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    לפי חוק חופש המידע עתירה מהלית
  

 פתח דבר  .א
  

  שמירה על בריאות הציבור. שעייה ב מוחת בזאת לפי בית המשפט הכבד עתירה חשובה . 1

 

מבוקש   . 2 זו  עתירה  למבמסגרת  להורות  הכבד  המשפט  דיחוי  לעותרת  למסור    משיבהבית  כל  ללא  את 

מ   ציבוריהמידע  ה בבקשת  שהתבקש  הת  דעיכפי  המידע,  חופש  חוק  לפי  לה  חוק ("  -1998"חששהוגשה 

 ואשר המשיבה סירבה למסרו במלואו. ,) "החוקאו " "חופש המידע 

  
 :, אלה פרטי המידע שהתבקשווביתר פירוט . 3

בדיקות תברואה שערכה הרשות בבתי האוכל והמסעדות בשטחי הרשות בחודשים    ממצאי .3.1

 , לרבות את התוים הבאים:2021אפריל עד יוי  

 שם העסק; .3.2

 כתובת העסק; .3.3

 מועד הביקורת;  .3.4

 הציון שיתן לבית העסק בביקורת זו;  .3.5

 הביקורת; ליקויים שמצאו במהלך  .3.6

 צעדים שקט בעקבות הביקורת;  .3.7

 .")המבוקש המידע(להלן יחד: "  ת, אם לאורהאם יתן לעסק היתר בעקבות הביקו .3.8
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  המידע המבוקש בעתירה זו מצוי בליבת המונח "מידע ציבורי" ולא זו בלבד שהוא חיוני לציבור, אלא  .4

פגיעה של ממש   לדעת  הציבור  בבריאותשהסתרתו מפניו מהווה    המידע  כי  חולק  אין  .ובזכות הציבור 

באופן שוטף    לציבור  זמין  להיות  חייב  כזה שבאופיו  הוא  בישראל  מזון  בית  כל  של  התברואתי  המצב  אודות

  שאין   וחומר  מקל,  המידע   חופש  חוק  לפי  בקשה  כשמוגשת   לציבור רק   שיינתן  סיבה   כל   איןואף יזום, כך ש

   .שהוא טעם מכל – כזו מידע לבקשת  לסרב מקום

 
המבוקש    הרשות   בהימנעות  .5 המידע  משמעותי  נפגע  מחשיפת  הציבור  באופן  ;  הרשויות  במוסדות אמון 

 כבר בשלב זה.  זו אמון  התדרדרות מנוע יש לשל מערכתי מהותי של הציבור ומדובר בכ –ובהיעדר אמון 

 
 : אלהמנימוקים  , המבוקשהמידע למסורה את   סרבה המשיבה , ולמרות האינטרס הציבורי  אף על פי כן .6

 
שמות וכתובות בעליה    לטענת הרשות העברת  –  ) לחוק חופש המידע3(א)(9לסעיף  בהתאם   .6.1

 גילויו מהווה פגיעה בפרטיות". אשר  מידע "עסקים כ

 
כי בהשחרת חלק מהמידע    טענה הרשותלחוק חופש המידע,    10) וסעיף  4(ב)( 9בהתאם לסעיף   .6.2

מהווה  שנמסר   הרשות  ע"י  הביקורת  לטענתה,  בכללותה.  הבקשה  דחית  כדי  בדיקות  "אין 

 לצורך אכיפת הוראות חוק רישוי עסקים.  " פנימיות

 
פעולות שאינן באחריות  טוענת הרשות כי מדובר ב  –לחוק חופש המידע  )5(8בהתאם לסעיף  .6.3

 משרד הבריאות לקבלת המידע. לשכת הבריאות המחוזית בל והפנתה את העותרת –הרשות 

 
הביקורת והערות אך השחירה את שם העסק ואת    כי תארישל  לידי העותרת רשימה  העבירה  המשיבה   .7

המידע המבוקש  כך שבעצם מדובר ברשימה חסרת משמעות. מכל מקום אין ברשימה זו את    –כתובתו  

 ").  החסר המידעעל ידי העותרת (להלן: " 

 
להכריע  יתבקש בית המשפט הנכבד  ,  שיפורטו בהרחבה מידבהתבסס על העובדות והנימוקים המשפטיים   .8

טענות   לגופןהמשיבה  שדין  אליהן  להידחות  החוק  סעיפי  על  נכונה  מתבססות  אינן  והן  מאחר  וזאת   ,

 ואין אינן מידתיות ביחס לחשיבות המידע המתבקש.  הרשותהפנתה 

 
– המידע החסר  לרבות    – בשלמותו    ולהורות על מסירת המידע   תאשר על כן, יש להיעתר לבקשת העותר .9

 :כמפורט להלן, שמות וכתובת בתי העסקקרי, 

 
למשיב .9.1 לעותר  הלהורות  כל המידע המבוקש  תלמסור  כאת  לרבות  לעיל  2סעיף  ב  מפורט ,   ,

 . שמות וכתובות בתי העסק

 
בגין הגשת עתירה זו, לרבות שכ"ט    תשל העותר הריאליות    הוצאותיהאת    הלהשית על המשיב .9.2

מבוקש מבית המשפט הנכבד לאפשר    .עו"ד, מע"מ כדין, החזר אגרה וכל הוצאת משפט אחרת

 לעותרת לטעון לעניין ההוצאות באופן נפרד במועד המתאים במסגרת ההליך.

 
ההוצאות,   .9.3 הטלת  ליתן    תהעותרמבקשת  במסגרת  הנכבד  המשפט  ראוי  מבית  משקל 

וכן  בהליך זה  כמתואר  המידע,  מלוא  ה ולסירובה, הלא מבוסס להעביר את  המשיבלהתנהלות  

, חלף פניה לערכאות  המידעעל מנת לקבל את    שעשתה העותרתלהתחשב בניסיונות הרבים  

 משפטיות. 
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 ות לדון בעתירה כהסמ .ב
 

בתי משפט לעניינים מנהליים  לתוספת הראשונה לחוק    2סעיף    ,לחוק חופש המידע  17בהתאם לסעיף   .10

לבית המשפט    ,")התקנות("  2000-תשס"אה),  (סדרי דין מנהליים  םלענייניבתי משפט    לתקנות  2ותקנה 

 הסמכות העניינית והמקומית לדון בעתירה זו. נתונה הנכבד 

 
 הצדדים  .ג

 
ערכים של  פוליטית הפועלת למען קידום  -התנועה לחופש המידע הינה עמותה רשומה אהיא    העותרת .11

הטמון    שקיפות והפוטנציאל  החזון  הגשמת  השאר,  בין  הינן,  העיקריות  מטרותיה  ואשר  ודמוקרטיה, 

 חופש המידע וקבלת מידע מהרשויות בעניינים ציבוריים.  בחוק

 
לבתי    התנועה פועלת למען המטרה דלעיל מזה שנים ארוכות, ומגישה בקשות חופש מידע ועתירות שונות .12

המשפט בנושא חופש מידע. עניינה של התנועה לחופש המידע במידע, נובע מחד מזכותה לדעת את מעשי  

ככל    -השלטון, ומאידך מהיותה "ידו הארוכה" של הציבור. לשם כך נועדה בקשת חופש המידע בענייננו  

 וח אל הפועל. לדעת" מן הכ להוציא את "זכותו של הציבור  -הבקשות שמגישה התנועה לחופש המידע  

 
 . , היא הרשות הציבורית הרלוונטית אשר מחזיקה במידע המבוקשהיא עיריית רמת השרון ההמשיב .13

 

 הרקע לעתירה ופירוט הליכים קודמים   .ד
      

 

לפי חוק חופש המידעהעותרת אל המשיבה    פנתה,  7.7.2021ביום   .14 הנוגע    בבקשה  וביקשה לקבל מידע 

שערכה   תברואה  בדיקות  השרוןהמשיבה,  לממצאי  רמת  בשטחה    ,עירית  והמסעדות  האוכל  בבתי 

הרשות להעביר את שמות העסקים שבהם    בין יתר הנתונים, התבקשה  2021בחודשים אפריל עד יוני .

 נערכה הביקורת וכתובותיהם.

 
 לעתירה זו.   1כנספח מצורף בזאת ומסומן  7.7.2021העתק מכתב העותרת מיום  

 

לגלות כי הרשות  העותרת  נוכחה  מהרשות, או אז    מאוד  חלקי  , התקבל בידי העותרת מענה11.8.2021ביום   .15

  שמות וכתובות העסקים שבהם נערכו בדיקות תברואה במועדים הרלוונטיים. לטענת   להעביר את  מסרבת

לסעיף    הרשות בפרטיות"  3א)(( 9"בהתאם  פגיעה  מהווה  שגילויו  במידע  מדובר  המידע,  חופש  לחוק   (

 . למענה)  3.2(סעיף

 
 לעתירה זו.  2כנספח  מצורף בזאת ומסומן  11.8.2021העתק מכתב המשיבה מיום  
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כי לסירובה של הרשות להעברת המידע  תוך הסבר  בשנית  פנתה העותרת אל המשיבה    ,17.8.2021ביום   .16

עוד   להפך קיימת פסיקה המורה על מסירת המידע.  ובפסיקה,  בדין  כל מקור  כי  הוסבר  המבוקש אין 

בבקשת חופש מידע זהה, העבירו את שמות העסקים ואת    פנתה העותרתנוספות בארץ אליהן    רשויות

 ללא קושי. כתובותיהם

 
 לעתירה זו.  3כנספח  צורף בזאת ומסומן מ 17.8.2021העתק מכתב העותרת מיום  

 

עומד    ,5.9.2021ביום   .17 המידע המבוקש  להעביר את  סירובה  כי  נטען  שבו  נוסף מהרשות  מענה  התקבל 

בהוראות החוק; כי הרשות לא דחתה את הבקשה בכללותה; כי המידע החסר אינו פוגע בעניין הציבורי  

שבגילוי המידע, שכן המידע העיקרי שהתבקש, לשיטת הרשות, מהווה בדיקות פנימיות לצורך אכיפת  

חוק   לעיניהוראות  רישיון עסק הגלוי  כן עסק שעובר את הביקורת בהצלחה מקבל  ועל    רישוי עסקים 

 ך.  , ואין הציבור נדרש לדעת פרטים מעבר לכהציבור

 
 לעתירה זו.   4כנספח מצורף בזאת ומסומן  5.9.2021העתק מכתב המשיבה מיום  

 
הרשות11.10.2021ביום   .18 אל  העותרת  פנתה  הפצרה  בשלישית    ,  מלוא  תוך  מסירת  את  ולשקול  לחזור 

 שהתבקש על מנת לייתר את הצורך לפנות לערכאות המשפטיות.  המידע

 
 לעתירה זו.  5כנספח מצורף בזאת ומסומן   11.10.2021העתק מכתב העותרת מיום  

 

 .  משפטייםשכלל התראה אחרונה לפני נקיטת הליכים נשלח אל הרשות מכתב מיצוי , 20.10.2021ביום  .19

 
 לעתירה זו.  6כנספח מצורף בזאת ומסומן  20.10.2021העתק מכתב מיצוי הליכים מטעם העותרת מיום 

 
במענה  השיבה הרשות לפניותיה האחרונות של העותרת באמצעות מייל קצר וזו לשונו: "  7.11.2021ביום   .20

 . "הרשות נותרה בעינה נשקלו הטענות שהועלו מטעמכם ועמדת  ,20/10/2021למכתבכם מיום 

 
 לעתירה זו. 7כנספח  ומסומן מצורף בזאת  7.11.2021העתק התייחסות המשיבה מיום 

 

 ת בקשת העותרקבלת את מצדיק האינטרס הציבורי   .ה
 

התברואתי של כל בית מזון בישראל, לרבות רשתות מזון, מסעדות ובתי עסק אחרים המציעים  המצב   .21

זכותו של כל אדם  מכירת מזון, הינו מידע חיוני   ונחיצותו אינם מוטלים בספק.  שחשיבותו הציבורית 

 על בריאות הציבור.  לדעת על קיומם של ליקויים בבית מזון המשרת את כלל הציבור מטעמים של שמירה 

 
יומיים, הרי שפגיעה ברמה התברואתית של בית  - אם נתרגם את הביטוי "מצב תברואתי" למונחים יום .22

המזון,   הקפדה על טריות המוצרים, על נהלי אחסון-מאילה להיגרם, בין היתר,  עסק המשווק מזון יכו 

או העסק  בית  ניקיון  קלקולו,  את  שימנע  באופן  במזון  הראוי  הטיפול  בדבר  הוראות  של    על  היגיינה 

 העובדים; וכן מקיומם של מזיקים כגון תיקנים, עכברים ועכברושים.

 
חיידקים    בבית עסק המשווק מזון לציבור, היא התפתחותם של אחת התוצאות של מצב תברואתי ירוד   .23

 קיצוניים גם למוות.  מזנים שונים, העלולים לגרום למחלות קשות, הפלות אצל נשים הרות ובמקרים
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הציבור שפוקד את בתי האוכל   .24 על בריאות  חיוני בשמירה  כן תפקיד  בשטחי  לביקורות התברואה אם 

עד כדי הצלת חיים. חשיפת ממצאי אותן ביקורות והנגשתם לציבור  וצורך את המזון שנמכר בהם,    הרשות

תברואה לקויים ובכך תצמצם את    תרתיע בתי אוכל מפני מכירת מוצרי מזון לא טריים או שהוכנו בתנאי

 הסכנה שנשקפת לציבור. 

  
מזון  בנוסף, חשיפה שכזו עומדת בקנה אחד עם זכותו של הציבור לאוטונומיה לבחור אם ברצונו לצרוך   .25

בו ליקויים    בבית עסק מסוים, וזאת גם אם מהמידע שיימסר יעלה שנערכה בו ביקורת, גם אם לא נמצאו

רצונו של הגורם המפקח. בו תוקנו בהמשך לשביעות  ללא מידע אמין    או לחילופין הליקויים שנמצאו 

 לציבור אין יכולת לערוך בחירה מושכלת בין העסקים השונים. 

 
ובכך  פרסום המידע אף   .26 ועסקי מכירת מזון לא טריים  עלול להרתיע מכולות, סופרמרקטים, מסעדות 

ולתמרץ עסקים    יצמצם את הסכנה הקיימת לבריאות הציבור. הוא עשוי לעודד תחרות בין בתי המזון

 לעמוד בתנאים התברואתיים הנדרשים מהם.

 
 נה אף בפסיקה: זכותו של הציבור לדעת על מצבם התברואתי של עסקים למכירת מזון עוג  .27

 
במסעדה   איש" ליקויים  של  קיומם  על  לדעת  הציבור  של  זכותו  על  לחלוק  זכאי  איננו 

לחוק כי הרשות הציבורית חייבת לשקול   10המשרתת את כלל הציבור. לכן מדגיש סעיף  

 " את העניין הציבורי שבגילוי המידע, בין היתר, מטעמים של שמירה על בריאות הציבור

 
נגד משרד הבריאות)  1998(  2001מפגש הסטיק החדש    1119/05  ת"א  )(מנהליים  עת"ם   6פס'    בע"מ 

 ). 6.3.2005(פורסם בנבו, 

 
בית המשפט, כי כאשר מדובר במידע בעל אופי ציבורי מובהק, ברירת המחדל היא  בעניין זה  עוד קבע   .28

"  מעקרון זה עשויים להצדיק סטייהאלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים חשיפת המידע בפני הציבור "

 ). 5(שם, בסעיף 

 
אין מחלוקת כי חשיפת המידע המבוקש אף תגביר את אמון הציבור ברשות המקומית, כמי שאחראית   .29

לפקח על בתי המזון ולשמור על בריאותו. הרשות היא נאמנה של הציבור ומונתה על ידו על מנת לשמש  

לרווחתו ועל כן יש לפעול על   ציבורית הפועלת למען הציבור נאסף" המידע שאספה רשות ידו הארוכהכ"

 פי עקרון השקיפות ולחשוף אותו בפני הציבור. 

 
אי פרסום המידע עלול לפגוע בבריאותו של ציבור התושבים ברמת השרון, פגיעה שהרשות יכולה וחייבת   .30

הנאמנות של    הפרה של חובת  למנוע בנקל על ידי פרסום המידע. בנסיבות אלו, אי פרסום המידע מהווה

 הרשות כלפי תושביה. 

 
לא פלא אם כן, כי פרסום יזום של תוצאות מבדקי תברואה מהווה נדבך מרכזי בפעילות האכיפה של   .31

פרסומו מעצים    רשויות מזון בעולם, המכירות בכך כי מדובר במידע בעל חשיבות עליונה לציבור וכי עצם

 .1ות האכיפה שלהןעשרות מונים את מרכיב ההתרעה בפעול 

 
 : במספר מדינות בעולםמפורסם יזום הראו למשל מידע  1

https://health; york-http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/dining/new-יורק: -מדינת ניו
map.html-ratings-restaurant-department 

  http://webapps1.chicago.gov/healthinspection/inspection.jspשיקגו:
 https://www.findsmiley.dk/english/Pages/Frontpage.aspx בדנמרק:

https://health-department-restaurant-ratings-map.html/
https://health-department-restaurant-ratings-map.html/
http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/dining/new-york
http://webapps1.chicago.gov/healthinspection/inspection.jsp
https://www.findsmiley.dk/english/Pages/Frontpage.aspx
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האינטרסים העומדים מאחורי חשיפת המידע מקבלים משנה תוקף במציאות החיים בצל מגפת הקורונה.   .32

למידע על המצב התברואתי של בתי האוכל בכל עיר יש חשיבות מובהקת בימים בהם להיגיינה בעת הכנת  

 . הקורונה  דקות בנגיףהיב  מזון ומשקה המוגש ללקוח, יש השלכות אף לגבי יכולת להישמר מפני

 
ניכר   .33 פוטנציאל  הקורונה,  משבר  פרוץ  שלאחר  לתקופה  באשר  המבוקש  המידע  לחשיפת  מכך,  יתרה 

חיונית    תוצאה שתהא  –להגביר את אמון הציבור לשוב ולצרוך בבטחה שירותים מבתי עסק מפוקחים  

 ומבורכת בימים בהם הישרדותם של בתי אוכל רבים תלויה על בלימה. 

 
זההכאן   .34 מידע  חופש  בבקשת  פנתה  כי התנועה  לציין,  להציג    המקום  מנת  על  בישראל  עיריות  למספר 

מסרו    ראשון לציוןוירושלים    לציבור תמונת מצב מקיפה בנושא הפיקוח התברואתי. מספר עיריות, ביניהן

 . כל הסתייגותללא   ,כמבוקש ,שמות העסקים וכתובותיהםמלוא המידע המבוקש, לרבות את 

 
 לעתירה זו. 8כנספח מענה לדוגמה של עיריות ירושלים וראשון לציון מצ"ב 

 

 סירוב הרשות מנוגד להוראות החוק והפסיקה  . ו
 

התנגדות .35 לעיל,  נשענה    כאמור  העסקים  וכתובת  שמות  עם  בשלמותה  הרשימה  למסירת  על  המשיבה 

 :  הטענות שלהלן

לטענת הרשות העברת שמות וכתובות בעליה    –  ) לחוק חופש המידע3(א)(9לסעיף  בהתאם   .35.1

 אשר גילויו מהווה פגיעה בפרטיות". מידע עסקים כ"

 
כי בהשחרת חלק מהמידע    טענה הרשותלחוק חופש המידע,    10) וסעיף  4(ב)( 9בהתאם לסעיף   .35.2

מהווה  שנמסר   הרשות  ע"י  הביקורת  לטענתה,  בכללותה.  הבקשה  דחית  כדי  בדיקות  "אין 

 לצורך אכיפת הוראות חוק רישוי עסקים.  " פנימיות

 
טוענת הרשות כי מדובר בפעולות שאינן באחריות   –לחוק חופש המידע  )5(8בהתאם לסעיף  .35.3

 והפנתה את העותרת ללשכת הבריאות המחוזית במשרד הבריאות לקבלת המידע.  –הרשות 

 

 חוק הגנת הפרטיותלא עומד בדרישת  העברת הפרטים המלאיםהסירוב לבקשת 

 
נופלת בגדרי הסייג הקבוע בסעיף (היא  הרשות  עמדת   .36 ) לחוק חופש  3(א)(9כי אי חשיפת המידע החסר 

" למסור  אין  לפיו  בפרטיותמידע  המידע  פגיעה  מהווה  הגנת  "שגילויו  בחוק  הפרטיות,    כמשמעותה 

   ").חוק הגנת הפרטיות(להלן: " 1981-התשמ"א

 
מציין במפורש כי    "פרטיות במאגרי מידע "הפרטיות, שעניינו הגנה על    תחוק הגנל  7סעיף  הרשות טועה.   .37

   .לחוק הגנת הפרטיות)  3למעט תאגיד (סעיף  –" אדם החוק חל על "

 

 
 confiance.gouv.fr-https://www.alim/: בצרפת

  gjid/data-Inspections/mh73-Services/Sanitary-https://data.cambridgema.gov/Inspectionalבריטניה: 
 
 

https://www.alim-confiance.gouv.fr/
https://data.cambridgema.gov/Inspectional-Services/Sanitary-Inspections/mh73-gjid/data
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מכך,   .38 קובע)  2(7  סעיף יתרה  הפרטיות  הגנת  התקשרות,  כי    לחוק  ודרכי  מען  שם,  רק  הכולל  "אוסף 

עמדת .  ..."כשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו

בנסיבות כי  היא  זו  העותרת  עתירה  במסגרת  המבוקשת  הוא הרשימה  המידע החסר  לא  ולכן  ,  העניין 

 חוק הגנת הפרטיות. לפי  עומדת לרשות הגנה  

 
על פסק  ערעור    במסגרת  במסגרת העתירה זו  המידע המבוקש על ידנובית המשפט העליון התייחס לסוג   .39

בדגש על נסיבות בהן המידע המבוקש הוא חלק    למידע המבוקש כאן,זהה  ואישר העברת מידע  בוררות  

 וציין כך:   ממאגר מידע רחב יותר, 

 
 "אוסף הכולל רק שם,  הגנת הפרטיות  חוקל  )2(7לסעיף  "בשולי  הדברים אציין כי בהתאם  

מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם 

ששמותיהם כלולים בו" ועל כן אינו מהווה "מאגר מידע", ואינו כפוף לחובות הקבועות 

בחוק זה. אין בכך אמנם כדי להשליך במישרין על ענייננו, שכן המידע המבוקש הינו חלק  

יש בהוראה זו כדי ללמד על עמדת המחוקק באשר למידת רגישותו   , אךממאגר מידע קיים

  של המידע בו עסקינן, באספקלריה של פגיעה בפרטיות".

 

קליין  3351/16רעא  ( גילה  נ'  המורים  הסתדרות  מזכ"ל  וסרמן  ביום   יוסי  (פורסם 

21.7.2016 ( 

 

  ידי בעלי העסקים למטרה מסוימת אין אנו עוסקים כאן במידע חסוי או חלק ממאגר שהפרטים נמסרו על   .40

, לא תהא זו פגיעה בזכות לפרטיות. זאת  עניין של סודיותבנסיבות אלו משאין    .ולשימוש מסוים אחר

 : להתיר גילוי, תוך פגיעה בפרטיות ,לחוק הגנת הפרטיות 16ועוד: ביהמ"ש מוסמך על פי סעיף 

 
מאגר   של  כמחזיק  או  כמנהל  כעובד,  תפקידו  בתוקף  אליו  שהגיע  מידע  אדם  יגלה  "לא 

או על פי צו בית משפט בקשר להליך  מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה  

השלום. משפטי משפט  בבית  הבקשה  תידון  ההליך  תחילת  לפני  הבקשה  הוגשה  אם   ;

 שנים" (ההדגש לא במקור).  5מאסר  -המפר הוראות סעיף זה, דינו 

 
בית    עמדת בית המשפט העליון המובאת לעיל לא תתקבל,גם אם ימצא שמדובר במידע פרטית ועל כן,   .41

סעיף   לפי  בסמכותו  שימוש  לעשות  מתבקש  הנכבד  ולהורות    16המשפט  הפרטיות  הגנת  רשות  ללחוק 

לעותרת את   המידעלהעביר  סעיף    .מלוא  לפי  גם  הדברים  לבית  לחוק    17נכונים  חופש המידע המתיר 

 המשפט סמכות רחבה למסור מידע שחשיבותו הציבורית גוברת על הסיכון (הלכאורי) לפגיעה בפרטיות. 

 
מול טענת הרשות לפגיעה בפרטיות במידע המבוקש יש לראות את טובת הציבור הרחב  ואכן במקרה דנן,   .42

ים המופיעים בטבלה, באופן מודע תוך  אשר גילוי המידע ייטיב עימו ויאפשר לו לצרוך את שירותי העסק 

 התחשבות בכל הפרטים הידועים ביחס למצבו התברואתי ותקינות העסק ומתקניו.  

 
לחוק  )  3()א(9כי לא כל טענה של פגיעה בפרטיות אכן עונה על דרישת סעיף  לא אחת  המשפט כבר קבע    יבת .43

ישראלי    765/03(עמ"ה  לעניין  רלוונטי  סעיפי חוק הגנת הפרטיות  ויש להצביע על איזה מחופש המידע,  

  בפרטיות העסקיםהנטענת  נכללת הפגיעה    סעיףבאיזה    לא ציינה  הרשות  –)  551, סג  אלר פרי נ' מדינת יש

 . חוקיבסיס אין לטענה זו ולשיטת העותרת העדר ציון זה אינו מקרי, משום ש

 

http://www.nevo.co.il/law/71631/7.2
http://www.nevo.co.il/law/71631
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בתשובתה .44 טענה  את "  כי  הרשות  ועברו  בתוקף  רישיון  בעלי  הינם  שהועברה  ברשימה  העסקים  כלל 

בעת   שתוקנו  קלים  ליקויים  נמצאו  לחלקם  תקינים.  ונמצאו  הרשות  ידי  על  התברואתית  הבדיקה 

התברואן."   להנחיות  בהתאם  של  אכן  אם  הביקורות  (שמותיהם  המבוקש  המידע  חשיפת  הדבר,  כך 

: חשיפת המידע בדבר מצבם  נהפוך הואייניהם של העסקים.  העסקים וכתובותיהם) לא תיצור פגיעה בענ

מבחינה   תקינים  ונמצאו  הרשות  ביקורת  את  שעברו  עסקים  היותם  אלה,  עסקים  של  התברואתי 

בעת הביקורות עשויה אך לחזק את    תברואתית או לחילופין נמצאו בהם ליקויים קלים בלבד שתוקנו

 ללא חשש.  שהם מציעים המוניטין שלהם ולעודד אנשים לקנות את המזון

 
התנגדותה העזה של הרשות לחשיפת שמות העסקים וכתובותיהם אך מעלה חשש ממשי כי יש בביקורות   .45

, או שמא יש חשש מכך שבתי עסק התברואתיות ליקויים תברואתיים שאינם "קלים" כטענת הרשות

. דווקא  תיקנו את הליקוייםפעילים אינם מופיעים ברשימה כלל משום שלא עברו את הביקורת או לא  

 קיים אינטרס ציבורי מובהק בחשיפת המידע.  משום כך

 

 ודינו דחייה  ) לחוק אינו סביר4(ב)(9על יסוד סעיף השלמת הפרטים הסירוב הלקוני לבקשת 

... מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות  אינה חייבת למסור"רשות ציבורית לחוק קובע כי  )4(ב)(9סעיף  .46

יועציהן..."של   או  חבריהן  ציבוריות,  רשויות  עובדי  בין  פנימיות    9135/03עע"ם  בעניין    .התייעצויות 

"), שאף בו נדון  עניין המל"ג("  )2006(  238,  217)  4ס(פ"ד  ,  ה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץלהמועצה להשכ

שהתכלית המרכזית שביסוד    העליוןסירוב של רשות לחשוף פרוטוקולים מדיוניה, הבהיר בית המשפט  

) לחוק היא ההגנה על איכות החלטותיהן של רשויות הציבור ועל האפקטיביות של  4(ב)(9סעיף  שבסייג  ה

חברי הרשות הציבורית  תהליך קבלתן. זאת, נוכח החשש מן "האפקט המצנן", שמתבטא ברתיעתם של  

לקיים דיונים כנים, מקום שאין מובטח בו מעטה מסוים של חיסיון לדעות המוחלפות בתהליך קבלת  

 וההפניות שם).   238ההחלטות (שם, בעמ'  

 

בבד .47 שהבד  הדגיש  העליון  בית המשפט  ל,  לסרב  יכולה  אינה  מידע מבוקשרשות  הישענות    מסירת  תוך 

לבחון    מחובתה  ,כן  בטרם תעשה  :על כנות הדיונים ויעילותם  הגנהעל האינטרס הציבורי הכללי ב  בלעדית

השיקוליםאת   לעני   מכלול  מקרה  אתרול  ,ןיהצריכים  כל  האינטרס    בנסיבות  בין  האיזון  נקודת  את 

ה ובין  המידע  שבחיסוי  בחשיפתו    ענייןהציבורי  כשישנו)  הציבורי  הפרטי,  בעמ'  (או  ם  עע";  246(שם, 

 ). )05.09.2012לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו,  15, פס' משרד הביטחון נ' גישה 3300/11

 
דיוניה הפנימיים    עלמהותה ומאפייניה של הרשות הציבורית שאת המידע  נקבע כי    המל"גבפרט, בעניין   .48

  שיש , נושאים משקל נכבד במערך השיקולים שהרשות מחויבת לבחון, שכן יש להניח  מבקשים לחשוף

ובין עוצמת האינטרס הציבורי    ,יחס ישר בין חשיבותה ומידת השפעתה של הרשות על ענייניו של הציבור

בחשיפת המידע הנוגע לפעולותיה והחלטותיה. עוד נקבע שם כי מאותה סיבה, על הרשות לשקול גם את  

 ). 249מושא בקשת המידע (שם, בעמ'   חשיבותו הציבורית של הנושא הקונקרטי שעליו נסב הדיון הפנימי

 
חברת החדשות הישראלית   נ'  משרד התחבורה 6013/04  "םעתלעניין זה יפים גם דברי בית המשפט ב .49

 ): 4(ב)(9נדחה סירובה של הרשות למסור מידע על יסוד סעיף   שגם בו ,)02.01.2006נבו, פורסם ב( בע"מ

 
הרשות  " בידי  המצוי  חומר  כי  היא  המידע  חופש  חוק  של  המוצא  על   –הנחת  חובה 

מבוקרת, אך גם אין לקבוע, -אין לקבוע חובת גילוי כללית בלתי  לגלותו לציבור.הרשות  
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בשום פנים, חיסיון גורף. על המערערת לשקול תמיד גילוי מלא או חלקי של המידע, 

ככל שאינטרס ועליה הנטל להראות כי מניעת העיון, בכל מקרה ומקרה, מוצדקת היא.  

 . "וק משכנע יותר לחיסויו הציבור במידע בולט יותר, כך נדרשת המערערת להעמיד נימ

 

רשות ציבורית אינה רשאית להסתפק בסירוב  נפסקה הלכה שלפיה    המל"גבהמשך לכך, יודגש שבעניין   .50

יוכל לעמוד על טעמים  לקוני לבקשה למידע, ועליה לפרט את הטעמים לכך. זאת, הן כדי שמבקש המידע  

 אלה ולשקול את מהלכיו, והן כדי שבית המשפט יוכל להעביר את החלטת הרשות תחת שבט ביקורתו.  

 
בהחלטותיה לדחות שתי בקשות למידע שהוגשו    הרשות  מכלול שיקוליעוד יודגש כי באותו מקרה נקבע ש .51

  סבירות לפניה, היו צריכים לקבל ביטוי בהחלטות סירוב כנדרש, וכי בחירתה שלא לעשות כן פוגמת ב

 ).253,  250(שם, בעמ'  מצדיקה את ביטולןהחלטותיה אלה ו

 
המבוקשים על יסוד סעיף  ת בתי העסק  ושמות וכתובאת    למסור  השל המשיב  הומכאן לענייננו: סירוב  .52

  כפי שהוצג ,  והפסיקה  הנמקה דלה ושרירותית שאינה עומדת בדרישות הדין) לחוק, ניתן על יסוד  4(ב)(9

 לעיל. 

 
זו התקבלה    ההחלטתש  המשיבה להעביר את המידע הדרוש, עולהאשר על כן, מההנמקה הלקויה של   .53

בלא שניתן משקל ראוי לכלל הנתונים והשיקולים שיש להביא בחשבון. בהתאם להלכה הפסוקה, פועל  

 .  ודינה להתבטל אינה סבירהיוצא הוא שהחלטה זו 

 
בגדר הסייג הקבוע בסעיף  ודוק.   .54 נופלות  לפיה הביקורות התברואתיות  ) לחוק  4(ב)(9גם טענת הרשות 

לדיונים    . הסייג האמור מתייחס אי מסירת מידע בעקבות דיונים פנימיים דינה להידחות  – חופש המידע  

שנאמ דברים  וכיוצ"ב,  ציבוריות  רשויות  עובדי  בין  פנימיות  התייעצויות  של  תרשומות  רו  פנימיים, 

למעט   החלטה,  קבלת  לצורך  שניתנו  המלצה  או  עצה  טיוטה,  דעת,  חוות  וכן  פנימי  תחקיר  במסגרת 

התייעצויות הקבועות בדין. תכלית הסייג היא לאפשר קיום דיונים כנים במסגרת פעילותה של הרשות,  

בדי  ולמנוע את חשיפתם האישית של המשתתפים בדיונים אלה, על מנת לא להכביד על יכולתם של עו

 הטעונים החלטה.   הציבור להתבטא בפתיחות ולהתדיין ביניהם בחופשיות בעניינים

 
. כפי שנקבע  ביקורות תברואתיות שמקיימת הרשות אינה דיון פנימי וסעיף זה כלל לא רלוונטי לעניינו .55

 על ידי בית המשפט:  

ליקויים שנמצאו    המדובר בביקורות, טכניות במהותן שחלקן תקינות ובחלק אחר "

בסניפים שונים של הרשתות מבחינה תברואיתית, והוראה על דרכי התיקון של  

   ".הליקויים. הדו"חות מתייחסים להיבטי תברואה שונים ובהם ליקויים

 
 )לפסק הדין. 31שופרסל בע"מ נ' משרד הבריאות, בסעיף  50991-11-19(עת"מ 

ויודגש: הרשות לא סירבה למסור את הביקורות התברואתיות אלא אך ורק את שמות פרטי העסק שעברו   .56

וכתובות העסקים   שמות  גילוי  כיצד  איפוא,  מובן,  לא  כתובותיהם.  ואת  עלול  ביקורת  ביקורת  שעברו 

פגיעה  לפגיעה    ביאלה שכן  כל  לא  הביקורות  הרשות  בעובדי    ,ממשיתכלשהי,  בעריכת  חלק  שנטלו 

 .הללו  התברואתיות
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לצורך אכיפת הוראות חוק רישוי  אף לשיטת הרשות ביצוע הביקורת התברואתית על ידי הרשות נועד "  .57

ותוצאותיו משפיעות על מתן/אי גם הרשות מודה כי אין המדובר  מתן רישיון עסק- עסקים  ." דהיינו, 

מוגמרת לכל דבר שיש    בחוות דעתבמסמך מדיניות בשלבי עיצוב או בטיוטה המתארת דיון פנימי, אלא  

לה השלכות משפטיות וכלכליות על בעלי העסקים (ללא תיקון הליקויים לא יוכל העסק להמשיך ולעבוד)  

לדיונים שיתקיימו אודות יישומה (וראו    ועל כן אין בפרסומה כדי לפגום במעמדה ובתוכנה או להפריע

 .)נ' משרד המשפטים ויוןלחופש דת ושו –חדו"ש  43828-02-17לעניין זה עת"מ 

 

  ביחס להלכה פסוקה אינו סביר )4(ב)(9-) ו3(א)(9סירוב הרשות לפי סעיפים  .ז

 לחוק   10סעיף בהתאם למאוזן אינו ו

 
הזכות למידע אינה זכות מוחלטת והיא מחייבת עריכת איזונים מתאימים. בין איזונים אלה ניתן להזכיר   .58

 .  כפי שטענה העירייה במקרה דנן  –  הרשות, פגיעה בפרטיות ועודאת החשש לפגיעה בתפקודה התקין של  

 
אחת   .59 בהתקיים  ואף  בצמצום  לקרוא  יש  אלה  דחייה  שעילות  הדעת  מהן  אלא  שיקול  את  להפעיל  יש 

בבואה לשקול סירוב למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות סעיפים לחוק הקובע כי "  10בהתאם לסעיף  

בבקשתו, וכן  הציבורית דעתה, בין היתר, לעניינו של המבקש במידע, אם ציין זאתתיתן הרשות  -9ו, 8

או שמירה על    או בטיחותו,  בריאות הציבורלעניין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על  

 ." איכות הסביבה

 
על כך    ת העותר  העל הרשות מוטל הנטל להוכיח כי מתקיימת עילה לחיסוי המידע, ומקום שבו מצביע  .60

שקיים אינטרס ציבורי לגילוי המידע, שב הנטל אל הרשות ועליה להראות כי הפעילה איזון ראוי בין  

 ).בע"מ משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית  6013/04השיקולים שלעניין (עע"מ 

 
(וכאמור,   .61 פגיעה בפרטיות  וכתובותיהם מהווה  גם אם חשיפת שמות העסקים  דוחהבענייננו,    העותרת 

לחוק חופש    10טענה זו) על הרשות להוכיח כי הפעילה שיקול דעת וערכה איזון אינטרסים בהתאם לסעיף  

לעיל מדובר באינטרס    המידע המחייב שקילת האינטרס הציבורי במסירת המידע. כפי שהוסבר בהרחבה 

יעה מסוימת בפרטיות,  . לעומת זאת, גם אם יש פגשמירה על בריאות הציבור  -  ציבורי ראשון במעלה

מדובר על פגיעה שולית ולכל היותר משקלה זעום מול האינטרס הציבורי הברור והמובהק לגלות את  

 .אדום) ארגון הפרמדיקים נ' מגן דוד 3807-03-17המידע (ור' לעניין זה עת"מ 

 
לחוק ועם האינטרס הציבורי במידע המבוקש, הרי    10) לחוק עם סעיף  4(ב)(9בדומה לכך, גם באיזון סעיף   .62

להידחות.   הרשות  טענת  הציבורי  שדין  האינטרס  מהות  את  הבינה  לא  כלל  הרשות  כי  נדמה  בענייננו, 

ות הביקורת  במסירת המידע. לטענתה המידע העיקרי בבקשה הינו ביצוע הביקורת על ידי הרשות ותוצא

 ואלה הועברו כמבוקש ועל כן אין פגיעה בעניין הציבורי שבגילוי המידע.  

 
בראש ובראש זכותו של הציבור לדעת מה  הציבורי המרכזי בבקשה הינו    הענייןשוב, הרשות טועה.  אך   .63

המצב התברואתי של עסק כזה או אחר על מנת לקבל החלטה מושכלת האם ברצונו להנות משירותי  

לאומכירת המ או  מציע  שהוא  ועל זון  רווחתו  על  לשמור  מנת  על  חיוני  הינו  לפיכך, המידע המבוקש   .  

  , ואי חשיפתו פוגעת קשות בעניין הציבורי שבגילויו.(ובכלל)  בריאותו של ציבור התושבים ברמת השרון

 לחוק.  10מכאן, שהרשות לא ביצעה את איזון האינטרסים הנדרש בהתאם לסעיף 
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טענה   .64 עמדו עוד  שלצורך קבלתו  לציבור,  הגלוי  עסק  רישיון  בעלי  בעסקים  מדובר  כי  העסקים    הרשות 

הציבורי בבסיס המידע    בביקורות התברואתיות, והיותם בעלי רישיון מספקת על מנת לענות על האינטרס 

 המבוקש.  

 
על מצבו התברואתי של העסק  .65 ללמד  כדי  רישיון עסק  די בקיומו של  יכול  ראשית, אין  שיהיה  . עסק 

לא כל ליקוי מסכן את בריאות הציבור עד כדי שלילת רישיונו של העסק,    –"תקין" גם כשישנם ליקויים  

 התברואתי ובפרסומו עדיין קיים.   אך העניין הציבורי שבחשיפתו של מצבו

 
תברואתיים  שנית, אין דין עסק שלא נמצאו בו ליקויים תברואתיים כלל כדין עסק שנמצאו בו ליקויים  .66

עשויים להנות מרישיון    . כל שלושת העסקיםמעטים או כדין עסק שנמצאו בו ליקויים תברואתיים רבים

עסק בתוקף, אולם השכל הישר קובע כי הציבור יעדיף לצרוך את מזונו בעסקים שמקפידים לשמור על  

ה בין מצבם התברואתי  בריאותו. זכותו של הציבור לבחור היכן לצרוך את מזונו, בין היתר תוך השווא

של העסקים השונים. חשיפת המידע תעודד את התחרות בין העסקים השונים ותתמרץ את בעליהם לשפר  

נוספים, דבר   ואף למשוך אליהם צרכנים  על מנת לשמר לקוחות  ולתחזק אותו  את מצבם התברואתי 

 הציבור.  שבסופו של דבר יתרום לשמירה על בריאות

 

לעיל, לעניין המידע המבוקש בעתירה זו, הרי שהסירוב לבקשה, על פי הנמקתו, אינו מביא  כפי שהראינו  .67

עת נקבע   אי סבירות מהותיתבחשבון את מכלול השיקולים הנדרשים בעת קבלת ההחלטה, ולכן לוקה ב

גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית    258/07בג"ץ  שיוסתר חלק הארי של המידע המבוקש מעיני הציבור (

  .))2007לפסק דינה של הנשיאה ביניש ( 8), פס'  1, פ"ד סב(לבדיקת ארועי המערכה בלבנון

 
אינם "סוף  חופש המידע חוק במעוגנים בסעיפים השהסייגים הלכה פסוקה ומושרשת היא  יתרה מזאת: .68

נכנס בגדר אחד הסייגים על מנת לפטור אותה   פסוק": לא די בכך שהרשות מצאה שהמידע המבוקש 

וליתן דעתה לשיקולים  ,  סבירותלחוק, שעניינו ב  10סעיף  לבחון את הבקשה בהתאם למגילויו, אלא עליה  

דע ותכליות החוק;  לרבות האינטרס הציבורי בחשיפת המי המנויים בו ושאר שיקולים הצריכים לעניין,  

המטיל  , ומידתיותלחוק, שעניינו ב  11סעיף  מסירת המידע המבוקש בהתאם לכן עליה להוסיף ולבחון את  

  גישה באופן חלקי או בתנאים (עניין  הנטל לבחון אם ניתן בכל זאת לגלות את המידע ולו  על הרשות את  

 לפסק דינו של השופט עמית). 11-10הנ"ל, בפס' 

 

רשות ציבורית חייבת  שבטרם תסרב לבקשת מידע,  לחוק חופש המידע קובע    10סעיף  ש, כי  לעניין זה יודג .69

שלהם   –  בריאות הציבורטעמים של שמירה על  מ   , וזאת במיוחדבגילוי המידע  הציבוריעניין  לתת דעתה ל

אינם   פרטיות  להגנת  ונסיבות  תנאים  כי  משהובהר  שוב,  דנן.  במקרה  ניכר  ומשקל  מובהקת  חשיבות 

 מתקיימים, על הרשות להעביר את המידע בשלומו, כפי שעשו רשויות אחרות עת קיבלה בקשה דומה. 

 

 דינו דחייה  –) לחוק  5(8סירוב הרשות למסור את המידע לפי סעיף  .ח
 

הרשות טענה שסיבה נוספת לסירובה למסור את מלוא המידע המבוקש לעותרת נעוץ בכך  בשולי סירובה,   .70

 שהמידע נמצא בידי משרד הבריאות. 

 

המשיבה, הינה בבחינת מעשה מנהלי בלתי חוקי  הפניית העותרת לרשות אחרת, שעה שהמידע מצוי בידי   .71

 ובוודאי בלתי סביר! 
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המידע נוצר  יכולה להפנות מבקש מידע לרשות אחרת אם ") לחוק קובע כי רשות  5( 8וממה נפשך? סעיף   .72

בידי רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי להכביד הכבדה בלתי סבירה על  

 " ..קבלתו של המידע על ידו

 

במקרה דנן עובדי עיריית רמת השרון הם שיצרו את המידע, שכן הם המפקחים אשר ביצעו את ביקורות   .73

סבירה   בלתי  הכבדה  בבחינת  הינה  הבריאות  למשרד  העותרת  שהפניית  אלא  בלבד  זו  ולא  התברואה, 

 בעליל שכן ממסירת הרשימה המושחרת ברור שיש לעירייה את המידע המלא. 

 
 : לעניין זה ראה את פסיקותיו של בית המשפט .74

 

הרשות הציבורית איננה יוצאת ידי חובתה בהפנותה את מבקש המידע לרשות  "

יצרה את המידע, מקום בו אין טעמים מיוחדים המצדיקים זאת. ככלל ובהיעדר  ש

סייג המוכר בחוק, הרשות הציבורית חייבת למסור מידע המצוי ברשותה גם אם  

של   בהפנייתו  חובתה  ידי  הרשות  תצא  חריג,  באופן  לעיתים,  ידה.  על  נוצר  לא 

מיוחדות, ובתנאי  מבקש המידע לרשות שיצרה אותו. אך זאת, כאמור, בנסיבות  

א.ש תעשיות    1317/09ם)  - עתמ (י(ראו:    שאין בכך משום הכבדה על מבקש המידע 

[פורסם בנבו] ניתן ביום    ) בע"מ נ' המשרד להגנת הסביבה,2000אקולוגיה ישראל ( 

14.12.2009.(   

 

(פורסם    משרד האוצר  –סיגל דוידוב מוטולה נ' מדינת ישראל    1171/00עתמ (ת"א)  (

(נצ')  ו )31.5.2001 נ' החברה הכלכלית קרית שמונה    017-05-10עתמ  ביטון  יורם 

 ).  )27.7.2010(פורסם  בע"מ

 

  –כי  מפורשות  נכתב  למשרד הבריאות ובמענה המשרד  כי העותרת פנתה בעבר בבקשת מידע זהה  יודגש   .75

 ".  כולל הנתונים מצויים בידי הרשויות המקומיות הפיקוח והרישוי השוטפים,"

 

מהמסמכים    מלוא המידע מצוי בידי הרשות, כפי שניתן ללמודכפועל יוצא מכך, מתברר שלא זו בלבד ש .76

רלוונטית בשים לב  אינה  הפניית העותרת לרשות אחרת  בכל מקרה  , אלא ששנשלחו מטעמה המושחרים  

 שהמידע אינו מצוי בידי משרד הבריאות. 

 

 לעתירה זו.   9כנספח  ומסומןהעתק מכתב משרד הבריאות מצורף 

 

 סיכום .ט
 

לא זו בלבד שיש למסרו    ,רבה  מידע ציבורי בעל חשיבותהמידע המבוקש הינו  אשר על כל אלה ברור כי   .77

לובמל כןאו אלא שיש  דיחוי,    עשות  כל  וללא  לא רק לשם עמידה בהוראות חוק חופש  וזאת  בדחיפות 

ולאפשר לאזרח   מירה על בריאות הציבור, תברואתית ובמאבק מול נגיף הקורונהשהמידע אלא גם לשם 

 לבצע את בחירותיו באופן מושכל.

 

http://www.nevo.co.il/case/2518979
http://www.nevo.co.il/case/2518979
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של כל אחת מהטענות שבעתירה זו וקל וחומר שממשקלן המצטבר, מתבקש בית המשפט הנכבד    מכוחן .78

 , כדלקמן:אשר פורטו בפתח העתירה והציבור בישראל את הסעדים תליתן לטובת העותר

 

למשיב .78.1 לעותר  הלהורות  כל המידע המבוקש  תלמסור  כאת  לרבות    2סעיף  ב  מפורט ,  לעיל, 

 . שמות וכתובות בתי העסק

 

בגין הגשת עתירה זו, לרבות שכ"ט    תשל העותר הריאליות    הוצאותיהאת    הלהשית על המשיב .78.2

. מבוקש מבית המשפט הנכבד לאפשר  עו"ד, מע"מ כדין, החזר אגרה וכל הוצאת משפט אחרת

 .לעותרת לטעון לעניין ההוצאות באופן נפרד במועד המתאים במסגרת ההליך

 

ההוצאות,   .78.3 הטלת  ליתן    תהעותרמבקשת  במסגרת  הנכבד  המשפט  ראוי  מבית  משקל 

המשיבה ולסירובה, הלא מבוסס להעביר את מלוא המידע, כמתואר בהליך זה וכן  להתנהלות  

להתחשב בניסיונות הרבים שעשתה העותרת על מנת לקבל את המידע, חלף פניה לערכאות  

 משפטיות. 

