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 0972מרץ  09
 ט' בניסן, התשע"ג

 71002972סימוכין:
 
 

 הודעה לעיתונות
 

 ממצאי הפיקוח בבתי אוכל בחיפה

 

שמבצעים שרותי בריאות הציבור, הוחלט להתחיל   הנגשת המידע על ממצאי הפיקוח  במסגרת

 לפרסם גם ממצאי הפיקוח בבתי אוכל.

בלשכות הבריאות, לצורך  ממצאי הפיקוח שמבצעים   בשלב זה, להביא לידיעת הציבורהכוונה, 

 אישור הבקשות לרישיון העסק למסעדות.

דובר בחוות דעת משרד הבריאות בלבד, שאינה מעידה על סטאטוס הרישוי שמיש להדגיש כי 

 התלוי בגורמים נוספים וניתן על ידי הרשות המקומית.

, 0972יילוט, ממצאי לשכת הבריאות המחוזית חיפה לחודש ינואר בשלב זה מפורסמים, כפ

הציון הסופי של כל עסק ,מבחינת מצבו התברואתי, בהתאם לטופס   הממצאים כוללים סיכום

 בקורת אחיד ארצי עם שיטת סמנים מפורטת.

  חיפה ובהמשך ובהדרגה  גם למקומות נוספים במחוז בהמשך מתוכנן, הרחבת הפרסום בהדרגה 

 לימוד והפקת לקחים.   כיסוי ארצי מדורג, תוךל
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 3102 ינואר -  אוכל בתי סטטוס לגבי תקופתי דוח

 

 ליקויים תאריך שליחת ציון לא אושר \אושר  שם בעל העסק שם העסק וכתובתו
שד'  -דומינוס פיצה 

 ק. ביאליק 1ירושלים 
  13.1.13 8.9 אושר אלבז יעקב

קרן  -פיצה פסטלריה 
ק. ביאליק 46היסוד   

סווק פלביה 
 אליסה

  16.1.13 8.7 אושר

שד' ירושלים  -פלאפל 
 ק. ביאליק 11

  14.1.13 8.2 אושר אוחנה אבי

קרן היסוד  -משאוושה 
 קרית ביאליק 11

, טמפ' חריגות 14.1.13 4.5 לא מאושר גולדמן רון
ניקיון במטבח 

, חוסר ובמחסן
בהפרדה בין 
 גולמי למוכן

קורל ספורט עדת "מס
 97" החשמונאים בר

 ק. מוצקין

, טיפול מחסן קטן 16.1.13 5.6 לא מאושר דיאב מנאל
, אין ןלקוי במזו

הפרדה בין גולמי 
, ליקויים ומוכן

 במחסן ובחצר

" דומינוספיצרייה "
ק.  41ז'בוטינסקי 
 מוצקין

  27.1.13 7.9 מאושר בהט אורן

שבטי  -בכר ובניו 
 ת ביאליקקרי 6ישראל 

  27.1.13 8.5 מאושר בכר חיים

" קבב בבאגטמסעדת "
ק.  41ז'בוטינסקי 
 מוצקין

יהלומית 
 אבוטבול

, טיפול במזון 27.1.13 6.6 לא מאושר
, באחסון מזון

 בתברואה כללית

" פיצרלהפיצרייה "
ק.  17משה גושן 

 מוצקין

  27.1.13 8.2 מאושר אוחיון חופית

" בראשית" מסעדת
קרית  12ושת החר

 ביאליק

  31.1.13 8.7 מאושר לב פינחסוב

" אטליה פיצרייה
 6" הציונות הקטנה

 קרית אתא

ליקויים בטמפ' ,  31.1.13 5.8 לא מאושר אנקווה אורן
תברואה 

, במטבח  
 חוסר אוורור

מנה מזנון שווארמה "
 17" משה גושן בפינה

 קרית מוצקין

, אין שטחים 31.1.13 5.7 לא מאושר מאיר ישראל כץ
חוסר בהפרדה 

, גולמי ומוכן
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, מקורות בשר
 טמפ' לקויות

" חברה לדלק טןמזנון "
קרית  144בע"מ זבולון 

 אתא

טן חברה לדלק 
 בע"מ

  31.1.13  מאושר

" מזנון חנות נוחות
 64" דרך חיפה מנטה

 קרית אתא

דלק מנטה 
 קמעונאות

    מאושר

" בורגוסמסעדת "
קרית  66פלמ"ח 

 אליק קריוןבי

צפיפות  4.2.13 8.3 מאושר קריספין ניב
, בהקפאה

 ליקויים בטמפ''

" השניצליהמסעדת "
קרית  66פלמ"ח 

 ביאליק קריון

חוסר בהפרדה  10.2.13 5.9 לא מאושר סאנסי ניסים
, בין גולמי ומוכן
, טמפ' לקויות

 תברואה לקוייה

" הילס קפהמזנון "
קרית  66הפלמ"ח 

 ביאליק קריון

, תברואה לקוייה 10.2.13 6.2 לא מאושר מרדו יצחק ומאיר
 טמפ' לקויות

" קדיש לוז פאדלפיצה "
 קרית מוצקין 11

, צפיפות גבוהה 27.2.13 6.4 לא מאושר יהודה בן יפלח
מקררים אינם 

, ליקויים נקיים
 מבניים

חומוסיה בית אוכל "
 14" הילדים משוואשה

 ק. מוצקין

, ביצים ללא קירור 11.3.13  מאושר רון גולדמן
, בטמפ' חריגות

אין חומר 
 לשטיפת ירקות

" חומוס התותחמזנון "
 קרית מוצקין 1יששכר 

הטיפול לקוי  27.2.13 7.2 לא מאושר סולומון מרסל
אין  ,בבשר

הפרדה בין מזון 
, גולמי ומוכן

, ליקויים בטמפ'
 אין מים חמים

" אמריקן פיצהמזנון "
קרית  42משה גושן 

 מוצקין

אין חומר לניקוי  11.3.13 8.1 מאושר דורון נחום
 ירקות

        מזנון פלאפל 
העצמאות  "הפינתית"

 קרית אתא 11

, אין מחסן מזון 11.3.13 5.3 לא מאושר איזראלוב גל
, אין מים חמים
אין חומר 

לשטיפת ירקות 
 ליקויים בטמפ'
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" פייצרייה " סוד הפיצה
 קרית 12איינשטיין 

 אתא

רז  \פרץ יצחק 
 ציון

, אין שירותיםאין  7.3.13 5.2 לא מאושר
, מים חמים

מדפים אינם 
, ליקויים נקיים

, אין בטמפ'
הפרדה בין 

 ירקות למזון מוכן

שווארמה אלמג'ד 
קרית  66בע"מ פלמ"ח 

 ביאליק

  26.2.13 8.1 מאושר עסאלה חוסאם

 
 
 

 
 

 
 

 בברכה,            
 

 גרינבוים -ינב שימרון ע               
 דוברת משרד הבריאות                          

 
 


