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"גאבתשע"וי
2016אוגוסט17

252556016 
 

 לכבוד       לכבוד

  59118588יורם קדוש ת. ז.                  יוסי דהן,                     

 הבעלים של אולם השמחות "דאבל יו"    המנהל  של אולם השמחות "דאבל יו" 

 8רחוב הסולל                 8230901-04באמצעות פקס' 

 חיפה                   

 

 

 , חיפה8צו הפסקה מינהלי לאולם השמחות "דאבל יו" ברח' סולל הנדון: 

 

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

 השמחות על כל אדם אחר הפועל מטעמכם, להפסיק מיד עם קבלת מכתבי זה את הפעלת אולםהמצווה עליכם ו/או 

 בחיפה.    8הסולל  ' שברח" יו דאבל"

 . בעסק הנ"ל ושנערכ 16.08.2016ומיום  27.07.2016ת מיום וממצאי הביקוראת הצו אני מוציא בשל 

שני רופאים וטרינרים מעירית חיפה. וע"י מפקחי לשכת הבריאות המחוזית חיפה  נערכה 27.7.16הביקורת מיום 

 בביקורת זו נמצאו ליקויים חמורים המסכנים את בריאות הציבור. הליקויים המשמעותיים שנמצאו אשר בגללם אני

ינו ראוי למאכל הנם בעיקר בשלושה תחומים: טיפול לקוי במזון, המצאות מזון שאצו הפסקה מינהלי  למקום מוציא 

ק"ג בשר, דגים, עופות שפג תוקפם וחסרי סימון, מזון  300בין היתר בביקורת הושמדו  אדם ותברואה כללית לקויה.

מוכן שבושל והוקפא, חומוס שפג תוקפו. הפשרת בשר התבצעה בצורה בלתי תקינה שעלולה לגרום לזיהומו. כן נמצאו 

גבוהה מהמותר במקרר המיועד לסלטים, עובש ולכלוך ע"ג קירות חדר  הצטלבות בין מזון מוכן לגולמי, טמפרטורה

 המהווה חלק בלתי נפרד מצו זה. 31.7.16קירור, ג'וקים במטבח וכדומה, והכל כמפורט בהזמנה לשימוע מיום 

א החלטתי לא להוצי  4.8.16 -בעניין הוצאת צו ההפסקה הנ"ל ב ,יוסי דהן ,בשימוע שערכתי בהשתתפות מנהל האולם

. ההחלטה על דחיית 18.8.16ים אלו ולא יהיה פעיל עד מאחר שהצהיר יוסי דהן שהאולם סגור בימ באותו יום את הצו, 

יוגשו פרשה טכנית ומכתב המפרט את התיקונים שבוצעו ולוח זמנים  15.8.16הוצאת הצו ניתנה בתנאי שעד ליום 

בכתב יר עורך הדין שלך בתאריך זה הצה התאריך הנ"ל.לתיקונים שעוד לא בוצעו. מסמכים אלו לא הוגשו אלי עד 

יום  30שתוקנו מרבית הליקויים שנמצאו על פי הנחיות יועצת המזון שאת שירותיה שכרה מרשתך. בקשת ארכה של 

 . 15.8.16-לפנים משורת הדין לא הוצאתי את הצו ב .15.9.16-לצורך הגשת הדיווחים והפרשה הטכנית, עד ל

כדי לבדוק האם תוקנו מרבית הליקויים כפי של מפקחי לשכת הבריאות ועירית חיפה  תורביק בוצעה 16.8.16-ב

גם בביקורת זו הושמדו מוצרי בשר ותיים לא תוקנו. הר. רוב הליקויים המב. נמצא שלא כך הדבכתב שדיווחת

שנמצאו זמן רב בטמפרטורת )אנטריקוט, שניצל, פרגיות( שעברו תהליך הפשרה משנית בניגוד למותר וכן דגים ופרגיות 

החדר שנמדדה בהם טמפרטורה חריגה.  הכנת הסושי מדגים טריים מבוצעת במקום שאינו מתאים לייעודו.  עדין נותר 

 המצורף לצו זה כחלק בלתי נפרד ממנו. 16.8.16מצב תברואי לקוי ביותר והכל כמפורט בדו"ח הביקורת מיום 

 

 .אני מוציא בזאת את צו ההפסקהמצב זה מסכן את בריאות הציבור. לכן 
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  אתה רשאי לעתור נגד הוצאת הצו בפני בית משפט השלום.

 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 להוראות הצו ולהביא  24בהתאם לסעיף 

 להפסקתו המידית של היצור בעסק הנדון.  

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

 ה עילה להוצאת הצו.על העבירה, המהוו

 

בדבר אספקת מנות לתאריך   שיון יצרןיבעל ר( קייטרינג) עסק הסעדה יוצג בפניי הסכם התקשרות עם אם עם זאת, 

אך הצו יוסיף לחול על , אשקול לאפשר ביטול חלקי של הצו ולאפשר פתיחת האולם בלבד  Wשל ארוע באולמי רלבנטי 

 . הבריאות ידי משרד-בתנאים הנדרשים עלהמטבח המבשל של האולם עד לעמידתכם 

 .על האולם להיות סגור לאלתר ולהפסיק באופן מיידי הכנת מזוןכנ"ל כמובן שעד אשר תתקבל החלטה אחרת 

    

 
 בכבוד רב,   

 

 

 פרופ' שמואל רשפון

 רופא המחוז              

 העתק: 

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 עינב שימרון, סמנכ"ל לתקשורת וליחסים בינלאומיים 

 עו"ד יונה יהב, ראש עירית חיפה

 חגית אלחרר אדרי, תברואנית ראשית, עירית חיפה

 אהרן אליאס, מנהל מחלקת רישוי עסקים

 דגן, הוטרינר הרשותי ורר דר"ד

 ד"ר לילה יעקב, מנהלת המחלק ה לבריאות הסביבה במחוז

 זי לבריאות הסביבה.אילן דהן, המפקח המחו

 עו"ד שירי בן ארי,  היועצת המשפטית

 נצ"מ קובי קרני, מפקד המשטרה, תחנת זבולון

 

 

 rishui assakim:תיוק 
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