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    לכבוד     לכבוד

 בעלים  -גב' זאקלין אילוז                   מנהל קייטרינג -מר חביב אילוז
 065160186ע.מ     065160186ע.מ 

 60דרך הארבעה                                           60דרך הארבעה 
 אישית מסירה                                                                        עכו                                                               עכו

 
 
 
 
 

 ",  עכוטופ שף ל"קייטרינג צו הפסקה מנהלי 
                                       

 
עסק )להלן: " "טופ שף"קייטרינג קייטרינג בשם של  הו/או המחזיקים ו/או המנהל ים הבעלים ו/או המפעיל כםבהיות

 ."(הקייטרינג
 

 ולאחר שבחנתי את הנתונים שהובאו לפני ונועצתי עם היועץ המשפטי בלשכתי: 
 
וזאת בהתאם לדו"חות , מאד ומהווים סכנה מידית ומוחשית לבריאות הציבור בעסק ירודיםהתנאים התברואיים  .1

 רצ"ב.הם , אשר העתק מ 24.8.2020ומיום  24.9.2020ביקורת מיום 

)תנאים  אינו עומד בדרישות החוק ובניגוד לתקנות רישוי עסקיםאי, התחזוקתי והטכנולוגי של העסק המצב התברו .2

אשר  24.8.2020ומיום  24.9.2020מיום ביקורת  ותוזאת בהתאם לדו"ח 1972 –תברואיים לעסקים לייצור מזון(, תשל"ב 

 .רצ"ב מהםהעתק 

 .בתוקף רישיון ייצוראין לעסק הקייטרינג  .3

 רצ"ב.מפסיק לייצר  ועל הצהרה בה הנחתם מר חביב אילוז  24.8.2020בתאריך  .4

 
בדרישות חוק ההגנה  ו עומד ואינ 1968-בדרישות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח העסק אינו עומד לאור הנ"ל  הגעתי למסקנה 

ולבטיחותו של אדם, והדבר מקים סכנה ידי לשלומו, ולבריאותו , וכי קיים חשש מ 2015-ן(, תשע"ועל בריאות הציבור )מזו
 .ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בבריאות הציבור

 
)ב(  166כן בהתאם לסמכותי לפי  סעיף -וכמו 1968 –תשכ"ח ( לחוק רישוי עסקים, 6)ג()20פיכך, בהתאם לסמכותי לפי סעיף ל

ו/או הבעלים ו/או  ומר חביב אילוז  ג'קלין אילוזגב' הריני מצווה על , 2015-)מזון(, תשע"ו ההגנה על בריאות הציבור לחוק 
או מי אחר /םהו/או עובדי םו/או בני משפחת ונמצא בו/או כל אשר   של העסקים ו/או המנהל ים או המפעיל/ו ים המחזיק

 .במידית ולאלתר והקייטרינג, וסגירת בעסק עיסוק ו/או כל פעילות כל באופן מיידי להפסיק  םמטעמ
 

משטרת ישראל להיכנס לחצרים שעליהם ניתן הצו הנני מורה ל, 1968-לחוק רישוי עסקים,תשכ"ח 24התאם לסעיף ב

 ולנקוט כל אמצעי כדי להבטיח ציות להוראות הצו. 
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או קנס כאמור  חודשים 18,  מי שאינו מקיים צו הפסקה מנהלי דינו מאסר 1968-לחוק רישוי עסקים,תשכ"ח 25לפי סעיף 

 .1977-( לחוק העונשין, תשל"ז4)א()61בסעיף 
 

וניתן להארכה יום מיום נתינתו  30יעמוד בתוקפו צו הפסקה מנהלי  1968 –לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח  21בהתאם לסעיף 

 באמצעות בית משפט. נוספת

 

 הצו.לחוק רישוי עסקים,  הרואה עצמו נפגע ע"י צו ההפסקה רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את  22לפי סעיף 

 הגשת הבקשה לא תעכב את ביצועו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

 
 

 כם , עליכם יד-יתוקנו על 24.8.2020ומיום  24.9.2020ת מיום וליקויים אשר נתגלו בביקורכי במידה והכם הריני להודיע
בכפוף לביצוע  המנהליההפסקה צו ישקול ביטול הודעה על תיקון הליקויים הרשומים בדו"ח ומשרדנו בכתב  למשרדנו להעביר

 ביקורת נוספת וחוזרת בעסק.
 
 

 
                                                                                                            _____________ 

 דר -ד"ר מיכל כהן                             
 רופאת המחוז           תאריך         

 
 

 אני הח"מ מאשר שמסרתי את הצו הנ"ל.
 
 

____________  __________ ___________   __________  
 תאריך         חתימה      ת.ז            שם מוסר הצו ותפקידו

 
 

___________     ___________  __________ ___________ 
 תאריך        חתימה      ת.ז            שם מקבל הצו ותפקידיו

 
 
 

 העתק:
 ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות , ירושלים . -  פרייס-דר' שרון אלרעי  .1

  לשכת דובר משרד הבריאות. .2

 סגנית רופאת המחוז, כאן  –   דר' אולגה ויניצקי  .3

 מנהלת שירות המזון במחוז, כאן. - מירב שטנצלראינג'  .4

 כאן.יועץ משפטי,  –עו"ד עלא עביד  .5

 כאן. עוזרת ראשית ליועץ המשפטי, -עו"ד מירה רווה  .6

 .עכועיריית  -מחלקת רישוי עסקים  .7

 .עכותחנת  -משטרת ישראל .8
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