
רישוי וקידום עסקים - פיקוח ואכיפה: 
רישוי עסקים:

פורסם המדריך למפרטי רישוי לפי דרישת משרד הפנים. 	 

בוצע מיפוי כל העסקים הטעונים רישוי עסק. 	 

בוצע פיקוח והתקיימה בקרה על העסקים הקיימים בשטח לעמידה בדרישות גורמי 	 

חוץ מאשרים .

 הנגשת מידע וטפסי רישוי עסקים לציבור באמצעות הפיכתם למקוונים	 

באתר המועצה. 

 בוצעו ביקורות ובקרות בשגרה וגם על פי הפניות למוקד, בשיתוף הווטרינר	 

היישובי והתברואן.

אכיפה ופיקוח:
תו תושב - בסוף שנת 2021 אושר תיקון חוק העזר לפיו החל מחודש ינואר 2022, לא 	 

יגבה תשלום בגין תו החניה! )עד כה התשלום היה על סך של 40 ₪(. 

ההשקעה והמאמצים הרבים נשאו פרי, ולאחר שהמועצה פעלה לתיקון הנושא, תיקון חוק 

העזר אושר על ידי חברי מליאת המועצה, הנושא קודם ואושר למול משרדי הפנים, האוצר 

והתחבורה, ומעתה תו החניה יונפק בחינם לתושבי היישוב.



חניה במתחם רולדין סנטר

בסיכום עם מועצת לב השרון נקבע כי בעלי תו תושב של קדימה צורן ייהנו 

מהטבה של שעתיים חינם באזור התעשייה של לב השרון )רולדין סנטר(. ההטבה 

תיכנס לתוקף בתוך חודש ממועד הנפקת תו התושב.

גיוס פקח למחלקה וגיוס שני פקחים לשיטור היישובי.	 

 הגברת האכיפה בנושא כלבים משוטטים.	 

ניתנו 490 דוחות.

המשך הגברת האכיפה בקרבת מוסדות חינוך.	 

הגברת אכיפה בנושא רכבים נטושים ברחבי היישוב. 	 

ניתנו 1100 דו"חות חנייה, פיקוח כללי, מנהלי והתראות.	 

ניתנו כ-200 דוחות בנושא איכות סביבה.	 

הוגברה האכיפה על מפגעים ומבנים בלתי חוקיים ביישוב על ידי ועדה 	 

מרחבית 'שרונים'.

יעדים לשנת 2022:

הגדלת מס' העסקים בעלי רישיון עסק:	 

בקרות תקופתיות ושגרתיות להשלמת דרישות לרישיון עסק. 	 

שיפור השירות - הטמעת טופס מקוון, הטמעת תיקון 	 

34 בהתאם לפעימות חקיקה, עדכון אתר המועצה בתוכן 

עדכני ושוטף.

העמקת הקשר ושיתוף הפעולה עם עסקים )טעוני ושאינם 	 

טעוני רישוי(.

הגברת אכיפה בנושאים מנהליים.	 

הגברת אכיפה על עבירות מסכנות חיים. 	 

חיזוק שיתוף הפעולה עם הוועדה המרחבית 'שרונים' 	 

בנושאי אכיפה ופינוי מבנים בלתי-חוקיים ופינוי מטרדים 

שהוצבו בשטחים ציבוריים.

חיזוק הקשר עם גורמי אכיפה נוספים.	 


