רופא המחוז
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419078918
לכבוד
אורית שמואל  ,ת"ז 034297648
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דוא"ל osnat37@gmail.com :

הנדון :צו הפסקה מינהלי למאפיית "מנחת הארץ" שברכסים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968-אני מוציא בזאת צו הפסקה מינהלי ,המצווה עליך
ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך ,להפסיק באופן מידי את הפעלת מאפיית "מנחת הארץ" שברכסים אשר
נמצאת בבעלותך.
אני מוציא את הצו בגלל ממצאי הביקורת שערכו בו מפקחי לשכת הבריאות המחוזית חיפה היום .12.8.18
בביקורת זו נמצא שהמאפיה מופעלת בתנאי תברואה ירודים ביותר וגם מצב התשתית ירוד ביותר ובין היתר:
שברים והתקלפויות ברצפה ובקירות .נמצאו חרקים רבים חיים (תיקנים ,נמלים ,זוחלים אחרים ,מעופפים) בכל
שטח המאפייה .נמצא חתול שוכב מתחת לעגלות עם מגשי אפיה באזור התנורים .היגיינת העובדים לקויה .חדרי
השירותים במצב תברואי ירוד ביותר .העובדים ללא כיסוי ראש כנדרש וללא בגדי עבודה מתאימים .קיימת כניסה
חופשית של אנשים שאינם קשורים למפעל ישירות לשטח הייצור .אין בעסק גורם מקצועי ובקיא בדרישות
ובתנאים לייצור מזון בטוח לצריכה .ליקויים רבים נמצאו שוב ושוב בביקורות חוזרות  .הם לא תוקנו כנדרש.
רצ"ב דוח הביקורת המהווה חלק בלתי נפרד מצו זה.
ממצאי הביקורת מעידים שהמשך הפעלת המאפיה בתנאים הנוכחיים מסכנת את בריאות הציבור באופן מיידי.
בגלל חומרת הסכנה ומיידיותה ובגלל שלא טיפלתם בליקויים שנמצאו בעבר במשך תקופה ארוכה ,הרי באופן יוצא
מן הכלל אני מוציא את צו הפסקה המינהלי בלי לתת לך קודם לכך את זכות השימוע.
הינך מוזמנת להשמיע את טענותיך נגד הוצאת הצו ונגד האפשרות שאבטל את רישיון היצור של המאפיה על פי
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ו –  2015מן הסיבות הנ"ל .השימוע יתקיים ביום שלישי ג' באלול
תשע"ח  ,14.8.18,בשעה  ,11.00בחדר  , 1902קומה  ,19בלשכת הבריאות המחוזית חיפה ,קרית הממשלה שדרות
כתובת :ת.ד ,800 .שד' פלי"ם 15א' חיפה
דוא"ל rishpon@lbhaifa.health.gov.il
טל 04-8632914 :פקס04-8632915 :

العنوان :ص.ب  ,800شدروت بليام 15أ ,حيفا
بريد الكترونيrishpon@lbhaifa.health.gov.il :
هاتف  04-8632914فاكس 04-8632915

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800
E-MAIL: rishpon@lbhaifa.health.gov.il
Tel: 04-8632914 fax: 04-8632915

רופא המחוז
פלי"ם 15א .את רשאית להיות מיוצגת ע''י עו''ד ו/או להגיע בליווי כל נציג מטעמך .כן את רשאית להביא ולהציג
כל מסמך או חומר נוסף לתמיכה בטיעונים שיועלו על-ידך בשימוע.
בהתאם לסעיף  22לחוק ,את רשאית לבקש ביטול צו זה מבית המשפט השלום או מבית המשפט לעניינים מקומיים
אשר מוסמך לבטל את הצו או לאשרו ,עם או בלי שינויים .הגשת הבקשה לא תעכב את ביצוע הצו ,כל עוד לא
החליט בית המשפט החלטה אחרת.
בהתאם לסעיף  25לחוק ,מי שאינו מקיים צו הפסקה ,דינו מאסר לתקופה של עד  18חודשים.
בהתאם לסעיף  24לחוק ,אני מורה למשטרת ישראל לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח ציות להוראות הצו
ולהביא להפסקתו המידית של העיסוק בעסק הנ"ל.
צו זה יעמוד בתוקפו למשך עד  30יום ,אך אני רשאי להאריכו למשך  30ימים נוספים ,אם יוגש לבית המשפט כתב
אישום על העבירה המהווה עילה להוצאת הצו.

ב ב ר כ ה,

פרופ' שמואל רשפון
רופא המחוז
העתק :דב אישורון ,ראש המועצה האזורית זבולון
ד"ר אהוד קלינר ,מ"מ ראש שירותי בריאות הציבור
פולינה פיטרי-יוסף ,מנהלת שירות המזון המחוזי
אלי גורדון ,מנהל שירות המזון הארצי
איל בסון ,דובר משרד הבריאות
ד"ר לילה יעקב  ,מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה במחוז
עו"ד שירי בן ארי ,היועצת המשפטית
נצ"מ קובי קרני ,מפקד תחנת המשטרה "זבולון" ,קרית חיים
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