 

 . זו לעתירה 10כנספח מצ"ב , מנכ"לית העותרת אדרי ה של עו"ד רחלי תצהיר .79

 

 זה מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש בעתירה זו.  יהיה  .80

 

 

 
 
 

 , עו"ד דן צימרבליט   שליט, עו"ד -יערה וינקלר
 ב"כ העותרת     ב"כ העותרת
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                                                                                                   2021יולי  07                                                                             לכבוד

                                                            ניצן פרלהגב' 

                                                               חוק חופש המידעהממונה על 

            באמצעות טופס בקשה מקוון                                                                                                השרוןעיריית רמת 

 1998–בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 שלום רב, 

התשנ"ח  המידע,  חופש  חוק  להוראות  לקבל)להלן:    1998-בהתאם  נבקש  ל  "החוק"(,  הנוגע  ממצאי מידע 

,  2021בבתי האוכל והמסעדות בעיר בחודשים אפריל עד יוני    השרוןבדיקות תברואה שערכה עיריית רמת  

 לרבות הנתונים הבאים: 

 שם העסק. .1

 כתובת העסק.  .2

 מועד הביקורת.  .3

 הציון שניתן לבית העסק בביקורת זו.  .4

 ליקויים שנמצאו במהלך הביקורת.  .5

 צעדים שננקטו בעקבות הביקורת. .6

 אם לאו. בעקבות הביקורת, האם ניתן לעסק היתר  .7

של    7נוהל מס' , בהתאם להוראות  וכדומה(  Word, Excel)   את המידע נבקש לקבל בפורמט דיגיטלי פתוח

 (. 2013המידע הנמסר" )  "צורת )פורמט(בעניין  היחידה הממשלתית לחופש המידע

 . שהתקבלו בעבר מעיריית חיפהובה נתונים דומים    לבקשה זו,  נספחהמצורפת כ   סךמהתמונת  להמחשה, ר'  

.  ה יום מעת קבלת  30- ולא יאוחר מ   ללא שיהויעל פי החוק והתקנות לפיו, עליכם להשיב לבקשה זו  נזכיר ש

 תידרש אם  ומתחייבת,    ,מתשלום אגרת בקשה  הפטור, התנועה לחופש המידע )ע"ר(,  המבקשתכן נציין ש

במקרה של דרישה לתשלום בסכום גבוה מזה, נדרשת    ₪.  151  של  סך, לשלם אגרת טיפול והפקה עד ללכך

שחריגה מהמועדים הקבועים בחוק תשלול את האפשרות לגבות אגרת  כן נזכיר  לביצועו.  התנועה  הסכמת  

 טיפול והפקה. 

 ודה ובברכה, בת                                                                                                            

 איה מרקביץ', עו"ד   

 התנועה לחופש המידע 
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<ceohofeshmeida@gmail.com>   mankal edri hofesh meida

Fwd: בקשת חופש מידע בדיקות תברואה - רמת השרון 
<nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il>   5 בספטמבר 2021 בשעה 12:43ניצן פרל

 <foi@meida.org.il>  אל: התנועה לחופש המידע
 <rachely@meida.org.il>  Rachely :עותק

שלום רב,

 

1. במענה לפנייתכם, נשקלו הדברים בשנית.
2. עם זאת, אנו מוצאים לנכון כי המידע שהועבר אליכם עם פנייתכם הראשונה, נותן מענה לבקשתכם, מהסיבות הבאות:

1. כלל העסקים ברשימה שהועברה הינם בעלי רישיון בתוקף ועברו את הבדיקה התברואתית ע"י הרשות ונמצאו תקינים. לחלקם
נמצאו ליקויים קלים שתוקנו בעת הביקורת בהתאם להנחיות התברואן.

2. בבחינת מכלול השיקולים, לרבות סעיף 9(ב)(4) וסעיף 10 לחוק חופש המידע, אין בדחיית חלק הבקשה (השחרת הפרטים
הרגישים) דחייה של הבקשה בכללותה. לא ניכר כי השחרת הפרטים הללו פוגע בעניין הציבורי שבגילוי המידע, שכן המידע
העיקרי בבקשה שהינו ביצוע הביקורת ע"י הרשות ותוצאות הביקורת (שקיפות של דרך פעולת הרשות), אכן הועבר כמבוקש.
בנוסף, ביצוע הביקורת ע"י הרשות מהווה בדיקות פנימיות לצורך אכיפת הוראות חוק רישוי עסקים ותוצאותיו משפיעות על

מתן/אי-מתן רישיון עסק. רישיון העסק האמור הינו גלוי לציבור בבית העסק.  

 

בברכה,

 

 

ניצן פרל, רו"ח  |  עוזרת מנכ"ל

הממונה על חוק חופש המידע

 

טל: 03-5483807

Nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il

 

 

  <From: התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il
 Sent: Tuesday, August 17, 2021 9:04 PM

 <To:  ניצן פרל <nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il
 <Cc: Rachely  <rachely@meida.org.il

Subject: Re: בקשת חופש מידע בדיקות תברואה - רמת השרון

 

ניצן שלום רב,

 

24אני  פונה אליכם בבקשה לשקול מחדש את מענכם לבקשה שבנדון מהטעמים הבאים:

mailto:Nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il
mailto:foi@meida.org.il
mailto:nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il
mailto:rachely@meida.org.il
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1. טענתכם לסירוב עקב פגיעה בפרטיות תחת סעיף 9(א)(3) אינה עומדת בהגדרה ל"אדם" כפי שהוא מוגדר בסעיף 3 לחוק הגנת
הפרטיות, תשמ"א-1981. החוק מחריג מפורשות תאגידים מהגנת החוק. כתוצאה מכך החוק לא מעניק לעסקים הגנה על זכותם לפרטיות

ולאור כך לא רשאית רשות לסרב לבקשת מידע בהגנה על פרטיותו של תאגיד או עסק. 
2. מידע זה ניתן בעבר ואף לאחרונה על ידי מספר רשויות מקומיות ועל ידי משרד הבריאות ולכן לא ברורה ייחודה של רמת השרון מבין

שאר הרשויות בעמדתה זו. 
3. נבקש להסב את תשומת לבכם לדברי השופט דראל בפסקה 34 לפס"ד עתמ (י-ם) 50991-11-19    שופרסל בע"מ נ' משרד

הבריאות-אגף השירות שם הוא כתב בנוגע למידע דומה למידע נשוא הבקשה:  
"איני סבור כי מסירת המידע מנוגדת לתכליתו של חוק חופש המידע. מסירת המידע אכן מאפשרת בחינת מצב תברואתי במועד מוגדר

בחנות כזו או אחרת אך מן הצד האחר הדו"חות מאפשרים ללמוד את אופן פעולתו של הרגולטור, משרד הבריאות, בעריכת בדיקות
תברואתיות, את הליקויים שמצא ואת היקפם. המדובר אפוא במידע שמביא לשקיפות של דרך פעולת הרשות ומאפשר את בחינתה על

ידי הציבור."(הדגשה שלי, א"ס) 
מהאמור לעיל אנו למדים כי לא רק שאין לעסקים זכות לפרטיות אלא גם כנגדה יש לשקול את העובדה שמדובר במידע המצוי בידי הרשות
ושאינו מידע השייך לעסקים המדוברים או אפילו נמסר על ידם. מדובר אפוא על מידע ציבורי שנוצר על ידי רשות ציבורית ועלול להצביע על

דרכי פעולתה וככזה מצוי בליבת תכליתו של חוק חופש המידע.  
4. למען הזהירות נסב את תשומת לבכם לכך שאף אלו הייתה לעסקים המדוברים הזכות לפרטיות, על פי סעיף 10 לחוק חופש המידע

עליכם לשקלה כנגד האינטרס הציבורי בפרסום המידע, לא ניתן במענכם שום נימוק להחלטתכם לאור שיקולים אלו הנדרשים בסירוב מסוג
זה.

 

לאור האמור לעיל נבקש כי תשקלו מחדש את מענכם וכי תמסרו לידנו את המידע המבוקש בקובץ האקסל המקורי וללא השחרות.

אנא אשרי קבלך מייל זה, 

לתגובתכם אודה,

בברכה, 

אורי סולד. 

 

רכז פרויקטים, התנועה לחופש המידע (ע"ר)

בית העמותות, סעדיה גאון 26, תל-אביב

טל: 03-9560146 | פקס: 03-9560359

  

אנחנו זקוקים לכם כדי שנוכל להמשיך לפעול. לחצו כאן לתרומה 

 

 nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il:< > בתאריך יום ד׳, 11 באוג׳ 2021 ב-15:10 מאת ניצן פרל

שלום רב,

 

ראו מכתבי המצ"ב.

 

בכך תם טיפולי בבקשתך,

 

בברכה,

 25
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ניצן פרל, רו"ח  |  עוזרת מנכ"ל

הממונה על חוק חופש המידע

 

טל: 03-5483807

Nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il
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hasharon.muni.il-Nitzan_p@ramat  

   

   

From: Rachely Edri, CEO  >rachely@meida.org.il  <  
Sent: Wednesday, October 20, 2021 12:30 PM  

To:  ניצן פרל >hasharon.muni.il-nitzan_p@ramat <  
Cc: ידע התנועה לחופש המ >foi@meida.org.il  ;<Yaara Winkler (Gmail) >winkler.yaara@gmail.com <  

Subject: Re : רמת השרון -בקשת חופש מידע בדיקות תברואה  

   

  ניצן שלום, 

  ממצה ומפורט. מכתב מיצוי הליכיםי לא קיבלתי ממך כל התייחסות, נוכח התעלמות הרשות מצ"ב לצער

  ידי הרשות אנו נפנה אל בית המשפט המחוזי בלוד.-הימים, ככל שלא יימסר המידע על 30בתום 

   

  בברכה,

    רחלי אדרי, עו"ד 

  התנועה לחופש המידע

   

  rachely@meida.org.il< Rachely Edri, CEO:<מאת   20:36-ב 2021באוק׳  11בתאריך יום ב׳,  

  ניצן שלום, 

ומפרסמים  קיבלנו את תשובתך ואנו מתקשים מאוד לקבל אותה נוכח העובדה שרשויות אחרות דוגמת ירושלים וראשון לציון מסרו
את המידע, בנוסף זה מידע שמתפרסם בהרבה מאוד מדינות בעולם על בסיס קבוע ועתי, מה שנמסר לנו במסגרת בקשה דומה 

נמצא באתר שלנו ואת מוזמנת לעיין בו גם באתר שלנו, בפייסבוק ופורסם גם בעיתונות  
  https://www.meida.org.il/?p=11611 -ראי  המקומית

   

בניהול  אנו באמת לא רוצים לפנות אל בית המשפט בסוגיה שכזו, חבל על הזמן שלנו וחבל גם על הזמן שלכם והמשאבים שיושקעו
טלית ולהסביר לך  לשוחח איתך בזום או פגישה פרונ  הליך משפטי שתוצאתו כמעט וודאית בנסיבות העניין. אם את רוצה אנו נשמח

  את הרציונל שיושב בבסיס המהלך הזה וגם אפשר לחשוב על מתווה של פרסום עתידי. 

   

  בברכה,

  חולתא, עו"ד -רחלי אדרי

  התנועה לחופש המידע

  hasharon.muni.il-nitzan_p@ramat:<<  מאת ניצן פרל 12:44-ב  2021בספט׳  5בתאריך יום א׳,  
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 -  6נספח 
 
 
 

מכתב מיצוי הליכים מטעם העותרת מיום 
20.10.2021  
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                                                                                                                    2021לאוקטובר    20                                                  לכבוד:
 ניצן פרל 

 הממונה על חופש המידע 
 עירית רמת השרון 

 

 ת תברואהסירוב להעברת מידע על פי בקשת חופש מידע בדבר פרטי עסקים שבהם נערכו בדיקוהנדון: 

 מכתב מיצוי הליכים

פוליטית הפועלת למען קידום ערכים של שקיפות  -ינה עמותה רשומה אה   התנועה לחופש המידע .1

ודמוקרטיה, ואשר מטרותיה העיקריות הינן, בין השאר, הגשמת החזון והפוטנציאל הטמון בחוק  

 . חופש המידע וקבלת מידע מהרשויות בעניינים ציבוריים

 

תירות שונות  בקשות חופש מידע וע, ומגישה  ארוכותשנים  מזה  למען המטרה דלעיל  פועלת  התנועה   .2

עניינה של התנועה לחופש המידע במידע נובע מחד מזכותה  לבתי המשפט בנושא חופש מידע.   ,

ת חופש  לשם כך נועדה בקשלדעת את מעשי השלטון, ומאידך מהיותה "ידו הארוכה" של הציבור.  

להוציא את "זכותו של הציבור    -שמגישה התנועה לחופש המידע    הבקשותככל    -  המידע בענייננו

 לדעת" מן הכוח אל הפועל. 

 

פי חוק חופש המידע  לבבקשה    )להלן: התנועה"(אליכם התנועה לחופש המידע    ינופנ   7.7.21ביום   .3

לקבל מידע הנוגע לממצאי בדיקות תברואה שערכה עירית רמת השרון )להלן: "הרשות"(    וביקשה

יוני   עד  אפריל  בחודשים  בשטחה  והמסעדות  האוכל  התבקשה  2021בבתי  הנתונים,  יתר  בין   .

 הרשות להעביר את שמות העסקים שבהם נערכה הביקורת וכתובותיהם. 

 
 

להעביר את    מסרבתאז נוכחנו לגלות כי הרשות    קיבלנו מענה חלקי מהרשות, או  11.8.21ביום   .4

לטענתכם,   הרלוונטיים.  במועדים  תברואה  בדיקות  נערכו  שבהם  העסקים  וכתובות  שמות 

( לחוק חופש המידע, מדובר במידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות" )סעיף  3)א()9"בהתאם לסעיף  

 למענה(.   3.2

 

אין    להעברת המידע המבוקש  לסירובה של הרשות   פנינו אליכם בשנית והסברנו כי  17.8.21ביום   .5

רשויות  . עוד הסברנו כי  , להפך קיימת פסיקה המורה על מסירת המידעכל מקור בדין ובפסיקה

נוספות בארץ אליהן פנינו בבקשת חופש מידע זהה, העבירו את שמות העסקים ואת כתובותיהם  

 ללא כל קושי.  

 
 

 

30



 

 

סירובה להעביר את המידע המבוקש עומד  נטען כי  שבו    התקבל מענה נוסף מהרשות  5.9.21ביום   .6

בהוראות החוק; כי הרשות לא דחתה את הבקשה בכללותה; כי המידע החסר אינו פוגע בעניין  

הציבורי שבגילוי המידע, שכן המידע העיקרי שהתבקש הינו, לשיטת הרשות, שקיפות של דרך  

ה בדיקות פנימיות לצורך אכיפת הוראות  וכי ביצוע הביקורת על ידי הרשות מהוו; פעולת הרשות

לעיני   הגלוי  עסק  רישיון  מקבל  בהצלחה  הביקורת  את  שעובר  עסק  כן  ועל  עסקים  רישוי  חוק 

 הציבור.  

 

והפצינו  פנ  11.10.21ביום   .7 בשלישית  המידע    רנואליכם  מלוא  מסירת  את  ולשקול  לחזור  בכם 

 המשפטיות. בקשתנו זו לא הושבה עד היום. שהתבקש על מנת לייתר את הצורך לפנות לערכאות 

 
להנוכחית,  בפנייתנו   .8 מבקשים  אתאנו  הזדמנות  התנוע  טענות  פרט  לרשות  להעניק  מנת  על  ה 

החסר  המידע  את  למסור  מסירובה  בה  לחזור  בטרם    ,אחרונה  משפטיות  וזאת  לערכאות  פניה 

 חוק חופש המידע.  בהתאם להוראות  

 

המבוקש   .9 המידע  מלוא  את  הערכאות  ,  יום  30תוך  נבקש  אל  לפנות  התנועה  תאלץ  אחרת 

 השיפוטיות. 

 האינטרס הציבורי במסירת המידע המבוקש  

אחרים   .10 עסק  ובתי  מסעדות  מזון,  רשתות  לרבות  בישראל,  מזון  בית  כל  של  התברואתי  המצב 

ם מכירת מזון, הינו מידע חיוני שחשיבותו הציבורית ונחיצותו אינם מוטלים בספק. זכותו  המציעי

של כל אדם לדעת על קיומם של ליקויים בבית מזון המשרת את כלל הציבור מטעמים של שמירה  

 על בריאות הציבור.  

 

יומיים, הרי שפגיעה ברמה התברואתית של  - אם נתרגם את הביטוי "מצב תברואתי" למונחים יום .11

הקפדה על טריות המוצרים, על נהלי אחסון  -בית עסק המשווק מזון יכולה להיגרם, בין היתר, מאי

ניקיון בית העסק או   המזון, על הוראות בדבר הטיפול הראוי במזון באופן שימנע את קלקולו, 

 נה של העובדים; וכן מקיומם של מזיקים כגון תיקנים, עכברים ועכברושים.  היגיי

 
 

ירוד בבית עסק המשווק מזון לציבור, היא התפתחותם של   .12 אחת התוצאות של מצב תברואתי 

לגרום   העלולים  שונים,  מזנים  ובמקרים  חיידקים  הרות  נשים  אצל  הפלות  קשות,  למחלות 

תפקיד חיוני בשמירה על בריאות הציבור שפוקד  אם כן  אה  לביקורות התברו  קיצוניים גם למוות. 

כדי הצלת חיים. חשיפת ממצאי אותן   עד  וצורך את המזון שנמכר בהם,  בעיר  את בתי האוכל 

ביקורות והנגשתם לציבור תרתיע בתי אוכל מפני מכירת מוצרי מזון לא טריים או שהוכנו בתנאי  

 לציבור.   תברואה לקויים ובכך תצמצם את הסכנה שנשקפת 
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בנוסף, חשיפה שכזו עומדת בקנה אחד עם זכותו של הציבור לאוטונומיה לבחור אם ברצונו לצרוך   .13

מזון בבית עסק מסוים, וזאת גם אם מהמידע שיימסר יעלה שנערכה בו ביקורת, גם אם לא נמצאו  

המפקח.    בו ליקויים או לחילופין הליקויים שנמצאו בו תוקנו בהמשך לשביעות רצונו של הגורם

 ללא מידע אמין לציבור אין יכולת לערוך בחירה מושכלת בין העסקים השונים.  

 

פרסום המידע אף עלול להרתיע מכולות, סופרמרקטים, מסעדות ועסקי מכירת מזון לא טריים   .14

המזון   בתי  בין  תחרות  לעודד  עשוי  הוא  הציבור.  לבריאות  הקיימת  הסכנה  את  יצמצם  ובכך 

 בתנאים התברואתיים הנדרשים מהם. ולתמרץ עסקים לעמוד 

 
 

איש  זכותו של הציבור לדעת על מצבם התברואתי של עסקים למכירת מזון עוגנה אף בפסיקה: " .15

איננו זכאי לחלוק על זכותו של הציבור לדעת על קיומם של ליקויים במסעדה המשרתת את כלל  

סעיף  הציבור.   מדגיש  הציבורי    10לכן  העניין  את  לשקול  חייבת  הציבורית  הרשות  כי  לחוק 

הציבור בריאות  על  שמירה  של  מטעמים  היתר,  בין  המידע,  ת"א    עת"ם)  "שבגילוי  )מנהליים 

החדש    1119/05 הסטיק  הבריאות1998)   2001מפגש  משרד  נגד  בע"מ  פס'  (  בנבו,    6,  )פורסם 

(. עוד קבע בית המשפט, כי כאשר מדובר במידע בעל אופי ציבורי מובהק, ברירת המחדל  6.3.2005

  טעמים מיוחדים עשויים להצדיק סטייה   "אלא אם כן קיימים  היא חשיפת המידע בפני הציבור

 (.  5בסעיף מעקרון זה" )שם, 

 

כמי   .16 המקומית,  ברשות  הציבור  אמון  את  תגביר  אף  המבוקש  המידע  חשיפת  כי  מחלוקת  אין 

הרשות היא נאמנה של הציבור ומונתה על  שאחראית לפקח על בתי המזון ולשמור על בריאותו.  

יבור נאסף  ת למען הצהמידע שאספה רשות ציבורית הפועלכ"ידו הארוכה".  ידו על מנת לשמש  

 לרווחתו ועל כן יש לפעול על פי עקרון השקיפות ולחשוף אותו בפני הציבור. 

 
  ה יכול   שהרשות, פגיעה  ציבור התושבים ברמת השרוןאי פרסום המידע עלול לפגוע בבריאותו של   .17

למנוע בנקל על ידי פרסום המידע. בנסיבות אלו, אי פרסום המידע מהווה הפרה של חובת    תוחייב

 . תושביהכלפי   הרשותהנאמנות של  

 
 

לא פלא אם כן, כי פרסום יזום של תוצאות מבדקי תברואה מהווה נדבך מרכזי בפעילות האכיפה   .18

על חשיבות  בעל  במידע  מדובר  כי  בכך  המכירות  בעולם,  מזון  רשויות  עצם  של  וכי  לציבור  יונה 

  1פרסומו מעצים עשרות מונים את מרכיב ההתרעה בפעולות האכיפה שלהן. 

 
יורק:   1 ניו  במדינת  york-http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/dining/new-ראו למשל 

map.html-ratings-restaurant-department-health    :בשיקגו  ;

http://webapps1.chicago.gov/healthinspection/inspection.jsp    :בדנמרק  ;statistik -Smiley
(findsmiley.dk)  :בצרפת ;confiance.gouv.fr-https://www.alim/ 
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https://www.alim-confiance.gouv.fr/


 

 

 

האינטרסים העומדים מאחורי חשיפת המידע מקבלים משנה תוקף במציאות החיים בצל מגפת  .19

הקורונה. למידע על המצב התברואתי של בתי האוכל בכל עיר וישוב יש חשיבות מובהקת בימים  

בעת הכנת מזון ומשקה המוגש ללקוח, יש השלכות אף לגבי יכולת להישמר מפני    הלהיגיינבהם  

 היבדקות בנגיף. 

 
יתרה מכך, לחשיפת המידע המבוקש באשר לתקופה שלאחר פרוץ משבר הקורונה, פוטנציאל ניכר   .20

תוצאה שתהא    –להגביר את אמון הציבור לשוב ולצרוך בבטחה שירותים מבתי עסק מפוקחים  

 ורכת בימים בהם הישרדותם של בתי אוכל רבים תלויה על בלימה.  חיונית ומב

 

בבקשת חופש מידע זהה לעירית ירושלים ועירית ראשון לציון    התנועה פנתה כאן המקום לציין, כי   .21

 ושתיהן מסרו לנו את שמותיהם של העסקים ואת כתובותיהם כמבוקש ללא כל קושי.  

  

 והפסיקה סירוב הרשות מנוגד להוראות החוק 

( לחוק  3)א()9בתשובתכם טענתם כי אי חשיפת המידע החסר נופלת בגדרי הסייג הקבוע בסעיף   .22

הגנת   בחוק  כמשמעותה  בפרטיות  פגיעה  מהווה  שגילויו  "מידע  למסור  אין  לפיו  המידע  חופש 

 ".  1981-הפרטיות, התשמ"א

מציין במפורש כי  מידע  עניינו הגנה על פרטיות במאגרי  בחוק הגנה על הפרטיות, ש  7אלא שסעיף  

לחוק הגנת הפרטיות(. שנית, בית המשפט כבר קבע    3למעט תאגיד )סעיף    –חל על "אדם"  החוק  

( לחוק חופש המידע, שהפגיעה  3)ב()9כי לא כל טענה של פגיעה בפרטיות, אכן עונה על דרישת סעיף  

סעיפי משנה    11-ות מתהיה בפרטיות כפי שהיא מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות, הכולל בחובו לא פח

(. אין כל ציון בתשובת הרשות, באיזה מבין  551, סג  ישראלי פרי נ' מדינת ישאל  765/03)עמ"ה  

 שלל סעיפי משנה אלה נכללת הפגיעה בפרטיות העסקים. 

 

יתרה מכך, כפי שהרשות טענה בתשובתה, "כלל העסקים ברשימה שהועברה הינם בעלי רישיון   .23

תברואתית על ידי הרשות ונמצאו תקינים. לחלקם נמצאו ליקויים  בתוקף ועברו את הבדיקה ה 

, חשיפת המידע המבוקש  אם כך הדברקלים שתוקנו בעת הביקורות בהתאם להנחיות התברואן".  

)שמותיהם של העסקים וכתובותיהם( לא תיצור פגיעה חמורה מידי בענייניהם של העסקים. נהפוך  

של עסקים אלה, היותם עסקים שעברו את ביקורת    הוא: חשיפת המידע בדבר מצבם התברואתי

הרשות ונמצאו תקינים מבחינה תברואתית או לחילופין נמצאו בהם ליקויים קלים בלבד שתוקנו  

בעת הביקורות עשויה אך לחזק את המוניטין שלהם ולעודד אנשים לקנות את המזון שהם מציעים  

 ללא חשש.   
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העסקים וכתובותיהם אך מעלה חששי ממשי כי יש  התנגדותה העזה של הרשות לחשיפת שמות   .24

בביקורות התברואתיות ליקויים תברואתיים שאינם "קלים" כטענת הרשות. דווקא משום כך  

 קיים אינטרס ציבורי מובהק בחשיפת המידע.  

 

הזכות למידע אינה זכות מוחלטת, והיא מחייבת עריכת איזונים מתאימים. בין איזונים אלה    ,אכן .25

יר את החשש לפגיעה בתפקודה התקין של הרשות, פגיעה בפרטיות, ועוד. אלא שעילות  ניתן להזכ 

הדעת   שיקול  את  להפעיל  יש  העילות  מן  אחת  בהתקיים  ואף  בצמצום  לקרוא  יש  אלה  דחייה 

בבואה לשקול סירוב למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות  "לחוק הקובע כי   10בהתאם לסעיף  

ת הציבורית דעתה, בין היתר, לעניינו של המבקש במידע, אם ציין זאת  , תיתן הרשו9-ו  8סעיפים  

 מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, בבקשתו, וכן לעניין הציבורי שבגילוי המידע  

 .  "או שמירה על איכות הסביבה

 

העותר על  על הרשות מוטל הנטל להוכיח כי מתקיימת עילה לחיסוי המידע, ומקום שבו מצביע   .26

כך שקיים אינטרס ציבורי לגילוי המידע, שב הנטל אל הרשות ועליה להראות כי הפעילה איזון  

שלעניין השיקולים  בין  הישראלית    משרד  6013/04עע"מ  ) .ראוי  החדשות  חברת  נ'  התחבורה 

 .  )בע"מ

 

)וכאמור, אנו דוחים   בענייננו, גם אם חשיפת שמות העסקים וכתובותיהם מהווה פגיעה בפרטיות .27

  10איזון אינטרסים בהתאם לסעיף    וערכהשיקול דעת  וכיח כי הפעילה  , על הרשות להטענה זו(

הציבורי   כפי שהוסבר בהרחבה  לחוק חופש המידע המחייב שקילת האינטרס  במסירת המידע. 

גם אם יש  לעומת זאת,  שמירה על בריאות הציבור.    -לעיל מדובר באינטרס ציבורי ראשון במעלה 

פגיעה מסוימת בפרטיות, מדובר על פגיעה שולית ולכל היותר משקלה זעום מול האינטרס הציבורי  

ארגון הפרמדיקים נ' מגן דוד   3807-03-17הברור והמובהק לגלות את המידע )ור' לעניין זה עת"מ  

 (.אדום

 

הרשות כלל לא הבינה את מהות האינטרס הציבורי במסירת המידע. לטענתה  בענייננו, נדמה כי   .28

הועברו   ואלה  הביקורת  ותוצאות  הרשות  ידי  על  הביקורת  ביצוע  הינו  בבקשה  העיקרי  המידע 

כמבוקש ועל כן אין פגיעה בעניין הציבורי שבגילוי המידע. אכן, המידע המבוקש מאפשר ללמוד  

לשקיפות ומאפשר את בחינתה על ידי הציבור. אלא שהעניין    את אופן פעולתה של הרשות שמביא

הציבורי המרכזי בבקשה הינו בראש ובראש זכותו של הציבור לדעת מה המצב התברואתי של  

עסק כזה או אחר על מנת לקבל החלטה מושכלת האם ברצונו להנות משירותי מכירת המזון שהוא  

על רווחתו ועל    שמור לבראש ובראשונה על מנת    מציע או לאו. לפיכך, המידע המבוקש הינו חיוני

ואי חשיפתו פוגעת קשות בעניין הציבורי שבגילויו.    ציבור התושבים ברמת השרון,בריאותו של  

 לחוק.   10מכאן, שהרשות לא ביצעה את איזון האינטרסים הנדרש בהתאם לסעיף 
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לציבור,  עוד .29 הגלוי  עסק  רישיון  בעלי  בעסקים  מדובר  כי  הרשות  עמדו    קבלתושלצורך    טענה 

התברואתיות,   בביקורות  רישיוןהעסקים  בעלי  האינטרס    והיותם  על  לענות  מנת  על  מספקת 

מצבו   על  ללמד  כדי  עסק  רישיון  של  בקיומו  די  אין  ראשית,  המבוקש.  המידע  בבסיס  הציבורי 

לא כל ליקוי מסכן את    –התברואתי של העסק. עסק יכול שיהיה "תקין" גם כשישנם ליקויים  

מצבו   של  שבחשיפתו  הציבורי  העניין  אך  העסק,  של  רישיונו  שלילת  כדי  עד  הציבור  בריאות 

 התברואתי ובפרסומו עדיין קיים.   

 

ליקויים   .30 בו  שנמצאו  עסק  כדין  כלל  תברואתיים  ליקויים  בו  נמצאו  שלא  עסק  דין  אין  שנית, 

כל רבים.  תברואתיים  ליקויים  בו  שנמצאו  עסק  כדין  או  שלושת העסקים    תברואתיים מעטים 

עשויים להנות מרישיון עסק בתוקף, אולם השכל הישר קובע כי הציבור יעדיף לצרוך את מזונו  

בעסקים שמקפידים לשמור על בריאותו. זכותו של הציבור לבחור היכן לצרוך את מזונו, בין היתר  

ת בין  תוך השוואה בין מצבם התברואתי של העסקים השונים. חשיפת המידע תעודד את התחרו

העסקים השונים ותתמרץ את בעליהם לשפר את מצבם התברואתי ולתחזק אותו על מנת לשמר 

על בריאות   יתרום לשמירה  נוספים, דבר שבסופו של דבר  ואף למשוך אליהם צרכנים  לקוחות 

 הציבור.  

 
( לחוק  4)ב()9גם טענת הרשות לפיה הביקורות התברואתיות נופלות בגדר הסייג הקבוע בסעיף   .31

אי מסירת מידע בעקבות דיונים פנימיים דינה להידחות. הסייג האמור מתייחס    – פש המידע  חו

לדיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות וכיוצ"ב, דברים 

קבלת   לצורך  שניתנו  המלצה  או  עצה  טיוטה,  דעת,  חוות  וכן  פנימי  תחקיר  במסגרת  שנאמרו 

ט התייעצויות הקבועות בדין. תכלית הסייג היא לאפשר קיום דיונים כנים במסגרת  החלטה, למע

לא   מנת  על  בדיונים אלה,  חשיפתם האישית של המשתתפים  ולמנוע את  של הרשות,  פעילותה 

להכביד על יכולתם של עובדי הציבור להתבטא בפתיחות ולהתדיין ביניהם בחופשיות בעניינים  

 הטעונים החלטה.  

 

כפי    לעניינו.א רלוונטי  סעיף זה כלל לו  פנימי  ןדיו  הביקורות תברואתיות שמקיימת הרשות אינ  .32

שחלקן תקינות ובחלק אחר    , טכניות במהותןשנקבע על ידי בית המשפט: "המדובר בביקורות

ליקויים שנמצאו בסניפים שונים של הרשתות מבחינה תברואיתית, והוראה על דרכי התיקון של  

)עת"מ  הליקויים.   ליקויים.."  ובהם  שונים  תברואה  להיבטי    50991-11-19הדו"חות מתייחסים 

 לפסק הדין(.  31, בסעיף  שופרסל בע"מ נ' משרד הבריאות

 

ויודגש: הרשות לא סירבה למסור את הביקורות התברואתיות אלא אך ורק את שמות פרטי העסק   .33

גיל  כיצד  איפוא,  מובן,  לא  כתובותיהם.  ואת  ביקורת  מביא  שעברו  העסקים  וכתובות  שמות  וי 

 לפגיעה ממשית בעובדי הציבור שנטלו חלק בעריכת הביקורות התברואתיות.  
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"לצורך אכיפת הוראות חוק אף לשיטת הרשות ביצוע הביקורת התברואתית על ידי הרשות נועד   .34

". דהיינו, גם הרשות מודה כי  מתן רישיון עסק-רישוי עסקים ותוצאותיו משפיעות על מתן/אי

דעת   בחוות  פנימי, אלא  דיון  המתארת  בטיוטה  או  עיצוב  בשלבי  מדיניות  אין המדובר במסמך 

מוגמרת לכל דבר שיש לה השלכות משפטיות וכלכליות על בעלי העסקים )ללא תיקון הליקויים  

תוכנה או להפריע  לא יוכל העסק להמשיך ולעבוד(, ועל כן אין בפרסומה כדי לפגום במעמדה וב

לחופש דת ושוויון,    –חדו"ש    43828-02-17לדיונים שיתקיימו אודות יישומה )וראו לעניין זה עת"מ  

 נ' משרד המשפטים(.  

 
 לסיכום:

 

סירובה של הרשות למסור את המידע שביקשה התנועה לחופש המידע אינו עומד בקנה אחד עם   .35

ועם העובדה כי רשויות אח רות מסרו לנו את המידע. הרשות ממאנת  הוראות החוק והפסיקה 

להעביר את המידע ובכך חוטאת לתפקידה לשמור על בריאותו של ציבור תושביה. ואולם אפילו  

הרי    –ולא היא    –היו טיעוני הרשות יכולים להתקבל כעילות לכאורה לאי גילוי המידע המבוקש  

 שעילות אלה מתגמדות אל מול העניין הציבורי שבגילוי.  

 

האמור לעיל, ובטרם פנייה לערכאות השיפוטיות, אנחנו שבים ומבקשים כי הרשות תמסור    לאור .36

 יום ממועד פנייה זו.   30לידינו את המידע המבוקש תוך 

 

 

 

 דרי, עו"ד רחלי א

 התנועה לחופש המידע 
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 -  7נספח 
 
 
 

  7.11.2021התייחסות המשיבה מיום  
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1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 <Rachely Edri, CEO <rachely@meida.org.il :מאת

 :14:30Date‐ ב  2021בנוב׳  7יום א׳, 
 :Subject: Reרמת השרון  ‐בקשת חופש מידע בדיקות תברואה 

To: ניצן פרל <nitzan_p@ramat‐hasharon.muni.il> 
Cc:  התנועה לחופש המידע <foi@meida.org.il>, Yaara Winkler (Gmail) <winkler.yaara@gmail.com> 

 הי ניצן,   
 בסדר גמור, קיבלנו תשובתך החדשה לאחר שקראת את מכתבנו המפורט.   

 מניין הימים לצורך עתירה מנהלית יחל כעת.   

 כל טוב,  
 רחלי   

 :>hasharon.muni.il‐nitzan_p@ramat< מאת ניצן פרל  13:10‐ב  2021בנוב׳  7תאריך יום א׳,  ב  

 רחלי שלום,   

 , 20/10/2021במענה למכתבכם מיום   

 נשקלו הטענות שהועלו מטעמכם ועמדת הרשות נותרה בעינה.   

 בברכה,  

 עוזרת מכ"ל  |  יצן פרל, רו"ח  

 הממוה על חוק חופש המידע  

 עיריית רמת השרון   

 03-5483807טל:   
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 -  8נספח 
 
 
 

   של עיריות ירושלים וראשון לציוןמענה  
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תאריך 
ביקורת

מספר רחובשם העסק
רחוב

סטטוס תוצאה ביקורת
התיק

ציון ממצאי הליקוינושא הליקוי
הליקוי

דרישות לתיקון

היתר זמניתקין31דרך בית לחםאטליז-בני שלום04/04/2021

מתחדשלא תקין78דרך בית לחםפלאפל עובדיה04/04/2021

נדחהתזכורת51דרך בית לחםאמריקן פאי פיצה04/04/2021

מתחדשנמסר1העליהחניון מרכז הקונגרסים04/04/2021

מתחדשנמסר1העליהחניון מרכז הקונגרסים04/04/2021

נדחהתזכורת31כנפי נשריםמאפית נחמה04/04/2021

עיכובעסק נמצא סגור6וילנאי זאבמלון רמדה ירושלים04/04/2021

לא תוקנו ליקויים מתאריך מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים23בן יהודהאינגליש קייק04/04/2021
 05.12.2019

יש לזרז את התביעה
לא קיימת מבואהמבואה לשירותיםנדחההתראה בגין ליקויים23בן יהודהאינגליש קייק04/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו68דרך בית לחםמ.ס. עיצוב שיער04/04/2021

מתחדשתקין18הללארומה-קפה בר04/04/2021

נדחההתראה בגין ליקויים1המלך ג'ורג'קפה נאמן04/04/2021
לא תוקנו הליקויים שניתנו בתאריך מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים1המלך ג'ורג'קפה נאמן04/04/2021

 02.08.2020
יש להעביר לתביעה לאבי תןעמי

בטיפולהתראה בטרם הגשת כ"א7דוד המלךמלון מצודת דוד04/04/2021

מתחדשתקין3דהומיישלום פלאפל04/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א999קציר אהרוןמרכז לרנר לחינוך גופני04/04/2021

נדחהליקוים תוקנו1סולד הנריטהקפה הלל04/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור9אל-זהרא'קריספי פיש04/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור9אל-זהרא'קריספי פיש04/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור29דרך שכםימקא04/04/2021

לצמיתותתזכורת20אררטמינימרקט אררט04/04/2021

נדחהתקין150שד דיין משהאבי עיצוב שיער04/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור15סנט ג'ורג'מלון גרנד קורט04/04/2021

מתחדשתקין82דרך בית לחםבית מרקחת מוריה04/04/2021

מתחדשתזכורת24כנפי נשריםסאן רמו 04/04/20212

מתחדשליקוים תוקנו72דרך בית לחםמספרת אופיר חשמונאי04/04/2021

נדחהתזכורת66כנפי נשריםסטקיית המושונים04/04/2021

נדחהחוות דעת - אישור66כנפי נשריםפיצה לארי04/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור2אלקבץיוסל'ה04/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור2אלקבץיוסל'ה04/04/2021

בטיפולתקין31כנפי נשריםמיני מחניודה כנפי נשרים04/04/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית2דרך בית לחםצמיגי גן הפעמון04/04/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו8אורוגואיסל זול קרית היובל בעמ04/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3קרית מדערודריגז אקספרס04/04/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית11דרך בית לחםשטיפת בקעה04/04/2021

מתחדשנמסר38ניקנורמכבסת הנביא04/04/2021

מתחדשנמסר38ניקנורמכבסת הנביא04/04/2021

ישנה סחורה מונחת צמוד לשירותים יש להניחה על גבי מדפים.אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים3דהומייאספרסו הפרלמנט04/04/2021
מתחדשהתראה בגין ליקויים3דהומייאספרסו הפרלמנט04/04/2021

תיק פיקוחהרחקת סחורה1הללסנדו קווזין04/04/2021

נדחהתזכורת117פסח חברוניזול ובגדול04/04/2021

מתחדשנמסר2המרפאאיי אי גינומיקס בע"מ04/04/2021

מתחדשנמסר2המרפאאיי אי גינומיקס בע"מ04/04/2021

מתחדשנמסר5אליאב יעקבטרנס דיספליי אינק בע"מ04/04/2021

מתחדשנמסר5אליאב יעקבטרנס דיספליי אינק בע"מ04/04/2021

במקום קיים " מחסן " שברור של יכול לשמש כמחסן  ללא מחסן בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים21בן יהודהדרינק אן דונטס04/04/2021
ריצוף ללא טיח ללא צבע עם גג יביל עם הרבה חורים

עסק נמצא סגור21הרב זוויןבית ספר עטרת אסתר04/04/2021

עסק נמצא סגור21הרב זוויןבית ספר עטרת אסתר04/04/2021

מתחדשתקין74יפוארתור05/04/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה1הסדנאסיגמא מוטורס05/04/2021

לצמיתותתקין3פינסמכבסת הדוידקה05/04/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה26מחנה יהודהארומה05/04/2021

מתחדשתקין42אגריפסברמן05/04/2021
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נדחהעיכוב-אזהרה999קציר אהרוןמרכז לרנר לחינוך גופני05/04/2021

נדחהחוות דעת - אישור999קציר אהרוןמרכז לרנר לחינוך גופני05/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו1אביזוהרביג אפל פיצה05/04/2021

מתחדשנמסר8אביזוהרמקדונלדס05/04/2021

מתחדשתקין8אביזוהרמספרת גוז'ף פאשן05/04/2021

בטיפולתקין3אביזוהראניס רשת חנויות טבע05/04/2021

לצמיתותתקין286אגודת ספורט ביתרעולם הממתקים05/04/2021

מתחדשתקין16האיילמספרת אלעד05/04/2021

לצמיתותתקין136היהודיםמאפיית ביג'לה05/04/2021

תיק פיקוחתזכורת16חבדמכולת אמיר05/04/2021

מתחדשתקין104אל-שיח' ענבראטליז דענא.05/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון9999ראס אל עמודאבו כף05/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור32לחימלון דן ירושלים05/04/2021

מתחדשתקין6השער החדשמספרת ראמי05/04/2021

נדחהתזכורת212יפומעיין 05/04/20212000

לצמיתותתקין999אל-שיח' ענברמיני מרקט אלמלאק05/04/2021

מתחדשתזכורת123היהודיםזול טוב05/04/2021

בטיפולעסק נמצא סגור9סנט מרקסלותראן הוסטל05/04/2021

מתחדשתזכורת1גשר החייםהנקודה האמצעית05/04/2021

נדחהתקין21אגריפסבאשר05/04/2021

מתחדשתזכורת35עמק רפאיםפוקצה בר05/04/2021

מתחדשתקין1אל-שיח' ענבראבו אלהוא05/04/2021

מתחדשתקין127אל-שיח' ענבראיאס סנוקרוט05/04/2021

סגורעסק חוסל1בובר מרטיןבצלאל/קרנף05/04/2021

 אין הפרדה בי סוגי המזון.1ממצאיםנדחההתראה בגין ליקויים1השקמהקרייב סטרייט פוד05/04/2021
במקררים

 
 נמאוו ארגזי ירקות ישירות על.2

.הרצפה
 

.לא נמצא מפתח למחסן ולכן לא ניתן לערוך ביקורת.3

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון183דרך יריחומאפית אלמועגנת05/04/2021

סגורלא תקין202יפוחומוס יפו05/04/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת3קרית מדערודריגז אקספרס05/04/2021

מתחדשתקין5השקמהאורבן קפה05/04/2021

נמצא כי ישנו מחסן ממול לעסק ברח' יהודית 2 שיאנו מופיע מחסןנדחההרחקת סחורה113יפוהמוציא05/04/2021
הוחרמו כ 105 ק"ג בשר ועוף שהוקפאו בעסק לאחר שנאכשו טיפול במזוןנדחההרחקת סחורה113יפוהמוציא05/04/2021

נדחההרחקת סחורה113יפוהמוציא05/04/2021

מתחדשתקין206יפו05/04/20211.6

מתחדשתקין7התנופהסמלת05/04/2021

מתחדשתקין35השער החדשצ'ורוס קפה05/04/2021

 אין הפרדה בין מדור שטית הכלים למדור הטיפול.1ממצאיםהיתר זמניהתראה בגין ליקויים6השקמההמבורגר של שגב05/04/2021
בבשר

 
 לשמור על ביצוע הכנת המזון במדור המיועד לכך.2

בלבד
 

 שטיפת ירקות חתוכים לפני הגשה רק מתוך קערות ול ישר.3
 בתוך
.הכיור

 
 נדרש ניקיון יסודי.4

למטבח
 

 להימנע מהנחת קרטונים מזוהמים של הירקות על משטחי.5
היתר זמניתזכורת6השקמההמבורגר של שגב05/04/2021
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מלא סחורה בריצפה בכניסה לעסק בכל השטח.(אין מחסן חדר אוכל והגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה05/04/2021
לעסק).

 
אין הפרדה במקרר שתייה ואוכל 

מוכן.
 

יש לערוך ניקיון במקררים כולל הסלטיה.

טמפרטורה בסלטיה C15 בצוך המקררC09 גרוע
יש לתקן את הקירור 

במקרר.
 

יש לערוך ניקיון במנדף ולהמציא אישור על 
ניקוי ותקינות המנדף חתום על יד איכות 

הסביבה.
 

לערוך ניקיון בכל שטח חדר האוכל וההגשה. חסר דלת הפרדה בין המטבח לחדר מטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה05/04/2021
אוכל.

 
קים מקרר אחד משמש לכל המזון אין הפרדה בין מזון גולמי 
למזון מוכן . יש לערוך ניקיון וסדר במקרר ולהפריד בחלוקת 

מזון במקררים.

טמפרטורה במקרר C12 והמקרר מאוד גרוע
מלוכלך .יש לערוך ניקיון יסודי במקרר ולתן 

את 
הקירור.

 
קים קיור אחד במטבח .לא תקין יש להתקין 

עוד קיור ושולחן עבודה להכנת 
הסלטים.

 
מדפים מאוד מלוכלכים ועשויים מעץ יש  הציפסר מאוד מלוכלך וחסר מנדף מעל מטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה05/04/2021

 .
יש לנקות את הציפסר ולהמציא מנדף ולחליף את השמן בזמן.

גרוע

אין מחסן לעסק (המחסן בוטל מחסן ושירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה05/04/2021
 (

אין וינטה 
בשירותים

 
חסר נייר וסבון ידיים

גרוע

בהמתנהתקין13התנופהיוניק דורס05/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון66כנפי נשריםקורוס על האש05/04/2021

מתחדשתקין29פרופ' אבנר חי שאקיגל נתן05/04/2021

תיק פיקוחתזכורת8אביזוהרמורנו05/04/2021

תיק פיקוחתזכורת117אגריפסהשרוף05/04/2021

נדחהחוות דעת דחיה136אל-ת'וריסופרמרקט אבו גבריה בע"מ05/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3האשכולהנמר05/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון138אל-שיח' ענברמסעדת הים התיכון05/04/2021

מתחדשתקין20שד המאירימדיצי בכיכר06/04/2021

לצמיתותתקין28עמק רפאיםסנוקרסט כל זול המושבה06/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו37עמק רפאיםנאמן06/04/2021

מתחדשתקין23עמק רפאיםטחנת הקפה06/04/2021

מתחדשתקין40יפוארומה אספרסו בר06/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו15פארןסאם בייגל06/04/2021

מתחדשתקין42אגריפסברמן06/04/2021

יש להתקין מנורות חדשות ולהסדיר את כבלי נראו מנורות תלויות שבורות  ללא מכסיםאיוורור ותאורה במחסןבטיפולחוות דעת דחיה4שמאידבלין פאב אירי06/04/2021
יש לצבוע את המחסןמחסן העסק נמצא עם קירות משומניםמחסן בעסקבטיפולחוות דעת דחיה4שמאידבלין פאב אירי06/04/2021
יש לנקות את תעלות הניקוז בסוף כל יום תעלות הניקוז נצפו מאוד מלוכלכותמטבח העסקבטיפולחוות דעת דחיה4שמאידבלין פאב אירי06/04/2021

מתחדשנמסר9אל-זהרא'קריספי פיש06/04/2021

מתחדשנמסר9אל-זהרא'קריספי פיש06/04/2021

מתחדשתקין52הנוצריםמאפיית שאוור06/04/2021

לצמיתותתקין72הנוצריםמרטבט אל קודס06/04/2021

לצמיתותתקין6קריב יצחקאקאשה-מכון כושר06/04/2021

06/04/2021B.STYLE נדחהמסירת טופס/הזמנה1דרך ראמאללהבי סטייל

06/04/2021B.STYLE נדחהמסירת טופס/הזמנה1דרך ראמאללהבי סטייל

נדחהביקורת משותפת58דרך ראמאללהמ.ע.י בעמ06/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א58דרך ראמאללהמ.ע.י בעמ06/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו7פארןוופל בר06/04/2021
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יש לשמור על סדר וניקיון בכל שטח המטבח מטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים9שלמה המלךלוציאנה ממילא06/04/2021
בעסק.

 
לערוך ניקיון במקרר הכנות באזור 

הקונדטוריה.
 

ביצים יש להכניס למקרר .

לשמור את האריזה מקורית של הדגים סלמון בינוני
מעושן 
קפוא.

 
לשמור על הפרדה בין אזור טיפול בירקות לכל 

מזון אחר כמו טיפול בביצים 
 .

