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הרבנות הראשית והמועצה הדתית
כתב התחייבות בעל עסק לקבלת תעודת כשרות
אנו החתומים מטה:
שם_______________ ת.ז ____________ כתובת_________________ טל_____________
שם_______________ ת.ז ____________ כתובת_________________ טל_____________
שם העסק __________________ כתובת__________________ טל___________________
הננו מצהירים בזה ש אנו החתומים מטה מעוניינים ומבקשים מהרבנות הראשית והמועצה הדתית כפר-
סבא שעסקנו הנ"ל יעמוד תחת פיקוחם ,כמו כן לקבל תעודה כשרות מהם ומתחייבים למלא אחר כל
הוראות ותנאי הרבנות הראשית והמועצה הדתית לקבלת התעודה.
לראיה ע"ז ח"ש פה העיר כפר סבא היום________________

חתימה א'__________________________ חתימה ב' ____________________________

ההוראות והתנאים
החנות תהיה חלבית/בשרית/פרווה ודגים בלבד ולא ישווק ולא יוגש בה שום מוצר אחר.
כל המוצרים המסופקים לעסק תהיה כשרותם מובטחת ע"י הרבנות במקום ייצורם באמצעות חותמת
פלומבה או אריזה מודפסת ומוחתמת בחותמת הרבנות.
הבשרים צריכים להיות מוכשרים ומומלחים במקום אספקתם עם אישור מתאים לכך (או מוכשרים
ע"י המשגיח של הרבנות כפר סבא ,לאחר שיוברר שהם כשרים ושהם מנוקרים במקרה שמדובר בחלקים
הזקוקים לניקור) (כשהמדובר בכבדים למיניהם כשרותם וצלייתם תהיה ע"י המשגיח בלבד).
תובטח הפרשת תרו"מ מכל הפירות והירקות שיובאו לעסק וישווקו בו או אצל הספק עם אישור מתאים
או ע"י המשגיח של הרבנות כאן .בשימוש בירק עלים ישתמש בעל העסק בירקות שאין בהם חשש
תולעים ומאושרים ע"י הרבנות הראשית לישראל .כ"כ השימורים הנמצאים בשימוש בעסק הנדון ,תהיה
הפרשת תרו"מ מהם מאושרת ע"י הרב במקום ייצורם.
בשיווק פיתות ,עוגיות ,עוגות ומיני מאפה ,הובטח כשרותם ע"י הצגת אישור כשרות מהרבנות שבתחומה
הם מיוצרים או ע"י המשגיח כאן אם הם מייצור עצמי.
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העסק________________ ____________ הנדון יהיה סגור לגמרי ולא תעשה בו שום פעולה החל
משעה לפני כניסת השבת ועד שעה אחר צאת השבת בהתאם לזמני כניסת השבת ויציאתו הנהוגים
במקום.
תוגש למשגיח כל עזרה הדרושה במילוי תפקידו ולא יועלם ממנו שום מוצר ושום דבר שלא יעמוד
לבקרתו מבחינת הכשרות ותהיה למשגיח גישה חופשית לכל מקום הנחוץ לו למילוי תפקידו.
שכר המשגיח ישולם ע"י בעל העסק ישירות למשגיח בהתאם לשעות ולמאמץ שיוקדשו להשגחת
ובהקשר אליה.
בעל העסק יפקיד בצמוד לכתב ההתחייבות זה שטר ערבות בנקאית ע"ס _____________________
 ₪להבטחת שמירת הכשרות שיימסר למועצה הדתית ויחולט במקרה של הפרת התחייבות הנ"ל ע"י
בעל העסק.
ידוע לבעלי העסק כי התעודה היא רכוש הרבנות הראשית והמועצה הדתית וכי היא תופקע מבעלי
העסק במקרה של הפרת ההתחייבות.
אנו הח"מ מתחייבים למלא אחר כל התנאים וההוראות הנ"ל.

לראיה ע"ז באעה"ח פה כפר סבא היום_____________________________

חתימה א' __________________________ חתימה ב' _____________________________
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