיפול וקודם הטיפול בהם.

 

 ?האם תוקנו הליקויים 

בדו"ח מופיע מספר פעמים נושא סיבת הדחיה לרישיון העסק, ועל כך שסיבת הדחיה לא 

הדחייה באופן נרשמה ע"ג הבקשה. נושא זה טופל מול מחלקת הנדסה, נרשמת סיבת 

 כללי ולא מפורט. 

 

עסקים ללא אישור  29עסקים ללא אישורי הנדסה וכיום ישנם  36בדו"ח שהוגש נמצאו 

 הנדסה.

העסקים החסרים אישור הנדסה נמצאים בהמשך טיפול מול המחלקה ומול היועץ 

 המשפטי.

  

 ?האם יש בתחום המועצה עסקים שיש ברשותם חומרים מסוכנים 

 לא

 

  פעלו בקצרין נכון ליום הדוח?כמה עסקים 

 30כם עסקים, מתו 142פעלו  2017דו"ח רישוי עסקים מופק בסוף כל שנה. בשנת 

 עסקים עבדו ללא רישיון עסק.

 

 ?כמה עסקים פועלים נכון להיום ללא רישיון עסק 

 ללא רישיון עסק. 38מתוכם עסקים  153כיום פועלים 

 

 בברכה,              

 אסי קצירו                                 

 מנהל מח' רישוי עסקים                       
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 א.מרדכי

 ?מדוע מועצה מקומית קצרין לא מנפיקה רשיון עסק .מלא או מותנה קבוע או זמני 

 

 של בעל העסק אורי זכריה להקשה לעיון  מדוע יו"ר ועדת ההשגה לא משיבה לפניתו

 מחדש בהשגתו לאור המסמכים והעובדות שהציג בפני הועדה?

 

  3היעלה על הדעת שמועצה שהיא גוף שילטוני מינהלי .לתושב ,לבעל עסק .יותר מ 

 ?חודשים תשובה שלילית או חיובית

 

  פשוטה מדוע בעל עסק פונה בכתב .ומגיב להחלטת ועדת השגה .ומבקש הבהרה

איזו הנחיה מרחבית הוא לא קיים .ויותר משלושה חודשים המועצה ועדת ההשגה לא 

  ?משיבה

 

 תשובה:

 תנה.יתשובה לפניה נ

 וה שנקבע בהחלטת ועל בעל העסק לפעול בהתאם למת  התשובה מדברת בעד עצמה,

 .2019דצמבר ועדת ההשגה מחודש 

 

 

 א.מרדכי

 -5Gרשת חכמה בקצרין 

או הותקנו חישנים מסוג כל שהוא המעבירים את   5Gהותקנה רשת חכמה האם בקצרין 

 המדע  ברשת אלחוטית?

 תשובה:

 לא.

 מצ"ב התייחסות לנושא של המשרד לאיכות הסביבה.
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 א.מרדכי

 -עלייה

 :2013 -כמה עולים נקלטו בקצרין החל מ

363 

 בקש גם את החלוקה הבאה:

 חלוקה לפי גיל

0-18 :69 

19-30 :47 

31-40: 51 

41-50 :72 

51-60 :36 

61-70 :50 

 38ומעלה:  71

 

 ארץ עליה

 4 -אוזבקיסטן

 1 -אוסטרליה

 158 -אוקראינה

 2 -אורוגואי

 1 -ארגנטינה

 44 -ארה"ב

 1 -ארמניה

 24 -ביילורוסיה

 1 -בלגיה

 2 -ברזיל

 5 -הממלכה המאוחדת

 3 -מולדובה

 1 -מקסיקו

 2 -קזחסטן

 1 -רומניה

 107 -רוסיה

 4 -שבדיה

 2 -רשוםלא 
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 לא ידוע -חלוקה לפי דת

 לא ידוע -ואם ידוע כמה עזבו את קצרין

 ע"פ תוכנת משרד הפנים. 3.6.2020*הנתונים נכונים ליום 

 

 

 ש.נמימי

 .בהצגת תוכנית עבודה של מנהל מחלקת החינוך 

עלו מספר שאלות בדיון שהובטח על ידי מנהל המחלקה שרשם את כל השאלות שלי ושל 

  .יוני גרוסמןחבר המועצה 

  .הובטח שיבדוק את הנושאים ונקבל תשובות בהקדם

  ?שאלה : מתי נקבל את התשובות לשאלות ? איך ומתי

 

 תשובה:

ישיבת המליאה התקיימה בחודש פברואר משבר הקורונה בחודשים האחרונים הוביל לעיסוק 

במהלך השבוע בחירום ולא בשגרה, נרשמו השאלות ומנהל מחלקת החינוך יענה עליהן 

 הקרוב.

 התשובות יתקבלו במייל.

 

 

 