יש לדאוג לכסות את כל המזון המוכן שנמצא  לצמיתותתזכורת42אורוגואישני האופים א.מ. בעמ06/04/2021

מתחדשתזכורת9שלמה המלךביגה בוטיק06/04/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה99דרך ראמאללהמספרת קבאני06/04/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה99דרך ראמאללהמספרת קבאני06/04/2021

מתחדשנמסר2בן הללבלוברי06/04/2021

יש לנקות את תעלות הניקוזנמצאו תעלות ניקוז סתומות מליכלוךתעלת ניקוז ומחסומי ריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים12שמאיפישינזון06/04/2021
יש לתקן את החלוןנמצא חלון שבורמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים12שמאיפישינזון06/04/2021

מתחדשתקין24גנרל פייר קניגגלידת קאז06/04/2021

לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות06/04/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיפינתי06/04/2021

היתר זמניליקוים תוקנו27עמק רפאיםפומפידו06/04/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו3אורוגואיהבורגנים06/04/2021

נדחהתזכורת23דרך ראמאללהמכירת מכניות -אוסמא מסוודה06/04/2021

נדחהתזכורת23דרך ראמאללהמכירת מכניות -אוסמא מסוודה06/04/2021

מתחדשתקין36יפוצלבוקס06/04/2021

סגורעסק חוסל26גנרל פייר קניגוופל בר06/04/2021

מתחדשתקין8קריב יצחקסופר פארם06/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור24גנרל פייר קניגבורגרסבר06/04/2021

נדחהתזכורת4לויד גורגמלון המושבה06/04/2021

היתר זמניתיעוד העסק69עטרותהסעות רעים בע"מ06/04/2021

היתר זמניתיעוד העסק69עטרותהסעות רעים בע"מ06/04/2021

נדחהתזכורת3דרך ראמאללהלאיתנג קנדלז בע"מ .06/04/2021

נדחהתזכורת3דרך ראמאללהלאיתנג קנדלז בע"מ .06/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א66ירמיהואלירן יעקב דואיב06/04/2021

נדחההתראה בטרם - הפרת צו66ירמיהואלירן יעקב דואיב06/04/2021

נדחהתיעוד העסק66ירמיהואלירן יעקב דואיב06/04/2021

ללא איורוראיוורור ותאורה במחסןנדחההתראה בגין ליקויים19הללשפשוואן06/04/2021
יש לדאוג לתיקון דוד החשמלבברזי המים לא היו מים חמיםזרימת מים חמיםנדחההתראה בגין ליקויים19הללשפשוואן06/04/2021
מחסן קטן  ללא גובהגובה המחסןנדחההתראה בגין ליקויים19הללשפשוואן06/04/2021
מוזנח  קטן ואינו מתאים  למחסןמחסן בעסקנדחההתראה בגין ליקויים19הללשפשוואן06/04/2021
גישה למחסן (שטח משותף) מלוכלך ומוזנח מאוד- באחריות מחסןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים24גנרל פייר קניגפיש אנד ציפס06/04/2021

הנהלת 
הקניון

 
 אין הקפדה על הפרדה בין מזון גלמי למוכן. במקרר שלמדור -מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים24גנרל פייר קניגפיש אנד ציפס06/04/2021

 דגים נמצאו סלטים מוכנים, על משטח העבודה נמצא סיר עם
 מזון
מוכן

 
.במדור ירקות נמצאו ירקות לא שטופים  -

ניתן הסבר מפורט על הקפדת ההפרדה 
ומניעת זיהום צולב

תיק פיקוחתקין24גנרל פייר קניגבי פרש06/04/2021

תיק פיקוחתזכורת24גנרל פייר קניגוופל בר06/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים5פארןאניס06/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון5פארןאניס06/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1דרך ראמאללהדרים ווש06/04/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1דרך ראמאללהדרים ווש06/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1דרך ראמאללהמוהנד ראזם06/04/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1דרך ראמאללהמוהנד ראזם06/04/2021
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 אין מתקן לסבון נוזלי במדור הטיפול.1דרישותנדחההתראה בגין ליקויים10בית יעקבמחנה יהודה07/04/2021
בעוף

 
 להחליף צינור מים ( של גינה) לצינור.2

תקני
 

 לא יצמאו חפצים של קשורים למזון.3
במטבח

 
.לתקן אריחים שבורים.4

חכמת הבורקס 07/04/2021
גבינאז'

 להזיז את פתח הארובה ( שרשור)( לצד האחר של הבניין.1דרישותמתחדשהתראה בגין ליקויים24מחנה יהודה
 ולהגביהה כ 3

.מטר
 

.לפנות חפצים ולנקות את החצר האחורית.2
מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט8הפסגהאכסנית בית וגן07/04/2021

מתחדשתקין8יחזקאלאבי הכי טוב07/04/2021

סגורתזכורת68יפוסטודיו קארין07/04/2021

מתחדשתקין92הרב עוזיאלמספרה דבי07/04/2021

מתחדשתקין8יחזקאלאבי אחי טוב07/04/2021

מתחדשתקין1אביזוהרקפה גרג07/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט1אביזוהרקפה גרג07/04/2021

תיק פיקוחהחלפת בעלים150אל ואדבית קפה עיר השלום07/04/2021

לצמיתותתקין1אל ארמןאודבשיאן פיקי.07/04/2021

בטיפולביקורת משותפת9פארןאין בורגר07/04/2021

בטיפולהרחקת סחורה111הרב עוזיאלמינימרקט עוזיאל בעמ07/04/2021

תיק פיקוחתזכורת7יחזקאלאנגל H בייגל07/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א87אל ואדמסעדת אלתאג07/04/2021

העסק הגיש תוכנית חדשה מחכה לאישור מטבח קטן ואינו מאפשר עבודה תקינה ע"פי  הנחיות משרד הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית נדחההתראה בגין ליקויים15בן הללג'אסט מיט07/04/2021
במטבח נראתה טחינת בשר המשמש לכמה ימים מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים15בן הללג'אסט מיט07/04/2021

 
מטבח קטן מאוד ואין אפשרות לטחון 

במקום
 

 .

נדחהביקורת משותפת24גנרל פייר קניגסטקיית גינגי07/04/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה58יפוקופיז07/04/2021

ישנם קילופים בקירות העסק יש מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים2תפארת ישראלרובע מרקט07/04/2021
לצבוע

 
ישנם מספר חפצים שאינם שייכים לעסק יש להוציאם.

אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים2תפארת ישראלרובע מרקט07/04/2021
מתחדשתזכורת9בית הדפוספיצה הרכס07/04/2021

העסק נמצא  מלוכלך ריצפה מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים9ברוכים שמואלמיני מרקט  ברוכים07/04/2021
רטובה.

 
נמצטאו חזרות של מוצרי חלב זרוקים בשקית בריצפה ליד 

מתחדשלא תקין31יפופסגת הפלאפל07/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3איחוד הכפרמכולת נווה השלום07/04/2021

מתחדשתקין3איחוד הכפרמכולת נווה השלום07/04/2021

מתחדשתקין5איחוד הכפרסטריט קפה07/04/2021

תיק פיקוחתיעוד העסק3איחוד הכפרמסעדת עמירה07/04/2021

נדחהתקין15תפארת ישראלזיסלק07/04/2021

נדחהעסק חוסל86הרב עוזיאלמאפיית נחמה07/04/2021

תיק פיקוחהחלפת בעלים44אל ואדמסעדת אסוואן07/04/2021

נדחהתקין113יפוהמוציא07/04/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א1מעלות המדרשהפלאפל07/04/2021

תיק פיקוחהחלפת בעלים110הגיאקיוסק אלאמיר07/04/2021
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הריצפה שלפני השרותים אינה שלמה,אין הפרדה בין המבוא מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים5המקובליםדלי גריל07/04/2021
השרותים לחדר הכנת המזון.

יש לדאוג לנקיון יסודי במקררים כולל תעלת הניקוזמטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים5המקובליםדלי גריל07/04/2021
מתחדשתקין224יפוהולי בייגל07/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו1הלני המלכהמוריס07/04/2021

נמצאו עוגיות שלא הותווה תוקף ותאריך ייצור על הקופסאות ביקורת בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים29האומןלחם פיינגולד בע"מ07/04/2021
המוצגות למכירה.

מצב תברואי נמצא תקין בזמן הביקור

מתחדשתקין16תפארת ישראלשיש קבב07/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה07/04/2021

מתחדשתזכורת70יפועלמא07/04/2021

נמצאו ביצים שלא בקירור מצב תברואימתחדשהתראה בגין ליקויים3איחוד הכפרמסעדת עמירה07/04/2021
(חתומות)

 
אין התוויית תאריכים על מזון במקרר. נמצא מנות של סלט 

כרוב אדום במקרר לעוף 
גולמי

 
ירקות לא שטופים במקרר

מתחדשתקין72אגריפסאהרלה קרפ בורלה07/04/2021

מתחדשתקין7פארןשמאלץ07/04/2021

נדחהביקורת משותפת8אביזוהרהשמן07/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט37רחובות הבוכריםמשתלם07/04/2021

מתחדשהתראה בטרם הגשת כ"א37רחובות הבוכריםמשתלם07/04/2021

בהמתנהליקוים תוקנו16תפארת ישראלפיצה בר07/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט7אזור תעשיה עטרותא.ע. שאיבות ביוב בעמ07/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1מעלות המדרשהסוואף זיד07/04/2021

נמסר132שמואל הנביאיעקב דיין07/04/2021

נמסר132ש שמואל הנביאאבנר07/04/2021

לצמיתותתקין28עמק רפאיםסנוקרסט כל זול המושבה08/04/2021

בטיפולתקין62אגריפסממתקי ארז08/04/2021

מתחדשתקין37עמק רפאיםנאמן08/04/2021

מתחדשתקין61הרב הרצוגג'קו קנטי08/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט11בן יהודהסאם בייגל'ס08/04/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה5הסדנאמפגש הסדנא - קוקה קולה08/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון53דרך בית לחםטוטו מפעל הפיס מוזס מוריץ08/04/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה33דרך בית לחםאלי מן08/04/2021

נדחהתקין61הרב הרצוגיניב לוי08/04/2021

מתחדשתקין22בית הדפוסממתקי אלי חיים08/04/2021

לצמיתותתקין61הרב הרצוגפפארצ'י08/04/2021

מתחדשתקין27השישה עשרקובי בן חיים08/04/2021

מתחדשתקין105דרך חברוןליאור קרדי08/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו83אגריפסאריכא סביח08/04/2021

מתחדשתזכורת4בוליביההדייג הטברייני08/04/2021

מתחדשחוות דעת - אישור9בית הדפוספיצה הרכס08/04/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון31יהודהמעדניית שרוולה08/04/2021

מתחדשתקין105דרך חברוןקצפת08/04/2021

היתר זמניתקין27עמק רפאיםפומפידו08/04/2021

נדחההגשת תביעה משפטית2אל-מוטלהקבוצת גולאני - רשת חומרי בניין08/04/2021

מתחדשתקין101אגריפסקרל ברג  רשתות בעמ08/04/2021

יש צבוע את קירות העסק באיזור מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים39הפסגהזול ובגדול08/04/2021
המקררים

 
יש לנקות את המקרר החלבי

יש להשלים תקרה חסרהתקרהנדחההתראה בגין ליקויים39הפסגהזול ובגדול08/04/2021
יש להתקין רשתות בחלון השירותים ובמרפסת בה מאוחסנים רשתותנדחההתראה בגין ליקויים39הפסגהזול ובגדול08/04/2021

מתחדשתיעוד העסק113אגריפספאוור קופי וורקס08/04/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון39ילין דודטיפ טופ08/04/2021

מתחדשתזכורת39ילין דודטיפ טופ08/04/2021
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נמצאו קופסאות סלטים וקוגל אשר שייכים לחב' סלט פריינד קבלת סחורה לעסק ממקור יצרנינדחההתראה בגין ליקויים2החידאפיסטוקס08/04/2021
ללא תארילך ייצור וללא תאריך תפוגה כמו כן נמצאו מוצרים 

רגישים ארוזים כגון שוקולדים ריבות קרם וניל של חב' נבט את 
מתחדשתקין24גנרל פייר קניגפרנה08/04/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיבית הפירות08/04/2021

מתחדשתקין39השישה עשרפיצה ריקרדו ופלאפל08/04/2021

ישנם שני מדורים(כלים ושטיפת ירקות) אין מקרר הפשרה תכנית עסק מתאימה למציאותמתחדשהתראה בגין ליקויים61הרב הרצוגפלאפל הרצוג08/04/2021
במטבח,מחסן ללא תאורה

ישנם שני מדורים:שטיפת כלים ושטיפה והכנת ירקותהפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים61הרב הרצוגפלאפל הרצוג08/04/2021
מתחדשתקין25השישה עשרקינג בוטיק08/04/2021

נדחההתראה בגין ליקויים19הללשפשוואן08/04/2021

מתחדשתקין12בית הדפוסאניס08/04/2021

מתחדשתקין92דרך בית לחםמכון יופי אבישג קוסמטיקה מקצועית08/04/2021

תיק פיקוחתקין24גנרל פייר קניגסלט בר08/04/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א1הללסנדו קווזין08/04/2021

חסר סבון ונייר לניגוב ידייםשירותיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים37הפסגהסושי בית וגן08/04/2021
יש להקפיד על שילוט נכון בכל המדוריםהפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים37הפסגהסושי בית וגן08/04/2021
נמצאו קרטונים על משטח העבודהמשטחי עבודהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים37הפסגהסושי בית וגן08/04/2021
חסרה רשת צפופה בחלון המטבחרשתותתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים37הפסגהסושי בית וגן08/04/2021

סגורעסק חוסל74שכ עמק רפאיםאביזרי רכב גלאל08/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון73דרך בית לחםהבן של הקצב08/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון111אגריפסשוק הביתה08/04/2021

קיים מטבח קטן להכנת שתייה חמה. לא נמצא מזון מבושל מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים6יד חרוציםמועדון חברים08/04/2021
בזמן 

הביקור
 

על הקיר החיצוני הותקן מזגן שמפריע למשאיות להיכנס לחניון 
הסמוך לצורך פריקת סחורה תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6יד חרוציםמועדון חברים08/04/2021

סושי ללא תנאים 08/04/2021
נאותים

ארין חלוקה למדורים, תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים6יד חרוצים
 

כיור אחד לכל 
הפונקציות

 
אין 

מנדף
 

הותקנה וונטה שמוציאה ריחות לחצר וחניון של הבניין

בעל העסק נדרש להפסיק את פעילות העסק 
לאלתר

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6יד חרוציםסושי ללא תנאים נאותים08/04/2021

לצמיתותליקוים תוקנו10אחינעםאברהם יחזקאל11/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון113בית וגןחלב ודבש11/04/2021

מתחדשתקין101ים סוףפיצוחי סנהדריה11/04/2021

לצמיתותתקין64אגריפסמשקאות המשמח11/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א18יד חרוציםמספרת פרידה11/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א1בורלא יהודהקפית בגן הבוטני11/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א18יד חרוציםקניון ישראל (קנ-אל )11/04/2021

מתחדשתקין24גנרל פייר קניגארומה  קפה11/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון49דרך חברוןמר הווקה11/04/2021

נדחהתזכורת1שד גולדה מאירפיצה סיטי11/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור5יד חרוציםמרקש11/04/2021

לצמיתותתקין112יפושלאם ביוטי טבלינים11/04/2021

מתחדשתקין130רחמילביץ משהאסף נגד מספרה11/04/2021

מתחדשתזכורת130רחמילביץ משהמאפיית ראשית דגן11/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט130רחמילביץ משהמאפיית ראשית דגן11/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט130רחמילביץ משהמאפיית ראשית דגן11/04/2021

העסק נראה לא מסודר  ולא נקי  סחורה נמצאת בריצפה ניקיון כללילצמיתותהתראה בגין ליקויים2הרב בלויזול כאן11/04/2021
 .

מקרר חלבי מלוכלך מאוד
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נמצאו ביצים טריות במקרר מצב תברואינדחההתראה בגין ליקויים24גנרל פייר קניגסטקיית גינגי11/04/2021
סלטים

 
במקרר הפשרה נמצא סיר עם שועית מוכנה לאכילה

יש להקפיד על הפרדה בין מזון גולמי למוכן גרוע
בכל תהליכי ההכנה: אחסון, קירור וטיפול טרמי

לצמיתותתקין15שכ שדה תעופה עטרותמפעל קפה אלבייק11/04/2021

מתחדשתקין26גנרל פייר קניגמוצצים11/04/2021

נדחהתזכורת66כנפי נשריםסטקיית המושונים11/04/2021

סגורעסק חוסל22יד חרוציםבונאפטיטו11/04/2021

סגורתקין51שכ שדה תעופה עטרותמאפית סמארה11/04/2021

מתחדשחוות דעת - אישור19בית הכרםמשק עפאים לחקלאות11/04/2021

יש לנקות את המגשים ועגלות המגשיםמגשים נמצאו מלוכלכים משומנים ושחוריםמגשי תנורמתחדשהתראה בגין ליקויים101ים סוףמאפיית סנהדריה11/04/2021
מתחדשתקין5שכ שדה תעופה עטרותסנוקרוט11/04/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםפיצה האט11/04/2021

תיק פיקוחתקין21יד חרוציםסמוקלנד11/04/2021

נדחהליקוים תוקנו12אחינעםברכת סנהדריה11/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון5ריבלין יוסףזוליס11/04/2021

מתחדשעסק חוסל104יפוהסנדק11/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א18יד חרוציםניו דלי11/04/2021

מתחדשתיעוד העסק113אגריפספאוור קופי וורקס11/04/2021

בטיפולתזכורת101דרך חברוןפיצה עגבניה11/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו101דרך חברוןרולדין11/04/2021

מתחדשתזכורת101דרך חברוןאדם דניאל11/04/2021

מתחדשתקין90הרב עוזיאלתבליני עזורא בעמ11/04/2021

נדחהתקין101דרך חברוןאבנר דגים11/04/2021

בזמן הביקור לא היה מפתח למחסן לפי טענתו של העובד מחסן ושירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים103דרך חברוןפיצה בוכמנס11/04/2021
(יערך ביקור נוסף 

לבדיקה)
 

חסר נייר וסבון ידיים 
 .

אין אוורור בשירותים הוינטה לא תקינה

גרוע

יש לערוך ניקיון בכל שטח העסק שטח עסקמתחדשהתראה בגין ליקויים103דרך חברוןפיצה בוכמנס11/04/2021
 .

לערוך ניקיון וסדר 
במקררים.

 
אין הפרדה במקרר בין הגבינות למזון ושימורים.

בכניסה לעסק נמצאו סחורה בריצפה ארגזי בינוני
שתיה וקרטונים יש להכניס אותם למחסן על 

גבי 
מדפים.

 
לשמור על הייגנה אישית

נדחהליקוים תוקנו14עטרותמסעדת סנוקרוט11/04/2021

בטיפולהתראה בטרם הגשת כ"א5ריבלין יוסףאסקו בר11/04/2021

מתחדשתזכורת105אגריפסנחמה בשוק בע"מ11/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט5שרגאי זלמןהמרכז למורשת מלחמת ששת הימים שחרור ירושלים ואיחודה11/04/2021

תיק פיקוחתקין24גנרל פייר קניגתירס הדר11/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1בורלא יהודהגומא ארועים בגן בע"מ11/04/2021

יש לאחסן את הסחורה שמונחת על הרצפה במחסן.אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים5עטרותסמא מרקט11/04/2021
תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים5עטרותסמא מרקט11/04/2021

תיק פיקוחתזכורת5עטרותחומוס סמארה11/04/2021

11/04/2021L'epicerie de Jerusalem תיק פיקוחתזכורת18יד חרוציםהחנווני בירושלים

תיק פיקוחתזכורת18יד חרוציםשרה ארזי11/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1בורלא יהודהדלי גארדן11/04/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית6יד חרוציםמועדון חברים11/04/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור6יד חרוציםהכנת סושי ללא תנאים נאותים11/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון64אגריפסרויאל קריים11/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו22האגוזאברהמי יוסף12/04/2021

לצמיתותתקין15אליהו יעקב בנאיטלר12/04/2021

מתחדשתקין10התותפסטה בסטה12/04/2021

מתחדשנמסר3לונץ משהביג אפל פיצה12/04/2021

מתחדשנמסר7פינסמספרת יוסי12/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור6עליאשטטיאנה12/04/2021

סגורעסק חוסל1מוזיאון ישראלש.י קפה12/04/2021

מתחדשתקין1אביזוהרסופר-פארם12/04/2021
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מתחדשנמסר1אביזוהרקפה גרג12/04/2021

לצמיתותתקין1הלטיניםקאלותי סלימאן12/04/2021

בטיפולתקין37עומר אבן כתבכלואתי12/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור42איחוד הכפרבית מרקחת בית צפאפה12/04/2021

מתחדשנמסר1שד דיין משהסקיצה12/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו42גרשון מאירשלום פלאפל12/04/2021

נדחהתקין40לטין פטריאכטפיצה יעקוב12/04/2021

נדחהתזכורת13דורות ראשוניםמלון ארתור12/04/2021

נדחהתקין55קובוביפיצה לארי12/04/2021

היתר זמניתזכורת4בוליביהיעקב ובנו12/04/2021

בטיפולתקין33דרך בית לחםאיתן אבשלום12/04/2021

בטיפולליקוים תוקנו40איחוד הכפרמאפיית אבן אלבלד12/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו101דרך חברוןהבורגנים וחומוס בר12/04/2021

לצמיתותתקין101דרך חברוןתבלין ובוטן12/04/2021

מתחדשנמסר28הללצ'ילי12/04/2021

נצפתה העברת עוגות קרם מרכב שאינו רכב קירור לעסק שינע מזון בקירורנדחההתראה בגין ליקויים10סלומון יואל משהקפה נפוליאון12/04/2021
בשם 

נפוליאון.
 

בעל העסק הוזהר ןהובהר לו מה המשמעויות 
 .

מתחדשנמסר9בית הדפוספיצה הרכס12/04/2021

מתחדשתקין101דרך חברוןנטלי משי - מדיקל&ביוטי סנטר12/04/2021

תיק פיקוחעסק חוסל99אל-תווחיד סמ2ירקות מגדל בל12/04/2021

מתחדשתקין92אל-תווחיד סמ1מספרה12/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו30איחוד הכפראלבורג'12/04/2021

נדחהליקוים תוקנו101דרך חברוןג'פאן ג'פאן12/04/2021

12/04/2021jaffa60נדחהתיעוד העסק12עזרת ישראל

מתחדשליקוים תוקנו101דרך חברוןבאבוש12/04/2021

נדחהתזכורת117פסח חברוניזול ובגדול12/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים71איחוד הכפרבית צפאפה סנטר12/04/2021

תיק פיקוחתזכורת8האגוזשווארמה טבעונית12/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט7אזור תעשיה עטרותא.ע. שאיבות ביוב בעמ12/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון9האגוזליקא פיצה12/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון9האגוזליקא פיצה12/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון109אגריפסגלובל פארם12/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון109אגריפסגלובל פארם12/04/2021

מתחדשתקין9השקדמזרחי יותר מפיצוחים13/04/2021

בהמתנהעסק חוסל13יוסי בן יועזרבוטיק בבס13/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו79עץ חייםתבליני פרג13/04/2021

תיק פיקוחתזכורת1אלישרמספרת סן רמו13/04/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה22יוסי בן יועזרסופר עדיקה ניסים13/04/2021

מתחדשתקין33דרך בית לחםאלי מן13/04/2021

נדחהתזכורת5עליאשאוכלים אצל שמיל13/04/2021

מתחדשנמסר6עליאשטטיאנה13/04/2021

מתחדשתקין1סולד הנריטהמסעדה מפגש שאול13/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור31אל מוקדסיאפגאני יוסף13/04/2021

13/04/2021.B.B.Q -במטבח:ישנו מקרר הפשרת בשר מקולקל ויש לדאוג לנקיון מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים1המקובליםברביקיו
יסודי של 
המקררים

 
חסר מבוא לשרותים בעסק 

 
ישנה אחסנת סחורה (בקבוקי שתיה) על הרצפה ,בשעת 

הבקורת לא נמצא מחסן 
 .

אין מד אינדיקטורי במקרר הסלטים בכניסה. 13/04/2021.B.B.Q -הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית נדחההתראה בגין ליקויים1המקובליםברביקיו
המאושרת

ישנם שני מדורים:שטיפת כלים ושטיפת ירקות נעשית באותו 
מדור ,חסר מדור נוסף.
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חסרה דלת מחסן העסקבטיפולהתראה בגין ליקויים2המשורר אצגשפע רמות13/04/2021
למחסן

 
יש לערוך ניקיון 

וסדר
 

סחורה מונחת על הרצפה - יש להרים ע"ג מדפים/משטחים

מכירת מוצרים מוכנים למאכל נמצא סלומון מעודן קפוא מקררבטיפולהתראה בגין ליקויים2המשורר אצגשפע רמות13/04/2021
שהופשר 

 
כניסה למחסן חסרה דלת ומשקוףמחסןנדחההתראה בגין ליקויים2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021
נמצאו בדלי סגריות - אין לעשן תעלת ניקוזנדחההתראה בגין ליקויים2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021

בעסק
 

יש לנקות התעלה
חסר משקל ומכונת אריזה במח' הבשרציוד בעסק עפ"י התכניתנדחההתראה בגין ליקויים2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021
חסר סבון לשטיפת שרותיםנדחההתראה בגין ליקויים2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021

ידיים
 

אין חשמל
במח' הבקר - מקרר נמצא מזוהם  יש לנקות מקררנדחההתראה בגין ליקויים2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021

 
חסר פנל במשקוף דלת  

הוטרינה
 

יש לתקן רצפה ואריחים שבורים באיזור מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021
הבקר

 
יש לטייח התקרה

נדחההרחקת סחורה2ההעברהבירכת שמיים13/04/2021

מתחדשתזכורת2ההעברהבסט פיצה13/04/2021

לצמיתותתקין18האחיםקיוסק סניקרס13/04/2021

לצמיתותהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון14האחיםבנת אלבלד13/04/2021

כיורים עפ"י התכנית המאושרתמתחדשהתראה בגין ליקויים23הללהסלטייה13/04/2021
מטבח נמצא לא מסודר  קרטונים בריצפה ומיכלי פלסטיק עם מטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים23הללהסלטייה13/04/2021

סגורתיעוד העסק3הפרסהסקיי ג'ים13/04/2021

סגורתקין3הפרסהסקיי ג'ים13/04/2021

ממלכת החלבה-  13/04/2021
סניף עח 46

לא תימצא סחורה בחזית העסק ללא כיסוי או מתקן סגורשמירת מוצריםמתחדשהתראה בגין ליקויים46עץ חיים

בטיפולתקין3הפרסהגוונים13/04/2021

מתחדשתזכורת2תפארת ישראלרובע מרקט13/04/2021

במקרר קטן נמצאו סלמון מעושן הואקום עם  מיכלי רטבים הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים28הללבגט סבתא13/04/2021
מפלסטיק וזכוכית שאינם 

סגורים.
 

נמצא סיר עם שקשוקה במקרר  גבינות וירקות
נדחהמסירת טופס/הזמנה13יוסי בן יועזרבאגט הפעמון13/04/2021

קופי ברייק 13/04/2021
COFFEE BREAK

יש לדאוג לצביעת הקיר תקינות קירות ותקרה במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים2תפארת ישראל
במטבח

 

קופי ברייק 13/04/2021
COFFEE BREAK

יש לדאוג להשלמת התקרה וצביעת הקירות.מחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים2תפארת ישראל

מתחדשתזכורת18יד חרוציםפיצה האט13/04/2021

מתחדשתקין6המשורר אצגממתקי אלחנן13/04/2021

נדחהתזכורת3גלרנטר מנחםשפע זול13/04/2021
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מתחדשתקין10דוד המלךמרוין13/04/2021

מתחדשתקין5אלישראיביס ירושלים במרכז ירושלים13/04/2021

מתחדשתקין11האפרסקהיזדי13/04/2021

סגורתזכורת10הסדנאתפוס מנה13/04/2021

נדחהתזכורת5המקובליםדלי גריל13/04/2021

נדחהלא תקין34יפוקופי בין13/04/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה5הרכבאלי ממו13/04/2021

נדחהליקוים תוקנו114שמואל הנביאאליז13/04/2021

סלטים  רטבים ירקות חתוכים  וירקות שאינם שטופים נראו הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים3לונץ משהזלמנ'ז13/04/2021
במקרר קטן ללא הפרדה

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון4רמז דודמטרו טרמינל13/04/2021

תיק פיקוחתקין10הסדנאתפוס מנה13/04/2021

תיק פיקוחתזכורת23יוסי בן יועזרמספרת סוהא13/04/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית23יוסי בן יועזרמספרת סוהא13/04/2021

מתחדשתקין13יוסי בן יועזרמספרת אור זקן13/04/2021

מקרר נקניקים וגבינות נמצא ליד הקיר ולא מופיע שטח מכירהנדחהחוות דעת דחיה11אלמדינה מונורהסופר פראס13/04/2021
בתוכנית.

 
במקרר נמצאו גבינות פרוסות ונקניק פרוס בחבילות פרוס 

מראש ללא התויה.

חלון שבור ולא אטום בפני מחסןנדחהחוות דעת דחיה11אלמדינה מונורהסופר פראס13/04/2021
מזיקים

 
סחורה על הרצפה

קיים שרתים יחיד במקום 2 אין דלת מפרידה ואין כיור כמו שרותיםנדחהחוות דעת דחיה11אלמדינה מונורהסופר פראס13/04/2021
בתוכנית.

 
השרותים הפכו למחסן כאשר כל הסחורה על הרצפה ולא 

רישיון זמניהתראה בטרם הגשת כ"א1דרך שעפאט סמ3מערד אבו סנינה13/04/2021

נדחהתקין50הרכבדן משה שירותי רכב בע"מ13/04/2021

תיק פיקוחתקין18יד חרוציםשרה ארזי13/04/2021

מתחדשחוות דעת - אישור67דרך שועפאטאל כרמל לפירות וירקות13/04/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור6יד חרוציםהכנת סושי ללא תנאים נאותים13/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון13יוסי בן יועזרשימיס13/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון25טהא חוסייןמספרת חמיס ביטוני13/04/2021

תיעוד העסק39ילין דודטמבור13/04/2021

יש לנקות את המקרריםמקררים נמצאו מלוכלכיםומשומניםמקררי שתיה קלה ומקרר חלבינדחההתראה בגין ליקויים8פרי חדשמאפית אביחיל18/04/2021
נראתה סחורה ובקבוקי שתיה כל הריצפה אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים35צפניהאברהמי שמואל18/04/2021

 
יש להציב את הסחורה בעסק ע"ג משטח 

מתכת 30 ס"מ מעל הריצפה

סגורעסק חוסל16קרן היסודפסנדי דניאל18/04/2021

היתר זמניעסק נמצא סגור999ככר דוד מרדכי מאירמרכז ציפורי18/04/2021

נראו עגלות ומגשים מאוד מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים1חנהגרליץ מן18/04/2021
מלוכלכים.

 
נראו ארגזי עוגות בריצפת העסק 

 

יש לנקות את העגלות 
והמגשים.

 
אין להניח סחורה בריצפה

לצמיתותתקין31אורוגואיפרי כל18/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור25שחראישלום רימונים ירושלים18/04/2021

מתחדשתקין3אורוגואיסופר זול היובל מרלבורו18/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור4וילנאי זאבגני ירושלים18/04/2021

יש לדאוג לצביעת התקרה.מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואימיני מרקט כשר18/04/2021
ישנה סחורה מונחת על הרצפה בעסק ובמחסןאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואימיני מרקט כשר18/04/2021

מתחדשחוות דעת - אישור29דרך שכםימקא18/04/2021

מתחדשחוות דעת - אישור4רמז דודהתחנה הראשונה בעמ18/04/2021

נדחהתזכורת1דרך רביןארומה אספרסו בר18/04/2021

מתחדשהתראה בגין ליקויים4רמז דודרי בר18/04/2021

לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות18/04/2021
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נדחהתקין4רמז דודוניליה18/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט24גנרל פייר קניגאושר עד קניון הדר18/04/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיפינתי18/04/2021

לא מתייקים את כל האישורים עבור מצילים, לרבות עבור מצב הבטיחות בהתאם לתקנותמתחדשהתראה בגין ליקויים50דרך בית לחםבית מוזס18/04/2021
מצילים שאינם עובדים קבועים בבריכה.

להקפיד על תיוק ומעקב עבור כל האישורים 
המעידים על כשירות אנשי צוות בבריכת 

מתחדשתיעוד העסק113אגריפספאוור קופי וורקס18/04/2021

נדחהתזכורת4לויד גורגמלון המושבה18/04/2021

נדחהתזכורת4לויד גורגמלון המושבה18/04/2021

מתחדשתזכורת79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה18/04/2021

מתחדשתקין123יפוקראנצ'יפס18/04/2021

תיק פיקוחתקין24גנרל פייר קניגפיש אנד ציפס18/04/2021

נדחהתזכורת6בן סיראמלון בן סירא18/04/2021

בהמתנהתקין1אורוגואיהמספרה של רומי18/04/2021

תיק פיקוחתזכורת18בית הדפוסאיזי קאר18/04/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון37תחכמוניסופר חסד18/04/2021

לא תקין41תחכמונימכבסה18/04/2021

תיעוד העסק48אדניהו הכהןמלון18/04/2021

תיעוד העסק48אדניהו הכהןמלון18/04/2021

לא תקין41תחכמונימכבסה18/04/2021

סגורהתראה בטרם - הפרת צו34גרשון מאירקראנץ באגט19/04/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט7פארןשמאלץ19/04/2021

בטיפולמסירת הודעה לצו סגירה123יפומאפיית קלדרון20/04/2021

בטיפולביקורת משותפת123יפומאפיית קלדרון20/04/2021

היתר זמניביקורת משותפת11זנגוילבריכת בית טיילור20/04/2021

היתר זמניעסק נמצא סגור11זנגוילבריכת בית טיילור20/04/2021

היתר זמניביקורת משותפת105הרב הרצוגבית הנוער העברי בירושלים20/04/2021

היתר זמניהתראה בגין ליקויים105הרב הרצוגבית הנוער העברי בירושלים20/04/2021

חסר חומר חיטוי כלי עבודה כללימתחדשהתראה בגין ליקויים5הלני המלכהאמנות ניקוב הגוף20/04/2021
בעסק

 

בטיפולחוות דעת - אישור4שמאידבלין פאב אירי20/04/2021

מתחדשנמסר5אליאב יעקבמאפיות יעלה20/04/2021

מתחדשהתראה בגין ליקויים28הללג'חנון בר20/04/2021

מתחדשתקין9הלני המלכהמכון ליידי20/04/2021

לצמיתותתקין62סוק אל בשורהקוואסמי20/04/2021

יש לדאוג להחלפת הפילטרים במערכת המנדףמצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים136היהודיםמאפיית ביג'לה20/04/2021
סגורעסק נמצא סגור1שועפאטשווארמה אלקרמל20/04/2021

בעקבות תלונת שכן יש לדאוג להחלפת פילטרים(מסננים) מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים98השלשלתמסעדת החברים20/04/2021
לשם מיעת 

הריחות
 

מתחדשתקין1בית חנינא החדשהפז תחנת דלק נווה יעקב20/04/2021

לרענן את ציוד עזרה ראשנה ממצאים בבריכה לתיקוןמתחדשביקורת משותפת14ורדינוןבריכת שחיה גילה20/04/2021
 

להמציא אישורים עבור מצילים והצהרת מחזיק בריכה 

טוב

לרענן את ציוד עזרה ראשנה ממצאים בבריכה לתיקוןמתחדשהתראה בגין ליקויים14ורדינוןבריכת שחיה גילה20/04/2021
 

להמציא אישורים עבור מצילים והצהרת מחזיק בריכה 

טוב

מתחדשתקין43ח'ליל א סכאכינימכלת.20/04/2021

מתחדשתקין20בית חנינא החדשהזמזם20/04/2021

מתחדשתקין157השלשלתתותנגי20/04/2021

יש לנקות ולסדר את המחסןנמצא מחסן שאינו מסודר ואינו נקי  סחורה מפוזרת בריצפהמחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים26יונהמעדני גן עדן20/04/2021
מתחדשתזכורת123היהודיםזול טוב20/04/2021

לצמיתותליקוים תוקנו3הלני המלכהמר לק שרותי מזון20/04/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט6הרב ריינסיינות ביתן20/04/2021

תלונת תושב על ריח מערכת מידוףמתחדשהתראה בגין ליקויים28הללצ'ילי20/04/2021
 

עבר לבדיקת איכות 
הסביבה.

 
ניתנה הודעה להצגת מפרט טכני והצגת 
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מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט28הללצ'ילי20/04/2021

מתחדשהתראה בגין ליקויים28הללבגט סבתא20/04/2021

מתחדשנמסר23ואדי אל ג'וזמזנון טאבון אל עקליק20/04/2021

מתחדשתקין103שד הרצלטרופי קל שאק20/04/2021

נדחהתזכורת30בית הכרםשבח פלאפל20/04/2021

מתחדשתקין25פישל אהרןאורי כדורי פירות וירקות20/04/2021

נדחהתזכורת5הלני המלכהקפה בסתת20/04/2021

מתחדשתקין39ח'ליל א סכאכינימכולת אבו מייזר20/04/2021

מתחדשתקין131היהודיםקצפת פרש בע"מ20/04/2021

נדחהתיעוד העסק1מושה ברזאנימגאהד לרכבים20/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור54דרך בית חנינאאל בוסתאן20/04/2021

יש למצוא פתרון לסגירת המטבח הפתוח ובכך יופחתו מטרדי מנדף בעסק ואישור תקינותמתחדשהתראה בגין ליקויים7פארןשמאלץ20/04/2021
הריחות

 
יש להתייעץ עם בעל מקצוע למציאת פתרון למיקום הארובה 

אשר פתחה מופנה לכיוון המשרדים
נדחהעסק נמצא סגור24ברל לוקרסטיף ביף20/04/2021

מתחדשתקין30בית הכרםגולי קוסמטיקה20/04/2021

נדחהתקין1עולי הגרדוםירקות הארמון20/04/2021

בהמתנהעסק נמצא סגור2המשורר אצגהמספרה של אהוד20/04/2021

נדחהחוות דעת דחיה15בית חנינא החדשהשניצל פאקטורי20/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון16דרך ראמאללהממתקי קישטה20/04/2021

היתר זמניביקורת משותפת39קרן היסודמלון דן פנורמה21/04/2021

היתר זמניחוות דעת - אישור39קרן היסודמלון דן פנורמה21/04/2021

לצמיתותתקין2אגריפסקיוסק21/04/2021

מתחדשתקין8צ'ילהמרכז פיליפ לאון21/04/2021

מתחדשביקורת משותפת8צ'ילהמרכז פיליפ לאון21/04/2021

נדחהחוות דעת - אישור31כנפי נשריםמאפית נחמה21/04/2021

נדחהתזכורת12הרב ריינספיצה הדקלים21/04/2021

תיק פיקוחתזכורת10תורה מציוןעבאדי21/04/2021

נדחהתקין216יפורונית רפאל בעמ21/04/2021

סגורעסק חוסל216יפומקסים בשערי העיר21/04/2021

מתחדשתזכורת40איחוד הכפרפפסי סלמן עבד רבו21/04/2021

מתחדשתקין12הרב ריינסהמספרה של רובי21/04/2021

מרכז מים (אצטדיון 21/04/2021
טדי)

לבצע השלמה ובדיקת ציוד עזרה ראשונה, חסר ציוד ע"ר והחיאהציוד עזרה ראשונהוערכת החיאהמתחדשביקורת משותפת1איילון דוד
הצלה והחיאה בהתאם לתקן

מרכז מים (אצטדיון 21/04/2021
טדי)

לבצע השלמה ובדיקת ציוד עזרה ראשונה, חסר ציוד ע"ר והחיאהציוד עזרה ראשונהוערכת החיאהמתחדשהתראה בגין ליקויים1איילון דוד
הצלה והחיאה בהתאם לתקן

מרכז מים (אצטדיון 21/04/2021
טדי)

חסר ציוד עזרה ראשונה והחיאהביקורת בטיחותמתחדשהתראה בגין ליקויים1איילון דוד

נדחהתזכורת999שד דב יוסףבלאק אנגוס אל עאלמיה21/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור30בית הכרםאלסי נייל21/04/2021

מתחדשתקין30בית הכרםמכון יופי נטלי21/04/2021

יש להקפיד על גובה נכון באיחסון הקפואים במקרראחסון קפואים במקרריםנדחההתראה בגין ליקויים6הרב ריינסיינות ביתן21/04/2021
מתחדשתזכורת8שץמעדניה איטלקית21/04/2021

סגורעסק נמצא סגור31כנפי נשריםאולמי ארמונות חן21/04/2021

מתחדשתקין1אגודת ספורט ביתררוקולה21/04/2021

מתחדשביקורת משותפת1אגודת ספורט ביתררוקולה21/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור66ירמיהואולם כנסים תכלת מורדכי21/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור39גנרל פייר קניגאופוריה21/04/2021

בטיפולליקוים תוקנו216יפוסבא ג'פטו21/04/2021

מתחדשביקורת משותפת1דרך השלוהשלוה21/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור1דרך השלוהשלוה21/04/2021

יש להקפיד על הפרדה במקרריםבמקרר במטבח נמצאו גבינות ירקות רטבים ללא מכסההפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים1בן הללדודא לפיצה21/04/2021
נמצא לא מסודר ומלוכלךמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים1בן הללדודא לפיצה21/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו3לונץ משהזלמנ'ז21/04/2021

מתחדשתקין1בן הללמלך הצי'פס21/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א54דרך בית חנינאאל בוסתאן21/04/2021

נדחהתזכורת54דרך בית חנינאאל בוסתאן21/04/2021

נדחהתזכורת2טהא חוסייןאנואר אלמהאניה21/04/2021
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נדחהתזכורת2טהא חוסייןאנואר אלמהאניה21/04/2021

נדחהתקין2טהא חוסייןפירות וירקות אבו עמר21/04/2021

נדחהתקין2טהא חוסייןפירות וירקות אבו עמר21/04/2021

21/04/2021Delicious נדחהחוות דעת - אישור5טהא חוסייןדלישס

21/04/2021Delicious נדחהחוות דעת - אישור5טהא חוסייןדלישס

בעקבות תלונת מוקד יש לדאוג לאישור מפרט טכני של מנדף בעסק ואישור תקינותנדחההתראה בגין ליקויים24ברל לוקרסטיף ביף21/04/2021
מערכת המינדוף ע"י בעל מקצוע ומאושר ע"י אבי שפירא ויש 

לדאוג להחלפת מסננים ולהמציא קבלה.
נדחהחוות דעת - אישור1חמושפירות וירקות אבו אלהוא21/04/2021

נדחהחוות דעת - אישור1חמושפירות וירקות אבו אלהוא21/04/2021

תיק פיקוחתזכורת216יפוקיוסק שער העיר21/04/2021

נדחהתקין216יפוספיר קאדין21/04/2021

יש לערוך סדר וניקיון בכל שטח שטח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים30יפועלמא22/04/2021
העסק.

 
המקפיא לא 

נקי.
 

אין מחסן לעסק.

לשמור על הייגנה אישית של העובדים.גרוע

מאוד מלוכלך יש לערוך ניקיון בכל שטח מטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים30יפועלמא22/04/2021
המטבח.

 
סחורה מונחת על הריצפה במטבח ארגזים קרטונים  קסאות 

יש להעביר 
למחסן.

 
(אין מחסן לעסק)

אין הפרדה בין אזור שטיפת כלים לאזור טיפול גרוע
במרקים 

 .
מצב תברואי לא מניח דעת כל האזור מלוכלך 

מאוד.
 

מקררים לא בשימוש וגם תנור יש להוציא 
אותם מהמטבח. מאוד מלוכלכים שירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים30יפועלמא22/04/2021

 
אין 

סבון.
 

אין נייר ידיים .

אין גישה ברורה לשירותים הגישה מתוך גרוע
המטבח.

מתחדשביקורת משותפת1דרך קוליץבית הלוחם22/04/2021

מתחדשתקין1דרך קוליץבית הלוחם22/04/2021

מתחדשתקין33שד דיין משהמספרת מיקי22/04/2021

מתחדשתקין35שד דיין משהילנה שבח22/04/2021

מתחדשביקורת משותפת2דרך קוליץבית מלון יהודה22/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור2דרך קוליץבית מלון יהודה22/04/2021

לצמיתותליקוים תוקנו72סוק אל עטריןמלך התבלינים.22/04/2021

לצמיתותתקין52סוק אל עטריןשהאבי22/04/2021

לצמיתותתקין2סוק אל עטריןתבליני גמגום22/04/2021

מרכז קהילתי נוה 22/04/2021
יעקב

 ,על מצילים להמציא אישורי כשירות: ריענון עזרה ראשונה -היתר זמניביקורת משותפת42שד נוה יעקב
 הצלה (כל שנתיים), בדיקת רופא, בדיקת עיניים- כח 4

.שנים
 

על מחזיק הבריכה לחתום על הצהרת המחזיק -

מרכז קהילתי נוה 22/04/2021
יעקב

 ,על מצילים להמציא אישורי כשירות: ריענון עזרה ראשונה -היתר זמניהתראה בגין ליקויים42שד נוה יעקב
 הצלה (כל שנתיים), בדיקת רופא, בדיקת עיניים- כח 4

.שנים
 

על מחזיק הבריכה לחתום על הצהרת המחזיק -
מתחדשליקוים תוקנו1שד דיין משהביסטרו מרקט22/04/2021
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סחורה מונחת על אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים37שד דיין משהעונג שבת22/04/2021
הרצפה

 
סחורה מונחת על הרצפה בכל שטחי עסק - יש לסדר ולפנות 

למחסן
 

יש לנקות ולסדר את המחסן

יש להתקין רשתות צפופות בחלונות (שרותים ומחסן9איוורור ותאורה כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים37שד דיין משהעונג שבת22/04/2021
נדחהעסק נמצא סגור35שד דיין משהטורקיז22/04/2021

מתחדשתקין54סוק אל עטריןתבליני שהאבי22/04/2021

טמפרטורה בסלטיה לא תקינה 16C ממצאים בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30יפובבא גריל22/04/2021
 .

מקרר לא תקין יש לתקן אותם 
 .

באזור הגשת מזון מבושל חם מאוד מלוכלך יש לערוך ניקיון 
בכל האזור של הגשת מזון.

לא להכין שיפודים  מראש במקום ללא רישיון גרוע
לזה.

 
אין הפרדה במקרר 

הפשרה.
 

הסחורה נמצאת על הריצפה יש להרים אותם על מחסןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30יפובבא גריל22/04/2021
מדפים.

 
המקפיא במחסן לא תקין יש לתקן 

אותו.
 

לערוך סדר והפרדה במקפיא.

מקרר סלטים ושימורים במחסן נמצא מאוד גרוע
מלוכלך יש לערוך ניקיון 

בתוכו.
 

לערוך סדר במרר 
 .

אין הפרדה בין סוגי המזון במקרר.

