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  כתב התחייבות

  לתשמישי קדושה'  מהמח-לקבלת תעודת כשרות לעסק 

  

  _________________________: כתובת___________________  . ז.ת______________________  מ "אני הח

  ___________________ברחוב__________________________ בעל עסק לייצור וייבוא חוטי ציצית עבודת מכונה 

  

והנני מתחייב לקיים את כל התנאים , הבנתי את כל הכתוב בו, קראתי אותו, מצהיר בזה כי הוצג לפני כתב התחייבות זה

  :י הטוב הנני חותם על התנאים הבאים כדלהלןביוזמתי וברצונ, הנדרשים ממני

  

  .א

  .ל בלבד"הנני מצהיר כי אני הוא בעל העסק הנ .1

  .ל"תעודת הכשרות נתנה לעסק שהוא על שמי בלבד בכתובת הנ .2

  .א"ל אתחייב מיד להודיע למחלקה לתשמישי קדושה ושעטנז ברבנות ת"באם אצרף שותף לעסק הנ .3

חייב אותו לחתום על כתב התחייבות זה ועלי להודיעו בשעת כתיבת ל ת"הוברר לי כי כניסת שותף לעסק הנ .4

  .וחתימת חוזה השותפות

  

  .ב

  .תעודת הכשרות תהא מוצגת בתוך העסק במקום בולט .1

  . תוקפה-ותאריך , התעודה תימצא אך ורק במקום העסק והכתובת המצוין בה .2

איה לעסק של אדם אחר הקונה את או לתת לר, העתקת תעודה ממקום במקום אחר הנושא את שם בעל התעודה .3

  .אסורים בהחלט, ל"מוצרי העסק הנ

  .באם העסק עובר לבעלות אחרת עלי להחזיר את תעודת הכשרות .4

עלי  לבקש את , או לתת ראיה ללקוח, באם ארצה להעתיק את התעודה ממקום למקום הנושא אף הוא את שמי .5

  .לתשמישי קדושה ושעטנז' רשותה והסכמתה של המח



  . עונשה שלילת תעודת הכשרות ממקום העסק מיד ללא התראה נוספת3 - עבירה על סעיף ב .6

  

  

  .אין לי ולא יהא לי שום זכות או חזקה בתעודת הכשרות הנמצאת ברשותי .7

תעודת הכשרות הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית ולה הזכות לקחתה בכל עת שתמצא לנכון בגין נסיבות  .8

  .הנראות לה

  ).בתאום עם בעל העסק(ק או מי מטעמו רשאי להכנס בכל עת לעסק "לתשמ' המחרב מנהל  .9

  

  . ג

  .אין לי הזכות להתערב בשום דבר בתחום הכשרות במקום העסק .1

  .'כל דבר הנוגע לכשרות העסק יקבע אך ורק על ידי רב מנהל המח .2

, הבנתי אותו, י קראתי אותואני חוזר ומצהיר שנית כי כל התנאים הכתובים בכתב התחייבות זה היה לנגד עינ .3

  .והריני מתחייב לשמור ולקיים את כל הכתוב בו

  .תשלול ממני להחזיק בתעודת הכשרות או בכל פרסום אחר, או הפרת אחד מסעיפיו, אי קיום כתב ההתחייבות זה .4

  

   לכניסה ויציאה   -נוהל כשרות ושמירת שבת וחג . ד

  ____________________בין השעות ___________________  ______________ל פתוח בימים "בעסק הנ.   1  

  .בערבי שבתות וחגי ישראל העסק יהא פתוח עד שעה קודם כניסת השבת או החג.   2  

  :ש או חגי ישראל יחול עליו התנאי הבא "באם העסק יפתח גם במוצ.   3  

   .העסק יפתח רק שעה אחר צאת השבת או החג.   4  

  

  נוהל הכשרות. ה

  .כ את תעודת הכשרות בכל עת ובכל זמן שיידרש ממני" מתחייב להמציא לרב הממונה או בהנני .1

  

  

  

  

  ___________שנת ____________________ לחודש _________________________ היום : ח "ולראיה באעה

  

   חתימה  


