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מחסן "סולי ג'וס בע"מ" לורישיון אחסנה רישיון היצור   אי חידושצו הפסקה מינהלי והנדון: 
 מפרץ חיפה 10רח' הפלס 

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

)להלן:   מחסן סולי ג'וס בע"מאת הפעלת  באופן מידיהמצווה עליך ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק 

 , כולל הפסקה מידית של יצור, שיווק, הוצאת והכנסת סחורה או מוצריםבעלותךאשר ב המזון"(מחסן "העסק" או "

 . מחסןומחוץ לו וכל פעילות אחרת במסגרת ה עסקשהם אל הכל

בחתימתי  שהונפק לעסקך 3278רישיון האחסנה מס' ואת  3279את רישיון הייצור מס' כן החלטתי שלא לחדש -כמו

 .2015 –לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו  34מתוקף סמכותי לפי סעיף 

 30.5.21-זה ב בעסקבקרה שנערכה הלאור ממצאי אחסנה הייצור והואיני מחדש את רישיונות אני מוציא את הצו 

 שעיקרם: ליקויים תברואיים וכן ליקויים חמורים  נמצאובה  לשכת הבריאות המחוזית חיפה יידי נציג על

 

שלהם זויף תפוגה התאריכי המצאות של מוצרי מזון שונים, בחלקם רגישים, על גבי מדפי העסק שסימון  -

 ידי יצרני מוצרים אלו.-כפי שנמסר על

הבקרה בכל אגפי ד הבריאות שגרמו לכך שלא ניתן היה להשלים את אי שיתוף פעולה והפרעה לעובדי משר -

 בגין שני ליקויים אלו הוגשה תלונה למשטרה כנגדך. העסק.

 בכמות גדולה. לגבי מוצרים אלו הוצאו צווי תפיסה ועיכוב מכוח  שיווק מוצרי מזון ממקורות לא מאושרים -

המוצרים להישאר במקום שבו הם נמצאו בזמן הביקורת עד לקבלת הוראה של משרד על לפיהם  החוק,

 .הבריאות

 (.HACCPפעילות העסק בניגוד למערכת בטיחות מזון ) -

ולחלקם אחראי במחוז הושמדו ע"י וטרינר חלקם שבכמות גדולה  מוצרים פגי תוקף במחסן המצאות -

 .הוצאו צווי תפיסה

 בניגוד למהות רישיון הייצור.ו ואריזת מוצרים שלא אושר -

 .הובלת מוצרים הדרושים קירור והקפאה ברכב ללא אמצעי קירור -
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 בריאות הציבור. עלים חשש משמעותי לפגיעה וסיכוןממקימים סכנה ממשית וליקויים אלו 

התנצלת על התנהגותך והתנהלותך כלפי המפקחים בעת  6.6.21יום  בבשימוע שערכתי בעניין הוצאת צו ההפסקה 

הביקורת וכן פירטת את הנסיבות האישיות, הכלכליות והמשפחתיות אותן חווית בשנה וחצי האחרונות. עם זאת, 

את , ומנגד ניכר כי אתה מנהל לא ניתנו הסברים מספקים לרוב הליקויים שפורטו בהזמנה לשימועבמהלך השימוע 

 ך הפרה של החוקים וההנחיות הקיימים ביחס למחסן מזון.ביודעין תועסקך 

לא ידעת לתת הסבר ביחס להמצאות מוצרים שתאריכי התפוגה עליהם זויפו לאחר שהגיעו אליך ישירות ממפעלי 

להוביל מוצרים הדורשים קירור והקפאה  ,ובניגוד לחוק ,החלטת על דעת עצמך ;היצרנים כעולה מתעודות המשלוח

כאשר נשאלתם על המצאות מוצרי מזון ממקור שאינו מאושר במחסן השבתם כי מוצר זה הגיע   ;ורברכב ללא קיר

 זאת בניגוד לנדרש.ו ,מבלי שנבדק האם הינו בעל רישיון יצור בתוקף יםידי אחד הספק-על

את העסק ואין הבנה כיצד יש להפעיל אין הטמעה  ,באשר לפעילות בניגוד למערכת בטיחות מזון, ניכר שאין שליטה

חלה אינה מסירה מבעלי העסק אחריות על תיפעול שליווה את התהליך בעסק בהתאם לה. העובדה שיועץ המזון 

 העסק בהתאם לכללי בטיחות המזון עפ"י המערכת.