סגורתזכורת31כנפי נשריםאולמי ארמונות חן22/04/2021

אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים58סוק אל עטריןקייסי תבלינים22/04/2021
יש לדאוג לצביעת חלק מקירות העסק.מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים58סוק אל עטריןקייסי תבלינים22/04/2021

22/04/2021COFFEE BREAK מתחדשתזכורת2תפארת ישראלקופי ברייק

נדחהתזכורת12הקרן הקיימתמעיין 22/04/20212000

מחסן אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים33שד דיין משהבריוזקה22/04/2021
העסק::

 
יש להרים הסחורה על גבי מדפים/משטחים בגובה 30 ס"מ 

מהרצפה
 

יש לטייח ולצבוע את קירות המחסן

בטיפולתזכורת43הנביאיםליטוב22/04/2021

שלט "חובת המתרחץ" להתקין בכניסה מתחדשהתראה בגין ליקויים135שד דיין משהקאנטרי פסגת זאב22/04/2021
למתחם

 
שלט "חובת הורים" להתקין בניסה לבריכת 

פעוטות
 

לתייק את כל אישורי הכשירות של אנשי צוות

שלט "חובת המתרחץ" להתקין בכניסה מתחדשביקורת משותפת135שד דיין משהקאנטרי פסגת זאב22/04/2021
למתחם

 
שלט "חובת הורים" להתקין בניסה לבריכת 

פעוטות
 

לתייק את כל אישורי הכשירות של אנשי צוות

נדחהליקוים תוקנו28יפוהשניצליה22/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א25הנביאיםבוטיק הנביאים22/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון4שלומציוןסושי ממילא22/04/2021

סגורעסק חוסל4שלומציוןטורקיש22/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון29עזהגליאטו וריאטו22/04/2021

מתחדשתקין23דוד המלךמלון המלך דוד25/04/2021
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ישנה סחורה בשירותים יש לדאוג להוציאה וצבוע קירות ניקיון השירותיםבטיפולהתראה בגין ליקויים42אורוגואימיני מרקט בני25/04/2021
נדחהתזכורת6אורוגואיקפה  ומאפה25/04/2021

מתחדשתקין30יפומספרת קובי עטר25/04/2021

סגורעסק חוסל1העליהמלון קראון פלזה25/04/2021

סגורעסק חוסל1העליהמלון קראון פלזה25/04/2021

בטיפולתקין32דוד המלךמלון המלך שלמה25/04/2021

נדחהתקין2דרך וולפסון דודפרימה פארק25/04/2021

נדחהתזכורת טלפונית16עזרת תורהקרן בית ישראל25/04/2021

נדחהתזכורת13דוד המלךבית שמואל בית הארחה25/04/2021

בטיפולתקין612שד נוה יעקבקינגסטון25/04/2021

מתחדשביקורת משותפת8דגל ראובןמרכז ספורט ארצי לעיוורים25/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור8דגל ראובןמרכז ספורט ארצי לעיוורים25/04/2021

נדחהתזכורת1וייז שמואלמוזיאון ארצות המקרא - אולם אירועם25/04/2021

מתחדשתקין4כתב סופרשלמה הפלאפל25/04/2021

סגורעסק חוסל1כתב סופרדלק מנטה הר תמיר25/04/2021

מתחדשתקין1כתב סופרדלק מנטה הר תמיר25/04/2021

בטיפולתקין7דוד המלךמלון מצודת דוד25/04/2021

מתחדשתקין42אורוגואיהמספרה של יוסי25/04/2021

סגורעסק חוסל216יפומקסים בשערי העיר25/04/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה23שכ גבעת שאולמאפית ויצמן25/04/2021

במתחם הדיור קיימת מרפאה. ע"פ מנהל חסר ציוד עזרה ראשונה והחיאה בעמדת מצילביקורת בטיחותמתחדשביקורת משותפת8אביזוהראחוזת בית הכרם25/04/2021
מרכז ספורט, מסמכים על שירותי המרפאה 

במתחם הדיור קיימת מרפאה. ע"פ מנהל חסר ציוד עזרה ראשונה והחיאה בעמדת מצילביקורת בטיחותמתחדשהתראה בגין ליקויים8אביזוהראחוזת בית הכרם25/04/2021
מרכז ספורט, מסמכים על שירותי המרפאה 

נדחהתזכורת999הר הזיתיםמלון שבע הקשתות25/04/2021

סגורעסק נמצא סגור2שפע חייםרמת תמיר בעמ25/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור13בית הדפוסמונדיאל25/04/2021

לצמיתותתקין42אורוגואיארתור25/04/2021

ישנה קרמיקה שבורה בקיר חדר האפייה יש לדאוג להשלימהמצב תברואי כללי בעסקלצמיתותתזכורת42אורוגואישני האופים א.מ. בעמ25/04/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א24אגרוןאגרונסקי25/04/2021

סגורעסק חוסל5התעשיהוודינג קלאב25/04/2021

מתחדשתקין2בן יהודהניו דלי25/04/2021

נדחהתזכורת24עזרת תורהאולמי רב טובך25/04/2021

נדחהתקין22בית הדפוסבראשית אירועים25/04/2021

מתחדשלא תקין17יפואוכלים ביפו25/04/2021

תיק פיקוחתזכורת17יפוקופיקס25/04/2021

לצמיתותתקין22שטרן אברהםפנינת השלום - שוק השכונה25/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור2אלקבץיוסל'ה25/04/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה2אל-מוטלהקבוצת גולאני - רשת חומרי בניין25/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו25יפורוניס פיצה25/04/2021

חסר גלגל הצלה אחדציוד עזר להצלה (גלגל ומט)מתחדשביקורת משותפת50דרך בית לחםבית מוזס25/04/2021
חסרים פריטים בעמדת הצלה ע"פ תקנה 16, תוספת 5ערכות ההצלה וההחייאהמתחדשביקורת משותפת50דרך בית לחםבית מוזס25/04/2021
יש לנהל יומן אירועיםיומן אירועיםמתחדשהתראה בגין ליקויים50דרך בית לחםבית מוזס25/04/2021
חסרים פריטים בעמדת הצלה ע"פ תקנה 16, תוספת 5ערכות ההצלה וההחייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים50דרך בית לחםבית מוזס25/04/2021
חסר גלגל הצלה אחדציוד עזר להצלה (גלגל ומט)מתחדשהתראה בגין ליקויים50דרך בית לחםבית מוזס25/04/2021
יש לנהל יומן אירועיםיומן אירועיםמתחדשביקורת משותפת50דרך בית לחםבית מוזס25/04/2021

סגורעסק חוסל19חרשי ברזלהאצולה25/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו23בן יהודהפסגת הפלאפל25/04/2021

מתחדשתזכורת8הללשלום פלאפל25/04/2021

היתר זמניביקורת משותפת1אגודת ספורט ביתרב.ה.ש שרותי מזון בע"מ25/04/2021

היתר זמניביקורת משותפת13עצמהחכמת הבורקס גבינאז'25/04/2021

היתר זמניתקין6השקמהבורגר שגב25/04/2021

נדחהתזכורת5סלומון יואל משהסושי פלייס25/04/2021

היתר זמניעסק נמצא סגור6הרב מוהליבר שמואלקילו קמח25/04/2021

תיק פיקוחתזכורת15בן יהודהמושיקו פלאפל25/04/2021

היתר זמניתקין4יד חרוציםההמבורגר של שגב25/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון24אגרוןדורון בן25/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון21המלך ג'ורג'אופן פור יו25/04/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1שמשוןארועים בגן25/04/2021
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סגורעסק נמצא סגור3בן שמעון דודזוטא25/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1אליאב יעקבפיניש ווש25/04/2021

לצמיתותליקוים תוקנו10העלוימכולת העילוי26/04/2021

 חסר ציוד עזרה ראשונה והחיאה בעמדת -ממצאיםמתחדשביקורת משותפת23דוד המלךמלון המלך דוד26/04/2021
מציל

 
 להשלים אישורים, לרבות הצהרת מחזיק, ריענונים ובדיקות -

רפואיות של מצילים

 חסר ציוד עזרה ראשונה והחיאה בעמדת -ממצאיםמתחדשהתראה בגין ליקויים23דוד המלךמלון המלך דוד26/04/2021
מציל

 
 להשלים אישורים, לרבות הצהרת מחזיק, ריענונים ובדיקות -

רפואיות של מצילים
מתחדשתקין7חרשי ברזלא.מ.מרכז פלסטיק26/04/2021

נדחהתזכורת33הפסגהמספרת הפסגה26/04/2021

בטיפולתקין10דוד המלךמסעדת 26/04/20211868

לצמיתותליקוים תוקנו1אורוגואימיני מרקט כשר26/04/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט91פת יעקבשבח26/04/2021

לצמיתותתקין7צרתמוסך הבירה26/04/2021

לצמיתותתקין35בכר נסיםאצל שבי26/04/2021

מתחדשחוות דעת דחיה33שד דיין משהמספרת מיקי26/04/2021

מתחדשתזכורת9שלמה המלךארומה26/04/2021

 להשלים ציוד עזרה ראשונה והצלה בהתאם לתקן (תוספת -ממצאים וליקוייםמתחדשביקורת משותפת11שלמה המלךמלון ממילא26/04/2021
 + 'א

('ב
 

 להעביר שלט "חובת המתרחץ" למקום בולט לעין -
 

 להתקין שלט "חובת הורים" בבריכת פעוטות במקום גלוי -
 לנכנסים
לבריכה

 
   לחתום על הצהרת מחזיק הבריכה המצ"ב -

 להשלים ציוד עזרה ראשונה והצלה בהתאם לתקן (תוספת -ממצאים וליקוייםמתחדשהתראה בגין ליקויים11שלמה המלךמלון ממילא26/04/2021 
 + 'א

('ב
 

 להעביר שלט "חובת המתרחץ" למקום בולט לעין -
 

 להתקין שלט "חובת הורים" בבריכת פעוטות במקום גלוי -
 לנכנסים
לבריכה

 
   לחתום על הצהרת מחזיק הבריכה המצ"ב -

במקרר תצוגה של גבינות וסלטים נמצאה טמפרטורה של 12 מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים3שד גולדה מאירמאפית שיפון26/04/2021 
לא הוגשה בקשה לרישיון עסקמנהל עסק ללא רישיוןנדחההתראה בגין ליקויים3שד גולדה מאירמאפית שיפון26/04/2021

נדחהביקורת משותפת6קריב יצחקאקאשה-מכון כושר26/04/2021

נדחהתקין6קריב יצחקאקאשה-מכון כושר26/04/2021

תיק פיקוחתזכורת7יחזקאלאנגל H בייגל26/04/2021

מתחדשתקין1אורוגואימגדנית פרש26/04/2021

נדחהנמסר16הפסגהזול ובגדול26/04/2021

מתחדשלא תקין9שלמה המלךלוציאנה ממילא26/04/2021

היתר זמניתזכורת4בוליביהיעקב ובנו26/04/2021

מתחדשתזכורת4בוליביההדייג הטברייני26/04/2021

מתחדשתקין9בית הדפוספיצה הרכס26/04/2021

מתחדשתקין4בוליביהרוני הספר26/04/2021

נדחהתזכורת16חגיפיש אנד צ'יפס26/04/2021

נדחהתיעוד העסק12הקרן הקיימתמעיין 26/04/20212000
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נדחהתקין9שלמה המלךגולדה26/04/2021

מתחדשתקין10הפסגהאליעזר והגזר26/04/2021

מתחדשהתראה בטרם הגשת כ"א6בכר נסיםבר בכר26/04/2021

היתר זמניתקין6השקמהבורגר שגב26/04/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א35בכר נסיםשבי מרקט26/04/2021

סגורתקין3בן שמעון דודזוטא26/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון19המלך ג'ורג'הפינה של אוצו26/04/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון19המלך ג'ורג'עלמה26/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון17יחזקאללה באוונה פיצה26/04/2021

נמצא מטבח קטן מאוד מלוכלך שולחן העבודה מזוהם ועליו מצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים6מלכי ישראלמגדנית קצבורג26/04/2021
ארגזי שתיה בצקים  עוגות מוכנות 

 
התנור במקום מזוהם  .המקום צריך שידרוג מסיבי כדי לעבוד

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6מלכי ישראלמגדנית קצבורג26/04/2021

תזכורת3שטרן אברהםמתנס שטרן26/04/2021

בטיפולתקין91פת יעקבפיצוחי טופן27/04/2021

בטיפולתקין91פת יעקבפיצוחי טופן27/04/2021

מתחדשנמסר20שד המאירימדיצי בכיכר27/04/2021

מתחדשתקין10שטראוסבית מרקחת27/04/2021

לצמיתותתקין3בעלי מלאכהיונה המכוון27/04/2021

מתחדשלא תקין11שטראוסמשה פלאפל27/04/2021

בטיפולתקין91פת יעקבשיפודי הצומת27/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון98הרב קצנלבוגן רפאלמסעדת אגד-הר נוף27/04/2021

מתחדשתקין101ים סוףפיצוחי סנהדריה27/04/2021

רמת ניקיון במטבח ירודה, נצפה לכלוך מצטבר מצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים91פת יעקבשבח27/04/2021
וחלודה

 
נמדדה טמפרטורה בסלטייה של 20+ מע"צ (טחינה, סלט 

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים91פת יעקבשבח27/04/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א91פת יעקבשבח27/04/2021

נדחהתקין13צ'ילההמספרה של אילן27/04/2021

נדחהתזכורת18יד חרוציםמספרת פרידה27/04/2021

מתחדשתקין22בית הדפוסממתקי אלי חיים27/04/2021

אין להשאיר סחורה על הריצפה  רק 30 ס"מ נמצאה סחורה מפוזרת בריצפהאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים101ים סוףמאפית סנהדריה27/04/2021
יש להשלים מכסים לפחי האשפהנמצאו פחי אשפה ללא מכסיםמצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים101ים סוףמאפית סנהדריה27/04/2021

בטיפולליקוים תוקנו999דרך משה ברעםתחנת דלק דור תלפיות27/04/2021

לצמיתותתזכורת16שטראוסקיוסק27/04/2021

מטבח העסק נמצא מלוכלך שולחן העבודה הוא מקרר נירסטה מטבח העסקנדחהחוות דעת דחיה5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ27/04/2021
שאינו עובד ומשמש כשולחן עבודה . דלתות המקרר מזוהמות  

פנים המקרר מזוהם מלא מים שגורמים להרבה יתושים 

יש לנקות את המקרר (שולחן עבודה )

לא ברור האם זה המחסן מחסן בעסקנדחהחוות דעת דחיה5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ27/04/2021
 .

בכל מקרה במחסן מאחסנים עגלות והשרותים נמצאים 
נמצא מצב תברואי ירוד . בכניסה למטבח מוצבים עגלות עם מצב תברואי כללי בעסקנדחהחוות דעת דחיה5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ27/04/2021

מגשים וחוסמים כניסה למטבח ולמחסןוגורמים להרבה ליכלוך
תיקרת המטבח והקירות מלאים בטחב  טיח מקולף ןשומנים  תקינות קירות ותקרה במטבחנדחהחוות דעת דחיה5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ27/04/2021

מעל כל מוצרי המזון 
שבמטבח.

 

יש לקלף טיח לבצע תיקוני טיח ולצבוע

נדחהמסירת טופס/הזמנה1המעייןמלה ביסטרו27/04/2021

יש לדאוג לנקיון יסודי של המדפים בעסק ולהוציא סחורה מצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים21הנוריתזול ובגדול27/04/2021
מהמבוא לשירותים.

נדחהתזכורת18בית הדפוסאלירן מוטורס27/04/2021

נדחהתזכורת14סולד הנריטההטאבון27/04/2021

מתחדשהתראה בטרם הגשת כ"א8שץמעדניה איטלקית27/04/2021
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ישנו קילוף בתקרה בעסק יש לדאוג מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים2האביביתמינימרקט ריבאני יוסף27/04/2021
לצבעה

 
ישנם מדפים מלוכלכים בעסק

אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים2האביביתמינימרקט ריבאני יוסף27/04/2021

בתהליך חידושתקין24גנרל פייר קניגאושר עד קניון הדר27/04/2021

לצמיתותליקוים תוקנו9ברוכים שמואלמיני מרקט  ברוכים27/04/2021

נדחהתקין101ים סוףשוק סנהדריה מורחבת27/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו1שטראוסמאפה נאמן27/04/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור91פת יעקבפיצה במבינו27/04/2021

מתחדשתקין91פת יעקבפיצוחי עמדי27/04/2021

מתחדשתקין59עץ חייםרימון27/04/2021

מתחדשתקין20שטראוסקוויקס27/04/2021

נדחהתקין3אורוגואיגלידה אלדו27/04/2021

מתחדשתיעוד העסק113אגריפספאוור קופי וורקס27/04/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה16חי אל-מדארסמחבז טאבון שייח אלגבל27/04/2021

נדחהליקוים תוקנו2החידאפיסטוקס27/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו56עץ חייםכנאפה מחנה יהודה27/04/2021

מתחדשתקין110יפורולדין27/04/2021

נדחהעסק נמצא סגור4הרכביםבלוק 27/04/20214

תיק פיקוחתזכורת3שטראוססטוקים מתוקים27/04/2021

מתחדשתקין12בית הדפוסאניס27/04/2021

נדחהתזכורת117פסח חברוניזול ובגדול27/04/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור91פת יעקבמאפיה וטאבון הצומת27/04/2021

הכנת סושי ללא 27/04/2021
תנאים נאותים

מקום פעיל, למרות שנדרש בעבר להפסיק את פעילות ולפנות ממצאים בביקורתתיק פיקוחתיעוד העסק6יד חרוצים
את 

הציוד.
 

סגרו את הדלת, ברגע שהבחינו ברכב עירייה מחוץ 
לעסק.

 
בסביבת העסק (ליד חלונות, דלת כניסה) הורגש ריח חזק של 

לא תקין

תיק פיקוחביקורת משותפת6יד חרוציםהכנת סושי ללא תנאים נאותים27/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון55שמואל הנביאפיצוחים מיטב הארץ27/04/2021

בהמתנההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3מחנה יהודההמלביה ירושלים27/04/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון2הפסגההפס27/04/2021

מתחדשעסק נמצא סגור2בן יהודהקצפת28/04/2021

סגורעסק חוסל4שלומציוןעגבניה פיצה28/04/2021

מתחדשתקין15שלומציוןסמוקר28/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו11בן יהודהסאם בייגל'ס28/04/2021

לצמיתותתקין13שלומציוןמי זול ניסן28/04/2021

נדחהתזכורת5עליאשאוכלים אצל שמיל28/04/2021

מתחדשתקין33שד דיין משהמספרת מיקי28/04/2021

לצמיתותתזכורת136היהודיםמאפיית ביג'לה28/04/2021

28/04/2021.B.B.Q -נדחהתזכורת1המקובליםברביקיו

מתחדשתקין1שד דיין משהסקיצה28/04/2021

נדחהתזכורת29איתןרויאל שירותי רכב28/04/2021

נדחהתזכורת29איתןרויאל שירותי רכב28/04/2021

לצמיתותתקין41לטין פטריאכטמגדל ליקר סטור28/04/2021

מתחדשתיעוד העסק999יציבר.ע. אופק בעמ28/04/2021

מתחדשתיעוד העסק999יציבר.ע. אופק בעמ28/04/2021

מתחדשהתראה בגין ליקויים46עץ חייםממלכת החלבה-  סניף עח 28/04/202146

היתר זמניהרחקת סחורה1שד דיין משהאטליז עידן28/04/2021
נדחההתראה בטרם הגשת כ"א18שלומציוןקפית28/04/2021

מתחדשתזכורת2תפארת ישראלרובע מרקט28/04/2021

לצמיתותתקין8תפארת ישראלקיוסק ברובע28/04/2021

נדחהלא תקין4אל-צפא סמ2הים התיכון28/04/2021

נדחהלא תקין4אל-צפא סמ2הים התיכון28/04/2021

28/04/2021COFFEE BREAK מתחדשליקוים תוקנו2תפארת ישראלקופי ברייק
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במקרר נמצאו סלטים מוכנים ללא מכסה ,ביחד עם ירקות לא הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים2בן יהודהשווארמה טורקי28/04/2021
שטופים.

 
 

יש להקפיד על הפרדה במקרר 
 

יש לנקות את המקרר

מתחדשתקין1בן הללסופר סטור28/04/2021

נדחהביקורת משותפת99אל בוטמהמ.ע מודי חומרי בניין והובלות בעמ28/04/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון99אל בוטמהמ.ע מודי חומרי בניין והובלות בעמ28/04/2021

שולחן עבודה נמצא עמוס ביחס לגודלו. ממרחים, סלטים , מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים4הללמיץ מרק28/04/2021
וירקות באותו שולחן עבודה

יש להקפיד לעבוד עם הפרדה בשולחן 
העבודה

מתחדשתקין11שלומציוןטאקוס - לואיס28/04/2021

מתחדשתקין29בית הכרםתבליני עזורא28/04/2021

נדחהעסק חוסל101דרך ביר נבאלהדונר קורנר28/04/2021

נדחהעסק חוסל101דרך ביר נבאלהדונר קורנר28/04/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון999דרך ראמאללהפלמינגו ציקן28/04/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון999דרך ראמאללהפלמינגו ציקן28/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים65עץ חייםד"ר בורקס28/04/2021

מתחדשתזכורת3שלומציוןהדיל נאיילס28/04/2021

נדחהתזכורת5איתןג.ר.מ. סחר וצמיגים28/04/2021

נדחהתזכורת5איתןג.ר.מ. סחר וצמיגים28/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון29איתןמעמול בלביסי שיש ואבן28/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון29איתןמעמול בלביסי שיש ואבן28/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון58עץ חייםהקובה של כזאלה28/04/2021

עסק נמצא סגור2הפסגההפס28/04/2021

בתוך העסק נמצא סיר חמין מחומם בפלטה מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים1מלכי ישראלחמוצי גאולה29/04/2021
חשמלית.

 
נמצאו סלטים מוכנים בקופסאות פלסטיק ללא התוויה  (הערה 

אין למכור חמין או אוכל מוכן 
אחר.

 
יש להוציא את כל הסלטים שאינם בעלי התוויה

מתחדשתקין3דהומיימספרת שחר וטל29/04/2021

מתחדשנמסר9פארןרימיני פלוס29/04/2021

מתחדשתקין3דהומייסלון משה מספרה לגברים29/04/2021

מתחדשנמסר1סולד הנריטהמסעדה מפגש שאול29/04/2021

נדחהתזכורת98השלשלתמסעדת החברים29/04/2021

תיק פיקוחתזכורת16חבדמכולת אמיר29/04/2021

לצמיתותתזכורת33הרוסמריןסופר רוזמרין29/04/2021

מתחדשתקין166שד דיין משהבורגרס בר29/04/2021

נדחהליקוים תוקנו1שד גולדה מאירפיצה סיטי29/04/2021

נדחהתזכורת5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ29/04/2021

לצמיתותליקוים תוקנו63הנגבי שבתאימכולת29/04/2021

יש להניח סחורה על משטח מתכת 30 סN נמצאה סחורה על הריצפה ללא הגבהה 30 ס"מ מעל הריצפהמצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים6לבוש מרדכילב הטבע29/04/2021
מתחדשהתראה בגין ליקויים46עץ חייםממלכת החלבה-  סניף עח 29/04/202146

מתחדשתיעוד העסק10התעשיהארטמיסיה29/04/2021

מתחדשתיעוד העסק10התעשיהארטמיסיה29/04/2021

מתחדשתקין2האלוף יקותיאל אדםגולדה29/04/2021

מתחדשתקין63הנגבי שבתאימספרת אדי29/04/2021

מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים4לבוש מרדכיתוצרת הארץ29/04/2021
נמצאה סחורה מפוזרת על ריצפת העסק  ללא הגבהה של 30 אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים4לבוש מרדכיתוצרת הארץ29/04/2021

ס"מ  מעל הריצפה
אחסנת סחורה תהייה על משטח מתכת 30 

ס"מ מעל הריצפה
נדחהתזכורת3דהומייבאגט שילת29/04/2021

נדחהתזכורת טלפונית39גנרל פייר קניגאופוריה29/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו17בן אליעזר אריההפינה29/04/2021

תיק פיקוחתקין42עמק רפאיםחומוס אבו מוסא29/04/2021

מתחדשתקין2האלוף יקותיאל אדםמספרה גלעד מצליח29/04/2021

סגורעסק חוסל43עמק רפאיםחצר המושבה29/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו4שד דב יוסףמכלת עדאן29/04/2021

מתחדשליקוים תוקנו3דהומייאספרסו הפרלמנט29/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון101דרך ביר נבאלהסוכר קייקס29/04/2021

סגורעסק חוסל101דרך ביר נבאלהסנדוויץ' בר ופלאפל העתיק29/04/2021

נדחהתזכורת4שד דב יוסףזיל הזול29/04/2021

נדחהתקין2טהא חוסייןאנואר אלמהאניה29/04/2021
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סגורעסק חוסל9יוחנן בן זכאיאדנא קאבב29/04/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת65עץ חייםד"ר בורקס29/04/2021

תיק פיקוחעסק חוסל101דרך ראמאללהפיצה פיקס29/04/2021

תיק פיקוחעסק חוסל91פת יעקבפירות וירקות29/04/2021

תיק פיקוחתיעוד העסק10הסדנאחניון הסדנא 29/04/202110

היתר זמניעסק נמצא סגור101דרך ראמאללהגלידת פרנזי29/04/2021

תיק פיקוחתזכורת6מלכי ישראלמגדנית קצבורג29/04/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת58עץ חייםהקובה של כזאלה29/04/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון101דרך ראמאללהאבו עיישה מוטורס29/04/2021

נמסר1בר אילןקוקו הרוכל29/04/2021

לצמיתותתקין3מלכי ישראלמעדני גן עדן02/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו9אליהו יעקב בנאיממתקי אזובל02/05/2021

מתחדשתזכורת23דוד המלךמלון המלך דוד02/05/2021

בטיפולליקוים תוקנו42אורוגואימיני מרקט בני02/05/2021

נדחהליקוים תוקנו38עץ חייםבאקלוויש02/05/2021

אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים21הנוריתמינימרקט רבני יוסף02/05/2021
הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים21הנוריתמינימרקט רבני יוסף02/05/2021
ניקיון במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים21הנוריתמינימרקט רבני יוסף02/05/2021
בעסק נראה מוזנח ולא נקי אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים2הישיבהפיצוחי הישיבה02/05/2021

 .
סחורה רבה מפוזרת על הריצפה

יש להניח סחורה על גבי משטח מתכת 25 
ס"מ מעל הריצפה 

 .
מתחדשתקין36קרן היסודפי בריבוע02/05/2021

מתחדשתקין23הקרן הקיימתרן שיער ופאות02/05/2021

מחסן נמצאלא מסודר ומלוכלךניקיון במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים18פרי חדשהיימישע בייגלס02/05/2021
טמפרטורה במקרר סלטיה נראה על 12  15 מעלותטמפרטורה מקררים במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים18פרי חדשהיימישע בייגלס02/05/2021

מתחדשחוות דעת דחיה18פרי חדשהיימישע בייגלס02/05/2021

תיק פיקוחתזכורת38האומןדלק האומן02/05/2021

מתחדשתקין31אורוגואימכון קוסמטיקה ברכה סרגוסי02/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו8צביה ויצחקדוד עיצוב שיער02/05/2021

יש לכסות את המיכלים עם מכסהבמקרר נראו מיכלי פלסטיק עם חלב ללא כיסוימקרריםלצמיתותהתראה בגין ליקויים1הישיבהמיץ פרי02/05/2021
מתחדשנמסר24כנפי נשריםסאן רמו 02/05/20212

בטיפולליקוים תוקנו111הרב עוזיאלמינימרקט עוזיאל בעמ02/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו125יפואדם ניסים02/05/2021

נדחהתזכורת23הללקוביה02/05/2021

לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות02/05/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיפינתי02/05/2021

היתר זמניעסק נמצא סגור36קרן היסודסאטיה02/05/2021

נמצאו נזילות שמן. מערכת מידוף (תעלות) לא עברה ניקוי זמן ממצאיםנדחהתיעוד העסק4אל-צפא סמ2הים התיכון02/05/2021
רב
 

ביוב פתוח בחצר. מצ"ב צילומים שצולמו ע"י השכן 
בחצרו.

 
אין אגירת שמן תקנית

תבוצע ביקורת חוזרת כשהעסק יהיה פתוח גרוע
לקהל.

נדחהעסק נמצא סגור4אל-צפא סמ2הים התיכון02/05/2021

נדחהתזכורת238הגננתפיצה ביאנקו02/05/2021

מתחדשתקין216הגננתבאגט הפעמון02/05/2021

סגורעסק חוסל23הקרן הקיימתמיטל טובול02/05/2021

מתחדשתקין49הרב שאולזוןפאות דידי02/05/2021

נדחהעסק חוסל86הרב עוזיאלמאפיית נחמה02/05/2021

מתחדשתזכורת800צביה ויצחקקשטן02/05/2021

מתחדשתזכורת8צביה ויצחקהמתוקים של ספיר02/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור58הרב שאולזוןמרכז הירק02/05/2021

מתחדשתזכורת12שמאיהאתיופית02/05/2021

מקרר נמצא מלוכלך וסחורה מוצבת על פתחי האווירמקרר תצוגה חלבימתחדשהתראה בגין ליקויים14שולאל יצחקיוני מרקט02/05/2021
תיק פיקוחעסק נמצא סגור65עץ חייםד"ר בורקס02/05/2021

מתחדשתקין51הרב שאולזוןפיצוחי עץ חיים02/05/2021

מתחדשתקין1בית צפפהמ. עבד הובלות וחמרי בניין בעמ02/05/2021

סגורתזכורת13התנופהתפוס מנה02/05/2021

מתחדשתזכורת37רחובות הבוכריםמשתלם02/05/2021

4760



נדחהתקין240הגננתמאפיית שיפון02/05/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור38קרן היסודפאפא ג'ונס02/05/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור38קרן היסודפאפא ג'ונס02/05/2021

סגורעסק חוסל38קרן היסודרינה אנד אליס02/05/2021

תיק פיקוחהרחקת סחורה110יפושפדוני02/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון110יפושפדוני02/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון10קורן אליהומספרה02/05/2021

יש לדאוג לצבביעת חלק מתקרת העסק.מצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון12קוסטה ריקהסופר סל ברכה02/05/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהתיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון12קוסטה ריקהסופר סל ברכה02/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים12קוסטה ריקהסופר סל ברכה02/05/2021

חסר ציוד עזרה ראשונה ביקורת בטיחות בבריכהנדחההתראה בגין ליקויים32דוד המלךמלון המלך שלמה02/05/2021
והצלה

 
חדר טיפול אינו מסודר ולא שמיש

לצמיתותתקין9אליהו יעקב בנאיממתקי אזובל03/05/2021

אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים3קולומביהמעדני אביב03/05/2021
הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןבטיפולהתראה בגין ליקויים3קולומביהמעדני אביב03/05/2021

נדחהתקין38עץ חייםבאקלוויש03/05/2021

לצמיתותתקין18מחנה יהודהמרכז לכל03/05/2021

בטיפולתקין32דוד המלךמלון המלך שלמה03/05/2021

מתחדשתיעוד העסק24מחנה יהודהחכמת הבורקס גבינאז'03/05/2021

נדחהתקין216הגננתבורגרס בר03/05/2021

נדחהתקין25וייז שמואלמוזיאון ארצות המקרא - אולם אירועם03/05/2021

מתחדשהתראה בטרם הגשת כ"א9האומןלה בל03/05/2021

ח"פ המופיע בקבלה שונה מזה שמופיע ח"פ שונהמתחדשלא נמסרו1האומןסונול ישראל בעמ03/05/2021
ברישיון

 
חכימי דודו אינו מנהל 

התחנה
 

מתנהל גם מרכול בתיק 1023249 (שתי החברות מופיעות 
כבעלים) מתחדשתקין800צביה ויצחקמספרת מוטי03/05/2021

מתחדשתקין1האומןסו גוד03/05/2021

היתר זמניהתראה בטרם הגשת כ"א14האומןפביליון כנסים ואירועים03/05/2021

בעמדת הבישול הריצפה נמצאה משומנת מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים5שד גבעת משההדר גאולה03/05/2021
ומזוהמת.

 
במדור עוף נמצאו ע"ג שולחן העבודה מוצרי עוף עטופים 

קפואים  (להפשרה 
 .(

בעמדת הגשת המזון נבדקה טמפרטורה של מזון קר 15  19 
מעלות .מזון חם  25  40 מעלות

במקפיא נמצאו בשר ועופות יחד עם ארגזי ירקות ריקיםהפרדה במקררים ומקפיאים במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים5שד גבעת משההדר גאולה03/05/2021
מקררים יעודייםמשמשים לאחסנת סחורה ומזון במקקר יעודי הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים5שד גבעת משההדר גאולה03/05/2021

לביצים נמצאו בשר וכבדי עוף 
בהפשרה.

 
במקרר ירקות נמצאו עופות

יש לנקות את המקרר ולוודא שאין מים נמצא חלוד עם מים  מלוכלךמקרר תצוגה חלבימתחדשהתראה בגין ליקויים5אבינדבמינימרקט מגן03/05/2021
לצמיתותתזכורת136היהודיםמאפיית ביג'לה03/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו420צביה ויצחקפלאפל גילה03/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו800צביה ויצחקיורם עיצוב שיער03/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור13בית הדפוסמונדיאל03/05/2021

לצמיתותתקין125יפואדם ניסים03/05/2021

נדחהעסק חוסל5יד חרוציםמרקש03/05/2021

נדחהתזכורת216הגננתמאפיית אנג'ל03/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו42אורוגואישני האופים א.מ. בעמ03/05/2021

נדחהתקין3קולומביהפיצה פאי03/05/2021

מתחדשתזכורת123היהודיםזול טוב03/05/2021
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סגורעסק חוסל17עקבת א מופתיחומס פלאפל אבו אחמד03/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו2הרב בלויזול כאן03/05/2021

מתחדשביקורת משותפת10התעשיהארטמיסיה03/05/2021

סגורהתראה בטרם הגשת כ"א9בית הדפוסקופיקס03/05/2021

נדחהתקין12אחינעםברכת סנהדריה03/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור49הרב שאולזוןקנדי שופ03/05/2021

י.מ.ק.א  בינלאומי  03/05/2021
ירושלים

להשלים ציוד עזרה ראשונה והחייאה בעמדת מציל ובמרפאה ביקורת בטיחות בבריכהמתחדשהתראה בגין ליקויים26דוד המלך
בהתאם לתקן

בינוני

יש לטייח ולצבוע את קירות העסק והתקרהמצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים3רקנטי אברהםהבוטקה03/05/2021
סגורהחלפת בעלים3רקנטי אברהםהבוטקה03/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3רקנטי אברהםהבוטקה03/05/2021

בהמתנהעסק חוסל3רקנטי אברהםהבוטקה03/05/2021

בהמתנההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1ריבלין יוסףרוקסן03/05/2021

 אין להוציא מזון מוכל מהעסק למחסן הנמצא מעבר.1דרישותנדחההתראה בגין ליקויים113יפוהמוציא03/05/2021
לרחוב

 
 לשמור על סביבה נקיה בחצר המחסן.2

. 
 אוכל שנשאר סף היום לשמור בקירור עד לזריקתו בפחי.3

.האשפה מחוץ לעסק

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3ריבלין יוסףחתול הבר03/05/2021

נמצא לא מסודר ומלוכלךמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים1שד גולדה מאירמאפיית נחמה03/05/2021
בחדר האפיה נמצאו הרבה מים בריצפה  צפיפות של עגלות מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים1שד גולדה מאירמאפיית נחמה03/05/2021

ומגשים זרוקים בריצפה
תיק פיקוחתזכורת65עץ חייםד"ר בורקס03/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1זכרון יעקבפירות וירקות03/05/2021

תיק פיקוחתקין49הרב שאולזוןנוגטין03/05/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור91פת יעקבמאפיה וטאבון הצומת03/05/2021

תיק פיקוחעסק חוסל91פת יעקבפירות וירקות03/05/2021

תיק פיקוחתזכורת34בן יהודההקומה ה 03/05/202121

תיק פיקוחתזכורת8צביה ויצחקלה מוצרלה03/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון38קרן היסודפאפא ג'ונס03/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון8מלכי ישראלציפס גאולה03/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון7שטנרארגו03/05/2021

יש לדאוג לניקיון יסודי כולל מדפיםמצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים48שכ עין כרםסופרית עין כרם04/05/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים48שכ עין כרםסופרית עין כרם04/05/2021
הפרדה במקררים בין סוגי מזוןבטיפולהתראה בגין ליקויים48שכ עין כרםסופרית עין כרם04/05/2021

לצמיתותתקין76שכ עין כרם בחאמו טיטי04/05/2021

לצמיתותתקין11שכ עין כרםמכלת יוסי04/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו202יפוממתקי שני04/05/2021

לצמיתותתקין60דרך בית לחםשוק לפירות וירקות04/05/2021

מתחדשנמסר26מחנה יהודהארומה04/05/2021

נדחהתזכורת18יד חרוציםקניון ישראל (קנ-אל )04/05/2021

מתחדשנמסר5אליאב יעקבמאפיות יעלה04/05/2021

סגורהחלפת בעלים2אביגד נחמןרם פז בעמ קשת04/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון2אביגד נחמןפז חברת נפט בע"מ04/05/2021

מתחדשעסק חוסל15דרך חברוןמלון הר ציון- בריכת שחייה04/05/2021

מתחדשתקין166שד דיין משהבורגרס בר04/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו15חגיסופר פרי לברכה04/05/2021

תיק פיקוחתזכורת7יחזקאלאנגל H בייגל04/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור9ימין משהטורא04/05/2021

טמפרטורה במקרר תצוגה (סלטייה) 17+ מצב תברואינדחההתראה בגין ליקויים124דרך חברוןשלום פלאפל04/05/2021
מע"צ

 
בתעלת ניקוז עומדים מי ביוב

בינוני

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א124דרך חברוןשלום פלאפל04/05/2021

מתחדשתזכורת2האביביתמינימרקט ריבאני יוסף04/05/2021

מתחדשחוות דעת - אישור1דרך בנבנישתי דודהיכל פיס ארנה04/05/2021

04/05/2021OPEN מתחדשתקין21המלך ג'ורג'אופן

בטיפולתזכורת31יהודהמעדניית שרוולה04/05/2021
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מתחדשתקין76שכ עין כרםמרכול04/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור124דרך חברוןפיצה יהלי04/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור124דרך חברוןפיצה יהלי04/05/2021

מתחדשתקין154שד דיין משהמספרה אבי אביב04/05/2021

נדחהתזכורת16חגיפיש אנד צ'יפס04/05/2021

מתחדשתקין166שד דיין משהמתן חברים04/05/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט2תפארת ישראלבורגרס בר רובע יהודי04/05/2021

מתחדשעסק חוסל124דרך חברוןקפהליה04/05/2021

מתחדשעסק חוסל124דרך חברוןקפהליה04/05/2021

מתחדשנמסר10דוד המלךמרוין04/05/2021

 חסר ציוד עזרה ראשונה, הצלה והחייאה בעמדת מציל -ביקורת בטיחותמתחדשהתראה בגין ליקויים1דרך בית לחםאוריינט04/05/2021
 תוספת 8)

(לתקנות
 

 חדר טיפולים, לרבות מיטת טיפולים עמוס בציוד שלא שייך -
(מגבות)

 
אין סימוני עומק ושלטי הזהרה - חסר ציוד עזרה ראשונה, החייאה והצלה בעמדת מצילביקורת בטיחותמתחדשהתראה בגין ליקויים1דרך בית לחםאוריינט04/05/2021

מתחדשתנאים/מגבלות לא בוצע113אגריפספאוור קופי וורקס04/05/2021

בהמתנהעסק חוסל17בצלאלהסופר שלנו04/05/2021

נדחהתזכורת117פסח חברוניזול ובגדול04/05/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3שטראוסשימחריף04/05/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3שטראוסשימחריף04/05/2021

נדחהתזכורת43דרך בית לחםירקנייה04/05/2021

נדרש הפרדה לכל סוגי המזון במקרר ( חלב,ביצים וירקות).הפרדה במקררים בין סוגי מזוןסגורהתראה בגין ליקויים7בצלאלקאזה04/05/2021
ונטה לא תקינהאיוורור ותאורה בשירותיםסגורהתראה בגין ליקויים7בצלאלקאזה04/05/2021

תיק פיקוחתזכורת73דרך בית לחםהבן של הקצב04/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1מלכי ישראלמאפית שיפון04/05/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון2בן יהודהקצפת05/05/2021

מתחדשנמסר17שמאיסלון ג'וזף וסמי05/05/2021

סגורעסק חוסל4ינאיפה קפה עולם הקפה05/05/2021

נדחהתיעוד העסק19יפומזנון יגנה ובניו קוקה קולה05/05/2021

לצמיתותתקין3ינאיאר אנד אר05/05/2021

סגורעסק נמצא סגור1העליהמלון קראון פלזה05/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון15פארןלויס פלייס05/05/2021

יש להשמיש את בריכת שחייה בהתאם לתקן ביקורת בטיחותנדחההתראה בגין ליקויים32דוד המלךמלון המלך שלמה05/05/2021
שנמסר

 
חסר ציוד הצלה, עזרה ראשונה, 

החייאה
 

חדר מציל מבולגן ולא מסודר

גרוע

לצמיתותהתראה בגין ליקויים27סלומון יואל משהפרי וירק05/05/2021

לצמיתותתקין33דרך בית לחםמרכז הפרי וירק05/05/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון999בורלא יהודהפז חברת נפט בע"מ05/05/2021

נדחהתזכורת98השלשלתמסעדת החברים05/05/2021

לצמיתותתזכורת20אררטמינימרקט אררט05/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו70סוק אל עטריןמווקת עאדל05/05/2021

נדחהעסק חוסל6רקנטי אברהםמרכז קהילתי רמות אלון בית05/05/2021

לצמיתותתקין21עומר אבן כתבמכלת05/05/2021

מתחדשתקין2אלקחי מרדכימספרה של אורנה05/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור999בית צפפהמלך השניצל05/05/2021

נדחהעיכוב-אזהרה36דרך ואדי אל ג'וזמוסך אל שריף05/05/2021

מתחדשתקין7בן יהודהמקדונלדס05/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו2תפארת ישראלרובע מרקט05/05/2021

מטבח קטן צפוף  לא מסודר  שולחן עבודה אחד משמש לכלמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים16בן יהודהמאפין בוטיק05/05/2021
יש להרים את כל הסחורה ע"ג מדפים / מחסן העסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים2אלקחי מרדכיאצל שוקרון05/05/2021

משטחים
 

נקיון יסודי
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נדחהליקוים תוקנו40אגריפסמעיין 05/05/20212000

נדחהעסק נמצא סגור4אל-צפא סמ2הים התיכון05/05/2021

נדחהתזכורת2אלקחי מרדכילה - לוש05/05/2021

מתחדשתקין72אגריפסראס אל חנות05/05/2021

מתחדשתקין86סוק אבטימוסחוסאם סוב לבן05/05/2021

מתחדשתקין15שרי ישראלחניון סיטיקורט05/05/2021

סגורעסק חוסל3ינאיעץ קפה05/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור2אלקחי מרדכיפיצה נאני05/05/2021

סגורעסק חוסל97יפוקוביה05/05/2021

מתחדשתיעוד העסק15שרי ישראלקונדיטוריה ברמן-ארץ חמדה חיים פרידמן שיווק05/05/2021

מתחדשתקין15שרי ישראלבי דראגסטור05/05/2021

מתחדשתקין66דרך בית לחםבית המשקאות של שחר בע"מ05/05/2021

תיק פיקוחתיעוד העסק65עץ חייםד"ר בורקס05/05/2021

תיק פיקוחעסק חוסל2אלקחי מרדכיקוקי מספרת כלבים05/05/2021

תיק פיקוחתקין15אל-קצרמינימרקט אלצה05/05/2021

תיק פיקוחתקין168אל-צפאסופר 05/05/20217

לא בסמכות האגף2ההגנהמכירת כלי רכב05/05/2021

תיעוד העסק99יפופיצה כלל05/05/2021

בטיפולתקין12שלומציוןשותפות מכלת06/05/2021

לא תוקנו ליקויים מהביקורת הקודמת. תכנית העסק לא בוצעהממצאיםבטיפולביקורת משותפת234יפומסוב-06/05/20210002
לצמיתותתקין13בן הללהמתנה06/05/2021

היתר זמניתזכורת33יפוליקה פיצה06/05/2021

בטיפולעסק נמצא סגור8דורות ראשוניםבירמן שנות השבעים06/05/2021

מתחדשתקין20הרב עוזיאלבית מרקחת עוזיאל06/05/2021

להרים את כל הסחורה על מחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים4כורשברברג מרקיה06/05/2021
מדפים.

 
לערוך ניקיון במדפים 

 .
לצבוע את הקירות במחסן

גרוע

חסר נייר ידיים שירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים4כורשברברג מרקיה06/05/2021
 

בחלון חסרה רשת נגד חרקים יש להשלים אותם .במידי

גרוע

אין הפרדה בחלוקת מזון בתוך המקרר של המרק. יש להפריש מקרריםמתחדשהתראה בגין ליקויים4כורשברברג מרקיה06/05/2021
בין מזון מוכן לגולמי כולל 

שתיה.
 

המרקים יש לשמור אות תוך קופסאות פלאסטיק ולא בסירים 
 .

יש לערוך סדר וניקיון במקרר.

מקרר הכנות וירקות מלוכלך יש לערוך סדר בינוני
וניקיון 
בתוכו.

 
יש להפריד בין האוכל מוכן וסלטים לבין מזון 

גולמי.
 

יש להפריד בין הירקות השטופים לירקות לא  יש לערוך ניקיון וסדר במקרר מטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים4כורשברברג מרקיה06/05/2021
במטבח.

 
לצבוע את הקירות 

במטבח.
 

אין הפרדה בין אזור שטיפת כלים לאזור טיפול בירקות.

ביצים יש לשמור בתוך מקרר גרוע
בלבד.

 
לערוך סדר וניקיון בכל שטח 

המטבח.
 

לערוך ניקיון בכל המדפים באזור

בטיפולעסק נמצא סגור111הרב עוזיאלמינימרקט עוזיאל בעמ06/05/2021

מתחדשתקין30הרב עוזיאלסלון תלתל06/05/2021

לצמיתותתקין11שלמה המלךנספרסו06/05/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט255שד גולדה מאירקפה קפה06/05/2021

נדרש נקיון מתחת למדפי הסורה, וכל הסחורה בכניסה תהיה בטיפולהתראה בגין ליקויים15האפרסקתבליני אתיופיה06/05/2021
מוגנת או מכוסה.

בטיפולליקוים תוקנו43הקבלןפרי ארצנו06/05/2021

מתחדשתקין2בן יהודהניו דלי06/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו12שמאיפישינזון06/05/2021

מתחדשתקין3שושןהמזקקה06/05/2021

להקפיד על הפרדת פונקציותמטבחבטיפולביקורת משותפת1קפלןמסעדת משרד האוצר06/05/2021
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לסדר ולנקות את מחסןבטיפולביקורת משותפת1קפלןמסעדת משרד האוצר06/05/2021
המחסו

 
להרים סחורה מהרצפה

מתחדשתקין30הרב עוזיאללה פרלין06/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו2בן יהודהשווארמה טורקי06/05/2021

מסעדת עובדים של 06/05/2021
אירודוין מדיקל

מטבח עדיין לא ממצאיםנדחהביקורת משותפת7המרפא
פעיל.

 
קיימת הפרדה לפונקציות ומדורים

תבוצע ביקורת חוזרת לאחר שהמטבח 
ייפתח. אין מועד פתיחה עדיין יתבקשו ליצור 

קשר לאחר הפעלת המטבח

נדחהתזכורת7המרפאמסעדת עובדים של אירודוין מדיקל06/05/2021

06/05/2021R&Rמתחדשתקין3שושן

בהמתנהחוות דעת דחיה17האפרסקקורטושוק06/05/2021

קופסאות שימורים נמצאו פתוחות במקרר - יש לאחר הפתיחה אופן החזקת המזון עד להגשהנדחההתראה בגין ליקויים30הרב עוזיאלפיצה ריאלטו06/05/2021
יש להעביר לקופסא עם 

מכסה
 

תבנית ביצים נמצאה במקרר ביחד עם 
ירקות

 
 

מאוור במטבח נמצא עם קורי עכביש יש לנקות מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים30הרב עוזיאלפיצה ריאלטו06/05/2021
במיידי

 
מקרר  - יש לנקות ניקיון יסודי

רשת חניות רמי לוי 06/05/2021
שיווק השיקמה

יש לדאוג לפינוי הגלידות ממחסן קירור העופותאופן החזקת המזון עד להגשהבטיפולהתראה בגין ליקויים101דרך ראמאללה

רשת חניות רמי לוי 06/05/2021
שיווק השיקמה

חלק ממדפי האיחסון בחדר קירור המעדנייה עם חלודה מצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים101דרך ראמאללה
 

אסורה שימוש באריזות של עוף במקרר אריזות 
בשר

 
בזמן הביקורת הושמד כ30 ק"ג בשר .

תיק פיקוחתקין101דרך ביר נבאלהסוכר קייקס06/05/2021

מתחדשתקין101דרך ראמאללהסופר פארם06/05/2021

מתחדשתקין101דרך ראמאללהשניצליית אבא06/05/2021

מתחדשתקין4שמאימקדונלדס אוריון06/05/2021

יש לדאוג לכיסויי העוגיות שבמכירה מבחוץאופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים101דרך ראמאללהאורות לעטרות בע"מ06/05/2021
תיק פיקוחתזכורת5עטרותחומוס סמארה06/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון4שושןאנטוניס פיצא שושן פיצה06/05/2021

תיעוד העסק97יפופיצה כלל06/05/2021

מתחדשתקין8שץמעדניה איטלקית08/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון5ריבלין יוסףזוליס08/05/2021

08/05/2021melon מתחדשתקין39הללמילון

מתחדשהתראה בגין ליקויים99ברודצקיהאוניברסיטה ומרכז קוסל09/05/2021

היתר זמניתקין50דרך שכםתחנת דלק שיך גראח.09/05/2021

מתחדשנמסר12שמאיפישינזון09/05/2021

נדחהתקין10בצלאלמנזה09/05/2021

מתחדשתקין18בן סיראמונקו09/05/2021

מתחדשתקין8האפרסקשוק קפה09/05/2021

סגורעסק חוסל1ריבלין יוסףקינגס בר09/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א77אגריפסבורגרים09/05/2021

בטיפולהתראה בטרם הגשת כ"א5ריבלין יוסףאסקו בר09/05/2021

בטיפולתקין34בן יהודהקרל ברג רשתות בע"מ09/05/2021

במקרר נמצאו ירקות ובשר ללא הפרדההפרדה במקררים בין סוגי מזוןבהמתנההתראה בגין ליקויים1זאב רבןאנדלוסיה09/05/2021
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המקום נראה שמכינים המבורגר מבשר טחון טרי (נקנה מצב תברואי כללי בעסקבהמתנההתראה בגין ליקויים1זאב רבןאנדלוסיה09/05/2021
ממפעל מאושר 

 (

אין להקפיא בשר טחון טרי לאתר עיבודו

היתר זמניתקין6הרב מוהליבר שמואלקילו קמח09/05/2021

תיק פיקוחתזכורת21בן יהודהדרינק אן דונטס09/05/2021

לצמיתותתקין81עץ חייםמאפיית דובדבן11/05/2021

בטיפולליקוים תוקנו48שכ עין כרםסופרית עין כרם11/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור18ריבלין יוסףעלמא11/05/2021

נדחהתזכורת32דוד המלךמלון המלך שלמה11/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו4אוליצורדלישם מרכולים בעמ11/05/2021

נדחהתקין7יוחנן בן זכאיהשמן11/05/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון7יוחנן בן זכאיהשמן11/05/2021

מתחדשחוות דעת - אישור33שד דיין משהמספרת מיקי11/05/2021

יש להציג תוך 7 ימים מסמך רשם החברות בעסק הוחלף מספר החברה עם אותם הבעליםבעלים המופיעים ברישיוןמתחדשהתראה בגין ליקויים99שמואל הנביאקיוסק רמי11/05/2021
מתחדשחוות דעת - אישור2דרך קוליץבית מלון יהודה11/05/2021

יש לנקות ולסדר את גומיות המקררמקרר נראה מאוד מוכלך גומיות המקרר קרועותהפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים3בקגרליץ איכות בעמ11/05/2021
נדחהתקין1שד גולדה מאירפיצה סיטי11/05/2021

נדחהנמסר2ההעברהבירכת שמיים11/05/2021

נדחהתזכורת2ההעברהבירכת שמיים11/05/2021

מטבח קטן וצפוף מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים1שד גולדה מאירפלאפל בן יעקב11/05/2021
 .

