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 לכבוד

  מר אבי טולדנו

 "ברייט איט פסטלונה בע"מ"

 27רח' חלוצי התעשייה 

 חיפה

 

 avibryt@gmail.com ,shlomosagami@gmail.comבאמצעות דוא"ל: 

 

 , חיפה27רח' חלוצי התעשייה צו הפסקה מינהלי למפעל "ברייט איט פסטלונה בע"מ",  הנדון:

 

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

המצווה עליך ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק באופן מידי את הפעלת מפעל "ברייט איט פסטלונה 

, כולל הפסקה מיידית של יצור, שיווק, בבעלותך, חיפה )להלן: "המפעל"( אשר  27בע"מ" ברח' חלוצי התעשייה 

 הוצאת והכנסת סחורה או מוצרים כלשהם אל המפעל ומחוץ לו וכל פעילות אחרת במסגרת המפעל. 

נציגות לשכת ע"י שנערכה במפעל הביקורת במהלך אשר נמצאו החמורים אני מוציא את הצו על סמך הממצאים 

  .16.11.2021בתאריך הבריאות מחוזית חיפה 

 להלן הליקויים המהותיים שנמצאו:

. נמצא ציוד מלוכלך בשאריות מזון, אבק ולכלוך רב. קירות, רצפות המפעל נמצא במצב תברואי ירוד ביותר .1

 ותקרות של חדרי קירור עם סימני עובש ולכלוך. נמצאו קורי עכביש בחדרי ייצור ואריזה.

שונים במפעל, כגון לכלוך מצטבר במקומות באזורים  תשתית המפעל לקויה וגורמת למפגעים תברואתיים .2

קשים לניקוי, מים עומדים על הרצפה, הצטברות קרח בחדרי הקפאה וכדומה.  המפעל נמצא במצב הזנחה 

 וחוסר תחזוקה הנדרשת במפעל מזון.

)בקומת המשרדים בה מאוחסן ציוד, אריזות וחומרי הגלם  נמצאו סימני נוכחות בעלי חיים בשטח המפעל .3

 ואת בע"ח, במחסן קמח נמצאו סימנים של מעבר בע"ח דרך החלון(.נמצאה צ

. נמצאו מזיקי מחסן בחלק מחומרי נמצאו מעופפים רבים בשטח המפעלבשל מצב תברואי וחוסר אטימות  .4

 הגלם.

. אין איש מקצוע ניכר חוסר בקיאות בחקיקת המזון וחוסר הבנה בכל הקשור לייצור מזון בטוח לצריכה .5

 ובדים מצומצם מאוד. יש איש ניקיון אחד לכל המפעל.במפעל. צוות הע
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מזה עקב מצב תברואי ירוד ואי עמידה בדרישות משרד הבריאות  01.01.2019 -המפעל פועל ללא רישיון ייצור החל מ

 תקופה ממושכת.

 ליקויים אלו מהווים סכנה חמורה ומיידית לבריאות הציבור.

בביקורות קודמות , לרבות  כפי שנמצאתקין היה מצב המפעל לא לכך מתווספת העובדה כי עוד קודם לכן 

  על עצמם.  זרוחליקויים רבים ; 16.11.2021החמיר עוד יותר , כפי שנמצא בביקורת ביום ו,  27.4.21יום מבביקורת 

שהיה בתוקף במשך חודשיים ובוטל  2016ביוני צו הפסקה מינהלי בעבר הוצא למפעל מזון מפעל כמאז הפעלתו 

בלבד ולאחריהם חודשים  6לתקופה של היה זה בהמשך הוצא למפעל רישיון ייצור הגם ש. לאחר תיקון הליקויים

 . הרישיון לא חודש עקב מצב תברואי ירוד והתנהלות לא תקינה

 ידע מקצועי חסר וחוסר בקיאות בכלניכרו  18.11.2021, היוםמנהלי בשימוע שערכתי בעניין הוצאת צו הפסקה 

, חלקן באו מדויקותבנוסף, תשובותיך היו לא  חקיקת המזון הרלוונטית לפעילות המפעל.ו בטיחות מזון הקשור ל

בהעדר בסתירה עם ממצאי הביקורת. לא ניתנו תשובות מספקות כיצד יוכל המפעל לשמור על מצב תברואי תקין, 

קבוע במפעל בפרט  מזון טכנולוגמצב זה בעתיד, העדר החזרת כנית למניעת , אי הצגת תםרלוונטייעבודה מסמכי 

לא הוצגו מסמכים המעידים על תקינות תהליכי הייצור במפעל ובטיחות  .לאור העבר וההיסטוריה הבלתי תקינים שלו

 המוצרים המיוצרים בו.

המידע.  בהעברת בעייתיותהמפעל דבר מצביע על שלך ושל מנהל בעת השימוע הושמעו גרסאות שונות בתשובות 

 המסמכים שהצגתם אינם מספקים ולא נותנים מענה לתיקון כלל הליקויים המהותיים.

הוברר כי כן היה בכוונתכם  הפסיק לייצר וזאת עד לתיקון כל הליקוייםמפעל השבמסגרת השימוע  הצהרתםהגם ש

כה לקויים כפי שנמצאו בעת  תברואייםלשווק המוצרים שכבר יוצרו. לא ניתן לאפשר שיווק מוצרים שיוצרו בתנאים 

 לפעילות המפעל םיהרלוונטיהביקורת בפרט ללא מידע על טיבם ואיכותם, בהעדר בדיקות מעבדה וללא מסמכים 

  .המזון

  .שהוביל אותי להחלטה על הוצאת הצו הציבורקיים חשש משמעותי מפני סכנה לבריאות לאור כל המפורט לעיל 

יובא הצו מפורט על כך תבוצע במפעל ביקורת חוזרת ובהתאם לתוצאותיה לאחר תיקון הליקויים וקבלת מכתב 

 לעיון מחדש.

 הצו הוצא לאחר התייעצות עם היועצת המשפטית של לשכת הבריאות המחוזית, עו"ד שירי בן ארי.

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

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. 

 חודשים. 18הפסקה, דינו מאסר לתקופה של עד  לחוק, מי שאינו מקיים צו 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.
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יום, אך אני  רשאי לבקש הארכתו מבית משפט השלום  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,     

 

 

 ן דובנובד"ר יהונת

 סגן רופא המחוז           

 

 העתק:

 דוברות משרד הבריאות

 פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור-פרופ' שרון אלרועי

 ד"ר סוניה חביב, רופאת המחוז

 יוסף , מנהלת שרות המזון במחוז-פולינה פיטריפנינה אורן שנידור, מנהלת שירות מזון ארצי )בפועל(

 אולגה קלימנקובה, מפקחת המזון המחוזית 

 היועצת המשפטית , עו"ד שירי בן ארי

 ד"ר עינת קליש רותם, ראשת עיר חיפה

 מנהלת אגף רישוי וקידום עסקים, עיריית חיפה ,גב' אתי אסולין 

 סנ"צ חיים עזרן, מפקד תחנת חיפה, משטרת ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 


