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 "ט אב, תשע"גי 

    2013ביולי 25

 לכבוד

  הקריון מרים רוזן, הבעלים של מסעדת צ'יינה, 

 קרית ביאליק

 .נ.,ג

         

 מסעדת צ'יינה, הקריוןלצו הפסקה מינהלי הנדון: 

 )להלן "החוק"( הנני נותן בזאת צו -1968לחוק רישוי עסקים התשכ"ח  20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

הפסקה מינהלי, המצווה עליך ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק מיד עם קבלת מכתבי זה את 

 .אשר בבעלותך ובניהולך ,, קרית ביאליקקריוןב יינה'צ מסעדתהפעלת 

 .10.7.13-שקיימה מפקחת לשכת הבריאות באת הצו הנ"ל לאור ממצאי הביקורת במסעדה אני מוציא 

ירוד ביותר והמצב התברואי חמור. תהליכי הטיפול במסעדה אחזקה קיון והינשמצב הת זו נמצא ורבבק

לבין מזון מוכן לאכילה. אין מספיק הפרדה הנדרשת בין מזון גלמי מקפידים על הבמזון אינם נכונים. אין 

ית לבריאות מהווה סכנה מידזה  מצב מקום לקרור ולכן המקררים עמוסים ללא הפרדה מתאימה.

. 23.7.13-ב ימוע י שצו הפסקה מינהלי למסעדה. בהקשר לכך ערכת יאהסועדים במסעדה. שקלתי להוצ

זאת החלטתי לא  לאור. המטבח בדלת רשתלהעדר הקויים פרט הלי נת את כלתיקש זה הצהרת ועבשימ

. ותאמת את הצהרתך חוזרת בקרה תבצע הבריאות לשכת מפקחתעד ש המינהלי ההפסקה צו את וציאלה

 .נוסף שימוע ללא המינהלי ההפסקה צו את אוציא משמעותייםה ליקוייםה תוקנו שלא ימצא אםקבעתי ש

 יק, ביאל פא הוטרינר הרשותי של קרית הרוו חיפה גלינה גורדוברת אומפקחת לשכת הבריבצעו ת שורקיבב

שאין מצא נ. ךכלולנמצא טבח בכל מקום במ הצהרתך לא היתה נכונה. נמצא ש 25.7.13-ב דיהד דר דו"ד

ה של להטיפול במזון וההפע וקה, של התחזהליקויים כמעט כל  ימים שלמים ברציפות. מנקים את העסק

ה מסכן מצב ז פרט לכך שנרכש מקרר אחד. 25.7.13-גם בבקרה ב מצאונ 10.7.13-שנמצאו בהמסעדה 

מוציא את צו ההפסקה שתחולתו מידית מעת שהודיעה לך  אנילפיכך יבור. ופן מדי את בריאות הצבא

  כה על הוצאתו היום אחרי הצהריים.בטלפון מפקחת הלש

 חודשים. 18לחוק, מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי, דינו מאסר לתקופה  של עד    25בהתאם לסעיף 

לחוק, אני מורה למשטרת ישראל לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח ציות  24תאם לסעיף בה

 להוראות הצו ולהביא להפסקתו המיידית של העיסוק במסעדה הנ"ל.

ימים נוספים, אם יוגש לבית המשפט  30יום, אך אני רשאי להאריכו למשך  30צו זה יעמוד בתוקפו למשך 

 עילה להוצאת הצו. כתב אישום על העבירה, המהווה

        

 בכבוד רב, 

 

 פרופ' שמואל רשפון 

 רופא המחוז 
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 העתק: 

 ת קרית ביאליקיי, ראש עירקי דוקורסאל

 ארנה פכטר, מנהלת מח' רישוי עסקים, עיריית קרית ביאליק.

 .ופא הוטרינר הרשותי, קרית ביאליקהרדוד דדיה, ד"ר 

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 עינב שימרון, דוברת משרד הבריאות

 ד"ר סוניה חביב, סגנית רופא המחוז.

 ד"ר לילה יעקב, מהנדסת המחוז.

 אילן דהן, מפקח מחוזי לבריאות הסביבה.

 זאב פיש, מפקח ארצי לבריאות הסביבה.

 עו"ד שירי בן ארי, היועצת המשפטית.

 זבולון, מפקד משטרת ילן סרדל א  נצ"מ
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