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כ"האבתשע"ד
1122אוגוסט12

 

 

 לכבוד

 מר איציק לוי

 מבעלי מסעדת "אווזי"

 חוצות המפרץ

 חיפה

 0011112-10באמצעות פקס 

א.נ.,
 

, מפרץ חיפה1רחוב החרושת  ,צו הפסקה מינהלי למסעדת "אווזי"הנדון: 



לפיסעיף נותןבזאתצוהפסקהמינהלי,-2691לחוקרישויעסקיםהתשכ"ח11בתוקףסמכותי הנני "החוק"( )להלן

אשרמסעדת"אווזי",,להפסיקמידעםקבלתמכתביזהאתהפעלתך/אועלכלאדםאחרהפועלמטעמךוהמצווהעלי

,מפרץחיפה9רחובהחרושתב

רינהחיפההבריאותהמחוזיתמפקחתלשכתשערכהסעדהבמאנימוציאאתהצוהנ"ללאורממצאיהביקורת גב'

ערכתישימוע11.7.22-ב.ותירודמצאכיהמצבהתברואיבמקוםעדייןממשיךלהיזובביקורת26.1.22אולפסקיביום

לאפשרותשאוציאצוסגירה)צוהפסקהמינהלי(למסעדת"אווזי"בגללמצבתברואיירודאשרמסכןבאופןלךבהקשר

הוצאתיאזאתלאורהצהרתךשתיקנתאתרובהליקוייםוכיתעסיקבקרוביועץמזון,לא מדיאתבריאותהציבור.

 שהצו. אםאכןתוקנוהליקוייםבהיבדקהתבוצעבקרהחוזרתקבעתי ,אםימצאבבקרהשלאתוקנוהליקוייםוכי

נוסף.אוציאאת ההפסקהללאשימוע השימחרראשוניתאיקורתבבצו נמצאשי אךבבקרהלחלשיפורקוע במצב,

להלןעיקרהממצאים:הציבור.אתבריאותמידיכןבאופןלסנמצאשובמצבתברואישעלול26.1.22החוזרתמיום

 דוכן הגשה וצליית בשר 
 +כנדרש.C 2+במקוםעדC 7במקררלבשרטרינמדדהטמפ'של 

 איןקירורלירקותחתוכיםבסלטיההעליונהכנדרש. 

 נמצאמגשעםבשרגולמיהמונחללאקירורעלגבישולחןההגשהלידסלטחי. 

 קירעםטיפותשמןלידמתקןהגריל. 

 דוכן הגשת סלטים 

 הצטברותלכלוךמתחתלמגשיהסלטיםבתוךהסלטייההגדולה. 

 מדפיםבדוכןהגשהאינםנקיים. 

 כיורלאנקי. 

 איןסבוןלרחצתידיים. 

 מטבח 

 +כנדרש.C 2+בחלקהעליוןבמקוםעדC 22-+בחלקתחתוןוC 1במקררגדוללסלטיםנמדדהטמפ'של 

 +כנדרש.C 2+במקוםעדC 27במקררלסלטיםקטןנמדדהטמפ'של 

 יפסרמשומן.'צ 

 איןחומרלשטיפתירקות. 
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 גסטרונומיםלאחסוןמזוןחםאינםנקיים. 

 +מינימוםכנדרש..94c+במקום24Cבמזוןחםנמדדהטמפ'של 

 פהבמספרמקומותבמטבח.חסריםמכסיםבמחסומירצ 

 מונחיםעלגביהרצפהואינםנקיים-קרשיחיתוךבקצביה 

 בקצביהחסרחלקבתקרהדקורטיבית. 

 איןסבוןלרחצתידייםבקצבייה. 

 נעליעובדמונחיםעלגביהמדףבקצביה. 

 חדר הקפאה 

 רצפהפגומהלידכניסה. 

הצטברותקרחעלגביהרצפה. 

 יים חדר קירור לירקות גולמ

 נמצאוירקותגולמייםמעלכליםפתוחיםעםירקותחתוכים. 

 חדר קירור לבשר:

 כנפיעוףלאחרטיפולטרמיאינםמכוסיםלידבשרגולמי. 

 נמצאכליעםגרגיריחומוסמבושליםמונחעלגבירצפהואינומכוסה. 

 חדר עבודה עם טבון 

 חסרהתאורהחשוךמאוד. 

 רצפהלאנקייה. 

 חלקיםבתקרהדקורטיבי.חסרים 

 בתוךחדרקירורחלקמסלטיםללאכיסוי. 

 איןתאריכיהכנהעלגביקופסאותעםסלטים. 

 מחסן 

 רצפהאינהנקייה. 

 לידכניסהלמחסןתעלתניקוזמלאתלכלוךונודףריחרע. 

 שרותי צוות 

 תיקרהעםסימניעובשורטיבות. 

 כיורלאנקי. 

איןתנאיםלרחצתידיים. 



עלהעסקלהיותסגורתחולתומידית.המינהלישהפסקההצואתאנימוציאבהתאםלהחלטתיבשימועהנ"ללפיכך,

מרגעקבלתצוזה.איןלייצרמוצרימזוןבמקוםאולשווקמזוןמחוצהלו.

חודשים.21לחוק,מישאינומקייםצוהפסקהמינהלי,דינומאסרלתקופהשלעד14בהתאםלסעיף

לחוק,אנימורהלמשטרתישראללנקוטבאמצעיםהדרושיםכדילהבטיחציותלהוראותהצוולהביא12בהתאםלסעיף

הנ"ל.עסקלהפסקתוהמיידיתשלהעיסוקב

ימיםנוספים,אםיוגשלביתהמשפטכתבאישום01יום,אךאנירשאילהאריכולמשך01צוזהיעמודבתוקפולמשך

עילהלהוצאתהצו.עלהעבירה,המהווה
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 בכבוד רב,

 

 

 פרופ' שמואל רשפון        

רופא המחוז            



 העתק: 

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 עינב שימרון, דוברת משרד הבריאות

  לבריאות הסביבה יצחקי, מהנדס ארצי ירעמ

 זאב פיש, מפקח ארצי בבריאות הציבור

 ראש עירית חיפהעו"ד יונה יהב, 

 חיפה  עיריתאהרן אליאס, מנהל המחלקה לרישוי עסקים, 

 רחל כהן, תברואנית ראשית, עירית חיפה

 ד"ר סוניה חביב, סגנית רופא המחוז

 ר לילה יעקב, מהנדסת המחוז"ד

 עו"ד שירי בן ארי, היועצת המשפטית

 ה, תחנת חיפה משטרהמפקד אדרי,  נצ"מ  
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