
  בס"ד

  כתב התחייבות

הח"מ מתחייב בזה למלא אחר נהלי הרבנות הראשית לישראל ודרישות הרבנות מטה  אני

_____________ ____________בנימין, כתנאי למתן הכשר לבית העסק ___________

  _________ שבבעלותי.____בישוב ____

  כל המוצרים יהיו בהכשר מוסמך המקובל על הרבנות המקומית.  .א
ויפתח לפחות חצי שעה אחר צאת  ,בית העסק ייסגר שעתיים לפני כניסת השבת או החג  .ב

 השבת או החג.
 עפ"י הנהלים המוסכמים.רק הדלקת אש או חימום תעשה   .ג
כל בשר הנמצא במקום יהיה סגור עם פלומבה, או סימון כשרות מרבנות מוסמכת (או   .ד

 המשגיח המקומי).
 מאושרות ע"י הרבנות המקומית.ה עלים יירכשו מחברות מפוקחותירקות   .ה
 ברירית הקטניות תיעשה עפ"י הוראות המפקח.  .ו
 שעות ההשגחה יקבעו ע"י מפקח הכשרות.  .ז
 לא אעביר את תעודת ההכשר לכל אדם או צד ג'.  .ח
עם הפסקתי להיות בעלים במקום, אשיב באופן מיידי את תעודת הכשרות לרבנות   .ט

 המקומית.
המפקח, ללא כל טובת  /ם עם הרבנות המקומית המשגיח יקבל את שכרו בהתאם לסיכו  .י

 וישולם בהתאם לכל הוראות החוק.הנאה נוספת, 
אין להכניס מוצרים חדשים שלא הופיעו בבקשה, ללא אישור מוקדם מהרבנות   .יא

 המקומית / המפקח.
 במידה וישנם מוצרי בשר:  .יב

 צליית הכבד תהיה עפ"י הוראות הרבנות המקומית / המפקח. .1
 מוצרי בשר שלא עברו הכשרה בהדחה ומליחה.אין להכניס  .2

יאוחסנו בקרור או עפ"י הנחיות מיוחדות של  ,מוצרים המחייבים בדיקה מחרקים  .יג
 הרבנות המקומית / המפקח.

 קמח שנשאר במיכל לילה, יש לנפותו שוב.  .יד
אני יודע כי מערכת הכשרות רשאית להוסיף ולשנות סייגים והנחיות בהתאם לדרישות   .טו

 הכשרות.
מתחייב כי לא אציג את תעודת הכשרות לאחר שפג תוקפה. תעודת הכשרות הינה אני   .טז

 דרישה כזו. מהמועצה רכוש המועצה הדתית ועלי להשיבה למועצה הדתית בהתקבל

  .אני מתחייב בזה למלא את כל הכתוב לעיל ולפעול לפי הוראות הרבנות המקומית / המפקח

את תעודת ההכשר מיד עם הפרת אחד או בחתימתי זו אני מאשר למערכת הכשרות להסיר 
  יותר מהתנאים לעיל. 

כמו כן בחתימתי זו אני מאשר למערכת הכשרות לפרסם את דבר הסרת תעודת הכשרות 
  .(לאחר שתתקבל החלטה כזו) מהעסק

  .מנהלי מאת הרבנות הראשית לישראל אני מודע לכך כי הפרת נהלי הכשרות עלולה לגרום לקנס

  ___________ _________תאריך: __

  __________חתימה: ___________    ________________  שם בעל העסק:

  כתובת העסק: _________________    ________שם העסק: ____________

  

  אני  עובד המועצה הדתית מאשר כי הנ"ל חתם בפני על טופס זה.

  _______________תאריך: ______

  חתימה: _____________________    ___שם העובד: _______________