ירקות לא שטופים נמצאים במטבח ליד חורי ניקיון
נדחהתזכורת14סולד הנריטההטאבון11/05/2021

מתחדשתקין9השישה עשראסף הרוש11/05/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון97שמואל הנביאקופיז11/05/2021

סגורעסק חוסל7יוחנן בן זכאיהשמן11/05/2021

נדחהתיעוד העסק63עץ חייםאוקונל בר11/05/2021

יש לטייח ולצבוע את הקירות ואת התקרה (ישנה רטיבות)מחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים15חיל האוירזול ובגדול11/05/2021
סחורה בכמות רבה מונחת בשטח המכירה על הרצפה - יש אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים15חיל האוירזול ובגדול11/05/2021

להעביר למחסן העסק
ערכת החייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים4ינובסקי דניאלמגדלי הים התיכון11/05/2021
ערכת טראומהמתחדשהתראה בגין ליקויים4ינובסקי דניאלמגדלי הים התיכון11/05/2021
ערכות ההצלה וההחייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים4ינובסקי דניאלמגדלי הים התיכון11/05/2021
חסר 1גלגל הצלה (כמות 2)מתחדשהתראה בגין ליקויים4ינובסקי דניאלמגדלי הים התיכון11/05/2021
מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם מתחדשהתראה בגין ליקויים4ינובסקי דניאלמגדלי הים התיכון11/05/2021

אנקול הצלה בקצהו (כמות 1)
ע"פי חשבונית מהקופה ישנה החלפת מספר החברה בעלים המופיעים ברישיוןמתחדשהתראה בגין ליקויים3שד גולדה מאירפיצוחי עץ חיים11/05/2021

 .
יש להציג תוך 7 ימים מסמך רשם החברות 

עם שמות בעלי עניין

מתחדשעסק חוסל8המלך ג'ורג'עלמא11/05/2021

מתחדשתקין44עץ חייםרוזמרין11/05/2021

מתחדשתקין24ברזילליאת קוסמטיקה11/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים65עץ חייםד"ר בורקס11/05/2021

ישנם קילופים בתקרה יש לדאוג לצביעה מצב תברואי כללי בעסקבהמתנההתראה בגין ליקויים24ברזילפיצה פפא ברזיל11/05/2021
 

אין הפרדה בין הכיורים(לשטיפת ירקות ושטיפת כלים).
הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןבהמתנההתראה בגין ליקויים24ברזילפיצה פפא ברזיל11/05/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבהמתנההתראה בגין ליקויים24ברזילפיצה פפא ברזיל11/05/2021

בהמתנההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון24ברזילפיצה פפא ברזיל11/05/2021

נדחהתזכורת5סלומון יואל משהסושי פלייס11/05/2021

נדחהתזכורת117פסח חברוניזול ובגדול11/05/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו12קוסטה ריקהסופר סל ברכה11/05/2021
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אין חלוקה מצב תברואי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים29עזהזיגמונד בר12/05/2021
למדורים

 
הכנת מזון מתבצעת מול לקוח (אין מטבח 

תקני)
 

מבשלים ללא מנדף

לא תקין

נמצאו סלטים שחולקו לאריזות קטנות יותר (סלטי שמיר טיפול במזוןלצמיתותהתראה בגין ליקויים18עזההמעדניה של פיני12/05/2021
שחולקו מאריזה 

מקורית)
 

נמצאו מטוגנים ללא 
התוויה

 
נמדדה טמפרטורה במקרר תצוגה + 10 מע"צ (במקרר ליד 

הכניסה נמדדה טמפ' תקינה) לצמיתותליקוים תוקנו8הטוריםטיים12/05/2021

נדחהליקוים תוקנו1חנהגרליץ מן12/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו21הנוריתמינימרקט רבני יוסף12/05/2021

מתחדשתקין106שמואל הנביאאור שמח12/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור106שמואל הנביאיעקובוב ראובן12/05/2021

מתחדשתקין28עזהמנקו אברהם12/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו1הישיבהמיץ פרי12/05/2021

מתחדשתקין106ארץ חפץהכל מכל12/05/2021

בטיפולליקוים תוקנו21הנוריתזול ובגדול12/05/2021

מתחדשתקין25המעייןטרזורו12/05/2021

מתחדשתזכורת2האביביתמינימרקט ריבאני יוסף12/05/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיפינתי12/05/2021

נדחהתזכורת16חגיפיש אנד צ'יפס12/05/2021

בשטח המכירה נמצאה רטיבות מתקדמת יש לתקן במיידימצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים106שמואל הנביאשערי ברכה12/05/2021
מתחדשתקין3מבוא השערעין כרם המתוקה12/05/2021

חלוקה של סלטים למנות קטנות ומכירתם ללא התוויה- פועלה מצב תברואימתחדשליקוים תוקנו15עזהעזה סטור12/05/2021
יצרנית

 
מכירה של מזון מוכן ללא התוויה

מתחדשתקין106ארץ חפץלאה קוסמטיקה ומספרה12/05/2021

קופסאות שימורים נמצאו פתוחות - יש להעביר לקופסא עם אופן החזקת המזון עד להגשהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים106ארץ חפץפיצה אבי12/05/2021
מכסה לאחר הפתיחה

קיימת רטיבות בשטח הישיבה - יש לטייח ולצבועתקינות קירות ותקרה במטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים106ארץ חפץפיצה אבי12/05/2021
מקרר- יש לנקות באופן יסודימטבח העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים106ארץ חפץפיצה אבי12/05/2021
יש לערוך נקיון יסודי בכל שטח המטבחמטבח העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים106ארץ חפץפיצה אבי12/05/2021

היתר זמניתקין43עזהסומסום12/05/2021

אין שירותיםשירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים13עזהעזה 12/05/202113
אין מחסן, אלא גלריה בלבדאחסנהמתחדשהתראה בגין ליקויים13עזהעזה 12/05/202113
נמצאו כריכים ללא אטיפה וללא קירור שהתקבלו דלפק מכירהמתחדשהתראה בגין ליקויים13עזהעזה 12/05/202113

מספק
 
 

נדחהנמסר15פארןאינגליש קייק בעם13/05/2021

נדחהחוות דעת דחיה15פארןאינגליש קייק בעם13/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו11יעקב מאירפיצה קלינטון13/05/2021

לצמיתותתקין43יפומפגש כיכר ציון13/05/2021

מתחדשתקין101ים סוףפיצוחי סנהדריה13/05/2021

מתחדשתקין26דולצ'יןמספרת גיל13/05/2021

מתחדשחוות דעת - אישור33שד דיין משהמספרת מיקי13/05/2021

מתחדשתקין122דולצ'יןיניב יונה  מספרה13/05/2021

נדחהתזכורת5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ13/05/2021

לצמיתותתקין1אורוגואיממתקי השלושה13/05/2021
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לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות13/05/2021

מתחדשתזכורת4בוליביההדייג הטברייני13/05/2021

נדחהתקין101ים סוףשוק סנהדריה מורחבת13/05/2021

מקרר חלבי נמצא מלוכלך ועמוס ותחי יציאת אוויר חסומים עם מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים33יחזקאלגלידות ירושלים13/05/2021
מתחדשתקין43עזהווינו -ראש בע"מ13/05/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון106שמואל הנביאכל זול בני תורה13/05/2021

בהמתנההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון106שמואל הנביאשערי ברכה13/05/2021

סגורעסק חוסל43עזהציקה13/05/2021

טמפרטורה בסלטייה 11+ מצב תברואינדחההתראה בגין ליקויים19עזהבין עזה לברלין13/05/2021
מע"צ

 

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט115אגריפסעראיס מחניודה13/05/2021

מתחדשתקין25עזהפלורה עזה13/05/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיבית הפירות13/05/2021

היתר זמניתקין6השקמהבורגר שגב13/05/2021

היתר זמניתזכורת43עזהסומסום13/05/2021

בהמתנההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1זאב רבןאנדלוסיה13/05/2021

תיק פיקוחתקין29עזהגליאטו וריאטו13/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון33יפוזלמנס13/05/2021

נדחהליקוים תוקנו8פרי חדשמאפית אביחיל18/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו35צפניהאברהמי שמואל18/05/2021

מתחדשתקין2סוקולובהמקום של מיה18/05/2021

מתחדשתקין2סוקולובהמקום של מיה18/05/2021

מתחדשביקורת משותפת25שחראישלום רימונים ירושלים18/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור25שחראישלום רימונים ירושלים18/05/2021

מתחדשתזכורת30יפועלמא18/05/2021

מהונטה שמעל דלת הכניסה למחסן יוצא רעש חזק.ריעשמתחדשהתראה בגין ליקויים121אגריפסמסעדת חצות18/05/2021
מתחדשליקוים תוקנו101ים סוףפיצוחי סנהדריה18/05/2021

בטיפולעסק נמצא סגור30דובדבני ברוךמכללת ירושלים לבנות18/05/2021

בטיפולביקורת משותפת30דובדבני ברוךמכללת ירושלים לבנות18/05/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםמזנון נויה18/05/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםמזנון נויה18/05/2021

נדחהחוות דעת דחיה10שטראוסמכון קוסמטיקה18/05/2021

נדחההופעה בשימוע23שכ גבעת שאולמאפית ויצמן18/05/2021

נדחהליקוים תוקנו3שד גולדה מאירמאפית שיפון18/05/2021

מתחדשביקורת משותפת999בית צפפהמלך השניצל18/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור999בית צפפהמלך השניצל18/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א9ימין משהטורא18/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א9ימין משהטורא18/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו2אלקחי מרדכיאצל שוקרון18/05/2021

מתחדשתקין14יוסף בן מתתיהואורלי פרידמן18/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה66ירמיהואולם כנסים תכלת מורדכי18/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה66ירמיהואולם כנסים תכלת מורדכי18/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור4אל-צפא סמ2הים התיכון18/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור4אל-צפא סמ2הים התיכון18/05/2021

תיק פיקוחמסירת טופס/הזמנה26בן עדיה שמואלמיני מארקט וסאנדרוישאת18/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה39גנרל פייר קניגאופוריה18/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה39גנרל פייר קניגאופוריה18/05/2021

מתחדשחוות דעת דחיה34יפוקצפת18/05/2021

בטיפולהתראה בטרם - הפרת צו43הנביאיםליטוב18/05/2021

בטיפולביקורת משותפת43הנביאיםליטוב18/05/2021

נדחהעסק חוסל1לנגר יחיאלקוקי קרים18/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור2אלקחי מרדכיפיצה נאני18/05/2021

ציוד הצלה ועזרה ראשונה בעמדת מתחדשביקורת משותפת47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ציוד עזר להצלה (גלגל ומט)מתחדשביקורת משותפת47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ערכת החייאהמתחדשביקורת משותפת47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ערכות ההצלה וההחייאהמתחדשביקורת משותפת47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ציוד עזר להצלה (גלגל ומט)מתחדשהתראה בגין ליקויים47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ערכת החייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
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ערכות ההצלה וההחייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ציוד הצלה ועזרה ראשונה בעמדת מתחדשהתראה בגין ליקויים47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ערכת טראומהמתחדשהתראה בגין ליקויים47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
ערכת טראומהמתחדשביקורת משותפת47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה18/05/2021
תקנות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות היתר זמניהתראה בגין ליקויים3ז'בוטינסקימלון ענבל18/05/2021

בבריכות שחייה)
נמסרו תקנות והצהרה להחתמה

תקנות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות היתר זמניביקורת משותפת3ז'בוטינסקימלון ענבל18/05/2021
בבריכות שחייה)

נמסרו תקנות והצהרה להחתמה

נדחהמסירת טופס/הזמנה39שמואל הנביאהמרכז לאיטום וחומרי בניין18/05/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה37רחובות הבוכריםמשתלם18/05/2021

בזמן הביקור נמצאת סחורה בריצפה יש להרים אותם על שטח עסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים216יפוקיוסק שער העיר18/05/2021
מדפים.

 
להכניס את ארגזי השתייה לתוך המחסן על גבי 

מדפים.
 

טוב

תיק פיקוחתזכורת6מלכי ישראלמגדנית קצבורג18/05/2021

לאחר מספר תלונות על ריחות מהעסק התבקש מבעלת שטח עסקנדחהתקין216יפוספיר קאדין18/05/2021
העסק להמציא וינטה מעל שולחן העבודה לפטור בעיית 

ריח.
 

בזמן הביקור לא היה מטרדי ריח
נדחהתקין216יפוספיר קאדן אקדמיה18/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1תוצרתמ.ע לברזל18/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1תוצרתמ.ע לברזל18/05/2021

עסק נמצא סגור10הלר חייםמכירת בשר18/05/2021

היתר זמניביקורת משותפת11זנגוילבריכת בית טיילור19/05/2021

היתר זמניתקין11זנגוילבריכת בית טיילור19/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה19/05/2021

נדחהביקורת משותפת6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה19/05/2021

נדחהתקין72יפוגבי מודל19/05/2021

מתחדשתזכורת4כורשברברג מרקיה19/05/2021

סגורתקין68יפוסטודיו קארין19/05/2021

מתחדשתקין18הללארומה-קפה בר19/05/2021

מתחדשתזכורת18פרי חדשהיימישע בייגלס19/05/2021

ביצים נמצאו ליד הכיריים יש לאחסן במקרר אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים9הרטוםקפה מלכה19/05/2021
המיועד

 
קופסאות שימורים פתוחות - לאחר פתיחה יש להעביר 

חסר נייר וסבון ניקיון השירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים9הרטוםקפה מלכה19/05/2021
בשירותים

 
חסרה ונטה בשירותים

באיזור שטיפת הכלים חלודה נמצאה על הרלסים - יש לתקן תקינות קירות ותקרה במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים9הרטוםקפה מלכה19/05/2021
מקררים בעסק - יש לנקות את פנים המקרר  והן את הדלתות ניקיון ותחזוקה מקררים במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים9הרטוםקפה מלכה19/05/2021

בצורה יסודית
מנורה תוייה במחסן - יש לחבר לתקרהמחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים9הרטוםקפה מלכה19/05/2021
הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים9הרטוםקפה מלכה19/05/2021

המאושרת
יש להקפיד על הפרדה בין מוחלטת 

המדורים
 

בין שטיפת כלים לבין טיפול בירקות
נדחהתקין1סולד הנריטהקפה הלל19/05/2021

נדחהתזכורת23שכ גבעת שאולמאפית ויצמן19/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו1שד גולדה מאירפלאפל בן יעקב19/05/2021

ציוד עזר להצלה (גלגל ומט)מתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021
ערכת טראומהמתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021
ערכת החייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021
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ערכות ההצלה וההחייאהמתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021
מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם מתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021

אנקול הצלה בקצהו (כמות 1)
אישור הכשרה וריענון של המציל והמע"רמתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021
לא הייתה פעילה בזמן הביקור. לא מצאו מפתח של חדר ממצאי הביקורתמתחדשביקורת משותפת24סורוצקיןסולם19/05/2021

עזרה ראשונה, כדי לפתוח לבדיקת תקניות הציוד. לא ברור 
האם החדר פתוח בזמן פעילות 

הבריכה.
 

חסר ציוד עזרה ראשונה, החייאה במתחם הבריכה

לא תקין

ציוד הצלה ועזרה ראשונה בעמדת מתחדשהתראה בגין ליקויים24סורוצקיןסולם19/05/2021
נדחהתזכורת2רמז דודהחאן גלריה19/05/2021

מתחדשנמסר11בית הדפוסצוות 5  אבטחה19/05/2021

מתחדשנמסר11בית הדפוסצוות 5  אבטחה19/05/2021

מתחדשתזכורת28הללבגט סבתא19/05/2021

סגורעסק נמצא סגור34גרשון מאירקראנץ באגט19/05/2021

לא תקיןטמפרטורה מקררים ומקפיאים במחסןנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
חסרים אריחי מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021

קרמיקה
 

סימני נזילות 
בתקרה

 
חוטי חשמל 

גלויים
 

בכיור שנמצא באזור חם אין חיבור לביוב. מים נאספים בתוך 
גיגית מתחת לכיור

לא תקין

לא תקיןטמפרטורה במקרר סלטים 15+ מע"צ, במקרר דגים 12+ טמפרטורה מקררים במטבחנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
לא תקיןהפרדה במקררים ומקפיאים במחסןנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
לא תקיןבמדור ירקות נמצאו ירקות גולמיים עם סלטים מוכנים ללא הפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
לא תקיןאין תאורה במחסן וחדר קירוראיוורור ותאורה במטבחנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
לא תקיןחסרים אישוקים ע"פ חו"ד של איכות הסביבהמנדף בעסק ואישור תקינותנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
מקררים מלוכלכים, נצפתו מים עומדים בתחתית, באחד ניקיון ותחזוקה מקררים במטבחנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021

המקררים ניקוז אינו תקין (מים נאספים אל תוך 
הקערה)

 
בחדר קירור דלת אינה שלמה, אין תאורה ורצפה אינה 

שלמה
 

גומיות במקררים קרועות, דביקות ויבשות

חסרים אישוקים ע"פ חו"ד של איכות הסביבהמנדף בעסק ואישור תקינותנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
חסרים אריחי מטבח העסקנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021

קרמיקה
 

סימני נזילות 
בתקרה

 
חוטי חשמל 

גלויים
 

בכיור שנמצא באזור חם אין חיבור לביוב. מים נאספים בתוך 
גיגית מתחת לכיור

טמפרטורה מקררים ומקפיאים במחסןנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
טמפרטורה במקרר סלטים 15+ מע"צ, במקרר דגים 12+ טמפרטורה מקררים במטבחנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
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במדור ירקות נמצאו ירקות גולמיים עם סלטים מוכנים ללא הפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
אין תאורה במחסן וחדר קירוראיוורור ותאורה במטבחנדחהביקורת משותפת4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021
מקררים מלוכלכים, נצפתו מים עומדים בתחתית, באחד ניקיון ותחזוקה מקררים במטבחנדחההתראה בגין ליקויים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021

המקררים ניקוז אינו תקין (מים נאספים אל תוך 
הקערה)

 
בחדר קירור דלת אינה שלמה, אין תאורה ורצפה אינה 

שלמה
 

גומיות במקררים קרועות, דביקות ויבשות

לא תקין

נדחההחלפת בעלים4אל-טנטורהים התיכון19/05/2021

ריצוף שבור בכניסה מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים9הרטוםהסועד19/05/2021
למטבח

 
מקררים - יש לנקות דלתות ותוך המקרר

מתחדשתקין66כנפי נשריםקופי דיל19/05/2021

מתחדשתקין66כנפי נשריםקופי דיל19/05/2021

מתחדשתזכורת3שד גולדה מאירפיצוחי עץ חיים19/05/2021

מתחדשביקורת משותפת9הרקמהמרכז עלה ירושלים19/05/2021

מתחדשתקין9הרקמהמרכז עלה ירושלים19/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון72יפושוקהשקל19/05/2021

נדחהליקוים תוקנו4הללמיץ מרק19/05/2021

סגורעסק חוסל2פועלי צדקפנינת האושר19/05/2021

סגורעסק חוסל2פועלי צדקפנינת האושר19/05/2021

היתר זמניתיעוד העסק10אמיל בוטהויסטה19/05/2021

היתר זמניתיעוד העסק10אמיל בוטהויסטה19/05/2021

מתחדשנמסר16שמגרא.א.משמר ירושלים19/05/2021

מתחדשנמסר16שמגרא.א.משמר ירושלים19/05/2021

מתחדשתקין216יפובית מרקחת גבעול19/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון16יד חרוציםדליס דה פריס19/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון16יד חרוציםדליס דה פריס19/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון72יפושוקה שקל19/05/2021

עסק נמצא סגור18מזל שורמסגריה19/05/2021

עסק נמצא סגור18מזל שורמסגריה19/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6מחנה יהודהדוד חיים- יינות ואלכוהול20/05/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6מחנה יהודהדוד חיים- יינות ואלכוהול20/05/2021

סגורעסק נמצא סגור41דרך בית לחםוופל-בר20/05/2021

מתחדשנמסר17בן יהודהסלון סימון20/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו20שד שי עגנוןקפה עגנון20/05/2021

מתחדשתזכורת121אגריפסמסעדת חצות20/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו17דרך בית לחםהסנדויץ של רשל20/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו20שד שי עגנוןשלום פלאפל20/05/2021

מתחדשנמסר84אגודת ספורט ביתרמסעדת מקדונלדס20/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון15רייכמןאגודת משען לחולה20/05/2021

בטיפולתזכורת162שד דיין משהפיצוחי מזרחי20/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון154שד דיין משהנינדא20/05/2021

העסק נמצא לא נקי  ריצפה מלוכלכת  ארגזים ריקים פזורים מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים1זוננפלדמשה משה- ירקות20/05/2021
בכל שטח העסק

סגורעסק חוסל1אגודת ספורט ביתרמאמא מיה20/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור9ימין משהטורא20/05/2021

סגורעסק חוסל24גנרל פייר קניגצ'וקה20/05/2021

20/05/2021ZUCCA קיים תיק נוסף על אותו זיהוי נכס: ממצאי הביקורתסגורעסק חוסל24גנרל פייר קניגזוקה
 .8036322

אין במקום עסק הנ"ל. נפתח "הפיראט האדום 
במקום.

 
ניתן לסגור את התיק/להעביר לטיפול של שילוט.

בטיפולעסק נמצא סגור4נעמייס פלאנט ירושלים20/05/2021

מתחדשתקין154שד דיין משהמספרה אבי אביב20/05/2021

היתר זמניביקורת משותפת19אגודת ספורט ביתרצ'וקה20/05/2021
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מתחדשעסק נמצא סגור2נעמיפאב 20/05/202155

מתחדשתקין2האלוף יקותיאל אדםמספרה גלעד מצליח20/05/2021

בהמתנהתזכורת17האפרסקקורטושוק20/05/2021

מתחדשתקין162שד דיין משהששון מזרחי20/05/2021

מתחדשנמסר7דרך בית לחםסילו קפה20/05/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א24גנרל פייר קניגפיש אנד ציפס20/05/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א24גנרל פייר קניגתירס הדר20/05/2021

נדחהתקין4נעמיפייל ביית20/05/2021

סחורה מונחת על הרצפה בכל שטח המחסןמחסן בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים162שד דיין משהפריטרי פירות וירקות20/05/2021
סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון38הפלמחזול ובגדול בע"מ20/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1דורות ראשוניםמספרת אלי ארואס20/05/2021

סגורהגשת תביעה משפטית3ירמיהוישיבת גור20/05/2021

בטיפולליקוים תוקנו3קולומביהמעדני אביב23/05/2021

23/05/2021HRYמתחדשעיכוב-אזהרה19עין גדי

מתחדשתקין31אורוגואייורם מספרה23/05/2021

מתחדשתקין72יפוסלון אביבה23/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו2התעשיהאחים יורדן23/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון2התעשיהאחים יורדן23/05/2021

נדחהלא נמסרו22יוסי בן יועזרסופר עדיקה ניסים23/05/2021

לצמיתותתזכורת3קולומביהשטראוס מכולת הרוש23/05/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה23/05/2021

רעש מדחסים ותיקון המפגעבטיפולהתראה בגין ליקויים22עין גדימיני מרקט יעקב עמוס23/05/2021

בטיפולהרחקת סחורה22עין גדימיני מרקט יעקב עמוס23/05/2021

לצמיתותתקין33דרך בית לחםבית לחם לחמים גבינות23/05/2021

בטיפולתקין99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל23/05/2021

בטיפולתקין99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל23/05/2021

מתחדשהופעה בשימוע5אליאב יעקבמאפיות יעלה23/05/2021

יש שינויים בשטח המטבח האזור הורחב נשבר קיר בין אזור שטח העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים10תורה מציוןעבאדי23/05/2021
המטבח למחסן לשעבר כל הסחורה נמצאת בריצפה במטבח 

כאין מחסן 
לעסק.

 
יש לשמור על סדר וניקיון באזור המטבח.

אין הפרדה במקררים בין מזון מוכן לגולמי גרוע
 .

הביצים יש להכניס אותם לתוך מקרר בנפרד 
בכל שעות היום .יש להגיש בקשה לרישיון 
עסק לאחר שינויים בבעלים ותנאי המקום

נדחהתקין1סולד הנריטהקפה הלל23/05/2021

נדחהתקין23שכ גבעת שאולמאפית ויצמן23/05/2021

נדחהתקין6קריב יצחקאקאשה-מכון כושר23/05/2021

נדחהתקין6קריב יצחקאקאשה-מכון כושר23/05/2021

גרועבזמן הביקור לא היה מחסן לעסקמחסןבטיפולהתראה בגין ליקויים70יפופלאפל צמח23/05/2021
חסר הפרדה בשולחן עבודה באזור שטיפת כלים לבין אזור מטבחבטיפולהתראה בגין ליקויים70יפופלאפל צמח23/05/2021

שטיפת 
ירקות.

 
מלא סחורה קרטונים וארגזי שתיה במטבח יש לדאוג להוציא 

אותם מהאזור למחסן על גבי מדפים.

ביצים יש לשמור תוך מקרר בלבד.בינוני

מצב תברואי לא מניח שטח העסקבטיפולהתראה בגין ליקויים70יפופלאפל צמח23/05/2021
דעת.

 
יש לערוך סדר וניקיון בכל שטח 

העסק.
 

יש לערוך סדר וניקיון במקררים.

בינוני

מתחדשתקין31אורוגואיזול ובגדול23/05/2021

מתחדשתקין24סורוצקיןסולם23/05/2021

היי פולינה, אכן העסק לא קיים כשנה. המקום בשיפוציםממצאיםנדחהעסק חוסל4פועלי צדקטעם ירושלמי23/05/2021
מתחדשליקוים תוקנו16בן יהודהמאפין בוטיק23/05/2021

סגורסגירת העסק עפ"י צו34גרשון מאירקראנץ באגט23/05/2021

סגורסגירת העסק עפ"י צו34גרשון מאירקראנץ באגט23/05/2021

בטיפולתקין31יהודהמעדניית שרוולה23/05/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט2אשתורי הפרחיפלאפל השלום23/05/2021

מתחדשתקין14הללמעיין 23/05/20212000

מתחדשליקוים תוקנו34יפוקצפת23/05/2021
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מתחדשתזכורת47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה23/05/2021

נדחהתזכורת5הרכבאלי ממו23/05/2021

היתר זמניליקוים תוקנו3ז'בוטינסקימלון ענבל23/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א2שרפאת סמ3הכל לרכב אבו סלאח23/05/2021

בהמתנהתזכורת24ברזילפיצה פפא ברזיל23/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור6בן סיראמלון בן סירא23/05/2021

נדחהתזכורת117פסח חברוניזול ובגדול23/05/2021

בהמתנהתזכורת1זאב רבןאנדלוסיה23/05/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו15בן יהודהמושיקו פלאפל23/05/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו142דרך בית לחםדליס מרקט23/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון8מחנה יהודהאלוף המטוגנים23/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון19ש מי נפתוחליפתא בוטיק23/05/2021

תיעוד העסק10הלר חייםבשר ג. מרדכי23/05/2021

נדחהתזכורת1שד ויצמןתחנת תדלוק סונול ישראל24/05/2021

נדחהתזכורת1הרב ברליןשפע ברלין24/05/2021

כריכים למכירה במקום יש להציג בתוך מקרר במקום נראו כריכים של טונה וסלט ביצים על שולחן  ללא קירורמצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים14המלך ג'ורג'מאפיית יהודה24/05/2021
יש להקפיד על הפרדה מוחלטת בין המדוריםהפרדת מדוריםבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021
ביצים נמצאו ליד מזון מוכן לאכילה ועל מדף אחסנת ביציםבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021

הצלחות
 

יש לדאוג למקרר מיוחד לביצים
תעלות ניקוז נמצאו מלוכלכות עם בדלי מצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021

סיגריות
 

תקרת העסק - יש לטייח 
ולצבוע

 
קרמיקה ואריחים 

שבורים
 

מכונה לחתוך ירקות - נמצאה מזוהמת

יש לערוך ניקיון יסודי וסדר במדפים ולערוך בדיקת פגי מחסן בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021
תוקף

 

שניצלים נמצאו בטמפ' 15 מעלות לאחר הכנתם לפני אופן החזקת המזון עד להגשהבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021
טיגון

 
יש להכניס למקרר

מזון גולמי נמצא עם מזון מוכן לאכילההפרדה במקררים ומקפיאים במחסןבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021
הוחרמו והושמדו על ידי הבעלים כ- 10 קג' תבלינים פגי תוקףהרחקת מזוןבטיפולהתראה בגין ליקויים612שד נוה יעקבקינגסטון24/05/2021

בטיפולהתראה בטרם הגשת כ"א30דובדבני ברוךמכללת ירושלים לבנות24/05/2021

נדחהתזכורת7גבעת שאולא.כ. ישיר לבניין24/05/2021

לצמיתותתזכורת16המלך ג'ורג'מינימרקט מאיר24/05/2021

24/05/2021cofizz-נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון14בן יהודהקופיז

פסגת השוק ויקרא 24/05/2021
בעמ

יש לכסות את תחתית המקרר בחומר מח' בשרבטיפולהתראה בגין ליקויים32שד דיין משה
בידוד

 
קורי עכביש בתקרה
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פסגת השוק ויקרא 24/05/2021
בעמ

ריצוף מח' דגיםבטיפולהתראה בגין ליקויים32שד דיין משה
שבור

 
ניקוז - חסר צינור המחובר למערכת 

הביוב
 

נעליים נמצאו על מקרר 
הדגים

 
יש לצבוע 

קירות
 

ניקוז המים של המזגן ישירות לכיור יש להאריך את 
הצינור

 
קטלן לא תקין

פסגת השוק ויקרא 24/05/2021
בעמ

חסר סבון וניירשרותיםבטיפולהתראה בגין ליקויים32שד דיין משה

יש לכסות את המנורות ולנקות אותם מקורי העכבישאיוורור ותאורה כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים30שד דיין משהפסגת השוק24/05/2021
סגורתקין51שכ שדה תעופה עטרותמאפית סמארה24/05/2021

מתחדשתקין43ז'בוטינסקיון ליר- מסעדה24/05/2021

בתהליך חידושעיכוב-אזהרה43ז'בוטינסקיון ליר- מסעדה24/05/2021

מתחדשתקין5שכ שדה תעופה עטרותסנוקרוט24/05/2021

נדחהתקין16חרלפכהן דלי24/05/2021

במקרר נמצאו אריזות של דגים קפואים שפג הרחקת \השמדה סחורהמתחדשהרחקת סחורה6שמאיבלנקו ג'סיקה24/05/2021
תוקפם.

 
הסחורה נזרקה לאשפה ע"י בעלת העסק

נדחהתזכורת26כנפי נשריםכל בו נחמן דגים24/05/2021

נדחהתזכורת99אל בוטמהמ.ע מודי חומרי בניין והובלות בעמ24/05/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט164שד דיין משהניו דלי ירושלים24/05/2021

בהמתנהליקוים תוקנו17האפרסקקורטושוק24/05/2021

נדחהתקין1הרב ברליןחומוס רחביה24/05/2021

היתר זמניבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט47המלך ג'ורג'מלון לאונרדו פלאזה24/05/2021

להפריד ירקות מעוף אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים62אגריפסניו דלי24/05/2021
במקרר

 
לסמן תאריך הכנת המזון

השווארמה 24/05/2021
הירושלמית

להפריד בין מזון מוכן לגולמי אופן החזקת המזון עד להגשהסגורהתראה בגין ליקויים101אגריפס
במקרר

 
לסמן תאריך הכנת המזון הרגגיש (חומוס,טחינה וכו')

בטיפולליקוים תוקנו101דרך ראמאללהרשת חניות רמי לוי שיווק השיקמה24/05/2021

נראו ארגזי ירקות פזורים בריצפה במעברמצב תברואי כללי בעסקמתחדשתזכורת5בן הללדי.אנד.די אסיאן סטור24/05/2021

יש להניח סחורה על גבי משטח מתכת 30 נמצאה סחורה על הריצפה ללא הגבההאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשתזכורת5בן הללדי.אנד.די אסיאן סטור24/05/2021
ס"מ מעל הריצפה

מתחדשתזכורת101דרך ראמאללהאורות לעטרות בע"מ24/05/2021

היתר זמניליקוים תוקנו5בן יהודהאיש האתרוגים בן יהודה24/05/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט1עולי הגרדוםבית הפירות ארמון הנציב24/05/2021

תיק פיקוחתזכורת96דרך יריחוסולטן אנרג'י24/05/2021

במקרר נמצאו מיכלי פלסטיק עם מזון מוכן בהפשרה ( נזרקו מצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1הללסנדו קווזין24/05/2021
ע"י בעל העסק )

נדחהתקין119יפוקפה ליון24/05/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו5עטרותסמא מרקט24/05/2021

תיק פיקוחתזכורת5עטרותחומוס סמארה24/05/2021
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חסרים אריחי קרמיקה מחסןנדחההתראה בגין ליקויים1הרב ברליןגוניור פיצה24/05/2021
ברצפה

 
אין אוורור

חסר מטבח עליוןנדחההתראה בגין ליקויים1הרב ברליןגוניור פיצה24/05/2021
אוורור

 
הורגש ריח רע. לטענת הבעלים, שיפוע הרצפה לא תקין, לכן 

המים מצטברים מתחת למקרר- בטיפול.

מכולת אסיאתית 24/05/2021
DD&

לא הוגשה בקשה לרישיון עסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים7הלל

תיק פיקוחמסירת טופס/הזמנה19ש מי נפתוחליפתא בוטיק24/05/2021

יערך ביקור חוזר עם תכנית העסקהתאמהנדחההתראה בגין ליקויים5האשכולרחמו25/05/2021
לסמן בשלטים כל מדור ויעודומדוריםנדחההתראה בגין ליקויים5האשכולרחמו25/05/2021
נדרש דלת רשת בכניסה האחורת למטבח למניעת כניסת מטבחנדחההתראה בגין ליקויים5האשכולרחמו25/05/2021
 מדפים.1מקרריםנדחההתראה בגין ליקויים5האשכולרחמו25/05/2021

חלודים
 

אין שעון אנדקטורי.2
להוציא מתקן הטיגון ממדור טיפול בבשרטיגוןהיתר זמניהתראה בגין ליקויים55הרב שמואל ברוךמסעדת אמא25/05/2021
נקיון למטבח ,דגש למקרריםניקיוןהיתר זמניהתראה בגין ליקויים55הרב שמואל ברוךמסעדת אמא25/05/2021
נמצא בשר לא ראוי למאכל,הושמד ע"י הבעליםאופן החזקת המזון עד להגשההיתר זמניהתראה בגין ליקויים55הרב שמואל ברוךמסעדת אמא25/05/2021
להוציא כל החפצים שלא קשורים למזון מהמטבחסדרהיתר זמניהתראה בגין ליקויים55הרב שמואל ברוךמסעדת אמא25/05/2021

מתחדשתקין11בן יהודהסאם בייגל'ס25/05/2021

מתחדשתקין1אורוגואיאסתי ובן בשר ומעדנים25/05/2021

המקפיא נמצא עם המון קרח ומים בריצפהמקפיאנדחההתראה בגין ליקויים1המלך ג'ורג'קפה נאמן25/05/2021
נדחהתקין18הללאדרי ניסן25/05/2021

מתחדשתקין2דרך קוליץבית מלון יהודה25/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1אגודת ספורט ביתררי בר25/05/2021

סגורהחלפת בעלים1אגודת ספורט ביתררי בר25/05/2021

נדחההרחקת סחורה2ההעברהבירכת שמיים25/05/2021

נדחהחוות דעת דחיה2ההעברהבירכת שמיים25/05/2021

מתחדשתקין31קורן אליהומספרה25/05/2021

תיק פיקוחתזכורת18הללסידני אדרי25/05/2021

לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות25/05/2021

לצמיתותתקין27קורן אליהוטנא תבלינים25/05/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיפינתי25/05/2021

מתחדשתקין1אורוגואיפיצה פושקה25/05/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א39דרך בית חנינאמאפיית אלברקה25/05/2021

נמצא מזון מבושל שהוקפא בעסק, הורחק ע"י העובדים בעסקאופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים1השקמהאישטבח25/05/2021
להקפיד על הפרדת מזון בתהליך למזון גולמיהפרדותמתחדשהתראה בגין ליקויים1השקמהאישטבח25/05/2021
אין לבצע הכנת בצק במדור המיועד לבשרמדוריםמתחדשהתראה בגין ליקויים1השקמהאישטבח25/05/2021

סגורעסק נמצא סגור34גרשון מאירקראנץ באגט25/05/2021

סגורעסק נמצא סגור34גרשון מאירקראנץ באגט25/05/2021

מתחדשתקין33בן חמו שמעוןראשית דגן25/05/2021

מתחדשעסק חוסל2אשתורי הפרחיפלאפל השלום25/05/2021

מתחדשעסק חוסל2אשתורי הפרחיפלאפל השלום25/05/2021

בהמתנהתזכורת106שמואל הנביאשערי ברכה25/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו106שמואל הנביאשערי ברכה25/05/2021

25/05/2021IREMIT מתחדשליקוים תוקנו15בן הללאירמיט

סל זול קרית היובל 25/05/2021
בעמ

תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים8אורוגואי

סל זול קרית היובל 25/05/2021
בעמ

ניקיון השירותיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים8אורוגואי

סל זול קרית היובל 25/05/2021
בעמ

יש לדאוג לנקיון יסודי ולהניח הסחורה על גבי מחסן בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים8אורוגואי
מדפים
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סגורעסק חוסל1אגודת ספורט ביתרמטעמי הבית25/05/2021

תיק פיקוחתקין19הרב שמואל ברוךרוז יין25/05/2021

נדחהליקוים תוקנו1הרב שמואל ברוךבאבי25/05/2021

מתחדשתקין12הללסטיישן 25/05/20211

תיק פיקוחתקין1אגודת ספורט ביתרריבר25/05/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א37בית חנינא החדשהקלאסיק טוסט25/05/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת37בית חנינא החדשהקלאסיק טוסט25/05/2021

לסמן תאריך הכנת מזון שנמצא במקרריםמקרריםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים110יפושפדוני25/05/2021
לסמן בשלט כל מדור ויעודומדוריםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים110יפושפדוני25/05/2021
להפריד מזון גולמי למזון בתהליךאופן החזקת המזון עד להגשהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים110יפושפדוני25/05/2021

סגורתיעוד העסק3ירמיהוישיבת גור25/05/2021

סגורתיעוד העסק3ירמיהוישיבת גור25/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1דרך בית חנינאחומוס אבו מחמוד25/05/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1דרך בית חנינאחומוס אבו מחמוד25/05/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1מחנה פליטים שעפטמאפיית פיתות25/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1מחנה פליטים שעפטמאפיית פיתות25/05/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת37אל מאמוןטיפת רכבים סוב לבן25/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון37אל מאמוןטיפת רכבים סוב לבן25/05/2021

לא תקיןחסרה מחיצת מגן. חיתוך פירות מתבצע מול לקוחות ללא דוכן מכירהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1קניון מלחהשלום אננס25/05/2021
תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1קניון מלחהשלום אננס25/05/2021

נדחהתקין10האגוזעוזיאל26/05/2021

מבולגן ולא מחסןנדחההתראה בגין ליקויים1הרב ברליןשפע ברלין26/05/2021
מסודר

 
סחורה מונחת ישירות על הרצפה

מעדניית הנשיא - 26/05/2021
מכולת

סחורה מונחת על מצב תברואילצמיתותהתראה בגין ליקויים10הנשיא
הרצפה

 
נמצאו גבינות שנארזו מראש ללא התווית יצרן/תאריך תוקף 

תקני
 

נמצאו תבשילים ממקור לא 
ידוע

 
נמצא דג סלמון טרי עם תוקף עד היום- לא מתאים ל- 4.07ב'

מתחדשתיעוד העסק9השקדמזרחי יותר מפיצוחים26/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו30יפובורקס מוסא26/05/2021

לצמיתותליקוים תוקנו3אשתורי הפרחימגדניה26/05/2021

מתחדשתקין3אשתורי הפרחימספרת מיכאל26/05/2021

מתחדשחוות דעת - אישור18פרי חדשהיימישע בייגלס26/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו18פרי חדשהיימישע בייגלס26/05/2021

חומרי ניקוי נמצאו ליד מאפים בדלפק - יש לאחסן במחסן מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים7בית הדפוסאינגליש קייק26/05/2021
חלון מחסן - חסרה רשתמחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים7בית הדפוסאינגליש קייק26/05/2021

סגורעסק חוסל1מוזיאון ישראלש.י קפה26/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו9הרטוםקפה מלכה26/05/2021

מתחדשנמסר22אל קדיסיהמזנון אבו שנב26/05/2021

26/05/2021.B.B.Q -נדחהתזכורת1המקובליםברביקיו

בביקור נמצא המנדף לא תקין מנדף בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30יפובבא גריל26/05/2021
 .

יש לתקן את המנדף ולהמציא אישורים על גרוע
תקינות מאושר על ידי המשרד לאיכות 

הסביבה
תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט30יפובבא גריל26/05/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון18מלאכיבקטנה26/05/2021

מתחדשתזכורת123היהודיםזול טוב26/05/2021

בטיפולתקין11דרך רופיןקיוסק המוזיאון26/05/2021

מתחדשתקין8שץמעדניה איטלקית26/05/2021

מתחדשתקין1אשתורי הפרחימספרת נירייה26/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו31יפופסגת הפלאפל26/05/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א39דרך בית חנינאמאפיית אלברקה26/05/2021

מתחדשתקין10הנשיאמוסלין26/05/2021
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במטבח:ישנה מרצפה שבורה ותעלת הניקוז מלוכלכתמצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים2המקובליםפיצה דליק26/05/2021
ישנה סחורה מונחת על הרצפה יש לדאוג למדפי איחסון.מחסן בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים2המקובליםפיצה דליק26/05/2021

נדחהתזכורת16חרלפכהן דלי26/05/2021

נמצאו כריכים ללא התוויה נדרש לפנות במיידיאופן החזקת המזון עד להגשהסגורהתראה בגין ליקויים9בית הדפוסקופיקס26/05/2021
נדחהתקין15תפארת ישראלזיסלק26/05/2021

מתחדשתקין16האגוזאלדו26/05/2021

נדחהתזכורת5המקובליםדלי גריל26/05/2021

נדחהתזכורת1הרב ברליןחומוס רחביה26/05/2021

ישנה נזילה ,חסר סבון נוזלי ונייר ניגובשירותים עפ"י התכנית המאושרתמתחדשהתראה בגין ליקויים66חבדקופיקס26/05/2021
ישנו קילוף בתקרה יש לדאוג לצביעהמצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים66חבדקופיקס26/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון30יפוגלאמור26/05/2021

מתחדשתקין105אגריפסנחמה בשוק בע"מ26/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו7פארןשמאלץ26/05/2021

נדחהתזכורת1הרב ברליןגוניור פיצה26/05/2021

תיק פיקוחתקין8האגוזשווארמה טבעונית26/05/2021

מתחדשתקין3שלומציוןהדיל26/05/2021

תיק פיקוחתיעוד העסק58עץ חייםהקובה של כזאלה26/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון17דרך בית לחםועקנין27/05/2021

בהמתנהעסק חוסל50שד הרצלגיא צרפתי27/05/2021

סגורעסק חוסל41דרך בית לחםוופל-בר27/05/2021

נדחהתיעוד העסק6השקמהיהודית השיפודיה27/05/2021

נדחהעיכוב-אזהרה51דרך בית לחםאמריקן פאי פיצה27/05/2021

נאמן אור לירושלים 27/05/2021
בעמ

סלטים ללא קירור (21+ מצב תברואימתחדשהתראה בגין ליקויים999אגודת ספורט ביתר
מע"צ)

 
מאפים, כריכים עם מלוי ללא קירור וללא מגן 

עטוש
 

נאמן אור לירושלים 27/05/2021
בעמ

סלטים ללא קירור (21+ שטח מכירהמתחדשהתראה בגין ליקויים999אגודת ספורט ביתר
מע"צ)

 
מאפים, כריכים עם מלוי ללא קירור וללא מגן 

עטוש
 

תשתיות ירודות, כולל ציוד הכנה חדר קירור 
 

נמצא לכלוך מצטבר

גרוע

מתחדשתזכורת33שד דיין משהמספרת מיקי27/05/2021

המקום נמצא מלוכלך ולא מסודר מצב תברואי כללינדחההתראה בגין ליקויים21יחזקאלמאפיה קונדטוריה27/05/2021
 .

מחוץ לעסק נמצא מקרר עם עוגות גבינה 
 .

מחוץ לעסק נמצא עוד חדר שבו נמצא תנור שהיה חם  נמצאו 
קיטניות ארוזות ולא ברור עם זה בתוכנית העסק

נמצאו 2 מקררים במצב תחזוקתי ירוד מאוד מקרריםנדחההתראה בגין ליקויים21יחזקאלמאפיה קונדטוריה27/05/2021
 .

עודש ושומן על הדלתות 
 .

מים בתוך 
המקרר.

 
גומיות המקרר קרועות

כבלי חשמל נמתחים בכל העסק באופן חיצוני  לוח חשמל חשמלנדחההתראה בגין ליקויים21יחזקאלמאפיה קונדטוריה27/05/2021
תיק פיקוחהמלצה לצו סגירה מינהלי15רייכמןאגודת משען לחולה27/05/2021

בתהליך חידושתקין1העיריתאשכנזי סימה27/05/2021

לצמיתותתזכורת136היהודיםמאפיית ביג'לה27/05/2021

לצמיתותתקין1אל ארמןאודבשיאן פיקי.27/05/2021
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מתחדשליקוים תוקנו37שד דיין משהעונג שבת27/05/2021

נדחהתקין35שד דיין משהטורקיז27/05/2021

נדחהתקין128היהודיםנאמן27/05/2021

הוצב מקרר לסלטים. נמדדה טמפרטורה מצב תברואיתיק פיקוחתזכורת4אגודת ספורט ביתרנאמן27/05/2021
תקינה

 
עדיין נמצאו כריכים ומאפים עם תוספות ללא קירור

בינוני

נדחהתיעוד העסק6שמאימלון שני27/05/2021

תקינות קירות ותקרה במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
קירות ותקרת העסק חלק מתקלף וחלק מאוד מלוכלךתקינות קירות ותקרה במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
נמצאו 2 מקררים מאוד מוכלכיםניקיון ותחזוקה מקררים במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
מצב תברואי ירוד .דלת הכניסה של העסק פתוחה ויש כניסה מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021

של מזיקים ומעופפים 
למינהם.

 
עגלות עם חלות ועוגות עומדות מחוץ 

לעסק.
 

המידף מאוד מלוכלך ומתחתיו מעמידים עגלות עם עוגות חלות 
ועוגיות לפני אפיה 

 .
נמצאו 2 מקררים מאוד מוכלכים

מעבר חופשי ומניעת החלקהמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
לא קיימת מבואה לשרותיםמבואה לשירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
מחסן ללא דלת ללא הפרדהמחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
חלק מהמטבח בגוב 2.00מטר בלבדגובה המטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
נמצאשבמדור שטיפת כלים מניחים מיכלי ביצים למריחה על הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021
נמצאו תעלות ניקוז חסומות ועם מים וריחתעלת ניקוז ומחסומי ריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים3אהלי יוסףשריינרס27/05/2021

מתחדשתקין1אגודת ספורט ביתרממתקי על מלחה27/05/2021

מתחדשתקין52המלך ג'ורג'פיצה גבינה ועגבניה27/05/2021

נמצאה סחורה על הריצפה ללא הגבהה 30 ס"מ מעל הריצפהמחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים14מלאכיבית הירק מלאכי27/05/2021
תיק פיקוחתקין134היהודיםמאפית אבו סנינה27/05/2021

סגורעסק חוסל99אגודת ספורט ביתרמאפה נאמן27/05/2021

סגורעסק חוסל8בית אלבוטיק סנטרל27/05/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון8רמבןבוטיק בתחנה27/05/2021

ישנו ליכלוך רב במחסן והשרותים וישנה סתימה בשירותים יש מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים10איסלנדבית הפירות27/05/2021
הירקות בכניסה מונחים על הרצפהאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהנדחההתראה בגין ליקויים10איסלנדבית הפירות27/05/2021
יש לדאוג להדברה ע"י מדביר מוסמךמניעת כניסת מזיקיםנדחההתראה בגין ליקויים10איסלנדבית הפירות27/05/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט10איסלנדבית הפירות27/05/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט16התפוחבאסטה בר27/05/2021

מתחדשנמסר4רמז דודבריז קרפרי27/05/2021

מתחדשתקין1אגודת ספורט ביתרפויו לוקו27/05/2021

לתקן ונטהאיוורור ותאורה במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים52המלך ג'ורג'אברי דיי27/05/2021
לפנות סחורה מהמעבריםאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים52המלך ג'ורג'אברי דיי27/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א1שכ שדה תעופה עטרותאליתי מוטורס27/05/2021

לידיעהתזכורת10ממילאארקפה27/05/2021

לידיעהתזכורת10ממילאארקפה27/05/2021

מתחדשביקורת משותפת36בית חנינא החדשהפינת המעשן27/05/2021

מתחדשחוות דעת - אישור36בית חנינא החדשהפינת המעשן27/05/2021

מתחדשנמסר5אפריםקיוסק אספרסו בר27/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור13יוסי בן יועזרשלומי חי30/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור13יוסי בן יועזרשלומי חי30/05/2021
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30/05/2021HRYהוקמה סככה חדשה בחזית התכנית לא מתאימה למציאותמתחדשהתראה בגין ליקויים19עין גדי
העסק

 
לא קיים מחסן ולא 

שירותים
 

בחלק האחורי קיים מחסן מאולתר

יש לדאוג לנקיון יסודי (כולל נקיון המדפים).מחסן בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים31אורוגואיפרי כל30/05/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים31אורוגואיפרי כל30/05/2021
ניקיון השירותיםלצמיתותהתראה בגין ליקויים31אורוגואיפרי כל30/05/2021

מתחדשתיעוד העסק24מחנה יהודהחכמת הבורקס גבינאז'30/05/2021

נדחהתיעוד העסק6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה30/05/2021

בטיפולתזכורת22עין גדימיני מרקט יעקב עמוס30/05/2021

מתחדשנמסר8הפסגהאכסנית בית וגן30/05/2021

מתחדשתקין42בית וגןהמספרה אליהו30/05/2021

מתחדשביקורת משותפת26שמואל הנביאמוסדות זוועהיאל30/05/2021

נדחהתזכורת7יוחנן בן זכאיהשמן30/05/2021

נדחהתזכורת7יוחנן בן זכאיהשמן30/05/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםמזנון נויה30/05/2021

מתחדשתקין16שמגרשפע פארם30/05/2021

בהמתנהתקין39גנרל פייר קניגפנצ'ריה אפרתי30/05/2021

בהמתנהתקין39גנרל פייר קניגפנצ'ריה אפרתי30/05/2021

מתחדשתקין16שמגרמספרת אלירן30/05/2021

תיק פיקוחנמסר16שמגרמזויינס30/05/2021

לצמיתותתקין16שמגרטבע אקספרס30/05/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםאושרית ציפורניים30/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו5אבינדבמינימרקט מגן30/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה212יפומעיין 30/05/20212000

בטיפולליקוים תוקנו15האפרסקתבליני אתיופיה30/05/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםסלון טיראן30/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה96יפוחבה - מפעל היצור30/05/2021

במחסן ניצפתה תיקרה עם עובש וכנראה צינור ביוב גלויתקינות קירות ותקרה במחסןנדחההתראה בגין ליקויים24עזרת תורהאולמי רב טובך30/05/2021
מצב תברואי ירוד מאוד  חלוקה והפרדות של מדורים אינם מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים24עזרת תורהאולמי רב טובך30/05/2021

קיימים 
בפועל.

