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 מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

 ג' כסלו תשפ"ב
 2021נובמבר  07

 לכבוד
 יגאל אסוליןמר 

 אולם שמחות "סולם יעקב"הבעלים של 
 , חיפה157רח' ההסתדרות 

 sulam8724555@gmail.com באמצעות דוא"ל: 
 

,  א.נ.
 

 חיפה 157צו הפסקה מנהלי )צו סגירה( לאולם שמחות "סולם יעקב" רח' ההסתדרות ביטול הנדון: 

 
 שהוצאתימנהלי, ההפסקה הבזאת צו  בטלאני מ 1968 –לחוק רישוי עסקים התשכ"ח  20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 , חיפה, אשר בבעלותך. 157, לאולם השמחות "סולם יעקב" ברחוב ההסתדרות 28.10.21ביום 

ע"י זיוה ליבל, מפקחת בריאות  4.11.21אני מבטל את הצו לאור ממצאי הביקורת שנערכה באולם השמחות ביום 

ביקורת זו נמצא כי תוקנו הסביבה בלשכת הבריאות חיפה וד"ר שמואל פרוכטר, וטרינר רשותי מעירית חיפה. ב

הליקויים התברואיים שנמצאו בביקורות קודמות שנערכו בעסק ואשר היוו העילה להוצאת הצו. בעקבות התיקונים 

 שבוצעו הוסרה הסכנה החמורה לבריאות הציבור.

 מובהר כי בעסק נותרו עוד ליקויים שיש לתקנם כמפורט בדו"ח הביקורת הנ"ל.

 , מצ"ב.4.11.21דו"ח הביקורת מיום 

אם בביקורות חוזרות ימצא שוב מצב תברואי ירוד כפי שנמצא בביקורת שהובילה להוצאת צו ההפסקה, יוצא צו 

 באופן מיידי.

 אין בביטול הצו משום אישור לרישיון עסק.

 ,בכבוד רב     
 
 

 ד"ר יהונתן דובנוב
 סגן רופא המחוז          

 העתק: 
 דוברות משרד הבריאות

 פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור-אלרועי פרופ' שרון
 עמיר יצחקי, מנהל מחלקת בריאות הסביבה ארצי, משרד הבריאות

 מנהלת מחלקת בריאות הסביבה במחוז -ד"ר לילה יעקב
 מפקח מחוזי לבריאות הסביבה -מר אילן דהן
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 היועצת המשפטית -עו"ד שירי בן ארי
 מזון, בריאות הסביבה תמפקח -גב' זיוה לייבל

 מזון, בריאות הסביבה תמפקח -גב' תגריד בריק
 ווטרינר רשותי –ד"ר שמואל פרוכטר 

 ווטרינר רשותי – יובל ארגובד"ר 
 ריית חיפהיע ,מנהלת אגף רישוי וקידום עסקים –גב' אתי אסולין 

 יפהאדרי, תברואנית ראשית, עירית חגב' חגית אלחרר 
 לסנ"צ חיים עזרן, מפקד תחנת חיפה, משטרת ישרא


