המחלקה לרישוי עסקים

ב "ה

סיכום ישיבה מיום  717.370.13בנושא מדיניות ברישוי עסקים
משתתפים:

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

מר אהרון אטיאס ,מנכ"ל
עו"ד יהודית שקד ,המשנה ליועמ"ש
מר יאיר גולדמן ,מנהל אגף תפעול
גב' ליזי חלילי ,מנהלת מח' רישוי בניה
מר בוריס טמין ,מנהל מח' רישוי עסקים
מר ברוך סילבר ,מנהל פארק תעסוקה ועסקים
מר אלחנן משי ,יועץ רישוי עסקים חיצוני

דוא " ל Mail: / :

borist@lod.muni.il

טלפון08-9279930 :
פקס80-9729277 :

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

א .במהלך הישיבה נדונו סוגיות של מדיניות העירייה בעניין עסקים,
אשר אינם עומדים בדיני התכנון והבניה ,עסקים למכירת משקאות
משכרים ועסקים לרחיצת כלי רכב.
סוכם:
 .1מר משי יעביר את המלצותיו והצעותיו בעניין סוגיית עסקים
שלא עומדים בדיני התכנון והבניה וימציא קישור לאתר
אינטרנט בו מפרסמים עידכונים של החלטות ופסקי דין חדשים
בנושא רישוי עסקים.
 .2מנהל אגף תפעול יפנה למפע"ם לאישור תוספת שעות למר משי.

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.

 .3מנכ"ל מנחה להקים וועדת רישוי עסקים .בראש הוועדה –
מנכ"ל העירייה ,חברי וועדה :נציג הנדסה ,יועמ"ש ,מנהל אגף
התפעול ,מנהל רישוי עסקים ומנהל פארק תעסוקה .הוועדה
תחליט בעניין רישוי עסקים ,אשר אינם עומדים בדיני התכנון
והבניה וסוגיות שונות של רישוי עסקים.

שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4819

 .4מדיניות העירייה בנושא מכירת משקאות משכרים ועסקים
לרחיצת כלי רכב יש לפרסם באתר אינטרנט עירוני.

שטח שיפוט:
כ 43,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.

רשם :בוריס טמין

אוכלוסיה:
כ 44,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)46 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

לוד-פסיפס של תרבויות