 
נראתה עגלת מזון מוכן במרכז המטבח לשם קירור ללא בקרת 

טמפרטורה.
 

במטבח קצה קיימת עמדת בישול ללא 
מינדף.

 
תעלות ניקוז נמצאו סתומות מיכלוך נמצו דגים עופות ובשר באותו מקפיאהפרדה במקררים ומקפיאים במחסןנדחההתראה בגין ליקויים24עזרת תורהאולמי רב טובך30/05/2021

במקרר ירקות נמצאו עגלות עם מזון מוכן בתוך גסטרונומים הפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים24עזרת תורהאולמי רב טובך30/05/2021
סלטים מוכנים ביצים ושאר ירקות

במקפיא נמצאו בשר דגים עופות ללא השמדת סחורהנדחההרחקת סחורה24עזרת תורהאולמי רב טובך30/05/2021
התוויה.

 
נמצא מזון מוכן קפוא שהוכן במקום

כל שנמצא במקפיא הושמד ע"י עובדי המקום  
 (נזרק לאשפה )

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה40אגריפסמעיין 30/05/20212000

סגורעסק חוסל7יוחנן בן זכאיהשמן30/05/2021

סגורעסק חוסל7יוחנן בן זכאיהשמן30/05/2021

נדחהתזכורת14שמגראייס סטורי גלידה בוטיק30/05/2021

גרועהוחרם והושמד מהעסק 10 צלחות של טחול עוף קפוא ארוז מזוןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים16שמגרבורגר בייט30/05/2021
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הפשרת בשר ועוף מתבצעת מחוץ למקרר הפשרה שטח עסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים16שמגרבורגר בייט30/05/2021
 .

ביצים נמצאים מחוץ 
למקרר.

 
יש לערוך ניקיון יסודי במקררים .

יש לדאוג למקרר הפשרה למזון מן גרוע
החי.

 
יש לשמור את הביצים רק בתוך מקרר מיועד 

לזה.
 

לצבוע את התקרה מעל המקפיא.

תיק פיקוחתזכורת8אורוגואיסל זול קרית היובל בעמ30/05/2021

בטיפולמסירת הודעה לצו סגירה43הנביאיםליטוב30/05/2021

מתחדשתקין13יוסי בן יועזרתבליני השחר30/05/2021

מתחדשתקין13יוסי בן יועזרתבליני השחר30/05/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםבר מדיקל30/05/2021

נדחהנמסר10בית וגןברכת בשם30/05/2021

סחורה מונחת על הרצפה בשטח החנות - יש להרים על גבי אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים90הרב עוזיאלתבליני עזורא בעמ30/05/2021
משטחים בגובה 30 ס"מ מהרצפה

מתחדשעיכוב-אזהרה16התפוחבאסטה בר30/05/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיבית הפירות30/05/2021

במדור ירקות נמצא העובד עובד עם עופותהפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית נדחההתראה בגין ליקויים114שמואל הנביאאליז30/05/2021
מתחדשליקוים תוקנו14שולאל יצחקיוני מרקט30/05/2021

מתחדשנמסר88אגריפסליס פור יו30/05/2021

מתחדשנמסר88אגריפסליס פור יו30/05/2021

בהמתנהתזכורת24ברזילפיצה פפא ברזיל30/05/2021

נדחהליקוים תוקנו117פסח חברוניזול ובגדול30/05/2021

בהמתנהתקין1אורוגואיהמספרה של רומי30/05/2021

סגורעסק חוסל13יוסי בן יועזרמיכל טיילור30/05/2021

סגורעסק חוסל13יוסי בן יועזרמיכל טיילור30/05/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון13יוסי בן יועזרמכבסת שמאי30/05/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת13יוסי בן יועזרמכבסת שמאי30/05/2021

30/05/2021L'epicerie de Jerusalem תיק פיקוחליקוים תוקנו18יד חרוציםהחנווני בירושלים

תיק פיקוחמסירת טופס/הזמנה58עץ חייםהקובה של כזאלה30/05/2021

30/05/2021Manchis תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון18יד חרוציםמנצ'יס טוסט נקניק

תקין6התותהקצבים30/05/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון5אדניהו הכהןעטרה31/05/2021

מתחדשהרחקת סחורה5אדניהו הכהןעטרה31/05/2021

לצמיתותתקין2הרפוב הדומיניקניתדברי מזון31/05/2021

היתר זמניהתראה בגין ליקויים151שד שי עגנוןבריכת שחיה חוות הנוער31/05/2021

מתחדשתקין208יפומלון קיסר31/05/2021

נדחהעסק נמצא סגור18בן סיראצילו31/05/2021

ישנה חלודה במדפים וקילוף בתקרה.מחסן בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14דהומייצ'וצ'י31/05/2021
ישיש לדאוג להפדה במזון מטבח העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14דהומייצ'וצ'י31/05/2021

במקרר
 

חסר מקרר 
הפשרה

 
ישנו קילוף התקרה ויש לתקן את פתח המזגן

מתחדשתקין8הפסגהאכסנית בית וגן31/05/2021

נדחהליקוים תוקנו14המלך ג'ורג'מאפיית יהודה31/05/2021

לצמיתותבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט27סלומון יואל משהפרי וירק31/05/2021

לצמיתותלא תקין27סלומון יואל משהפרי וירק31/05/2021

מתחדשתקין36מלכי ישראלבית טובי העיר31/05/2021

מתחדשעסק נמצא סגור39קרן היסודמלון דן פנורמה ירושלים31/05/2021

נדחההגשת תביעה משפטית2ההעברהבירכת שמיים31/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א2ההעברהבירכת שמיים31/05/2021

מתחדשתיעוד העסק999יציבר.ע. אופק בעמ31/05/2021

לצמיתותתקין2הרב בלויזול כאן31/05/2021

נדחהליקוים תוקנו10סלומון יואל משהקפה נפוליאון31/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו15חיל האוירזול ובגדול31/05/2021

מתחדשליקוים תוקנו101ים סוףמאפיית סנהדריה31/05/2021

יש לדאוג לסבון נוזלי ונייר ניגובניקיון השירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים14דהומייסופר זול עדן31/05/2021
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ישנה סחורה על הרצפהניקיון במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים14דהומייסופר זול עדן31/05/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים14דהומייסופר זול עדן31/05/2021

מתחדשתקין69אגריפסהטחונה של שחר31/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א3בן סיראחומוס בן סירא31/05/2021

אין מבואה לשרותים וישנו כיור שבורמבואה לשירותיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14דהומיימפגש השייח31/05/2021
חסר קיר הפרדה בין המחסן למטבח. ויש לדאוג למכסים בפחי מטבח העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14דהומיימפגש השייח31/05/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה4לויד גורגמלון המושבה31/05/2021

נדחהתקין93אגריפסעלארסי/הקצבים31/05/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א6בן סיראמלון בן סירא31/05/2021

תיק פיקוחהופעה בשימוע34בן יהודההקומה ה 31/05/202121

מתחדשעסק נמצא סגור13יוסי בן יועזרשלומי חי01/06/2021

מתחדשנמסר74יפוארתור01/06/2021

מתחדשחוות דעת - אישור24שמעונינאור נאמן01/06/2021

לצמיתותתקין46אגריפסממתקי עמי חיים01/06/2021

יש לדאוג להניח על מדפים וחלק מהסחורהאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואיבלאק 01/06/202117
חסר נייר ניגוב וסבון נוזלישירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואיבלאק 01/06/202117

מתחדשתקין42אגריפסברמן01/06/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה34גרשון מאיררועי שמש עיצוב שיער01/06/2021

סגורעסק חוסל216יפומקסים בשערי העיר01/06/2021

היתר זמניהתראה בטרם הגשת כ"א14האומןפביליון כנסים ואירועים01/06/2021

היתר זמניהתראה בגין ליקויים14האומןפביליון כנסים ואירועים01/06/2021

במקפיא נמצאו עוגות  לחמניות ועוגיות קפואים ללא כיסוי.ויחד מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים61צפניהשובע שמחות01/06/2021
עם זה נמצאו לחמניות עוגות ושאר מאפים לאחר טיפול טרמי  

בהקפאה.
 

העסק מקפיא סחורה שנשארת לו מימם קודמים

ונטה בשירותים אינה תקינה - יש לסדרהאיוורור ותאורה בשירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים36גרשון מאירפיצה גי'נגי01/06/2021
מתחדשעיכוב-אזהרה1אצלמינימרקט הגבעה01/06/2021

סגורעסק חוסל38גרשון מאירמספרה ראשים מסתפרים01/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון38גרשון מאירלירן וברק הייר בוטיק01/06/2021

לצמיתותתקין30גרשון מאירמתוק לי01/06/2021

מתחדשתקין46גרשון מאירמעיין 01/06/20212000

מתחדשתקין36גרשון מאירירון וברק מספרה01/06/2021

בטיפולליקוים תוקנו16שמגרפיצה ביג בייט01/06/2021

מקרר סלטיה מראה 12 מעלותמקררי תצוגה מד נדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021
נצפה חלון במטבח פתוח ללא רשת וסירים מתיבשים על אדן מניעת כניסת מזיקיםנדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021
קטן צפוף מלוכלךמטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021
טמפרטורה בסלטיה נמצאה 12  15  מעלותטמפרטורה מקררים במטבחנדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021
לא הוגשה בקשה לרישיון עסקנדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021
במקרר במטבח נמצאו סלטים מוכנים רטבים וביציםהפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021
ירקות ושטיפת כלים נעשים באותו מדורשאאינו מובל למה הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית נדחההתראה בגין ליקויים61צפניהבוש בייגלס01/06/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון61צפניהבוש בייגלס01/06/2021

לערוך סדר וניקיון בכל שטח שטח עסקנדחההתראה בגין ליקויים44ירמיהובורו-פארק01/06/2021
העסק.

 
להוציא את כל החפצים שלו שייכים לעסק מאזור 

ההגשה.
 

להרים את הסחורה על משפים בתוך 
המחסן.

 

אין גישה למחסן יש לפנות את המעבר גרוע
למחסן.

 
חסר נייר וסבון בשירותים

יש לערוך סדר וניקיון במקררים מקרריםנדחההתראה בגין ליקויים44ירמיהובורו-פארק01/06/2021
 

יש להעביר את כל המזון מקופסאות מפח לפלסטיק עם 
מכסים.

 
יש להפריד בין סוגי המזון במקררים.

בינוני
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מתחדשתקין42ירמיהוהמספרה של אייל01/06/2021

מתחדשעסק חוסל30גרשון מאירמספרת יזדי01/06/2021

נדחהחוות דעת דחיה36דרך ואדי אל ג'וזמוסך אל שריף01/06/2021

שלא תהיה סחורה ישירות על הרצפה,רק על מדפיםאופן החזקת המזון עד להגשהלצמיתותהתראה בגין ליקויים63אגריפסיין בשוק01/06/2021
מתחדשנמסר1שכ שדה תעופה עטרותאגריפס תעשיות בעמ01/06/2021

במקרר המטבח נצאו סלטים רטבים וירקות לא שטופיםהפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים72צפניהפיצה ביתית01/06/2021
לא נקי ואינו מסודרמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים72צפניהפיצה ביתית01/06/2021
יש להציג תוך 7 ימים אישור תקינות למערכת מינדף משמיע רעש אך לא נראית ימורגשת יניקת אווירמנדף בעסק ואישור תקינותמתחדשהתראה בגין ליקויים72צפניהפיצה ביתית01/06/2021

סגורעסק נמצא סגור34גרשון מאירקראנץ באגט01/06/2021

נדחהתזכורת43ירמיהונחמה סנטר01/06/2021

קרל ברג  רשתות 01/06/2021
בעמ

לנקות מתחת למדפים ולהמציא אישור הדברהנקיוןמתחדשהתראה בגין ליקויים101אגריפס

אורי כדורי פירות 01/06/2021
וירקות

נצפו קירות ותקרה מקולפים ועם עובשקירות ותקרת העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים25פישל אהרן

תוקן בזמן הביקורתבינוניבמדור ירקות נמצא עוף בהפשרההקפדה על חלוקה לפונקציותנדחההתראה בגין ליקויים18יד חרוציםניו דלי01/06/2021
תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון162שד דיין משהאוממי01/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור24בן יהודהעלמא01/06/2021

מתחדשתקין12איתןקייטרינג מטבחנא01/06/2021

01/06/2021nhciinicsמתחדשתקין37שד דיין משה

מתחדשתזכורת1אורוגואיאמא אדמה01/06/2021

סגורעסק חוסל3הפרסהקולנוע רב חן01/06/2021

סגורעסק חוסל3הפרסהקולנוע רב חן01/06/2021

סגורעסק חוסל30גרשון מאירפפריקה בית התבלין01/06/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםמאפיית אנג'ל01/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו101דרך ראמאללהאורות לעטרות בע"מ01/06/2021

תיק פיקוחתזכורת5עטרותחומוס סמארה01/06/2021

מתחדשתקין68ירמיהואקסטרה פיצה01/06/2021

תיק פיקוחתזכורת61עץ חייםמנצ'ס01/06/2021

נדחהתקין216יפוספיר קאדן אקדמיה01/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון72יפוידיעות אחרונות -קיוסק02/06/2021

לצמיתותתקין3השקמהרמי לוי02/06/2021

נדחההופעה בשימוע6השקמהיהודית השיפודיה02/06/2021

נדחהסגירת העסק עפ"י צו6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה02/06/2021

גרועלעסק אין מחסן ושירותיםמבנה העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים18הפלמחדלי מרקט02/06/2021
תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון18הפלמחדלי מרקט02/06/2021

סגורהחלפת בעלים18הפלמחדלי מרקט02/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור6שמאע אליהומרכז שמשון02/06/2021

מתחדשתקין3דהומיישלום פלאפל02/06/2021

נדחהתזכורת23שכ גבעת שאולמאפית ויצמן02/06/2021

לצמיתותתקין8מלכי ישראלאחים אלבז02/06/2021

מתחדשתקין1ינובסקי דניאלעולמיא02/06/2021

משטח אחד שמשמש לחלוקת מזון לכלי תצוגה מתוך דלפק הכנות/מטבחנדחההתראה בגין ליקויים42הפלמחגריל פלוס02/06/2021
גסטרונומים, חלוקת סלטים ומרקים למנות קטנות 

למכירה
 

במקום ישנם שירותים ללא מבואה (רחוק יחסית לאזור טיפול 
במזון)

גרוע

נמצא ארגז עם מזון מוכן (קוגל) על הרצפה- תוקן בזמן חדר קירורנדחההתראה בגין ליקויים42הפלמחגריל פלוס02/06/2021
הביקורת

 
רצפה מלוכלכת

בינוני

נמצאו שניצלים על דלפק מכירה ללא כיסוי וללא קירור. נמדדה אזור מכירהנדחההתראה בגין ליקויים42הפלמחגריל פלוס02/06/2021
טמפ' של 15+ 

מע"צ
 

במקרר תצוגה נמדדה טמפ' של 9+ מע"צ, כאשר בתוך מקרר 
 +5

מע"צ
 

מרקים, סלטים ללא התווית תאריכים וערכים תזונתיים של 
יצרן (טמפ' 2+ מע"צ) שנארזו בתוך עסק

גרוע
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נדחהתקין10דרך רביןשיפודי ציפורה02/06/2021

חיתוך ירקות נעשה במדור שטיפת כליםהפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים12מלכי ישראלפיצה השלום02/06/2021
במקרר נמצאו ירקות שטופים  ושאר ירקות בכלי פלסיק שאינם הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים12מלכי ישראלפיצה השלום02/06/2021

סגורהחלפת בעלים42הפלמחמאפיות אנג'ל02/06/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון42הפלמחקאז02/06/2021

נדחהליקוים תוקנו23בכר נסיםהחומוס של טחינה02/06/2021

סגורעסק חוסל34גרשון מאירקראנץ באגט02/06/2021

מתחדשתקין37בכר נסיםא.ס. סופר צ'יפ 2015 בעמ02/06/2021

נדחהתקין4נעמימקדונלדס02/06/2021

נדחהליקוים תוקנו2הדקלפלורה02/06/2021

סגורעסק חוסל4נעמילג'נדה02/06/2021

מתחדשנמסר2נעמיפאב 02/06/202155

יש לשמור את הבשר והעופות יחד עם האריזה מקורית מקרריםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים2נעמימסק הגדול02/06/2021
 .

להוציא את כל סוגי המזון מהמקרר של הבשר כולל שתייה 
(מקרר הפשרה) 

בלבד.
 

נמצאו בשר ועוף ממקור לא ידוע הושמדו על ידי הטבח במקום 
2 קילו.

להגיש בקשה לרישיון עסק.

נמצאת סחורה בריצפה יש להרים אותם על מדפים ולהעביר מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים2נעמימסק הגדול02/06/2021
למחסן. לא לסים סחורה באזור 

המטבח.
 

לערוך ניקיון יסודי בכל אזור המטבח ובמקררים .

אין הפרדה במקררים בין מזון מוכן 
לגולמי.

 
אין סדר בהתנהלות במטבח 

 .
לא לשמור מזון מוכן במקררים (חומוס פלאפל 
) יותר מ 24 שעות .חסר תאריכים בקופסאות 

מזון. מטבח קטן מצב תברואי כללי בעסקסגורהתראה בגין ליקויים202יפוחומוס יפו02/06/2021
וצפוף.

 
שולחן עבודה נמצא עם כלים לשטיפה  וירקות לפני שטיפה עם 

ירקות שטופים וקערת חומוס

הובהר לבעל העסק והוסבר איך עליו לעבוד 
בהתאם לליקויים

נדחהתקין2נעמיארומה אספרסו בר02/06/2021

במקרר נמצאו ביצים  גבינות וירקות ללא הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים206יפו02/06/20211.6
הפרדה.

 

יש לתקן תקרה שבורה במחסןמחסן בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים25גבעת שאולמזון לכל02/06/2021
חסרה ונטה בשירותיםאיוורור ותאורה בשירותיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים25גבעת שאולמזון לכל02/06/2021
יש להקפיד על ניקיון והיגיינה במשך כל יום מטבח העסק נמצא לא נקי פחי האשפה עמוסים ללא מכסיםמטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים24מלכי ישראלגולדן צ'יפס02/06/2021

תיק פיקוחתזכורת6מלכי ישראלמגדנית קצבורג02/06/2021

עסק נמצא סגור4כנפי נשריםירקות מקולפים02/06/2021

יש לדאוג לנקיון יסודי במחסן(במעבר ליד המדרגות),ישנו מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים1אורוגואישופרסל יובל שלי03/06/2021
ליכלוך רב מתחת למדפי איחסון 

 
מכונת חיתוך הגבינות 

מלוכלכת
 

יש לדאוג לתיקון השירותים שאינם פועלים.

מתחדשתקין3אורוגואישווארמה פלאפל היערה03/06/2021

מתחדשעסק חוסל6דוד המלךת.י.ר השכרת רכב בעמ03/06/2021

מתחדשעסק חוסל6דוד המלךת.י.ר השכרת רכב בעמ03/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה03/06/2021

מיכלי אשפה ללא מטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים43מלכי ישראלפיצה ירושלים.03/06/2021
מכסה.

 
ליכלוך ושומן ליד התנור
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קופסאות פח פתוחות  נמצאו הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים43מלכי ישראלפיצה ירושלים.03/06/2021
במקרר.

 
מיכל של בצק  גבינות  וירקות לא שטופים

נדחהתקין18יד חרוציםמספרת פרידה03/06/2021

אריחים שבורות ברצפת המטבח מטבחנדחההתראה בגין ליקויים1בורלא יהודהקפית בגן הבוטני03/06/2021
 

נמצא משחה ( תרופה) במקרר 
המזון

 
אין שילוט במדורי הטיפול 

במזון
 

נדרש להעביר שימורים ( במקרר) בקופאות פלסטיק לאחר 
פתיחתם נדחהביקורת משותפת1בורלא יהודהקפית בגן הבוטני03/06/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםפרוזן יוגורט03/06/2021

נמצא ארגז עם ירקות גולמיים על המדפים שלא אמורים מצב תברואיבטיפולהתראה בגין ליקויים99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל03/06/2021
לימצא במטבח 

קצה
 

קיים משטח וכיור אחד בלבד שמשמש לסידור וחלוקה של 
מזון

 
מחוץ לכתלי המטבח נמצא ציוד לחימום וסידור מנות, ככל 

הנראה זהו ציוד שמשמש את הקייטריג הבשרי

גרוע

תשתיות ותחזוקת המקום במצב מטבחבטיפולהתראה בגין ליקויים99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל03/06/2021
ירוד

 
מדפים במקררים חלודים, מכסה של מקפיא חלוד וגומיות 

קרועות
 

חסרים אריחי קרמיקה ברצפה בפתח המטבח ובקיר ליד הכיור

גרוע

בטיפולביקורת משותפת99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל03/06/2021

יש להרים את הסחורה במחסן על מדפים אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים22בית הדפוסממתקי אלי חיים03/06/2021
 

יש לנקות את המחסן
מתחדשתקין5אבינדבמינימרקט מגן03/06/2021

בטיפוללא תקין1בית חנינא החדשהפריג סמיר03/06/2021

בטיפולביקורת משותפת1דרך בית חנינאאטליז בדריה03/06/2021

בטיפולביקורת משותפת1דרך בית חנינאאטליז בדריה03/06/2021

לצמיתותביקורת משותפת12דרך בית חנינאמאפית סנוקרוט03/06/2021

מתחדשתקין64ח'ליל א סכאכיניקרש03/06/2021

נדחהביקורת משותפת2דרך בית חנינאג'עפר03/06/2021

לצמיתותתקין1בית חנינא החדשהבמבינו03/06/2021

המקום נקי מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים1שערי פנהמ.ה. משמני הארץ03/06/2021
ומסודר.

 
מעל המקרר הונחו המון קרטונים ריקים

יש להוציא את הקרטונים מעל המקרר

03/06/2021B.STYLE נדחהתזכורת1דרך ראמאללהבי סטייל

מתחדשעסק חוסל1שערי פנהפלאפל גאולה03/06/2021

היתר זמניתזכורת4בוליביהיעקב ובנו03/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו17שמגרשובע שמחות03/06/2021

לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות03/06/2021

קערות עם מזון נמצאו על הרצפהאופן החזקת המזון עד להגשהנדחההתראה בגין ליקויים22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021
אין לטחון בשר יום קודם שאריות יש להשמידטחינת בשרנדחההתראה בגין ליקויים22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021
עופות הופשרו מחוץ למקרר הפשרה - אין להפשיר בשר/עוף הפשרת עופותנדחההתראה בגין ליקויים22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021

מחוץ למקרר הפשרה
יש לתקן אריחים ורצפות שבורותמצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021
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הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית נדחההתראה בגין ליקויים22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021
המאושרת

יש להקפיד הפרדה מוחלטת בין המדורים (בשר עוף 
דגים)

 
פירות וירקות נמצאו בחדר של בשר עוף 

דגים
 

יש להכין מגנט סכינים מעל כל משטח עבודה בשר עוף דגים 
בצבע אחר בשר נמצא באותו מקרר ביחד עם ביצים מפוסטרותהפרדה במקררים ומקפיאים במחסןנדחההתראה בגין ליקויים22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון22בית הדפוסבראשית אירועים03/06/2021

מתחדשתזכורת4בוליביההדייג הטברייני03/06/2021

סגורליקוים תוקנו9בית הדפוסקופיקס03/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו33יחזקאלגלידות ירושלים03/06/2021

מתחדשתקין18יד חרוציםרגע מתוק03/06/2021

סגורתקין2נעמיג"ויה03/06/2021

מתחדשתקין21שמגרקפוצינו03/06/2021

תיק פיקוחעסק חוסל1הנוטריםא.צ הסעות בעמ03/06/2021

תיק פיקוחעסק חוסל1הנוטריםא.צ הסעות בעמ03/06/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1הנוטריםא.צ הסעות בעמ03/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1הנוטריםא.צ הסעות בעמ03/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1שד גולדה מאירמאפיית נחמה03/06/2021

מתחדשביקורת משותפת39דרך בית חנינאאבו שווארמה03/06/2021

תא השירותים שמופיע בכנית אינו קייםתא שירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים16התפוחבאסטה בר03/06/2021
מתחדשליקוים תוקנו16שמגרמיסטר בייגל03/06/2021

נדחהתקין14שמגרעלמא ביוטי סנטר03/06/2021

מתחדשתקין35דרך בית חנינאמספרת פאדי03/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1אורוגואיאמא אדמה03/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו13שטראוסתבליני אלעזר בע"מ03/06/2021

מתחדשתקין1הנוטריםדיפסי03/06/2021

מתחדשתקין1הנוטריםדיפסי03/06/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1הנוטריםפסגת הפיצה03/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1הנוטריםפסגת הפיצה03/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון31מחנה יהודהגלולס03/06/2021

מתחדשתקין20מחנה יהודהאיצר רחמים06/06/2021

בטיפולליקוים תוקנו10עלי הכהןאביטל יוסף מכלת06/06/2021

מתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021
טפול ראשוני בבשר עופות דגים נעשה במטבח מטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021

מבשל
 

אין הפרדת פונקציות זין מזנון גולמי לבין מזון מוכן לאכילה
נראה קילוף צבע בתקרת המטבח - יש לטייח ולסיידתקינות קירות ותקרה במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021
בשירותים נראתה רטיבותניקיון השירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021
איחסון מזון גולמי במקררים יחד עם מזון מוכן  לאכילההפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021
נראה עובש בקירות המקרר - שתייהמקפיאים ניקיון/מד טמפרטורה/תקינותמתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021
מתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021
תשתיות העסק ברמה ירודה ביותר - קירות רצפה תקרה מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים9שחראיאולמי נוף06/06/2021

רטיבות מתקני תאורה תעלות ניקוז דלתות מקררים עגלות 
ועד
 

יש במידי!

יוזמן עוד היום טכנאי לבדיקת  המקררבמקרר תצוגה חלבי נמצאה טמפרטורה של 17  18 מעלותמקררי תצוגה מד בטיפולהתראה בגין ליקויים2עלי הכהןמעיין 06/06/20212000
מחסן העסק נמצא מאוד לא מסודר ולא מחסן בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים2עלי הכהןמעיין 06/06/20212000

נקי.
 

סחורה מפוזרת על הריצפה  ללא הגבהה
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קירות ותיקרת המחסן עם עובש וקורי תקינות קירות ותקרה במחסןבטיפולהתראה בגין ליקויים2עלי הכהןמעיין 06/06/20212000
עכביש.

 
חלק מהתיקרה מתקלף

בטיפולבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט2עלי הכהןמעיין 06/06/20212000

נמצא שהביצים הטריות במתקן ליד עמד הצליי, דבר שפוגע אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים123אגריפסג'וזף06/06/2021
במוצר וגם גרם לזיהום צולב של ההמבורגר.

סגורעסק חוסל1העליהמלון קראון פלזה06/06/2021

יש לדאוג לנקיון יסודי של מדפי האיחסון וישנה סחורה מונחת מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים3דהומייכל בו סמדר06/06/2021
על הרצפה יש להניחה על גבי מדפים..

נדחההתראה בטרם - הפרת צו6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה06/06/2021

נדחהתיעוד העסק6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה06/06/2021

מתחדשתקין14דהומייאיתן סבג עיצוב שיער06/06/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה23יד חרוציםמאפית יעלה06/06/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט91פת יעקבשבח06/06/2021

נדחהתקין18יד חרוציםאסף עזרא06/06/2021

בינונינמצאו כריכים ללא קירורדלפק מכירה/אזור הגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים18יד חרוציםאו קפה06/06/2021
לצמיתותתקין16עלי הכהןקיוסק06/06/2021

מתחדשהחלפת בעלים68אל ואדמכולת06/06/2021

לצמיתותתקין52אל ואדאבו סביח צביח06/06/2021

תיק פיקוחהחלפת בעלים9באב אל עמודקלוי גמיל06/06/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1סוק חן א זיתחלואני רושדי06/06/2021

לצמיתותתקין79אל ואדמכלת אכרם.06/06/2021

מתחדשתקין16שרי ישראלפנינת היופי06/06/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה111אגריפסחניון בניין עיני06/06/2021

מתחדשתקין3דהומייאטליז מרכול רופא06/06/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה96יפוחבה - מפעל היצור06/06/2021

יש לתקן נורות שרופות במחסןאיוורור ותאורה במחסןלצמיתותהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבמיני מרקט שלי06/06/2021
יש להרים הסחורה על גבי מדפים בגובה 30 ס"מ אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבמיני מרקט שלי06/06/2021

מהרצפה
 

תיק פיקוחמסירת הודעה לצו סגירה29עץ חייםמן הוא בשוק06/06/2021

מתחדשתנאים/מגבלות לא בוצע31עץ חייםטחינה המלך - סניף עח 06/06/202131

מתחדשתקין3הפרסהלינקולן06/06/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיפינתי06/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט16שמגראושר עד06/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו14דהומייסופר זול עדן06/06/2021

נדחהתזכורת3דהומייבאגט שילת06/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו18יד חרוציםפיצה האט06/06/2021

בטיפולתקין19יד חרוציםפאן סיטי06/06/2021

סחורה מונחת על הריצפה ללא הגבהה אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים16עלי הכהןפיסטוקס06/06/2021
 .

הריצפה נמצאה מלוכלכת ומוכתמת בכתמי שמן

יש להקפיד על ניקיון העסק במשך כל יום 
העבודה

נדחהתזכורת70אל ואדמסעדת אל באסטי06/06/2021

לא תהיה סחורה ללא כיסוי או מגן עיטושאופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים27עץ חייםהאחים לוי06/06/2021
מתחדשליקוים תוקנו21שמגרפיצוחיה גרעני עפולה06/06/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט30האומןנאמן האומן06/06/2021

מתחדשתקין9ירמיהוגלאט סושי06/06/2021

מתחדשתזכורת5ירמיהופיצה אורי06/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו7ירמיהומזנון זיסלק06/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו23שמגרפיצוחי משיח06/06/2021

מחסן בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים2עלי הכהןפינת השובע06/06/2021
יש להקפיד על הפרדת מזון במדורים על פי במדור שטיפת כלים נראו ירקות לשטיפההפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים2עלי הכהןפינת השובע06/06/2021
יש להקפיד על הפרדת מזון במקררבמקרר המטבח נראו ארגז קרטון ירקות לא שטופים ביצים הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים2עלי הכהןפינת השובע06/06/2021
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 לסמן  כל מדור לפי יעוד ב.אופן החזקת המזון עד להגשהנדחההתראה בגין ליקויים119יפוקפה ליון06/06/2021
שלט

 
 לרשום תאריך הכנת המזון שנמצא

במקררים
 

 הפרדת סוגי מזון
במקררים/מקפיא

 
.ביצים במקרר נפרד

במקרר העסק נמצאו ביצים גבינות ירקות לא שטופים וסלטים הפרדה במקררים בין סוגי מזוןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים17יחזקאללה באוונה פיצה06/06/2021
מוכנים  ללא הפרדה

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון22שלום יהודהטיפולי יופי בדירת מגורים06/06/2021

פעולת ההכנה של הקרפ ללא מנדף או מתקן יציאה מנדף בעסק ואישור תקינותנדחההתראה בגין ליקויים60אגריפסכנאפה עיר דוד07/06/2021
הריחות.

 
מהווה מטרד לשכנים

לצמיתותליקוים תוקנו67עץ חייםקוויטי רינה07/06/2021

לצמיתותתקין81עץ חייםמאפיית דובדבן07/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט4חקלאי זאבפרסטו פיצה07/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט23עמק רפאיםטחנת הקפה07/06/2021

היתר זמניהרחקת סחורה55הרב שמואל ברוךמסעדת אמא07/06/2021

בטיפולמסירת טופס/הזמנה20הסדנאאדר דלקים07/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו9שלמה המלךארומה07/06/2021

מתחדשתקין9שלמה המלךקפה רימון ממילא07/06/2021

לערוך סדר וניקיון בכל שטח מחסןהיתר זמניהתראה בגין ליקויים9שלמה המלךקדמה07/06/2021
המחסן.

 
להשלים את החרסינה השבורה במקרר בתוך 

המחסן.
 

לערוך  ניקיון וסדר במקפיא תוך המחסן. נמצא סחורה פג 
תוקפ הושמדה על ידי הבעלים.

גרוע

הפשרת בשר מתבצעת מחוץ למקרר בזמן הביקור יש מטבחהיתר זמניהתראה בגין ליקויים9שלמה המלךקדמה07/06/2021
להפשיר בשר אך ורק תוך מקרר מיועד להפשרה 

בלבד.
 

חסר תאריכים בקופסאות הכנת הסלטים. בסלטים שמקבלים 
מוכן.

 
 

אוכל מוכן להגשה בלבד אין לשמור אוכל מוכן בינוני
לאכילה 

במקררים.
 

פינוי שמנים מהמטבח אין מפריד שומנים 
במקום.

 
לסגור את הדלתות במטבח למרפסות ולכסות 

את הוינטות מעל הדלתות.

יש לערוך סדר וניקיון בכל מקררים ומקפיא .היתר זמניהתראה בגין ליקויים9שלמה המלךקדמה07/06/2021
המקררים.

 
מקרר הפשרה במטבח דגים לא תקין יש לתקן 

אותו.
 

לערוך סדר וניקיון במקפיא 
במחסן.

 

בינוני
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לערוך ניקיון וסדר בכל שטח מטבחהיתר זמניהתראה בגין ליקויים9שלמה המלךקדמה07/06/2021
המטבח.

 
ארגזי שתייה נמצאים במעבר למטבח יש להכניס אותם למחסן 

על גבי 
מדפים.

 
לערוך ניקיון בכל תעלות הניקוז במטבחים.

אין מים חמים גרוע
במטבח

 

היתר זמניהרחקת סחורה9שלמה המלךקדמה07/06/2021

מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים14סולד הנריטהילו -קרית מנחם07/06/2021
חסר מכסה לבית המנורה (ישנם חוטי חשמל גלויים).מבואה לשירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים14סולד הנריטהילו -קרית מנחם07/06/2021
יש לדאוג לנקיון יסודי של התקרה(נמצאה מלוכלכת).תקינות קירות ותקרה במטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים14סולד הנריטהילו -קרית מנחם07/06/2021
יש לדאוג לנקיון התקרה והמקררים נמצאו מלוכלכיםמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים14סולד הנריטהילו -קרית מנחם07/06/2021
ישנם מקררים מלוכלכיםמטבח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים14סולד הנריטהילו -קרית מנחם07/06/2021
יש למנוע התקהלות בשעות הערב/לילה ליד העסק ולשמור על רעשמתחדשהתראה בגין ליקויים166שד דיין משהמפגש השיח בעמ07/06/2021

השקט בשעות אלו
מתחדשתקין106ארץ חפץהכל מכל07/06/2021

מקרר חלבי הראה 10  14 מצב תברואי כללינדחההתראה בגין ליקויים212יפומעיין 07/06/20212000
מעלות.

 
מחוץ לעסק מוצגת סחורה למכירה שאינה פירות 

וירקות.
 

חלק מהתיקרה מקולפת

נדחהתזכורת212יפומעיין 07/06/20212000

מתחדשליקוים תוקנו9שלמה המלךלוציאנה ממילא07/06/2021

מתחדשתקין9שלמה המלךביגה בוטיק07/06/2021

נדחהתזכורת14סולד הנריטההטאבון07/06/2021

מתחדשתקין999סולד הנריטהארומה- עין כרם07/06/2021

מתחדשתזכורת30האומןבאגט הפעמון07/06/2021

נדחהסגירת העסק עפ"י צו96יפוחבה - מפעל היצור07/06/2021

יש לטייח ולצבוע את קירות המחסןמחסן בעסקנדחההתראה בגין ליקויים166שד דיין משהגיא לוי07/06/2021
בהמתנהתקין166שד דיין משהשלומי סאן07/06/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט4אל-טנטורהים התיכון07/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט6בר אילןפיצה בר אילן07/06/2021

סגורעסק חוסל2התעשיהלופט ירושלים07/06/2021

נדחהתקין9שלמה המלךגולדה07/06/2021

נדחהתזכורת10איסלנדבית הפירות07/06/2021

לכלוך חדר קירור ומקפיאתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30האומןנאמן האומן07/06/2021
מצטבר

 
ידיות ודלתות מלוכלכות

כמות גדולה של כריכים שהוכנו במקום מראש. נמדדה אולם מכירהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30האומןנאמן האומן07/06/2021
טמפרטורה של 23+ 

מע"צ
 

מאפים לא 
מכוסים

 
רצפה לא שלמה
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אריחי קרמיקה אינן מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30האומןנאמן האומן07/06/2021
שלמות

 
מים עומדים בתוך שברי רצפה ובתוך תעלות 

ניקוז
 

רצפה מלוכלכת, כנ"ל משטחי עבודה וכיורים, בהם נמצאו מים 
מלולכים ופדלי 

סיגריות
 

על הרצפה מונח קרטון מזוהם

לכלוך מצטבר, רצפה דביקה חלל אחסנה סמוך למטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30האומןנאמן האומן07/06/2021
ומזוהמת

 
נמצא שולחן עשוי עץ שאינו שלם

תקרה נמוכה ואין מחסןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30האומןנאמן האומן07/06/2021
אוורור

 
רצפה דביקה ומזוהמת, כולל 

מדרגות
 

סחורה לא מסודרת על מדפים, גובה של המדפים התחתונים 
פחות מ- 30 ס"מ מהרצפה.

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א30האומןנאמן האומן07/06/2021

מתחדשתקין1סולד הנריטהמילק07/06/2021

מתחדשתקין15שרי ישראלמי קנדי07/06/2021

במקרר המטבח נראו ירקות לא שטופים  ביצים רטבים ללא הפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים15שרי ישראלמאי פיצה07/06/2021
מתחדשתקין15שרי ישראלקצפת פרש בעמ07/06/2021

07/06/2021BB הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים15שרי ישראלפלאפל
המאושרת

במדור ירקות נראה ששוטפים 
כלים.

 
ובמדור שטיפת כלים מכינים בצק לפלאפל

יש להקפיד על הפרדה במזון עלפי התוכנית 
שהוגשה

נדחהליקוים תוקנו15שרי ישראלטייק א ווק07/06/2021

מתחדשתיעוד העסק56עץ חייםכנאפה מחנה יהודה07/06/2021

בהמתנהתזכורת24ברזילפיצה פפא ברזיל07/06/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו106ארץ חפץפיצה אבי07/06/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו162שד דיין משהפריטרי פירות וירקות07/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א11פינסבלו סקיי07/06/2021

לתקן ונטהאיוורור ותאורה במחסןבהמתנההתראה בגין ליקויים21אגריפסרומל דסקו07/06/2021
חלק מהסחורה ישירות על הרצפהאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבהמתנההתראה בגין ליקויים21אגריפסרומל דסקו07/06/2021
להפריד מזון במקרראופן החזקת המזון עד להגשהבהמתנההתראה בגין ליקויים21אגריפסרומל דסקו07/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון30גנרל פייר קניגכדור הארץ07/06/2021

סגורהחלפת בעלים30גנרל פייר קניגהמלך שווארמה פלאפל07/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א1הדרך האמריקאיתקוקטייל טייבאת07/06/2021

מכור רק מוצרים ממקור יצרניאופן החזקת המזון עד להגשהלצמיתותהתראה בגין ליקויים17התפוחמעדני צ'ונה08/06/2021
מתחדשעסק חוסל17ירמיהומזנון סולטן08/06/2021

יש לדאוג להדברה בעסק ע"י מדביר מוסמך.מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים23עמק רפאיםטחנת הקפה08/06/2021
תשתיות (חדרי קירור) במצב מצב תברואימתחדשהתראה בגין ליקויים5הסדנאאולמי שרון08/06/2021

ירוד
 

בחדר קירור נמצא גוש בשר בקר שהוכן יום 
לפני

 
חסרה התווית תאריך הכנה

בינוני

לצמיתותליקוים תוקנו1אורוגואיבלאק 08/06/202117

נדחהתזכורת15צרתמאפיית נחמה08/06/2021
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קיים משטח וכיור אחד בלבד שמשמש לסידור וחלוקה של מצב תברואיבטיפולתזכורת99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל08/06/2021
מזון

 
מחוץ לכתלי המטבח נמצא ציוד לחימום וסידור מנות, ככל 

הנראה זהו ציוד שמשמש את הקייטריג הבשרי

גרוע

גרועמטבחבטיפולתזכורת99אל וולאג'העין יעל מוזיאון פעיל08/06/2021
תיק פיקוחתזכורת טלפונית16שמגרמזויינס08/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור69גבעת שאולמזרחי חיים08/06/2021

נדחהתקין801מעלות כיסופיםאיציק דוידוף08/06/2021

יש לטייח ולצבוע את תקרת מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים801מעלות כיסופיםבורקס רמות08/06/2021
המטבח

 
יש לערוך ניקיון וסדר בכל שטח המטבח

מתחדשתקין801מעלות כיסופיםשי בן שמואל08/06/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון13בית הדפוסמונדיאל08/06/2021

מתחדשתקין15בן הללפיצה האט08/06/2021

נדחהתזכורת44ירמיהובורו-פארק08/06/2021

נדחהתקין96יפוחבה - מפעל היצור08/06/2021

נדחהסגירת העסק עפ"י צו96יפוחבה - מפעל היצור08/06/2021

תיק פיקוחתקין29עץ חייםמן הוא בשוק08/06/2021

מתחדשתקין1סולד הנריטהסלאטה08/06/2021

מתחדשתקין16בן יהודהמאפין בוטיק08/06/2021

נדחהתקין1סולד הנריטהאלדו08/06/2021

נדחהתזכורת טלפונית40אגריפסמעיין 08/06/20212000

מתחדשתקין218יפוהסולטן08/06/2021

לערוך סדר וניקיון בכל המקררים כולל המקררים והמקפיאים שטח העסקמתחדשהתראה בגין ליקויים16שמגראושר עד08/06/2021
במחסן.

 
לערוך סדר 

במחסן.
 

טוב

סגורעסק חוסל34גרשון מאירקראנץ באגט08/06/2021

מתחדשתקין801מעלות כיסופיםתבלין לשבת08/06/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה70אל ואדמסעדת אל באסטי08/06/2021

תשתיות במצב ירוד מצב תברואי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים5הסדנאאורכדיה08/06/2021
ביותר

 
אין עקביות בייצור וטיפול 

במזון
 

קיים מנוף להעלת סחורה

גרוע

נמצא מזון מבושל מצב תברואימתחדשהתראה בגין ליקויים5הסדנאאורכדיה08/06/2021
שהוקפא

 
רצפה במקפיא 

מפורקת
 

מטבח מבשל ללא הפרדה בין מטבח קצה

גרוע

מתחדשתקין2בן יהודהשווארמה טורקי08/06/2021

תיק פיקוחתזכורת14דהומיימפגש השייח08/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון801מעלות כיסופיםסיגל08/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1בן הללדודא לפיצה08/06/2021

נדחהתזכורת234יפוגואה08/06/2021

בטיפולתזכורת43הנביאיםליטוב08/06/2021

נדחהתזכורת10בית וגןברכת בשם08/06/2021

מתחדשתקין16התפוחעולם הפרי08/06/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט3שמעון בן שטחבורגר מרקט08/06/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיבית הפירות08/06/2021
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לתקן אריחים שבורותריצפהנדחההתראה בגין ליקויים5כיחפיצה שף08/06/2021
לסמן בשלט כל מדור ויעודומדוריםנדחההתראה בגין ליקויים5כיחפיצה שף08/06/2021
להפריד סוגי מזון אופן החזקת המזון עד להגשהנדחההתראה בגין ליקויים5כיחפיצה שף08/06/2021

במקררים
 

אחסן מזון מוכן לאכילה במכלים סגורים
מתחדשהתראה בגין ליקויים30אגריפסמטעם חפץ חיים08/06/2021
איוורור ותאורה במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים30אגריפסמטעם חפץ חיים08/06/2021
להפריד בין סוגי המזוןהפרדה במקררים ומקפיאים במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים30אגריפסמטעם חפץ חיים08/06/2021

מתחדשהרחקת סחורה5בן הללדי.אנד.די אסיאן סטור08/06/2021

תיק פיקוחהרחקת סחורה801מעלות כיסופיםהשרוף08/06/2021

לידיעהתקין1כיחסופר מחניודה08/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון21ירמיהוקינג סלמון08/06/2021

בהמתנהליקוים תוקנו1זאב רבןאנדלוסיה08/06/2021

חסרים משטחי עבודה בעסק לפי כמות הפונקציות מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים30גנרל פייר קניגכדור הארץ08/06/2021
הקיימות

 
כיור אחד אינו פעיל

מתחדשהתראה בגין ליקויים31בר אילןדוקטור פיצה09/06/2021

נדרש סדר ונקיון מדפיםאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים52עץ חייםקפה דנון09/06/2021
קופסאות נמצאו ללא כיסוי - אין להשאיר מזון לא מכוסהאחסון מזון במקררמתחדשהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבפרסטו פיצה09/06/2021
יש להקפיד את הפרדת פונקציות בין שטיפת כלים לטיפול הפרדת פונקציות/כיוריםמתחדשהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבפרסטו פיצה09/06/2021
חומרי ניקוי נמצאו במטבח - יש להעבירם למחסן העסקמצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבפרסטו פיצה09/06/2021
יש לפנות משטח העסק ציוד שלא שייך לעסקמצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבפרסטו פיצה09/06/2021
חסר סבון ונייר לניגוב ידייםשירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים4חקלאי זאבפרסטו פיצה09/06/2021

נדחהתיעוד העסק6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה09/06/2021

היתר זמניתזכורת2הסורגקטי09/06/2021

נדחהתקין181אגודת ספורט ביתראיל פרסקו09/06/2021

מתחדשתקין1אביזוהרסופר-פארם09/06/2021

מתחדשתקין8אביזוהרמספרת גוז'ף פאשן09/06/2021

אניס רשת חנויות 09/06/2021
טבע

סחורה מונחת על הרצפה ללא הגבהה של 25 ס"מ מהרצפהאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים3אביזוהר

נדחהתזכורת טלפונית14חטיבת ירושליםהאקליפטוס הירושלמי09/06/2021

נדחהתזכורת טלפונית2ראס אל עמודמלון פנורמה ירושלים09/06/2021

מקרר תצוגת דגים נמצא עם מעט מאוד קרח מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים31בר אילןדגי בר אילן09/06/2021
 

טמפרטורה נמצאה על 7 8 מעלות

יש לדאוג שהטמפרטורה תעמוד יציב על 4  5 
מעלות

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1אגודת ספורט ביתרקופיז09/06/2021

סגורהחלפת בעלים1אגודת ספורט ביתרפסטה בסטה09/06/2021

סגורתזכורת טלפונית7ריבלין יוסףחניון השבעה09/06/2021

נדחהתזכורת טלפונית1ניימן שמואליינות ביתן09/06/2021

נדחהתיעוד העסק96יפוחבה - מפעל היצור09/06/2021

לצמיתותתזכורת4חקלאי זאבמיני מרקט שלי09/06/2021

לאחר שינוי בתנאי המקום חלק גדול מהעסק עבר לעסק אחר שטח עסקנדחההתראה בגין ליקויים39ירמיהוקפה אנג'ל הבירה09/06/2021
ליד (מרכול) נמסרה התראה לבעל העסק להגיש תוכנית 

נדחהעסק חוסל46אגודת ספורט ביתרדוכן קפה הלל בקניון מלחה09/06/2021

מתחדשתקין29יפובית מרקחת סופר פארם09/06/2021

09/06/2021cofizz-יש לזמן טכנאי לבדיקת המקררטמפרטורה במקרר נמצאה על 12 מעלותטמפרטורה מקררים במטבחנדחההתראה בגין ליקויים14בן יהודהקופיז
נדחהתזכורת טלפונית4בית יעקבדוויני09/06/2021

09/06/2021IREMIT במקרר בשרים נמצא כבדי עוף ובשר בקר ללא התוויה ללא מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהרחקת סחורה15בן הללאירמיט
תאריך.

 
נמצאו כ10 ק:ג ונזרקו לאשפה על ידי בעלת העסק

סגורתזכורת טלפונית24בית הדפוסרכב עברי09/06/2021

מתחדשתקין8אביזוהריוניק לאהוב יופי09/06/2021

מתחדשתקין68עץ חייםבורגרס בר09/06/2021

סגורעסק חוסל9יואלבית דוד המלך המחודש09/06/2021

טובלהרים את הסחורה על מדפים.מחסןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים3שמעון בן שטחבורגר מרקט09/06/2021
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מצב תברואי נמצא תקין קים מספיק מדורים לטיפול בהכנת שטח עסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים3שמעון בן שטחבורגר מרקט09/06/2021
מזון.

 
מדור ירקות 

בנפרד
 

מדור בשר 
בנפרד

 

שטיפ כלים בנפרד טוב
 

יש להגיש בקשה לרישיון עסק 
 .

להמציא אישורים על ניקוי מנדפים.

לערוך סדר וניקיון במטבח מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים3שמעון בן שטחבורגר מרקט09/06/2021
במקררים.