הגם שבעת הביקורת לא יכלו המפקחים לעבור על כל אחד מאלפי פריטי המזון המצויים במחסן מבדיקה מדגמית 

דבר המעיד על התנהלות  ,על גבי מדפי העסקשל מוצרים פגי תוקף מלפני מספר חודשים נה קטנמצאה כמות לא 

ידך בעבר בגינה הוגש נגדך כתב אישום והוצא צו הפסקה -כושלת והעדר בקרה. התנהלות מסוג זה בוצעה על

בוצעה בדיקה מינהלי כנגד המחסן במיקומו הקודם ואף הורשעת ונגזר דינך. גם אם כדבריך, בימים האחרונים 

יסודית והוצאו המוצרים פגי התוקף מהמדפים במחסן, לא הוצגה כל תוכנית שתמנע בעתיד המצאות מוצרים פגי 

 תוקף במקום.

כי המחסנאי החליט על דעת עצמו לעשות "ג'סטה"  ה שניתנהתשובהבאשר לאריזת מוצרים בניגוד לרישיון היצור, 

 ול וחוסר בקרה ושליטה על המתרחש במחסן.ללקוח ולארוז לבקשתו, מעידה על חוסר ניה

של סירופים תוצרת  מיכלים 73כמות של במעבר לכך, במהלך השימוע הוברר כי כל המוצרים שנתפסו בצו תפיסה 

של חשד למקור לא מאושר של המוצרים )יצור במקום לא מאושר,  מהסיבה ג.צ.א. משקאות הגולן בע"מהיצרן 

ידכם ליצרן, תוך הפרה של הוראות הצו אף כי אלו נמסרו מפורשות בעת -הוחזרו על ללא רישיון ייצור בתוקף(

הביקורת, הוחתמתם על צווי התפיסה והדבר רשום מפורשות. הפרה זו מעבר לכך שמהווה עבירה פלילית מדגימה 

  את חוסר ההבנה שבהפעלת העסק ועל כך שהעסק מתנהל תוך אי שמירה על הכללים והחוקים.

יקויים שנמצאו, חומרתם והעבודה שלא סיפקתם במהלך השימוע הסברים המניחים את הדעת לחלקם מכלול הל

ומנגד ההסברים שניתנו אך הציגו תמונה שהעסק מתנהל ללא יד מכוונת, ללא בקרה ושליטה, בניגוד לדין וזאת 

 ביודעין, כל אלו מהווים סכנה לבריאות הציבור.
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נימוקים אלו מהווים עילה הן להוצאת צו ההפסקה המינהלי והן לאי חידוש רישיון היצור. החלטתי לענין אישור 

 משרד הבריאות לרישיון עסק תתקבל לאחר שיוברר האם וכיצד תפעל לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.

 

 

ארי.-ו"ד שירי בןהצו הוצא לאחר התייעצות עם היועצת המשפטית של לשכת הבריאות, ע  

לחוק, אתה רשאי לבקש ביטול צו זה מבית המשפט השלום או מבית המשפט לעניינים מקומיים  22בהתאם לסעיף 

לי שינויים. הגשת הבקשה לא תעכב את ביצוע הצו, כל עוד לא אשר מוסמך לבטל את הצו או לאשרו, עם או ב

 החליט בית המשפט החלטה אחרת. 

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

לחוק, אני מורה למשטרת ישראל לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח ציות להוראות הצו  24בהתאם לסעיף 

 ולהביא להפסקתו המידית של העיסוק בעסק הנ"ל.

רשאי לבקש הארכתו מבית משפט השלום   יום, אך אני 30לחוק צו זה יעמוד בתוקפו למשך עד  21בהתאם לסעיף 

או מבית המשפט לעניינים מקומיים אשר רשאי להאריך את תוקף הצו ללא מגבלת זמן. הגשת בקשה לבית המשפט 

 ימים.   7-כאמור תאריך את תוקף הצו ב

 

 ,בכבוד רב

 

 פרופ' שמואל רשפון

 רופא  המחוז

 

 
 ד"ר עינת קליש רותם, ראש עיר חיפה העתק: 
 אתי אסולין, מנהלת רישוי עסקים, חיפה           
, סגנית , פנינה אורן שנידור             ת"אמנהל שירות המזון הארצי
ינון, מנהל יחידה וטרינרית בשרות המזון הארצי, ת"א  יוני   ד"ר 
, דוברת משרד הבריאות             ענת דניאלי
, היועצת המשפטית   עו"ד שירי בן ארי
, מנהלת שירות המזון במחוז-פולינה פיטרי             יוסף 
 ד"ר עופר גולדשטיין, וטרינר אחראי במחוז           
   תמחוזיהמזון  ת, מפקחאולגה קלימנקובה           
ן             סוהייר ח'מאיסי סביחאת, מהנדסת מזו
  יבגניה שייקין, מהנדסת מזון           
                   
            

 


