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 המחוז תרופא
 

 והבריאות של אוניברסיטת חיפהמסונפת לפקולטה למדעי הרווחה 

 ד' כסלו תשפ"ב
 2021נובמבר  08

1098425621 
 

 לכבוד
ו/או מר עימאד סולוח מר  זערורה חאלד 

ז "עולם הבשר"  הבעלים של אטלי
 6כיכר מאיירהוף 

         חיפה
 א.נ.,

 
 חיפה 6ביטול צו הפסקה מנהלי לאטליז "עולם הבשר" שבכיכר מאיירהוף הנדון: 

 
 

הפסקה הצו את בזאת  בטלתאני מ 1968 –לחוק רישוי עסקים התשכ"ח  20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 לאטליז "עולם הבשר" שבכיכר מאירהוף, חיפה, אשר בבעלותך.  3.11.21שהוצא ביום מנהלי, ה

ע"י איתן שלו, מפקח בריאות  7.11.21אני מבטלת את הצו לאור ממצאי הביקורת שנערכה באיטליז ביום 

הסביבה בלשכת הבריאות חיפה וד"ר חורי, וטרינר רשותי מעירית חיפה. בביקורת זו נמצא כי תוקנו 

צו. בעקבות הליקויים התברואיים שנמצאו בביקורות קודמות שנערכו בעסק ואשר היוו העילה להוצאת ה

 התיקונים שבוצעו הוסרה הסכנה החמורה לבריאות הציבור.

 :ביטול הצו מותנה בכך שיתקיימו התנאים הבאים

ימים מהיום. מסמכים אלו  14בתוך  ופרשה טכנית מפורטת לאישור משרדינו תכניותהגשת  .1
 יכללו התחייבות כתובה מבעלי העסק לפעול על פי הנחיות האטליזים.

 
 רי בשר ללא תיעוד וטרינרי כנדרש. אי קבלת מוצ .2

 
 .אי ביצוע פעולות יצרניות כלשהן באטליז .3

 

כן לא -וכי אינכם עומדים בתנאים הנקובים לעיל וכמואם בביקורות חוזרות ימצא שוב מצב תברואי ירוד 

 באופן מיידי.הפסקה מנהלי יוצא צו ימים,  14יתקבלו המסמכים הנדרשים בתוך 

 

 אישור לרישיון עסק.אין בביטול הצו משום 

 בכבוד רב,     
 
 ד"ר סוניה חביב 

 המחוז תרופא   
 

 העתק:
 ד"ר רנא שיבלי, סגנית רופאת המחוז

 מנהלת מחלקת בריאות הסביבה במחוז -ד"ר לילה יעקב
 מפקח מחוזי לבריאות הסביבה -מר אילן דהן

 היועצת המשפטית -עו"ד שירי בן ארי
 הסביבהמר איתן שליו, מפקח בריאות 

 רופא וטרינר אחראי במחוז, כאן –ד"ר עופר גולדשטיין 
 גב' חגית אדרי אלחרר, תברואנית ראשית עיריית חיפה 
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 גב' אסולין אתי מנהלת אגף רישוי עסקים עיריית חיפה. 
 דוברות משרד הבריאות 
 מר עמיר יצחקי, מנהל מערך בריאות הסביבה 

 

 