 

טוב

בטיפולחוות דעת דחיה30דרך בית חנינאקמלייה09/06/2021

היתר זמניתקין5בן יהודהאיש האתרוגים בן יהודה09/06/2021

מתחדשתזכורת29יפוסופר פראם09/06/2021

תיק פיקוחתקין1אגודת ספורט ביתרריוור09/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1אגודת ספורט ביתרבא לי כנאפה09/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון39ירמיהוסופרמרקט אדיר09/06/2021

נדחהתזכורת41עץ חייםקפה טורקי09/06/2021

תיק פיקוחעיכוב-אזהרה8מחנה יהודהאלוף המטוגנים09/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6שפת אמתאולם ארועים09/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון16בית חנינא החדשהוולות09/06/2021

מתחדשתקין4החבצלתמלון מרכז הבירה10/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור3הורקנוס יוחנןדארנא10/06/2021

חסר סבון נוזלי ונייר ניגובניקיון השירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים33מחנה יהודהמספרה רענן10/06/2021
נדחהתקין1חנהגרליץ מן10/06/2021

נדחהתיעוד העסק6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה10/06/2021

נדחהתיעוד העסק6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה10/06/2021

חלק מקירות העסק תקינות קירות ותקרה במחסןנדחההתראה בגין ליקויים22בר אילןזול ובגדול10/06/2021
מלוכלכים.

 
חלק מהתיקרה הדקורטיבית שבורה וחסריםריבועים

עפ"י בדיקה של אכות הסביבה  ודוח שהוציאו  ניתנה התראה רעש מדחסים ותיקון המפגענדחההתראה בגין ליקויים22בר אילןזול ובגדול10/06/2021
לביטול הרעש ןתיקון הליקוי

הוסבר לסגן המנהל איך ולמה צריך לשמור על פתחי האוויר במקררים  חסומים על ידי סחורהפתחי אוויר מקררים נדחההתראה בגין ליקויים22בר אילןזול ובגדול10/06/2021
מקרר חלבי וסלטים נמצא מלוכלך וופתחי אוויר חסומים עלידי מקררי תצוגה מד נדחההתראה בגין ליקויים22בר אילןזול ובגדול10/06/2021
יש להניח סחורה על משטח מתכת 25 ס"מ סחורה רבה מאוד נמצאה על הריצפה ללא הגבההמצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים22בר אילןזול ובגדול10/06/2021

מתחדשתקין2החבצלתהרמוניה10/06/2021

סגורעסק נמצא סגור10הסדנאאולמי חי10/06/2021

מתחדשתקין3החבצלתשי הייר10/06/2021

במתחם המזון המהיר לא נמצא מתקן להיגיינה אישית עבור מתחם מזון מהירמתחדשהתראה בגין ליקויים8הרכביםקניון הדר10/06/2021
סועדים.

 
נמצא כיור נטילת ידיים בלבד ללא סבון ונייר 

ניגוב.
 

שירותים סמוכים למתחם נעולים עם שרשראות

בסיור עם מנהל תפעול בשם איציק נמצא, כי 
השירותים בשיפוץ לתקופה של כ- 10 

ימים.
 

ביקשתי למצוא פתרון מידי לסוגייה הנ"ל.

מתחדשתקין10אגריפסקופי נט10/06/2021

מתחדשתקין16עולי הגרדוםמפגש המזל10/06/2021

מתחדשתקין12קשאני אליעזרזאב עיצוב שער10/06/2021

נדחהתקין1שד גולדה מאירפיצה סיטי10/06/2021

נדחההגשת תביעה משפטית13בית הדפוסמונדיאל10/06/2021

תיק פיקוחתזכורת7יחזקאלאנגל H בייגל10/06/2021

מתחדשתנאים/מגבלות לא בוצע999יציבר.ע. אופק בעמ10/06/2021

מתחדשתקין61אגריפסאודל עיצוב שיער10/06/2021

יש לתקן ריצוף שבורשירותיםבטיפולהתראה בגין ליקויים12קשאני אליעזרסופר קשאני10/06/2021
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יש לטייח מחסןבטיפולהתראה בגין ליקויים12קשאני אליעזרסופר קשאני10/06/2021
ולצבוע

 
להרים הסחורה על גבי מדפים/משטחים

סחורה מונחת על הרצפה בכל שטחי העסקאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים12קשאני אליעזרסופר קשאני10/06/2021
חסרה רשת על חלון בזור תשתיות וציוד, ח"גמתחדשהתראה בגין ליקויים11התנופהאלגרו10/06/2021

חם
 

נמצאה שקית של כמון טחון שפג תוקפו (הושלך לפח בביקורת)
לא מבצעים חיטוי תהליך ההכנהמתחדשהתראה בגין ליקויים11התנופהאלגרו10/06/2021

בירקות
 

מבצעים טיפול טרמי יום לפני 
 

חסרה התוויית תאריכים על מזון שהוכן

מתחדשתקין76גרונר דבבית מרקחת ארמון הנציב10/06/2021

נדחהמסירת הודעה לצו סגירה4בית יעקבדוויני10/06/2021

מתחדשתקין5החבצלתדי אס בי10/06/2021

מתחדשתקין3החבצלתדריי10/06/2021

נדחהתזכורת16חגיפיש אנד צ'יפס10/06/2021

שיפוץ והתאמה מידית של המקום לשימוש לא קיימת הפרדה בין מזון גולמי למוכן בקירור ובהכהמצב תברואיסגורהתראה בגין ליקויים5הסדנאאורכדיה10/06/2021
ראוי לאולם שמחות ומטבח קייטרינג, לרבות 

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון5הסדנאאורכדיה10/06/2021

מתחדשתקין2עולי הגרדוםענבל אסתטיק10/06/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א1מושה ברזאנימגאהד לרכבים10/06/2021

נדרש תוכנית לבדיקת התאמה למצב בעסקהתאמה לתכניתמתחדשהתראה בגין ליקויים30עץ חייםפיקולינו בר10/06/2021
נדרש ניקיון יסודי לכל שטח העסקניקיוןמתחדשהתראה בגין ליקויים30עץ חייםפיקולינו בר10/06/2021
חסר משטח עבודה מטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים30עץ חייםפיקולינו בר10/06/2021

וכיור
 

לפנות כל החפצים שלא קשורים 
למזון

 
ננדף יהיה פעיל כל עוד העסק פתוח

נדחהתקין24גנרל פייר קניגחומוס אליהו10/06/2021

חלון שבור מחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים2ביתרפירות רחל10/06/2021
במחס

 
אין רשת בחלון

נדחהחוות דעת - אישור28דיר אבו טורפילי ירקות הארמון10/06/2021

נדחהחוות דעת דחיה30דרך הר הזיתיםאל ליואן10/06/2021

בכניסה לעסק נמצאו קרטונים רבים בתפזןרת  המקום אינו נקי מצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים3אוהלי יוסףעץ השדה10/06/2021
ואינו מסודר

מחסן נמצא לא נקי ולא מסודרמחסן בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים3מלכי ישראלמעדני גן עדן13/06/2021
נדחהעסק נמצא סגור7הורקנוס יוחנןמלון ג'רוזלם אין הוטלס13/06/2021

בעל העסק התבקש לא להערים על המקרר תבניות כדי אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים3מחנה יהודהיהודה חמוצים13/06/2021
לשמור על טמפ' של 

המוצר.
 

מתחדשליקוים תוקנו23עמק רפאיםטחנת הקפה13/06/2021

לצמיתותליקוים תוקנו2הישיבהפיצוחי הישיבה13/06/2021

נדחהתקין6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה13/06/2021

מתחדשתקין19הרב שמואל ברוךבורוכוב13/06/2021

בטיפולעיכוב-אזהרה208יפומלון קיסר13/06/2021

תיק פיקוחתזכורת14דהומייצ'וצ'י13/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו5הלני המלכהאמנות ניקוב הגוף13/06/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית91פת יעקבשבח13/06/2021
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מתחדשתקין30יפוסופרמרקט13/06/2021

נמצאו סלטים וגבינות בחזית  של העסק ללא אופן החזקת המזון עד להגשהלצמיתותהתראה בגין ליקויים19מחנה יהודהמעדני צ'ונה13/06/2021
מקרר.

 

מתחדשעסק נמצא סגור44גרשון מאירבמזל דגים13/06/2021

שילוט למדורי הטיפול בבשר לפי הייעודמדוריםמתחדשהתראה בגין ליקויים2הערמוניםפורטונה13/06/2021
נדרש לשמור את תווית המוצר עד (בשר/עוף) עד שהמזון אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים2הערמוניםפורטונה13/06/2021

נדחהתקין23שכ גבעת שאולמאפית ויצמן13/06/2021

מתחדשתזכורת5שד גבעת משההדר גאולה13/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה44גרשון מאירמספרת איציק13/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור48גרשון מאירמעדני ויקטור13/06/2021

מתחדשתקין106שד דיין משהסופר פארם)ישראל(בעמ13/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון106שד דיין משהגרעיני עפולה13/06/2021

סגורעסק חוסל106שד דיין משהבודי שופ13/06/2021

לצמיתותתקין1הישיבהמיץ פרי13/06/2021

מתחדשתקין1שד גולדה מאירפלאפל בן יעקב13/06/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט30יפובבא גריל13/06/2021

מתחדשתקין106שד דיין משהעולם הממתקים13/06/2021

יש לדאוג לנקיון יסודי כולל מדפים.מחסן בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים26דולצ'יןמיני מרקט משואה13/06/2021
חסר סבון נוזלי ונייר ניגובשירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים26דולצ'יןמיני מרקט משואה13/06/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים26דולצ'יןמיני מרקט משואה13/06/2021

לצמיתותתקין3הלני המלכהמר לק שרותי מזון13/06/2021

מתחדשתקין26דולצ'יןדולצינו13/06/2021

מתחדשתקין26דולצ'יןדולצ'ה קאסה בית מתוק13/06/2021

מתחדשתקין1הלני המלכהנייל קווין13/06/2021

תיק פיקוחתזכורת14דהומיימפגש השייח13/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו33שד דיין משהבריוזקה13/06/2021

נדחהתקין7הרב קוקסטיי קוק13/06/2021

מתחדשתקין115אגריפסעראיס מחניודה13/06/2021

סגורעסק חוסל30גרשון מאירפפריקה בית התבלין13/06/2021

מתחדשתקין14שולאל יצחקיוני מרקט13/06/2021

סגורעסק חוסל1תוצרתמפעל פיצוחים13/06/2021

מתחדשנמסר76אגריפסהפינה של רמי13/06/2021

תיק פיקוחתזכורת37אל מאמוןטיפת רכבים סוב לבן13/06/2021

נדחההופעה בשימוע6השקמהיהודית השיפודיה14/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו43מלכי ישראלפיצה ירושלים.14/06/2021

נדחהתזכורת61צפניהשובע שמחות14/06/2021

בטיפולתקין1אגודת ספורט ביתרפיצה הום14/06/2021

מתחדשתזכורת14סולד הנריטהילו -קרית מנחם14/06/2021

תיק פיקוחתזכורת30יפובבא גריל14/06/2021

קיוסק קארו-משקאות 14/06/2021
גלידות

נמצאו ארגזי שתיה בכניסה לעסק גם בתוך העסק התבקש שטח עסקלצמיתותתזכורת72יפו
מבעל העסק להרים אותם על מדפים.

טוב

נדחהתזכורת61צפניהבוש בייגלס14/06/2021

נדחהתזכורת14סולד הנריטההטאבון14/06/2021

סגורתיעוד העסק119יפוחבה בייקרי14/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון7הלני המלכהגיירה14/06/2021

סגורהחלפת בעלים7הלני המלכההצ'יפסר14/06/2021

שירותים לא תקינים. לטענת הבעלים, השלט נתלה עבור ממצאיםבטיפולהתראה בגין ליקויים30שלום יהודהמינימרקט שחר14/06/2021
אנשים שמבקשים להשתמש 

בנוחיות
 

נמצאו 5 בקבוקים של רוטב מיונז שפג 
תוקפו

 
ליד מקרר עם מוצרי חלב נמצאו כ- 20 שקיות חלב להחזרה. 

אין במקום מקרר להחזרות

בינוני

מתחדשתזכורת72צפניהפיצה ביתית14/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1השקמהאישטבח14/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור25שלום יהודהמספרת יוסי בן כליפה14/06/2021
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מתחדשתקין1אגודת ספורט ביתראייס ספא אקספרס14/06/2021

פנינת השלום - שוק 14/06/2021
השכונה

לצמיתותהתראה בגין ליקויים22שטרן אברהם

פנינת השלום - שוק 14/06/2021
השכונה

ישנה סתימה בצנרת בשירותיםשירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים22שטרן אברהם

פנינת השלום - שוק 14/06/2021
השכונה

אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים22שטרן אברהם

פנינת השלום - שוק 14/06/2021
השכונה

התקרה במחסן מלוכלכת יש לדאוג לצבעהתקינות קירות ותקרה במחסןלצמיתותהתראה בגין ליקויים22שטרן אברהם

פנינת השלום - שוק 14/06/2021
השכונה

לצמיתותהתראה בגין ליקויים22שטרן אברהם

נדחהתזכורת3דהומייבאגט שילת14/06/2021

היתר זמניתקין3דהומייממן דגים14/06/2021

בעקבות תלונה על קיום מסעדה מחסן בעסקנדחההתראה בגין ליקויים113יפוהמוציא14/06/2021
במחסן.

 
נמצא כי המחסן משמש כמחסן .במקפיא נמצאו שקדי עגל עגל 

קפואים פגי 
תוקף.

 
לאחר שיחה בטלפון עם בעל העסק וספק הבשר הוחלט 

שהספק יגיע תוך שעה ויקח את הסחורה

מתחדשעסק חוסל151דרך חברוןזול טוב14/06/2021

בהמתנהעסק חוסל151דרך חברוןזול טוב14/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון72יפוממלכת הממתקים קרנפל14/06/2021

סגורהחלפת בעלים72יפומקס -קנדי14/06/2021

מתחדשתקין3דהומייאספרסו הפרלמנט14/06/2021

תיק פיקוחתקין35בכר נסיםשבי מרקט14/06/2021

תיק פיקוחתזכורת58עץ חייםהקובה של כזאלה14/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון2יהודיתטדי14/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1אורוגואישופרסל יובל שלי15/06/2021

בטיפולתזכורת2עלי הכהןמעיין 15/06/20212000

נדחהתיעוד העסק6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה15/06/2021

נדחהתקין6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה15/06/2021

נדחהתקין6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה15/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור6וילנאי זאבמלון רמדה ירושלים15/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור4וילנאי זאבגני ירושלים15/06/2021

ישנו מדף במקרר החלבי עם חלודה יש לצבוע.מצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים57לוין שמריהוסופר ספיר15/06/2021
ישנם מדפים מלוכלכים במחסןמחסן בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים57לוין שמריהוסופר ספיר15/06/2021
במקררים ובמחסןאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים57לוין שמריהוסופר ספיר15/06/2021

סגורעסק חוסל38הפלמחבנק הפועלים15/06/2021

מקפיא דגים סלמון נמצא מקפיא מלא בדגים ומכסה את פתח מקפיא דגיםמתחדשהתראה בגין ליקויים29בית הדפוסאושר עד15/06/2021
האיוורור (חסומים) יש ליישר גובה עם פתחי האורור

מתחדשתקין17צביה ויצחקשופרסל15/06/2021

מתחדשתקין17צביה ויצחקסופר פארם15/06/2021

תיק פיקוחנמסר15רייכמןאגודת משען לחולה15/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו166שד דיין משהמפגש השיח בעמ15/06/2021

מתחדשתקין24כנפי נשריםסאן רמו 15/06/20212

נדחהתזכורת5יחזקאלמאפיית נחמה בעמ15/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור96יפוחבה - מפעל היצור15/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור96יפוחבה - מפעל היצור15/06/2021

היתר זמניתזכורת4בוליביהיעקב ובנו15/06/2021

סגורתזכורת119יפוחבה בייקרי15/06/2021

סגורתזכורת119יפוחבה בייקרי15/06/2021

בטיפולתקין3הפרסהגוונים15/06/2021

נדחהתיעוד העסק4בית יעקבדוויני15/06/2021

מתחדשתקין73עץ חייםבוטיק סנטרל15/06/2021

מתחדשתקין4בוליביהרוני הספר15/06/2021

להפריד סוגי מזון במקררהפרדה במקררים ומקפיאים במחסןנדחההתראה בגין ליקויים4בית יעקבפיצה ברדק15/06/2021
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סגורעסק נמצא סגור1גלעיניתמקדש שלמה15/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו16עלי הכהןפיסטוקס15/06/2021

חסר חומר חיטוי ככלימתחדשהתראה בגין ליקויים800צביה ויצחקמספרת יניב בן15/06/2021
בעסק.

 
הוינטה לא עבדה בזמן 

הביקור.
 

חסר סבון ונייר ידיים

בינוני

נדחהתקין2עבד אל חמיד שומאןריאד חומרי בניין15/06/2021

נדחהתזכורת32בית הדפוסדודאל קונדטוריה15/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון106שד דיין משהכייף קפה15/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו800צביה ויצחקקשטן15/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו8צביה ויצחקהמתוקים של ספיר15/06/2021

מתחדשתזכורת טלפונית6בכר נסיםבר בכר15/06/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט26הלהפסטו15/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור65עץ חייםד"ר בורקס15/06/2021

בהמתנהתזכורת24ברזילפיצה פפא ברזיל15/06/2021

סגורתזכורת33משעול היערהאולם ארועים15/06/2021

סגורתזכורת33משעול היערהאולם ארועים15/06/2021

נדחהתזכורת3שטנרמוסך הלל15/06/2021

נדחהתקין240הגננתמאפיית שיפון15/06/2021

מתחדשתקין106שד דיין משהפיסגת הקצפת15/06/2021

בקשה למידע מקדמיתקין38הפלמחזול ובגדול15/06/2021

הוסבר למנהל המקום על תיפעול יום יומי של ירקות ורטבים וסלטים המקרר ללא הפרדההפרדה במקררים בין סוגי מזוןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים19עמוסיאמזון15/06/2021
תיק פיקוחליקוים תוקנו17יחזקאללה באוונה פיצה15/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור58עץ חייםהקובה של כזאלה15/06/2021

סגורתקין38הפלמחזול ובגדול בע"מ15/06/2021

עסק נמצא סגור18מזל שורמסגריה15/06/2021

עסק נמצא סגור18מזל שורמסגריה15/06/2021

לא בסמכות האגף52מרידור אליהומוסך15/06/2021

לא בסמכות האגף52מרידור אליהומוסך15/06/2021

עסק חוסל2יעקב אלעזרמגרסה ניידת15/06/2021

תזכורת1סולד הנריטההמטבחון15/06/2021

עסק חוסל2יעקב אלעזרמגרסה ניידת15/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט9שחראיאולמי נוף16/06/2021

להפריד סוגי המזון השונים אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים38עמק רפאיםבן עמי16/06/2021
במקרר

 
המזון המוכן לאכילה יאוחסן במקרר בקופסאות ניקיות עם 

בטיפולתקין42הפלמחקפה דובשנית16/06/2021

לצמיתותתקין47טשרניחובסקיזול טוב16/06/2021

בטיפולחוות דעת - אישור23הללבלייז בר16/06/2021

נדחהחוות דעת - אישור23הללבלייז בר16/06/2021

מתחדשתקין9שלמה המלךרולדין16/06/2021

היתר זמניתזכורת9שלמה המלךקדמה16/06/2021

לצמיתותתקין9שלמה המלךסמוק שופ16/06/2021

16/06/2021.B.B.Q -נדחהתזכורת1המקובליםברביקיו

סחורה מונחת על הרצפה בכל שטח העסק - יש להרים ע"ג אחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהבטיפולהתראה בגין ליקויים806ולנשטייןצרכנית אונגוארד16/06/2021
מדפים/משטחים

ריצוף נמצא שבורתשתיותבטיפולהתראה בגין ליקויים806ולנשטייןצרכנית אונגוארד16/06/2021
ונטה יוצאת לכיוון המחסןאיוורור ותאורה במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים1ולנשטיין.16/06/2021
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העסק נמצא במצב תברואי מצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים1ולנשטיין.16/06/2021
גרוע

 
יש לערוך ניקיון יסודי בכל שטח  

העסק
 

מקררים , מכונות ברד 
ועוד...

 
רצפה שבורה , קירות שבורים, תקרה נמצאה עם שומן ותקרה 

עם רטיבות אין הפרדת פונקציות בעסקהפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים1ולנשטיין.16/06/2021
ביצים טריות נמצאו ליד חומרי הגלםהפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים1ולנשטיין.16/06/2021

בטיפולתזכורת2המשורר אצגשפע רמות16/06/2021

בטיפולתקין3ולנשטייןהגדול והזול16/06/2021

תיק פיקוחבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט30יפובבא גריל16/06/2021

בטיפולתקין2ולנשטייןטבע רמות16/06/2021

לצמיתותתקין42הפלמחמפגש הפלמח16/06/2021

נדחהתקין24חזקיהו המלךכהן צלי16/06/2021

מחסן קטן מאוד- מעבר צר לשירותים בו מאחסנים סחורה מחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים42הפלמחאניס16/06/2021
בכמות 
קטנה.

 
סחורה מונחת ישירות על 

הרצפה
 

במדור הטיפול בדגים אים מים חמיםזרימת מים חמיםמתחדשהתראה בגין ליקויים36עמק רפאיםקפית16/06/2021
לתקן סיפון במדור שטיפת הכלים( לא תקין).שלימות מערכת שפכיםמתחדשהתראה בגין ליקויים36עמק רפאיםקפית16/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה999יציבר.ע. אופק בעמ16/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה999יציבר.ע. אופק בעמ16/06/2021

מתחדשתקין12שמאיפישינזון16/06/2021

נדחהתזכורת4בית יעקבדוויני16/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון9שלמה המלךאר קפה ממילה16/06/2021

מתחדשתקין42הפלמחגלידת קאז16/06/2021

מתחדשתקין28הפלמחבית מרקחת הפלמח16/06/2021

נדחהתקין35עמק רפאיםבראד אנד מור(לחם ועוד)16/06/2021

נדחהתזכורת66ירמיהויושאי חומרי בניין16/06/2021

נדחהתזכורת66ירמיהואולם כנסים תכלת מורדכי16/06/2021

בטיפולתזכורת2המקובליםפיצה דליק16/06/2021

נדרש מחיצה בין שטיפת כלים למדור היקרותמשטחי עבודהבהמתנההתראה בגין ליקויים26הלההולי בייגל16/06/2021
להפריד בין מוצרי המזון במקרראופן החזקת המזון עד להגשהבהמתנההתראה בגין ליקויים26הלההולי בייגל16/06/2021

מתחדשתקין16שמאיגואה16/06/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון6התותסילביה16/06/2021

נדחהתקין2עבד אל חמיד שומאןריאד חומרי בניין16/06/2021

הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית מתחדשהתראה בגין ליקויים9שמאיבוטיק סנטרל16/06/2021
במקרר נמצאו ירקות לא שטופים עם ירקות שטופים  הפרדה במקררים בין סוגי מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים9שמאיבוטיק סנטרל16/06/2021

וקופסאות שימורים מפח פתוחות
לאחר פתיחה של קופאות שימורים יש 

להעבירם למיכל פלסטיק עם מכסה
יש להניח סחורה 25 ס"מ מעל הריצפה על נראתה הרבה סחורה על הריצפה ללא הגבההאחסנת סחורה בגובה 30 מטר מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים6שמאיבלנקו ג'סיקה16/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה57מפעלותר.ע. אופק16/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה57מפעלותר.ע. אופק16/06/2021

מתחדשתקין131היהודיםקצפת פרש בע"מ16/06/2021

נדחהתזכורת28יפוגורשה16/06/2021

נדחהליקוים תוקנו5המקובליםדלי גריל16/06/2021

נדחההרחקת סחורה13שמאיאסיאן ריסטרו בר16/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו66חבדקופיקס16/06/2021
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ביקרתי בעסק יחד עם אשר מאיכות הסביבה נמסר דוח מנדףתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים3שמעון בן שטחבורגר מרקט16/06/2021
ליקויים לטיפול 

במנדף.
 

להמציא קבלות או אישורים על החלפת מסננים של 
המנדף.

 
לערוך ניקיון מסביב המנדף מהשמנים.

חסר פילטרים במנדף על הגג יש לדאוג בינוני
לפילטרים חדשים להחלפה במנדף.

מתחדשתקין54חבדמספרת שימעון16/06/2021

נדרש להמציא מפרט טכני של המערכת+אישור טיפול מנדף בעסק ואישור תקינותתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים26הלהפסטו16/06/2021
במערכת תך 10 ימים

סגורהתראה בטרם הגשת כ"א33משעול היערהאולם ארועים16/06/2021

סגורהתראה בטרם הגשת כ"א33משעול היערהאולם ארועים16/06/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית11פינסבלו סקיי16/06/2021

נדחהתזכורת3שטנרמוסך הלל16/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1ולנשטיןמתוקים16/06/2021

הדסא בית הטבע -17/06/2021
מזון טבעי

לפנות מוצרי מזון מהמעברים ( ללא אופן החזקת המזון עד להגשהבטיפולהתראה בגין ליקויים2בית יעקב
קירור

 
חסר  סבון נולי ונייר ניגוב בשירותים

בטיפולהתראה בגין ליקויים2בית יעקבהדסא בית הטבע -מזון טבעי17/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו33מחנה יהודהמספרה רענן17/06/2021

לצמיתותתקין9שטראוסזוהר ניקוי יבש17/06/2021

מתחדשנמסר2סוקולובהמקום של מיה17/06/2021

מתחדשנמסר2סוקולובהמקום של מיה17/06/2021

נדחהתקין6מחנה יהודהמאפיית האחים חבה17/06/2021

היתר זמניליקוים תוקנו33יפוליקה פיצה17/06/2021

מתחדשתקין11יעקב מאירפיצה קלינטון17/06/2021

מתחדשנמסר18יד חרוציםאו קפה17/06/2021

אין הקפדה על שמירת הדוגמאות לצורך בקרה ובדיקה שמירת דוגמאות מזוןמתחדשהתראה בגין ליקויים9האומןלה בל17/06/2021
אין התווית תאריכים על מזון מוכן וחצי-מקפיאמתחדשהתראה בגין ליקויים9האומןלה בל17/06/2021

מוכן
 

אין הפרדה בין מזון גולמי 
למוכן

 
רצפה נמצאה מלוכלכת עם שברי קרמיקה

גרוע

הפשרת דגים בתוך כיור. חלק גדול מהדגים הופשר בכיור עם מדור דגיםמתחדשהתראה בגין ליקויים9האומןלה בל17/06/2021
מים

 
אין מקרר 

הפשרה
 

אין סבון לשטיפת ידיים ונייר ניגוב

גרוע

מתחדשנמסר18הללארומה-קפה בר17/06/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית41אגודת ספורט ביתרזלמאנס17/06/2021

חסר סבון נוזלי ונייר ניגובמבואה לשירותיםנדחההתראה בגין ליקויים11בית יעקבמחנה יודלה17/06/2021
להפריד סוגי מזון הפרדהנדחההתראה בגין ליקויים11בית יעקבמחנה יודלה17/06/2021

במקררים
 

לפנות כל החפצים של קשורים למזון מהמטבח
נמצאו אריחים שבורים במטבח נדרש תיקוןתקינות קירות ותקרה במטבחנדחההתראה בגין ליקויים11בית יעקבמחנה יודלה17/06/2021
חסר סבון נוזלי ונייר ניגוב.שירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אל ארמןאודבשיאן פיקי.17/06/2021
ישנה סחורה מונחת מחוץ לעסק יש להניחה על גבי מדפים אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אל ארמןאודבשיאן פיקי.17/06/2021

תיק פיקוחתזכורת16חבדמכולת אמיר17/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור5יד חרוציםמרקש17/06/2021

מתחדשנמסר99דרך ראמאללהמספרת קבאני17/06/2021

מתחדשתזכורת123היהודיםזול טוב17/06/2021

מתחדשתקין12בית הדפוסארומה אספרסו בר17/06/2021
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מתחדשליקוים תוקנו1גשר החייםהנקודה האמצעית17/06/2021

נדחהנמסר27קורן אליהומעדני הכי טרי17/06/2021

בזמן הביקורת התרחש אירוע המוני. בעל העסק ביקש לדחות ממצאי הביקורתמתחדשביקורת משותפת10התעשיהארטמיסיה17/06/2021
את הביקורת למועד אחר, כאשר יהיו פחות אנשים באולם.

מתחדשנמסר23הללבליסמה17/06/2021

17/06/2021COFFEE BREAK מתחדשתקין2תפארת ישראלקופי ברייק

סגורתקין9בית הדפוסקופיקס17/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור39גנרל פייר קניגאופוריה17/06/2021

קציצות מוכנות נמצאו על משטח עבודה ליד סלמון מופשר. אזור חםנדחההתראה בגין ליקויים5התעשיההדריה17/06/2021
נמדדה טמפ' של 14+ מע"צ

ירקות גולמיים יחד עם מזון מוכן לאכילה וסלטים חדר קירורנדחההתראה בגין ליקויים5התעשיההדריה17/06/2021
מוכנים

 
אין התווית תאריכים

אין חומר מדור שטיפת ירקות והכנת סלטיםנדחההתראה בגין ליקויים5התעשיההדריה17/06/2021
רחיטוי

 
רצפה 

מלוכלכת
 

סלטים מוכנים נמצאו מחוץ למקרר

בשר ועוף באותו מדור טיפול בבשר ועוףנדחההתראה בגין ליקויים5התעשיההדריה17/06/2021
מקרר

 
מפשירים כמות גדולה של עוף בכיור (ללא מים) 14+ 

מע"צ
 

אין סבון לשטיפת 
ידיים.

 
בגדים של קצב מלוכלכים מאוד

רמת ניקיון דורשת מצב תברואי כללינדחההתראה בגין ליקויים5התעשיההדריה17/06/2021
שיפור

 
אין הקפדה על הפרדה בין מזון גולמי למוכן (הן בתהליך 

האחסון, הן בתהליך 
ההכנה)

 
בתוך מכונת קרח נמצא עובש 

 
נמצא לכלוך מצטבר במקררים

מתחדשתקין8רמת הגולןמספרת יוסי17/06/2021

נדחההגשת תביעה משפטית18יד חרוציםניו דלי17/06/2021

היתר זמנינמסר8רמת הגולןיהלי סנדוויץ' מעשה אופה17/06/2021

היתר זמנינמסר8רמת הגולןיהלי סנדוויץ' מעשה אופה17/06/2021

נדחהתקין46לטין פטריאכטמסטר  קיי בורגרס וסנדוושס17/06/2021

יש לנקות שירותיםנדחההתראה בגין ליקויים3אביגור שאולחלב ודבש17/06/2021
ולצבוע

 
חסר סבון 

ונייר
 

ונטה לא עובדת

8699



נמצא מחסן לא מחסןנדחההתראה בגין ליקויים3אביגור שאולחלב ודבש17/06/2021
מסודר

 
יש לפנות את כל מה שלא שייך 

לעסק
 

יש לצבוע את המחסן ואת המדרגות המובילות אל המחסן

נדחהתקין4האשכולגואה17/06/2021

מתחדשתזכורת33בן חמו שמעוןפיצוחי אבירם מזרחי17/06/2021

מתחדשתקין35לטין פטריאכטמסעדת תאלא17/06/2021

תיק פיקוחעסק חוסל58עץ חייםהקובה של כזאלה17/06/2021

לצמיתותליקוים תוקנו8מחנה יהודהכהן חמוצים20/06/2021

טרם קיבלנו אישור המערכתמנדף בעסק ואישור תקינותמתחדשהתראה בגין ליקויים60אגריפסמקור הפלאפל20/06/2021
לנקות ולסדר מחסראחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים60אגריפסמקור הפלאפל20/06/2021
להפריד מזון מוכן לגולמי במקרראופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים60אגריפסמקור הפלאפל20/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו123אגריפסג'וזף20/06/2021

נדחהליקוים תוקנו32דוד המלךמלון המלך שלמה20/06/2021

בטיפולתקין1השזיףפיצוחים20/06/2021

מפגש הסדנא - קוקה 20/06/2021
קולה

במחסן נמצאו בקבוקי מים בלבד ואריזות. אין מידוף והגבההמחסןנדחההתראה בגין ליקויים5הסדנא

מפגש הסדנא - קוקה 20/06/2021
קולה

במטבח קיים משטח חימום שלא מתחת למנדף (מדור טיפול מצב תברואינדחההתראה בגין ליקויים5הסדנא
בעוף)

 
במקרר ירקות גולמיים נמצאו ביצים טריות

מתחדשתקין43ירמיהוסלון תמי20/06/2021

תיק פיקוחתזכורת10תורה מציוןעבאדי20/06/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון29האומןשטיפת  האומן20/06/2021

מתחדשביקורת משותפת29האומןשטיפת  האומן20/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו22בית הדפוסממתקי אלי חיים20/06/2021

נדחהתזכורת6אהליאבזול ובגדול20/06/2021

נדחהביקורת משותפת6אהליאבזול ובגדול20/06/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א6אהליאבזול ובגדול20/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו7בית הדפוסאינגליש קייק20/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור25רבקהפיצה דומינוס20/06/2021

מתחדשנמסר44גרשון מאירמספרת איציק20/06/2021

מתחדשנמסר44גרשון מאירמספרת איציק20/06/2021

מתחדשתקין5הסדנאמבשלת האטצ'20/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3בית הדפוסמילק אקספרס20/06/2021

מתחדשנמסר9בית הדפוספיצה הרכס20/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו16שמגראושר עד20/06/2021

מתחדשתקין5שכ שדה תעופה עטרותסנוקרוט20/06/2021

מתחדשתקין43ירמיהופינה בראש20/06/2021

בטיפולהתראה בטרם הגשת כ"א40עץ חייםלה קורנרי20/06/2021

תיק פיקוחתזכורת16שמגרבורגר בייט20/06/2021

תיק פיקוחתקין10הסדנאקינג שופ20/06/2021

מתחדשתקין45עץ חייםפרוטרי20/06/2021

מתחדשתקין12איתןקייטרינג מטבחנא20/06/2021

מתחדשנמסר16האייללה גלידה20/06/2021

נדחהתקין7איתןטונר פרינט בע"מ20/06/2021

נדחהתזכורת8אביזוהרגולדה20/06/2021

מתחדשתקין15התנופהקיוסק האחים20/06/2021

אין הפרדת פונקציות (מדורים )במטבח,במטבח ישנם 2 כיורים מצב תברואי כללי בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים12יציבמסעדת עובדים20/06/2021
שמשמשים לכל הטיפול 

במטבח
 

חסר מקררים להפשרת עופות ובשר ,הציוד במטבח אינו 
נקי(מטחנת חומוס מלוכלכת),חסר רשת בחלון המטבח,ישנו 

תנור אפייה הנמצא מחוץ לעסק שנמצא פעיל.

אין מחסן בעסקמחסן בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים12יציבמסעדת עובדים20/06/2021
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חסרים תעלות ניקוז במטבחתעלת ניקוז ומחסומי ריצפהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים12יציבמסעדת עובדים20/06/2021
חסר סבון נוזלי ונייר ניגובניקיון השירותיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים12יציבמסעדת עובדים20/06/2021
הפרדה במקררים בין סוגי מזוןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים12יציבמסעדת עובדים20/06/2021

תיק פיקוחתקין5עטרותסמא מרקט20/06/2021

תיק פיקוחתזכורת5עטרותחומוס סמארה20/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור18מזל שורמסגריה20/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור18מזל שורמסגריה20/06/2021

לא בסמכות האגף55אל זיתון סמ2מפעל ברזלים20/06/2021

לא בסמכות האגף55אל זיתון סמ2מפעל ברזלים20/06/2021

לא בסמכות האגף55אל זיתון סמ2מפעל ברזלים20/06/2021

מתחדשתקין30יפומספרת קובי עטר21/06/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון103שד הרצלמעדניית דניה21/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו234יפונאמן21/06/2021

נדרש קרמיקה מעל שולחן העבודה והכיורמדור הטיפול בבצקמתחדשהתראה בגין ליקויים36קרן היסודפי בריבוע21/06/2021
להחליף תקינות מקרריםמתחדשהתראה בגין ליקויים36קרן היסודפי בריבוע21/06/2021

גומיות
 

לנקות באופן יסודי בפנים ובחוץ
נדרש ניקיון יסודי בכל שטח המטבחמצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים36קרן היסודפי בריבוע21/06/2021
חסר סבון נוזלי.שירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואימיני מרקט כשר21/06/2021
הפרדה במקררים בין סוגי מזוןלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואימיני מרקט כשר21/06/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואימיני מרקט כשר21/06/2021

בטיפולתזכורת612שד נוה יעקבקינגסטון21/06/2021

היתר זמניתזכורת10ככר מגנסדרעי גדי21/06/2021

בתהליך חידושחוות דעת - אישור1איילון דודגולדשטיין יעקב21/06/2021

נדחהתזכורת28דרך חברוןהסדנא21/06/2021

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית30יפובבא גריל21/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א30יפובבא גריל21/06/2021

בטיפולעסק חוסל30בית הכרםדליקטס21/06/2021

לצמיתותליקוים תוקנו26דולצ'יןמיני מרקט משואה21/06/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט212יפומעיין 21/06/20212000

נדחהתזכורת111אגריפסחניון בניין עיני21/06/2021

מתחדשתקין30בית הכרםמספרת קפלי21/06/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט13דורות ראשוניםמלון ארתור21/06/2021

נדחהתזכורת42הפלמחגריל פלוס21/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור30בית הכרםמכון יופי נטלי21/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור29עץ חייםמן הוא בשוק21/06/2021

היתר זמניתזכורת1שד דיין משהאטליז עידן21/06/2021

לצמיתותתזכורת1אורוגואיבלאק משקאות21/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט8שץמעדניה איטלקית21/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט8שץמעדניה איטלקית21/06/2021

נדחהליקוים תוקנו27קרן היסודשופרסל אקספרס21/06/2021

נדחהתזכורת4בית יעקבדוויני21/06/2021

מתחדשנמסר42הפלמחגלידת קאז21/06/2021

יש להרים הסחורה על גבי מדפים/משטחים בגובה 30 ס"מ מחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים103שד הרצלטרופי קל שאק21/06/2021
נדחהתזכורת66ירמיהויושאי חומרי בניין21/06/2021

נדחהתזכורת66ירמיהואולם כנסים תכלת מורדכי21/06/2021

לצמיתותתזכורת22שטרן אברהםפנינת השלום - שוק השכונה21/06/2021

מתחדשנמסר19עץ חייםפרדי לימון במה בשוק21/06/2021

נדחהתזכורת30בית הכרםשבח פלאפל21/06/2021

מתחדשתקין30יפוקפה 21/06/20215

נדחהמסירת טופס/הזמנה6התותסילביה21/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו27עץ חייםהאחים לוי21/06/2021

סגורעסק חוסל15אגריפסמלך הנרגילות21/06/2021

מופיע בדוח של אולמות שמחה. בפועל, המקום לא פעיל. בעל ממצאים לביקורתסגורעסק חוסל6מעשה חושביפלה21/06/2021
הנכס צריך להתקין קיר שימפריד בין מסעדה לנכס הנ"ל. עדיין 

נמצא ציוד שלא בשימוש. חלק זה של הנכס שייך לבית חב"ד
נדחהתזכורת10איסלנדבית הפירות21/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו72יפומאפה נאמן21/06/2021

נדחהתזכורת1אורוגואיבית הפירות21/06/2021
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מתחדשנמסר17השזיףבסטה בר זיו גולן21/06/2021

נדחהתקין216יפוספיר קאדן אקדמיה21/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון36קרן היסודפפא גונס21/06/2021

הלחמים יוצגו ארוזים בלבד על הבסטה  בכניסה לעסק!אופן החזקת המזון עד להגשהלצמיתותהתראה בגין ליקויים22מחנה יהודהדובשנית22/06/2021
בטיפולליקוים תוקנו57לוין שמריהוסופר ספיר22/06/2021

לצמיתותתקין2שלומציוןטרמינל22/06/2021

יש להרים את הסחורה על ושירותיםנדחההתראה בגין ליקויים25יפותאילנדי22/06/2021
מדפים.

 
אין אוורור במחסן 

 
להוציא את כל החפצים שלו שייכים לעסק מהמקום.

התקרה לא גרוע
תקינה.

 
שירותים לא תקינים

לערוך סדר וניקיון בכל שטח מטבחנדחההתראה בגין ליקויים25יפותאילנדי22/06/2021
המטבח.

 
לערוך ניקיון 

במקררים.
 

הפשרת בשר יש לבצע אך ורק במקרר הפשרה

בינוני

מתחדשתקין30בית הכרםמספרה יורם נבות22/06/2021

מתחדשנמסר18יד חרוציםאו קפה22/06/2021

מתחדשתקין18פרי חדשהיימישע בייגלס22/06/2021

נדחהנמסר25רבקהפיצה דומינוס22/06/2021

נדחהתקין25רבקהפיצה דומינוס22/06/2021

מתחדשנמסר15החבצלתמספרת דבי גל22/06/2021

מתחדשנמסר15החבצלתמספרת דבי גל22/06/2021

נדחהתזכורת61צפניהשובע שמחות22/06/2021

היתר זמניחוות דעת דחיה10ככר מגנסדרעי גדי22/06/2021

מתחדשתזכורת44גרשון מאירמספרת איציק22/06/2021

מתחדשנמסר48גרשון מאירמעדני ויקטור22/06/2021

מתחדשנמסר48גרשון מאירמעדני ויקטור22/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו14סולד הנריטהילו -קרית מנחם22/06/2021

נדחהעסק חוסל18שלומציוןופל בר22/06/2021

בטיפולתקין3יד חרוציםפאפאגאיו22/06/2021

לא מקפידים על הפרדה בין מזון גולמי חלוקה בין מזון גולמי למוכןנדחההתראה בגין ליקויים5יד חרוציםמרקש22/06/2021
למוכן.

 
במקפיא נמצא מזון שהוכן מראש 

והוקפא
 

בחדר קירור אין הפרדה בין מזון גולמי למוכן, סחורה מונחת 
ישירות על הרצפה

מצב תשתיות במטבח, לרבות חדר קירור ומקפיא, מנדף תשתיותנדחההתראה בגין ליקויים5יד חרוציםמרקש22/06/2021
ומדפים דורש תיקון, צביעה והורדת לכלוך

נדחהנמסר5יד חרוציםמרקש22/06/2021

נדחהתזכורת61צפניהבוש בייגלס22/06/2021

מתחדשתקין24מחנה יהודהרק בשמחות22/06/2021

מתחדשנמסר24סורוצקיןסולם22/06/2021

נדחהתזכורת14סולד הנריטההטאבון22/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט19הקרן הקיימתקצפת פרש22/06/2021

מתחדשנמסר1שכ עין כרםמילק22/06/2021

מתחדשנמסר1שכ עין כרםמילק22/06/2021

אין למכור ו/או להחזיק מוצרים ללא אריזת היצרןהעסק אינו עומד בתנאי הרישיוןמתחדשהתראה בגין ליקויים7מחנה יהודהירושלים22/06/2021
סגורעסק חוסל2גנרל פייר קניגצמיגי בן חמו22/06/2021

נדחהתזכורת22בית הדפוסבראשית אירועים22/06/2021

מתחדשעיכוב-אזהרה8שץמעדניה איטלקית22/06/2021

נדחהתזכורת18שלומציוןקפית22/06/2021

נדחהחוות דעת - אישור27קרן היסודשופרסל אקספרס22/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו72צפניהפיצה ביתית22/06/2021
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נדחהליקוים תוקנו2שלומציוןהשמן22/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה57מפעלותר.ע. אופק22/06/2021

תיק פיקוחתקין3אורוגואיהבורגנים22/06/2021

נדחהתקין3אורוגואיגלידה אלדו22/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1שלומציוןקראפט פיצה22/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור80אגריפסואלרו22/06/2021

נדחהליקוים תוקנו30הרב עוזיאלפיצה ריאלטו22/06/2021

נדחהתזכורת5כיחפיצה שף22/06/2021

תיק פיקוחעסק נמצא סגור1מחנה פליטים שעפטמאפיית פיתות22/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון103שד הרצלמוסלין22/06/2021

תזכורת1אורוגואיפינתי22/06/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון17מחנה יהודהמעדניית חי בונה23/06/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון17מחנה יהודהפרג23/06/2021

נדחהתקין10בית יעקבמחנה יהודה23/06/2021

נדחהתזכורת10בית יעקבמחנה יהודה23/06/2021

תיק פיקוחתזכורת15פארןלויס פלייס23/06/2021

היתר זמניתקין33יפוליקה פיצה23/06/2021

לצמיתותליקוים תוקנו2החבצלתמפעל הפיס ממתקי יונה23/06/2021

מתחדשנמסר86שמואל הנביאמספרה לגברים23/06/2021

מתחדשתקין1אגודת ספורט ביתרארומה23/06/2021

מתחדשתקין1חטיבת ירושליםמוזיאון מגדל דוד23/06/2021

מתחדשתקין1חטיבת ירושליםמוזיאון מגדל דוד23/06/2021

מתחדשתזכורת999אגודת ספורט ביתרנאמן אור לירושלים בעמ23/06/2021

מתחדשתיעוד העסק1בורלא יהודההגן הבוטני23/06/2021

מתחדשתיעוד העסק1בורלא יהודההגן הבוטני23/06/2021

מתחדשתקין217יפואורן נטף מספרה23/06/2021

בטיפולתיעוד העסק26הקרן הקיימתגרין גוד פוד23/06/2021

מתחדשתקין217יפואורלי - מכוני יופי23/06/2021

מתחדשנמסר29סולטן סולימאןאבו ערפה סמיחה23/06/2021

מתחדשנמסר29סולטן סולימאןאבו ערפה סמיחה23/06/2021

נדחהתקין39עקבת א חנקהפיצה רמנדה23/06/2021

מתחדשנמסר44גרשון מאירמספרת איציק23/06/2021

מתחדשנמסר44גרשון מאירמספרת איציק23/06/2021

בטיפולתקין9פארןאין בורגר23/06/2021

לצמיתותתקין18האחיםקיוסק סניקרס23/06/2021

נדחהתקין28דרך חברוןהסדנא23/06/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו90דרך בית לחםדיל בשפע בע"ם23/06/2021

מתחדשנמסר16שרי ישראלפנינת היופי23/06/2021

מתחדשנמסר23הללויזי קעקועים23/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א11פארןמאפה נאמן23/06/2021

מתחדשתקין7פארןוופל בר23/06/2021

נדחהתקין1לטין פטריאכטמזנון עטייה23/06/2021

לצמיתותתקין26הקרן הקיימתח.ל.ק חנות למזון23/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור16המלך ג'ורג'סניט23/06/2021

בטיפולתקין11דרך רופיןקיוסק המוזיאון23/06/2021

מתחדשתקין51עקבת א חנקהמספרת אדהם23/06/2021

היתר זמניתקין2אגודת ספורט הפועלתמרה23/06/2021

היתר זמנינמסר2אגודת ספורט הפועלתמרה23/06/2021

נדחהליקוים תוקנו43ירמיהונחמה סנטר23/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו9שמאיבוטיק סנטרל23/06/2021

מתחדשנמסר9שמאיבוטיק סנטרל23/06/2021

מתחדשמסירת טופס/הזמנה57מפעלותר.ע. אופק23/06/2021

מתחדשתקין9פארןבייגל קפה23/06/2021

מתחדשתקין9פארןקצפת פרש23/06/2021

מתחדשתקין15שרי ישראלפריך23/06/2021

נדחהליקוים תוקנו226יפוסנדוויץ מרכזית י-ם בע"מ23/06/2021

מתחדשחוות דעת - אישור80אל ואדאל פאתח23/06/2021

חסרה חלוקה למדורים, לרבות מדור ירקות ובשרחלוקה למדוריםהיתר זמניהתראה בגין ליקויים2אגודת ספורט הפועלמלכה23/06/2021
היתר זמנינמסר2אגודת ספורט הפועלמלכה23/06/2021

סחורה מונחת על הרצפה - יש להרים על גבי מדפיםשטח מכירהמתחדשהתראה בגין ליקויים15פארןמאפיית נחמה23/06/2021
יש לערוך ניקיון כללי בכל חלקי העסקניקיון כללימתחדשהתראה בגין ליקויים15פארןמאפיית נחמה23/06/2021

מתחדשתקין15פארןמאפיית נחמה23/06/2021
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מתחדשתקין115אגריפסמימוני'ס- שף בפיתה23/06/2021

נדחהתזכורת1מכה סמ1שטיפת האחים23/06/2021

נדחהתזכורת1מכה סמ1שטיפת האחים23/06/2021

היתר זמניתקין1ידין יגאלברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ23/06/2021

היתר זמניתקין1ידין יגאלברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ23/06/2021

סגורחוות דעת - אישור1דרך רופיןפסטיבל הגא'ז23/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון18מזל שורמסגריה23/06/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת18מזל שורמסגריה23/06/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון9השער החדשגט וואי23/06/2021

תקין5השישה עשרהמתוקים של ארז23/06/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון314בטן אל-הווארמי23/06/2021

מתחדשתקין17הקרן הקיימתמשמוש דוד24/06/2021

לצמיתותתקין19הקרן הקיימתמגדנית גיל24/06/2021

נמצא במקרר ירק לא שטוף עם ירקות שטופים וסלט ירקות הפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים4נחלת שבעהשאנטי24/06/2021
חסרה תאורה במטבח (אור חלש )איוורור ותאורה במטבחנדחההתראה בגין ליקויים4נחלת שבעהשאנטי24/06/2021
מטבח העסקנדחההתראה בגין ליקויים4נחלת שבעהשאנטי24/06/2021

מתחדשתקין3אורוגואיסופר זול היובל מרלבורו24/06/2021

מתחדשתקין55קובוביאודה אל24/06/2021

סגורעסק חוסל14נחמיהדג הזהב24/06/2021

סגורעסק חוסל14נחמיהדג הזהב24/06/2021

מתחדשתקין3בית הכרםהמספרה של עודד24/06/2021

מתחדשתקין18פרי חדשהיימישע בייגלס24/06/2021

בטיפולליקוים תוקנו3אביזוהראניס רשת חנויות טבע24/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1אצלמינימרקט הגבעה24/06/2021

סגורעסק חוסל37פינסדגי פוקס24/06/2021

סגורעסק חוסל37פינסדגי פוקס24/06/2021

מתחדשתקין19הקרן הקיימתקצפת פרש24/06/2021

מתחדשתקין19הקרן הקיימתקצפת פרש24/06/2021

חסר סבון נוזלי.שירותים עפ"י התכנית המאושרתנדחההתראה בגין ליקויים55קובוביפיצה לארי24/06/2021
ניקיון במחסןנדחההתראה בגין ליקויים55קובוביפיצה לארי24/06/2021
יש לדאוג להניח סחורה על גבי מדפים ולנקות היטב.מחסן בעסקנדחההתראה בגין ליקויים55קובוביפיצה לארי24/06/2021

תיק פיקוחתקין29עץ חייםמן הוא בשוק24/06/2021

הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים28אגרוןמלון וולדורף אסטוריה24/06/2021

אין לקבל מוצרי ב.ע.ד טחון טרי, רק קפוא ממקור יצרניקבלת מוצרי מזון מן החימתחדשהתראה בגין ליקויים28אגרוןמלון וולדורף אסטוריה24/06/2021

לסמן מדורים לפי התכנית החדשה שאושרה ע"י משרד שילוט בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים28אגרוןמלון וולדורף אסטוריה24/06/2021
הבריאות

מוצרי הבשר יועברו לאריזות נקיות של אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים28אגרוןמלון וולדורף אסטוריה24/06/2021
המקום

 
לדאוג לקבלת מוצרים מן החי מהספק עם קוד משרד הבריאות

מתחדשתזכורת4בוליביההדייג הטברייני24/06/2021

מתחדשתזכורת12מלכי ישראלפיצה השלום24/06/2021

נדחהתזכורת4בית יעקבדוויני24/06/2021

בעקבות מטרדי רעש ולאחר מדידת רעש (שמעל המותר) יש מצב תברואי כללי בעסקנדחההתראה בגין ליקויים1אורוגואיפינתי24/06/2021
לדאוג לטיפול של אקוסטיקאי מוסמך בכדי להפסיק את מטרדי 

הרעש מיחידות הקירור הנמצאות על הגג של העסק ולדאוג 
להמציא תוצאות תקינות של מדידת הרעש.

