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 י"ח תמוז תשפ"ב
17.07.2022 

 לכבוד
 מר מתן רוזנברג

 קומל טורטיה בר
 30שבזי 

 ראש העין
 matanr1010@gmail.comבאמצעות דוא"ל: 

 

 
 שלום רב,

  , ראש העין30למסעדת קומל טורטיה בר ברח' שבזי צו הפסקה מינהלי  הנדון:
 30.06.2022מתאריך  101085סימוכין: סירוב בקשה לרישיון עסק מס'  

 03.07.2022סיכום שיחת בירור מתאריך                     
 13.07.2022מתאריך  101085סירוב בקשה לרישיון עסק מס'                

, אני מורה על הוצאת צו )"החוק"( 1968-לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

להפסיק  או על כל אדם אחר הפועל עבור העסק או אחראי עליו, המצווה עלייךהפסקה מינהלי 

 ., ראש העין30מסעדת קומל טורטיה בר ברח' שבזי  באופן מיידי את הפעלת העסק

בריאות את , ובה נמצאו ליקויים חמורים המסכנים בעסקהתקיימה בקרה  13.07.2022בתאריך 

אחסון משותף של מזון גולמי במקררים  ,מצב התברואה ירוד ביותר :, ובהםבאופן מיידי הציבור

ויוצר סיכון גבוה לזיהום  התקןומזון מוכן ובתהליך של כל סוגי המזון, באופן שאינו עומד בדרישות 

תשתית העסק  כמפורט בדו"ח הבקרה. מע"צ 33שונים נמצאו מאוחסנים בטמפ' מוצרי מזון . צולב

 תואמת לדרישות התקן והתוכנית המאושרת.  האינ

בשימוע נמצאו לא מספקים , ךעל ידשהועלו  ךטיעוני .ךנערך שימוע בנוכחות 17.07.2022בתאריך 

  וליקויים מהותיים לא טופלו.

לאור האמור, מאחר ולא שוכנעתי שחלפה הסכנה לבריאות הציבור, והמצב בעסק ממשיך לסכן את 

 בריאות הציבור באופן חמור אני מוציאה את צו ההפסקה המנהלי. 

 תחולתו של צו זה הינה מידית. על העסק להיות סגור ללא כל פעילות מרגע קבלת צו זה.

לבית משפט השלום או לבית המשפט לעניינים לחוק, הנכם רשאים לפנות  22בהתאם לסעיף 

  כדי לעכב את ביצוע הצו. כאמור אין בהגשת בקשה. מקומיים בבקשה לביטול הצו

 

 בכבוד רב,                          
  

 ד"ר אירנה וולוביק 
 רופאת הנפה 
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    העתק: 
 

 ראש שירותי בריאות הציבור –פרייס -ד"ר שרון אלרעי 
 רופא המחוז –ד"ר אודי קלינר 

 לשכת הדובר
 ראש העיר -שלום בן משהמר 

 גב' אתי בורלא, מנהלת מחלקה לבריאות הסביבה במחוז
 מפקחת מחוזית לבריאות הסביבה, מחוז מרכז –גב' איילת רדזינר 
 מפקחת בכירה לבריאות הסביבה, מחוז מרכז –גב' אורנה דורות 

 לבריאות הסביבה, לשכת הבריאות פתח תקווהמפקחת בכירה  –סמדר המאירי 
 יועצת משפטית מחוזית –עו"ד ליאת לוי מובשוביץ 

 עוזר ראשי, יעוץ משפטי –עו"ד חגי גומפרט 
 מנהלת מח' רישוי עסקים, ראש העין -גב' נעמי פנחס