נדחהליקוים תוקנו1עמוססאם בייגלס24/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו101אגריפסקרל ברג  רשתות בעמ24/06/2021

תיק פיקוחתזכורת5ריבלין יוסףזוליס24/06/2021

תיק פיקוחתזכורת5ריבלין יוסףזוליס24/06/2021

מתחדשתקין8אביזוהריוניק לאהוב יופי24/06/2021

תיק פיקוחליקוים תוקנו8אורוגואיסל זול קרית היובל בעמ24/06/2021

עם קבלת הסחורה נדרש להעביר לאריזות של העסק ולא אופן החזקת המזון עד להגשההיתר זמניהתראה בגין ליקויים1דרך בית לחםאוריינט24/06/2021
להכניס לשטח המטבח

נדרש מקרר נוסף לעוף הטריהפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית היתר זמניהתראה בגין ליקויים1דרך בית לחםאוריינט24/06/2021
לטפל במדורים והכלים המיועדים לך.( נמצא עיבוד עף במדור הפרדה ותקינות מדורים עפ"י התכנית היתר זמניהתראה בגין ליקויים1דרך בית לחםאוריינט24/06/2021
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נדרש הפרדה במקרר האוכל המעובד בי מוצרי הפרדה במקררים בין סוגי מזוןהיתר זמניהתראה בגין ליקויים1דרך בית לחםאוריינט24/06/2021
הבשר

 

סגורליקוים תוקנו202יפוחומוס יפו24/06/2021

מתחדשתקין17הקרן הקיימתלה פטיסייר24/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו62אגריפסניו דלי24/06/2021

מתחדשנמסר5בן הללדי.אנד.די אסיאן סטור24/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון8אבי זוהרמעדני צדקיהו24/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון20מרכוספרינג'24/06/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת20מרכוספרינג'24/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1שד דיין משהטופ קאר24/06/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1שד דיין משהטופ קאר24/06/2021

סגורביקורת משותפת3יתרוןווין מיזוג אוויר בע"מ24/06/2021

נדחהביקורת משותפת17יציבאחים סליימה זכוכיות24/06/2021

נדחההתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון17יציבאחים סליימה זכוכיות24/06/2021

תיק פיקוחביקורת משותפת1דרך שועפאטבאיסר24/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1דרך שועפאטבאיסר24/06/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון3יתרוןווין מיזוג אוויר בע"מ24/06/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון8אביזוהרנאיה24/06/2021

התראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1שד דיין משהטופ קאר24/06/2021

מתחדשתיעוד העסק18מחנה יהודהעזורא27/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו78דרך בית לחםפלאפל עובדיה27/06/2021

 נדרש לפנות מאולם היצור כל הציוד וכלי עבודה  השונים .1מצב תברואיבטיפולהתראה בגין ליקויים123יפומאפיית קלדרון27/06/2021
 שלא שייכים למזון

0 
 כל מדפי חומרי הגלם מלוכלכים וגם.2

חלודים
 

 טרם הושלמו עבודות השיפוץ.3
.בעסק

 
 בגדי העובים נמצאו מפוזרות בריצפה ולא בתוך.4

ארון
 

.חלק מהכיורים אינם מחוברים למים.5

מתחדשתקין7בנימין מטודלהמכלת בן  חמו27/06/2021

לצמיתותתקין21בנימין מטודלהמכלת סופרי פנחס27/06/2021

מתחדשתקין3דהומיימספרת שחר וטל27/06/2021

איוורור ותאורה בשירותיםמתחדשהתראה בגין ליקויים123יפוהכיפה27/06/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים123יפוהכיפה27/06/2021

תיק פיקוחתזכורת14דהומייצ'וצ'י27/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו1בנימין מטודלהקרוסלה27/06/2021

מתחדשתזכורת3דהומיישלום פלאפל27/06/2021

סגורעסק חוסל1המרפאסטודיו סי בעמ27/06/2021

נדחהתזכורת61צפניהשובע שמחות27/06/2021

מתחדשתקין5אבינדבמינימרקט מגן27/06/2021

תיק פיקוחהחלפת בעלים25שועפאטשווארמה אלקרמל27/06/2021

תיק פיקוחהחלפת בעלים25שועפאטשווארמה אלקרמל27/06/2021

מתחדשתקין5השער החדשאג'נים פווזי27/06/2021

מתחדשתקין9999שועפאטבדר חוסני27/06/2021

מתחדשתקין9999שועפאטבדר חוסני27/06/2021

בהמתנההחלפת בעלים99שועפאטנאסר אל דין27/06/2021

בהמתנההחלפת בעלים99שועפאטנאסר אל דין27/06/2021

השירותים סגורים ולא פעילשירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים19השער החדשמכולת חנא27/06/2021
אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהלצמיתותהתראה בגין ליקויים19השער החדשמכולת חנא27/06/2021

מתחדשתקין34דרך שועפאטאבו זערור27/06/2021

מתחדשתקין34דרך שועפאטאבו זערור27/06/2021

לצמיתותתקין1שועפאטמחמס חלואני27/06/2021

לצמיתותתקין1שועפאטמחמס חלואני27/06/2021
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נדחהתקין999שד דב יוסףבלאק אנגוס אל עאלמיה27/06/2021

נדחהליקוים תוקנו61צפניהבוש בייגלס27/06/2021

מתחדשעסק נמצא סגור40רבנו גרשוםמכל הלב27/06/2021

בטיפולהתראה בגין ליקויים39דרך שועפאטאטליז  לדאויה27/06/2021

בטיפולהתראה בגין ליקויים39דרך שועפאטאטליז  לדאויה27/06/2021

נדחהנמסר6התותסילביה27/06/2021

נדחהלא נמסרו6התותסילביה27/06/2021

תיק פיקוחתזכורת14דהומיימפגש השייח27/06/2021

מתחדשתקין40עזהפיצה מטודלה27/06/2021

נמצאה סחורהרבה על ריצפת העסק ללא הגבהה של 25 ס"מ אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים40רבנו גרשוםפצוחי מזרחי27/06/2021
מעל הגריצפה

רצפה תשתיות העסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021
שבורה

 
מקררים וידיות שבורות 

ומלוכלכות
 

תעלות ניקוז שבורות - איזור שטיפת 
כלים

 
קרמיקה שבורה - איזור שטיפת 

ירקות
 

חסרות דלתות במקפיא - איזור 
בישול

 
פתחי אוורור בתקרה שבורים

במקום נמכרים סלטים ללא התוויה וללא רישיון יצרןהוספת פריט עיסוק בעסקתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021
דלת מקשרת לחניון פתוחה - יש להקפיד על דלת סגורה מניעת כניסת מזיקיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021

למניעת כניסת מזיקים
גובה המחסן נמוך מהתקנותגובה המחסןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021
תיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021
ביצים נמצאו באזור הבישול - יש לאחסן במקרר ייעודיאופן החזקת המזון עד להגשהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021
קופסאות שימורים נמצאו פתוחות במקרר - יש להעביר אופן החזקת המזון עד להגשהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1המרפאאהרונס'27/06/2021

לקופסא עם 
מכסה

 
שקיות פתיתים נמצאו פתוחות - יש להעביר לקופסאות עם 

מכסה
 

מוצר שנתקבל טרי ימכר אך ורק כטרי ואין להקפיא תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1המרפאאהרונס'27/06/2021

תיק פיקוחהרחקת סחורה1המרפאאהרונס'27/06/2021

לסדר ולנקות את המחסןמחסןמתחדשהתראה בגין ליקויים80אגריפסואלרו27/06/2021
לסמן בשלט כל מדור לפי יעודומדוריםמתחדשהתראה בגין ליקויים80אגריפסואלרו27/06/2021
לסמן תאריכים למזון המוכן נמצא אופן החזקת המזון עד להגשהמתחדשהתראה בגין ליקויים80אגריפסואלרו27/06/2021

במקררים
 

.אין הפרדה בין סוגי המזון במקרר
בטיפולליקוים תוקנו101דרך חברוןפיצה עגבניה27/06/2021

נדחהתזכורת54דרך שועפאטאטליז אל חקמה27/06/2021

נדחהתזכורת54דרך שועפאטאטליז אל חקמה27/06/2021

מתחדשתקין101דרך חברוןאדם דניאל27/06/2021

במחסן בחניון יש לערוך סדר וניקיון מחסןנדחההתראה בגין ליקויים101דרך חברוןג'פאן ג'פאן27/06/2021
 .

יש להרים את הסחורה על מדפים

בינוני
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יש לערוך סדר וניקיון במקררים מטבחנדחההתראה בגין ליקויים101דרך חברוןג'פאן ג'פאן27/06/2021
במטבח.

 
המדפים מלוכלכים יש לנקות 

אותם.
 

יש לתקן את הקירור בסלטיה טמפרטורה נמצאת 23C במקום 
4C

בינוני

נדחהליקוים תוקנו4שד דב יוסףזיל הזול27/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א101דרך בית חנינאזומורוד27/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א101דרך בית חנינאזומורוד27/06/2021

27/06/2021Zwadtna תיק פיקוחהחלפת בעלים101דרך בית חנינאזוואדנה

27/06/2021Zwadtna תיק פיקוחהחלפת בעלים101דרך בית חנינאזוואדנה

מתחדשתיעוד העסק111אגריפסהממלכה27/06/2021

מתחדשתקין2בית יעקבגוסטל שוקולד בע"מ27/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1המרפאמכון לייזר של ד"ר מוסיה27/06/2021

טמפרטורה במטבח 33+ מע"צמטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14יד חרוציםחומוס תלפיות28/06/2021
נמצאו חומרי גלם יחד עם ירקות שטופיםהפרדה במקררים בין סוגי מזוןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14יד חרוציםחומוס תלפיות28/06/2021
חסרה הפרדה בין מזון גולמי למוכן אופן החזקת המזון עד להגשהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14יד חרוציםחומוס תלפיות28/06/2021

במקררים
 

במקרר הפשרה מוחזקים שניצים מטובלים וקמח יחד עם חזה 
עוף 

מופר
 

בביקורת נמצא חזה עוף מופשר 
במים

 
נמצאו ביצים במחסן בטמפ' של 27+ מע"צ דלת פתוחה לרחה פתח כניסה למטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14יד חרוציםחומוס תלפיות28/06/2021

 
אין דלת רשת

אין חלוקה ברורה למדורים, מדור דגים ללא משטח חלוקה למדורים ועקביותתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים14יד חרוציםחומוס תלפיות28/06/2021
קבוע

 
אין התווית תאריכים על מזון שהוכן 

בעסק
 

אין סימון מדורים

תיק פיקוחהגשת תביעה משפטית14יד חרוציםחומוס תלפיות28/06/2021

לצמיתותתקין2הדקלרסלס בייקרי28/06/2021

חסרים אריחם בריצפה תקינות קירות ותקרה במטבחבטיפולהתראה בגין ליקויים14יחזקאלמגדניה קצבורג28/06/2021
 

תיקרה דקורטיבית חסרים ריבועים
מקרר העסק נמצא עם גומיות קרועות ניקיון ותחזוקה מקררים במטבחבטיפולהתראה בגין ליקויים14יחזקאלמגדניה קצבורג28/06/2021

ומלכלך.
 

נמצאו עוגות ועוגיות מכל הסוגים מוכנים וקפואים יחד עם 
סחורה גולמית (לפני אפיה)

נמצאו שרותים מוזנחים ומלוכלכים מאודניקיון השירותיםבטיפולהתראה בגין ליקויים14יחזקאלמגדניה קצבורג28/06/2021
לא ברור עם המחסן בעסק הוא המחסן בתוכניתמחסן בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים14יחזקאלמגדניה קצבורג28/06/2021
לא קיימת מבואהמבואה לשירותיםבטיפולהתראה בגין ליקויים14יחזקאלמגדניה קצבורג28/06/2021
המקום נמצא מאוד מלכלך ריצפה מזוהמת ומשומנת תנור מצב תברואי כללי בעסקבטיפולהתראה בגין ליקויים14יחזקאלמגדניה קצבורג28/06/2021

מלוכלך  עגלות ותבניות מזוהמות
מתחדשליקוים תוקנו4חקלאי זאבפרסטו פיצה28/06/2021

לצמיתותתזכורת31אורוגואיפרי כל28/06/2021

נדרש סדר ונקיון מתחת למדפיםמחסןלצמיתותהתראה בגין ליקויים39הרב שמואל ברוךמינימרקט28/06/2021
ונטה לא תקינהאיוורור ותאורה בשירותיםלצמיתותהתראה בגין ליקויים39הרב שמואל ברוךמינימרקט28/06/2021

מתחדשביקורת משותפת75דרך בית לחםסופר דיל28/06/2021
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לצמיתותתזכורת1אורוגואימיני מרקט כשר28/06/2021

נדחהנמסר14יד חרוציםאיי.בי.פטיסרי בע"מ28/06/2021

נדחהתקין14יד חרוציםאיי.בי.פטיסרי בע"מ28/06/2021

לצמיתותעסק חוסל3הדקלעבאדי חיים28/06/2021

מתחדשתקין39דרך חברוןמספרת גוונים28/06/2021

מתחדשתקין2אבל פןילו רמת דניה28/06/2021

לצמיתותתקין57דרך בית חנינאמאפיות ערביות28/06/2021

נדחהחוות דעת - אישור1המרפאמזנון בורקס28/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו26יונהמעדני גן עדן28/06/2021

ישנה מכירת עוגיות מחוץ לעסק יש לדאוג למכירה בתוך מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואיממתקי השלושה28/06/2021
אין סבון נוזלי נייר ניגובשירותים עפ"י התכנית המאושרתלצמיתותהתראה בגין ליקויים1אורוגואיממתקי השלושה28/06/2021

בטיפולתקין21הנוריתזול ובגדול28/06/2021

מתחדשהרחקת סחורה40רבנו גרשוםמכל הלב28/06/2021

מתחדשהתראה בגין ליקויים40רבנו גרשוםמכל הלב28/06/2021

מתחדשהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון40רבנו גרשוםמכל הלב28/06/2021

מתחדשתקין55דרך בית חנינאנצר אל דין28/06/2021

מתחדשתזכורת3אהלי יוסףשריינרס28/06/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה1המרפאמספרת פינה בראש28/06/2021

נדחהתזכורת1המרפאמספרת פינה בראש28/06/2021

סחורה מונחת על הרצפה הן בשטח המכירה והן אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהנדחההתראה בגין ליקויים1המרפאמעיין 28/06/20212000
במחסן

 
יש להרים על גבי מדפים/משטחים בגובה 30 ס"מ

לצמיתותתזכורת22שטרן אברהםפנינת השלום - שוק השכונה28/06/2021

בטיפולתקין1המרפאמפגש המזל28/06/2021

נדחהליקוים תוקנו4בית יעקבפיצה ברדק28/06/2021

נדחהתזכורת16חגיפיש אנד צ'יפס28/06/2021

תיק פיקוחתזכורת2נעמימסק הגדול28/06/2021

נדחהתקין61דרך חברוןמספרת יוני28/06/2021

מתחדשתקין39ח'ליל א סכאכינימכולת אבו מייזר28/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור5אבן שפרוטשאבעס ביסטרו28/06/2021

מתחדשתקין61דרך חברוןמרקט 28/06/20211

נמסר דוח ליקויים על ידי סבינה משרות כללינדחההרחקת סחורה28דרך חברוןאטליז סופר דיל28/06/2021
המזון.

 
הוחרם והושמד במקום גבינות 90 קילו 

 .

ניקיון ותחזוקה מקררים במטבחנדחההתראה בגין ליקויים6מעשה חושביפלה28/06/2021
מנדף בעסק ואישור תקינותנדחההתראה בגין ליקויים6מעשה חושביפלה28/06/2021
הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןנדחההתראה בגין ליקויים6מעשה חושביפלה28/06/2021
הפרדה במקררים בין סוגי מזוןנדחההתראה בגין ליקויים6מעשה חושביפלה28/06/2021
אופן החזקת המזון עד להגשהנדחההתראה בגין ליקויים6מעשה חושביפלה28/06/2021

נדחהליקוים תוקנו114שמואל הנביאאליז28/06/2021

28/06/2021jaffa60נדחהעסק נמצא סגור12עזרת ישראל

תיק פיקוחתקין14יד חרוציםשווק ירדן28/06/2021

אין שירותים בעסקשרותיםתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1הדקלג'י ג'י28/06/2021
חסר נייר ניקוב בעמדת השטיפה ( סמוך לשמן הטיגון !).מטבחתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1הדקלג'י ג'י28/06/2021
להעביר למקררים במידי את המזון שמתקבל מהמטבח המרכזיאופן החזקת המזון עד להגשהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1הדקלג'י ג'י28/06/2021

תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א6דרך חיזמהפירות וירקות דרך חיזמא28/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון55בית חנינא החדשהפינת הטבע28/06/2021

לצמיתותתקין10אחינעםאברהם יחזקאל29/06/2021

לצמיתותתקין13חזקיהו המלךאברהם סימן טוב29/06/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א100שמואל הנביאדוקטור טוסט29/06/2021

נדחהעסק נמצא סגור18ריבלין יוסףעלמא29/06/2021

נדחהמסירת טופס/הזמנה69שכ גבעת שאולישראל רוזנברג עבוד שיש29/06/2021

נדחהחוות דעת - אישור69שכ גבעת שאולישראל רוזנברג עבוד שיש29/06/2021

מתחדשתיעוד העסק11בן יהודהסאם בייגל'ס29/06/2021

בטיפולחוות דעת - אישור1אלמליח אברהםמרכז הטניס בישראל ירושלים29/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו4כורשברברג מרקיה29/06/2021
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לצמיתותתקין14יד חרוציםקונדיטוריה29/06/2021

אין הקפדה על שמירת הדוגמאות לצורך בקרה ובדיקה שמירת דוגמאות מזוןמתחדשתזכורת9האומןלה בל29/06/2021
אין התווית תאריכים על מזון מוכן וחצי-מקפיאמתחדשתזכורת9האומןלה בל29/06/2021

מוכן
 

אין הפרדה בין מזון גולמי 
למוכן

 
רצפה נמצאה מלוכלכת עם שברי קרמיקה

גרוע

הפשרת דגים בתוך כיור. חלק גדול מהדגים הופשר בכיור עם מדור דגיםמתחדשתזכורת9האומןלה בל29/06/2021
מים

 
אין מקרר 

הפשרה
 

אין סבון לשטיפת ידיים ונייר ניגוב

גרוע

נדחהליקוים תוקנו6אהליאבזול ובגדול29/06/2021

נדחההחלפת בעלים1סולד הנריטהחברה לניהול חניונים בעמ29/06/2021

סגורהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון1סולד הנריטהחניון ישפרו סנטר29/06/2021

בטיפולהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון18עקבת א חנקהנסראווי29/06/2021

יש לתקן תאורה במקפיא במחסומקפיא במחסןנדחההתראה בגין ליקויים1המרפאאנטריקוט29/06/2021
יש להניח הסחורה על גבי מדפים בגובה 30 ס"מ מהרצפהאחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהנדחההתראה בגין ליקויים1המרפאאנטריקוט29/06/2021
ארחים שבורים - יש תשתיותנדחההתראה בגין ליקויים1המרפאאנטריקוט29/06/2021

לתקן
 

נקיון תקרה- מדור 
ירקות

 
השלמת תקרה 

במטבח
 

נקיון יסודי בכל שטחי 
העסק

 

הפשרת בשר תעשה רק במקרר הפשרההפשרת בשרנדחההתראה בגין ליקויים1המרפאאנטריקוט29/06/2021
נדחההרחקת סחורה1המרפאאנטריקוט29/06/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א1המרפאאנטריקוט29/06/2021

נדחהתקין16סנט פרנציסמספרת נשים.29/06/2021

הפרדה במקררים ומקפיאים במחסןתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1האחיםמכלת נסראווי29/06/2021
בכל חלקי העסק .אחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהתיק פיקוחהתראה בגין ליקויים1האחיםמכלת נסראווי29/06/2021

בטיפולליקוים תוקנו70יפופלאפל צמח29/06/2021

נדחהתקין11החישערן לוי עיצוב שיער ואיפור29/06/2021

נדחהחוות דעת - אישור24חזקיהו המלךכהן צלי29/06/2021

לצמיתותליקוים תוקנו1זוננפלדמשה משה- ירקות29/06/2021

מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט40רבנו גרשוםמכל הלב29/06/2021

מתחדשתקין41עקבת א חנקהלינה 29/06/20212

לצמיתותתקין52עמק רפאיםבאשר29/06/2021

היתר זמנינמסר2אגודת ספורט הפועלתמרה29/06/2021

מתחדשעסק חוסל52עקבת א חנקהאנא נאילס29/06/2021

מתחדשהתראה בטרם הגשת כ"א100שמואל הנביאסופר בר אילן29/06/2021

מתחדשתקין105דרך חברוןקצפת29/06/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א1המרפאוול דאן29/06/2021

תיק פיקוחעסק חוסל1אל-אספהאניקופי שופ טאלה29/06/2021

תיק פיקוחעסק חוסל1אל-אספהאניקופי שופ טאלה29/06/2021

סגורעסק חוסל17האומןא. ברק שמירה ובטחון בעמ29/06/2021

לסדר ולנקות המחסן שמאחורי העסקאחסנת סחורה בגובה 30 ס"מ מהריצפהמתחדשהתראה בגין ליקויים20השיירותמיכאלה29/06/2021
לפנות כל הציוד + עגלות מהמטבחמטבחמתחדשהתראה בגין ליקויים20השיירותמיכאלה29/06/2021
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מזון יאוחסן בתוך קופסאות או לכסות עם ניילון.מקרריםנדחההתראה בגין ליקויים54עמק רפאיםבייגל קפה29/06/2021
יוצב שלט ליד כל מדור טיפול לפי יעודומדוריםנדחההתראה בגין ליקויים54עמק רפאיםבייגל קפה29/06/2021
לסמן תאריך הכנת המזון שנמצא אופן החזקת המזון עד להגשהנדחההתראה בגין ליקויים54עמק רפאיםבייגל קפה29/06/2021

במקררים
 

מדבקות התאריכים לא להדביק תווית חדשה עלך 
הישנה

 
לנקות יסודי קערות האחסון  ו/או לחדש

היתר זמניחוות דעת - אישור1אגודת ספורט ביתראצטדיון טדי29/06/2021

בטיפולחוות דעת - אישור2המלמדסונול הר נוף29/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו79אל-שיח' ענברפלאפל אבו מוסטפה29/06/2021

מתחדשתקין6דמיטריוס הקדושאמאנדא ניילס29/06/2021

מתחדשליקוים תוקנו103דרך חברוןפיצה בוכמנס29/06/2021

מתחדשתזכורת6בכר נסיםבר בכר29/06/2021

סגורעסק חוסל1המרפאישמח ליבנו בע"מ/ מטרובס בע"מ29/06/2021

סגורעסק חוסל1המרפאישמח ליבנו בע"מ/ מטרובס בע"מ29/06/2021

ע"פ הממצאים שנמצאו בזמן הביקורת, המקום נראה לא פעיל ממצאים של הביקורתתיק פיקוחעסק נמצא סגור11יד חרוציםפוד טיים29/06/2021
כבר תקופה ארוכה. לא היה עם מי לדבר 

במקום.
 

כל הציוד נמצא מאובק ולא בשימוש
תיק פיקוחהתראה בטרם הגשת כ"א1המרפאהרמוני29/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון40רבנו גרשוםזול כאן29/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון37רבנו גרשוםכאן זול29/06/2021

תקין2זית רענןבית כנסת זית רענן29/06/2021

תקין2זית רענןבית כנסת זית רענן29/06/2021

תזכורת8שטרן יוריבית כנסת יורי שטרן29/06/2021

תזכורת8שטרן יוריבית כנסת יורי שטרן29/06/2021

עסק נמצא סגור15בן דור יצחקבית כנסת עתריד29/06/2021

המקום נמצא מלוכלך ולא מסודר מצב תברואי כללי בעסקלצמיתותהתראה בגין ליקויים5מלכי ישראלכל טוב30/06/2021
 

סחורה מונחת על ריצפה  ללא 
הגבה.

 
פחי אשפה עמוסים ללא מכסה

נדחההגשת תביעה משפטית12ישעיהופלאפל עוזי30/06/2021

נדחההתראה בטרם הגשת כ"א12ישעיהופלאפל עוזי30/06/2021

מתחדשתקין12ישעיהוסלון המרכז מספרה30/06/2021

נדחהתקין14המלך ג'ורג'מאפיית יהודה30/06/2021

מתחדשתקין10ישעיהולריסה30/06/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט113יפוהמוציא30/06/2021

יש לערוך סדר וניקיון בכל שטח כללימתחדשהתראה בגין ליקויים6ישעיהולב שמח30/06/2021
העסק.

 
לערוך ניקיון 

במקררים.
 

לערוך סדר וניקיון במעבר של המכלת.

יש להרים את הסחורה על מדפים בלבד בינוני
ולהוציא את כל הארגזים 

מהריצפה.
 

לערוך סדר וניקיון בתא 
השירותים.

 
חסרה דלת במבואה לשירותים. מתחדשבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט224יפופשוט טעים30/06/2021

בתהליך חידושחוות דעת - אישור1יצחק שמירספורטק על שם קראפט30/06/2021

נמצאה הרבה סחורה בריצפה חוסם מעברמצב תברואי כללי בעסקמתחדשהתראה בגין ליקויים8עליאשהצרכניה שלנו30/06/2021
מתחדשליקוים תוקנו2עלי הכהןפינת השובע30/06/2021

נדחהליקוים תוקנו24מלכי ישראלגולדן צ'יפס30/06/2021

נדחהבטיפול האגף – תברואנים, רישוי עסקים, שילוט117פסח חברוניזול ובגדול30/06/2021

תיק פיקוחהתראה בגין ניהול עיסוק ללא רישיון8שטראוסתנבני בקטנה30/06/2021

97110



סטטוס נוכחינתוני הביקורתמס' ביתרחובמהות העסקשם העסקתאריך ביקורתמס'

1

מימונה 01/04/2021
3.4.21

אירוע 
מימונה 12.4.3

פארק 
לאומי

אין אמצעי קירור , חורג 
ממהות הבקשה

נעשו ביקורות לפני אירוע 
וביצעו דרישות

2

מזון של מזון באירוע03/04/2021
מימונה

פארק 
לאומי

אין אמצעי קירור , חורג 
ממהות הבקשה

נעשו ביקורות לפני אירוע 
וביצעו דרישות

3

מצב תברואי וטכני ירוד, נדרש 301אבא הללמסעדת דגיםביגה04/04/2021
שיפוץ

4

לא מתאים לתכנית המאושרת60ביאליקבית אוכללונה04/04/2021

5

לא מתאים לתכנית, נהלי 301אבא הללגלידהוניליה איילון04/04/2021
עבודה שגויים

לפני נקיטת אמצעים

6

לא מתאים לתכנית, נהלי 36תובלבית אוכלחומוס נרי04/04/2021
עבודה שגויים, מצב תברואי 

לקוי
לפני נקיטת אמצעים

7

סבור סיטי 04/04/2021
רול

טורטיות בשר 
צלוי

נעשו שינויים מהתכנית, לא 7אבא הלל
שומרים על טמפרטורות 

תקינות, הוסיפו טיפול בדגים 
ללא תנאים

8

קיבל אישורכל הדרישות בוצעו, ניתן אישור301אבא הללמסעדהניו דלי05/04/2021

9

קיבל רישיוןנדרש ניקיון במחסן ובעסק26רזיאלמזנון+ מ.מננוש06/04/2021

10

מסעדה 06/04/2021
מצומצמת

נדרש לעבוד לפי מדורים 32רמת חן
ולעשות סדר במחסן ומטבח

קיבל רישיון
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11

חורג ממהות העסק, נדרש סדר 45חיבת ציוןמזנוןדוצי08/04/2021
באחסון

יגיש תכניות

12

נדרש נקיון בחנות ולעבוד לפי 129הראהמזנון סביחמזנון סביח08/04/2021
מדורים

קיבל רישיון

13

לא מתאים לתכנית, חורג 71ביאליקפיצהפיצה בוסטון11/04/2021
מהבקשה

14

מעדנית 11/04/2021
לוינסקי 
הקטנה

חורג ממהות הבקשה, חסר 83עוזיאלמעדניה
כיור עם מים חמים

לפני נקיטת אמצעים

15

דוכן מיצים ריבאר13/04/2021
טבעיים

חורג מרישיון ישן, נדרש להגיש 998אבא הלל
תכנית חדשה

התחייב להגיש תכניות תוך 
חודש

16

נדרש לשפר מצב תברואי 125זבוטינסקישווארמהשווארמה13/04/2021
במטבח ובמחסו

17

קונדיטוריה 13/04/2021
המעדן

אפיה מבצק 
מוכן כריכי

בעל רישיון עסקטיפול בתלונה על גוף זר בעוגייה86הרצל

18

בית אוכל הטאבון20/04/2021
אמאפיה

כל הדרישות בוצעו, ניתן אישור1הראה

19

בטיפוללא מתאים לתכנית5ככר רמבםבית אוכלפלאזה25/04/2021

20

אבו כנאפה, 25/04/2021
ממתקי השו

לא מתאים לתכנית,אין מים 55ביאליקבית אוכל
חמים בעסק

21

סבור סיטי 26/04/2021
רול

טורטיות בשר 
צלוי

דרישות בוצעו חלקית7אבא הלל

22

27/04/2021Poke 
Station

שונתה מהות העסק, נדרש 16תובלמסעדה
תכניות חדשות

בטיפול
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23

אפיית דברי דומניק27/04/2021
מאפה.....

הוגשה תכנית חדשה - טרם 11תובל
נעשה שיפוץ

הוגשו תכניות חדשות

24

פלאפל 28/04/2021
שוארמה

פלאפל,שוואר
מה ובירה

ביקורת חוזרת - מצב תברואי 5ככר רמבם
תקין

25

אוני' בר-בית קפהקרנף28/04/2021
איל

בטיפולמצב תברואי וטכני דורש שיפור206

26

22תובלבית אוכלמקינטוש02/05/2021

לא מתאים לתכנית, משפץ

עסק נסגר

27

23זבוטינסקימסעדהקופי טיים02/05/2021

שינוי בעלות

טרם הוגשו תכניות

28

שווארמה 02/05/2021
סטריט

54זבוטינסקימסעדה
לא מתאים לתכנית, מצב 

תברואי ירוד

29

נבדק מהות העסק, נדרש סדר 26בניהופלאפלפיטרוזיליס02/05/2021
במקררים

קיבל רישיון

30

מרכול מנטה02/05/2021
כריכים קפה 

ותה

קיבל רישיוןנדרש סדר במחסן ומקררים1שלם

31

16שפיראמזנוןקפה אוריוס04/05/2021
חורג מרישיון ישן, נדרש להגיש 

תכנית חדשה

הוגשו תכניות חדשות

32

ספייסי 05/05/2021
סנדביץ בר

133הראהמסעדה

מצב תברואי ופיזי ירוד, לא 
שומרים על נהלי עבודה תקינים

33

05/05/2021BETנדרש מים חמים בעת פעילות 35נגבהקיוסקקפה
העסק

קיבל רישיון

34

קיבל רישיוןנדרש נקיון בחנות וסדר במחסן186הראהמזנון+ מ.מ.מזנון סביח05/05/2021
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35

1הרקוןמרכולסיטי מרקט06/05/2021
לא מתאים לתכנית, כריכים 

לפני נקיטת אמצעיםללא קירור

36

20מנחם בגיןמסעדהגרילנייט06/05/2021
לא מתאים לתכנית, מצב 

תברואי ירוד, אי שמירה על 
לפני נקיטת אמצעיםטמפרטורות

37

27היצירהמסעדהבבוצ'קה06/05/2021

לא מתאים לתכנית, לא שומר 
על הפרדות וטמפרטורות

38

קיבל רישיוןביקורת חוזרת לביצוע דרישות129הראהמזנון סביחמזנון סביח06/05/2021

39

רק מרק 09/05/2021
עזריאלי

64הרצלמזנון

מצב תברואי תקין

בטיפול

40

מתוקה רמת 11/05/2021
גן

45ביאליקאפיה במקום
נדרש לשפר מצב תברואי 

במחסן ולעשות הפרדה בהגשה

בטיפול

41

דג הזהב-11/05/2021
מזנון

ברנשטיין מזנון
פרץ

קיבל רישיוןנדרש מחסן למזון

42

המאפה 11/05/2021
הצרפתי

בעיה הנדסיתנדרש נקיון במכונות ברד24בניהובית אוכל

43

125זבוטינסקיבית קפהקפה גרונר12/05/2021
מצב תברואי ירוד, נדרש להגיש 

תכניות ולבצע שיפוץ

בטיפול

44

מסעדה - פורת12/05/2021
דגים ללא 

בשר

38ביאליק

מצב תברואי ירוד, נדרש לעבוד 
לפני נקיטת אמצעיםעם יועץ בטיחות מזון

45

נדרש התאמה לתכנית או 28נגבהבית אוכלהפלאנצה12/05/2021
הגשת תכנית חדשה

טרם הגיש

46

נדרש סדר והפרדה במקררים, 40נגבהבית קפהקפה אקלייר12/05/2021
לעוד לפי מדורים

קיבל רישיון
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47

באולינג רמת 18/05/2021
גן

משחקים 
ומסעדה

998אבא הלל

מצב תברואי תקין - מומלץ 
לאישור

קיבל רישיון

48

קיבל רישיוןנדרש לעבוד לפי המדורים,1הנעוריםמזנוןקפה המכולת18/05/2021

49

נדרש לעבוד על פי התפריט 16חיבת ציוןבית אוכלכריכים18/05/2021
המאושרת ולדאוג למים חמים 

כל הזמן

לפני מכרז

50

שועלי קפיטריהפליי בר18/05/2021
שמשון

נדרש התאמה לתכנית, סדר 2
במחסן, ניקיון יסודי

חסר כבאות

51

36תובלבית אוכלפרי ידיה19/05/2021
לא עובדים לפי מדורים, לא 
שומרים על הפרדות, מצב 

לפני נקיטת אמצעיםתברואי ירוד

52

26תובלמזנוןבייקר 19/05/202126

לא מתאים לתכנית

עסק לא פועל

53

נדרש לפעול על פי המדורים 94הירדןבית אוכלהסולטן20/05/2021
לפי התכנית ולדאוג למחצות 

לכוסוי מזון

קיבל רישיון

54

אפיה מבצק פינוקי מאפה20/05/2021
מוכן

נדרש לעבוד לפי מדורים 121הראה
ולעשות סדר במחסן ומטבח

קיבל רישיון

55

קיבל רישיוןקיבל אישור129הראהמזנון סביחמזנון סביח20/05/2021

56

13ביאליקבית אוכלבית אוכל24/05/2021

לא מתאים לתכנית
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57

פרח של 26/05/2021
מאפים

87זבוטינסקימאפייה

חסר מדור 1, לא עובדים לפי 
מדורים

58

26/05/2021Sekreto 
Cafe

מכירה 
והגשת קפה

2כהן ד"ר

ניתן אישור

קיבל אישור

59

בית אוכל+ גלידת גולדה27/05/2021
מרכול

105זבוטינסקי
לא עובדים לפי מדורים, לא 

שומרים על הפרדות, מחסן לא 
מסודר

בטיפול

60

7ביאליקסושי מוכןאסיה סטייל27/05/2021

לא מתאים לתכנית, לא שומר 
על טמפרטורות תקינות

קיבל רישיון

61

פרח של 01/06/2021
מאפים

87זבוטינסקימאפייה

דרישות בוצעו חלקית

קיבל אישור

62

71ביאליקפיצהפיצה בוסטון01/06/2021

דרישות לא בוצעו, בקשה 
לפני נקיטת אמצעיםסורבה

63

65זבוטינסקימסעדהמחפוז01/06/2021

שונתה מהות העסק, נדרש 
תכניות חדשות

לפני נקיטת אמצעים

64

קיבל רישיוןקיבל אישור26רזיאלמזנון+ מ.מננוש01/06/2021

65

דג הזהב-01/06/2021
מזנון

ברנשטיין מזנון
פרץ

קיבל רישיוןקיבל אישור

66

אבו כנאפה, 02/06/2021
ממתקי השו

55ביאליקבית אוכל

דרישות בוצעו חלקית

67

301אבא הללבית אוכלפסטה בסטה03/06/2021

מצב תברואי תקין, ניתן אישור
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68

301אבא הללמסעדת דגיםביגה03/06/2021

דרישות בוצעו חלקית

קיבל מכתב הזהרה לפני 
נקיטת אמצעים

69

19ביאליקבית מאפהתחנת לחם03/06/2021
טיפול בתלונה: חסרים 

מדורים, מים חמים, הפרדה 
במקררים

70

שועלי קפיטריהפליי בר03/06/2021
שמשון

חסר כבאותביקורת חוזרת לביצוע דרישות2

71

קיבל רישיוןקיבל אישור36קריניצימזנוןמנצ'ס03/06/2021

72

7ביאליקסושי מוכןאסיה סטייל06/06/2021

כל הליקויים תוקנו, נתן אישור

קיבל רישיון

73

125זבוטינסקימסעדההרצל צ'יצ'י06/06/2021

דרישות בוצעו חלקית

קיבל אישור

74

חורג ממהות העסק לא מתאים 184הראהבית אוכלטעמי תימן06/06/2021
לתכנית המאושרת

לפני נקיטת אמצעים

75

13ביאליקבית אוכלבית אוכל07/06/2021
עדיין לא מתאים לתכנית 

המאושרת

עסק סגור ע"י משטרה

76

77ביאליקבית אוכלהפרופסור08/06/2021

לפני נקיטת אמצעיםלעסק חסר מחסן

77

המבורגרים מן בורגר08/06/2021
ושניצלים

נדרש התאמה לתכנית ושיפוץ 19תרצה
בעסק

קיבל אישור מ. הבריאות

78

מזנון תפוצת פרוג ושות'09/06/2021
קהל 52 ב

29ארלזורוב

הוסף שטח נוסף ושונתה 
פעילות, נדרש להגיש תכניות

הוגשו תכניות חדשות
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קיבל רישיוןקיבל אישור1הנעוריםמזנוןקפה המכולת09/06/2021

80

שועלי קפיטריהפליי בר09/06/2021
שמשון

חסר כבאותקיבל אישור2

81

מסעדת 10/06/2021
שיפודי חן

23מלכי צדקמסעדה +מ.מ
טיפול בתלונה: חסרים 

מדורים, הפרדה במקררים, 
מצב תברואי ירוד

לא חודש רישיון

82

ככר שניצרמסעדהמסעדת פטוש10/06/2021

מצב תברואי תקין, ניתן אישור

קיבל אישור

83

21תובלסושיטוקיו10/06/2021

תוקנו כל הליקויים, ניתן אישור

קיבל רישיון עסק

84

אפיה מבצק רולדין10/06/2021
מוכן הכנת

19תרצה
לא שומרים על שרשרת טיפול 

במזון וטמפרטורות

קיבל רישיון

85

ויויד קופי 10/06/2021
מרקט

בית אוכל+ 
מרכול

3זבוטינסקי
לא בוצעו דרישתנו, בקשה 

סורבה

סירוב משרד הבריאות

86

קיבל רישיוןקיבל אישור40נגבהבית קפהקפה אקלייר10/06/2021

87

קיבל רישיוןנדרש ניקיון במחסן ובעסק53נגבהפיצרייהפיצרייה10/06/2021

88

11מנחם בגיןבית אוכלארקפה13/06/2021

לעסק חסר מחסן

קיבל אישור

89

27היצירהמסעדהבבוצ'קה13/06/2021

תוקנו חלק מהליקויים

בטיפול

90

2אבא הללמזנוןרולדין13/06/2021

מצב תברואי תקין, ניתן אישור

קיבל אישור לחידוש

91

מיצים א.ש. מזנונים13/06/2021
וכריכים

קיבל תוספת שטח, נדרש 3זבוטינסקי
להגיש תכניות
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92

חורג ממהות הבקשה, חסר 7חיים לנדאומעדניהקפה ג'ו13/06/2021
כיור עם מים חמים

מטפל עם טכנולוג מזון

93

אירוע 14/06/2021
גאלה2.6.19

אירוע גאלה 
91.6.2

קיבל אישוראושרתל השומר

94
סבור סיטי 15/06/2021

רול
טורטיות בשר 

צלוי
7אבא הלל

כל ליקויים תוקנו, ניתן אישור
קיבל אישור

95

16אבא הללמזנוןקפה סיטו15/06/2021

עסק עבר שיפוץ, נדרש לשפר 
נהלי עבודה

ממתין לביקורת חוזרת

96

פארק יריד מזוןמשחקי יורו15/06/2021
לאומי

המזון אינו מוחזק בטמפ' 
נכונה, יש להגביה את המזון 

וכלים חד פעמיים

97

נדרש לדאוג למים חמים בעת 9ירושליםבית אוכלבלנדר15/06/2021
פעילות העסק , לעדכן את 
מהות העסק במידה וירצה 

למכור מוצרים נוספים ובמידה 
שלא להחזיק מכשירים בהתאם

קיבל אורכה

98

בית אוכל פאפא ג'ונס15/06/2021
להכנת והגשת

נדרש לדאוג למחסה למקרר 5ירושלים
לתוספות, לאחסן עם הפרדה 
בין המוצרים, לדאוג לניקוי 
תעלת ניקוז ופינוי קרטונים

קיבל אורכה

99

שווארמה 20/06/2021
סטריט

לא תוקנו ליקויים, הבקשה 54זבוטינסקימסעדה
סורבה

הוגשה תביעה משפטית

100

אבו כנאפה, 20/06/2021
ממתקי השו

55ביאליקבית אוכל

כל הדרישות בוצעו, ניתן אישור

קיבל אישור

101

נדרש לעבוד לפי המדורים כפי 69עוזיאלבית אוכלפיצה ניו יורק20/06/2021
שמאושר בתכנית, להוסיף כיור 

ומשטח עבודה

קיבל אורכה
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הדקל קפה 21/06/2021
ומאפה

66ביאליקבית אוכל

טיפול בתלונה: כריכים ללא 
קירור, לא שומרים על הפרדה 
בתוך המקררים, מצב תברואי 

ירוד

103

מכירת אוכל שומשום בר23/06/2021
מוכן

מתאים לתכנית, חסרים מגיני 40תובל
לקראת  אישור סופיעיטוש

104
19ביאליקבית מאפהתחנת לחם23/06/2021

הליקויים תוקנו חלקית
לקראת  אישור סופי

105

16אנה פרנקמזנוןקפה אנה24/06/2021
לא מתאים לתכנית, מצב 
תברואי וטכני ירוד ביותר, 

הוספה אפייה ללא אישור וללא 
לפני נקיטת אמצעיםתנאים

106

מעדנית 24/06/2021
לוינסקי 
הקטנה

נדרש לעבוד על פי התפריט 83עוזיאלמעדניה
המאושרת ולדאוג למים חמים 

כל הזמן

לפני נקיטת אמצעים

107

27/06/2021BETקיבל רישיוןקיבל אישור35נגבהקיוסקקפה

108

פארק יריד מזוןמשחקי יורו27/06/2021
לאומי

המזון אינו מוחזק בטמפ' 
נכונה, יש להגביה את המזון 

וכלים חד פעמיים

ביצע דרישות במקום

109

7חיים לנדאומסעדהאושי אושי29/06/2021

נדרש לשפר מצב תברואי 
לפני נקיטת אמצעיםבמטבח ובמחסו, לטפל בתאורה

110

ספייסי 30/06/2021
סנדביץ בר

133הראהמסעדה
מצב תברואי וטכני ירוד, נדרש 

לפני נקיטת אמצעיםשיפוץ

111

קופי טיים 30/06/2021
רמת גן

נדרש להגיש תוספת פריט 53הירדןקיוסק
למהות הקיימת

קיבל רישיון
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 -  9נספח 
 
 
 

   מכתב משרד הבריאות
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 ראש שירותי בריאות הציבור
 משרד הבריאות

Director of public health services 
Ministry of Health 

 07979ירושלים  7711ת.ד.

KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL 

 02-6474838 פקס:  2\1\02-5080510  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

KEREN.MIZRAHI@MOH.HEALTH.GOV.IL 
Tel: 02-5080510\1\2  Fax: 02-6474838 

 

ה"התשע,בסיוןא"כ
5804יוני80

35523204
)בתשובהנאצייןמספרנו(

א'20–מס'תיק
לכבוד
רחליאדריעו"ד

יועצתמשפטית
התנועהלחופשהמידע

המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל
hofesh.hameida@gmail.comבאמצעותמייל:




שלוםרב,




ומסעדות עסק בתי על הפיקוח ממצאי בנושא מידע בקשתהנדון:


 54.4.04סימוכין:פנייתךמיום

 



פנייתךהועברהלטיפוליולהלןהתייחסתי:

 נותןאישור"."כמומשרדיהממשלה"אלא,רישיוןו"נותןלהבהירשמשרדהבריאותאיננהרינו

 הפיקוחוהרישויהשוטפים,כוללהנתוניםמצוייםבידיהרשויותהמקומיות.

פעולההמצריכהמאמץרב,שכןהמערכתטרםמוחשבה.יחדעםזהנעשהמאמץלאסוףאתהממצאיםשבידינו,





 

בברכה,

 
יתמרגרוטואפרופ'

ראששרותיבריאותהציבור



העתק:
מרזאבפיש,מפקחארצילבריאותהציבור

 איכותלהבטחתאגףעופר,ה-גב'ליזידיין
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 , מנכ"לית העותרת ה של עו"ד רחלי אדריתצהיר
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 תל אביבבית המשפט המחוזי  

 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 

 ____ ______  -12-21עת"ם   

 

 

 תצהיר  

, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה  029989548ת.ז.  רחלי אדרי    ,"מאני הח 

 : דלקמןכ בזה  הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  היכן אהיה צפו 

העותרתמשמ  הח"מ .1 היא  המידע,  לחופש  התנועה  כמנכ"לית  זה  ו  , 1  שת  תצהיר  עושה 

 . העותרות בשם כל לתמיכה בעתירה ולאימות האמור בה

 עתי. יוהן אמת למיטב יד  בידיעתי האישיתהמפורטות בעתירה הן העובדות  .2

המקור לידיעתי  ו  ,לפי מיטב ידיעתי ואמונתי  שבעתירה נכונים הםטיעונים המשפטיים  ה .3

 .וכן מהשכלתי המשפטית ולאמונתי הוא ייעוץ משפטי שקיבלתי מיועציי המשפטיים

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה    האני מצהיר .4

 אמת.

         

 ד עו", רחלי אדרי   

 

 

 

 אישור

 

עו"ד רחלי    12.12.2021כי ביום    אתבז  ת, מאשר 69711.ר.  וינקלר שליט, מ  יערהאני הח"מ, עו"ד  

לאחר  ואישרה את תוכנו  חתמה על התצהיר דלעיל  ,  029989548ת.ז.  המוכרת לי אישית ועל פי    ,אדרי

 לעונשים הקבועים בחוק.   השהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי אם לא תעשה כן תהיה צפוי 

         

 ד עו", שליט-וינקלר  יערה
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