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 ("העסק בעל": להלן_________  )_מספר זהות:  ___________  __________ _____________________  אני החתום מטה 

 ,___________________________שכתובתו _______ ("העסק": להלן)  ___________________________  בעליו של העסק

 כל את לקיים ומתחייב לאשורו עליו חותם הנני, בו הכתוב כל את הבנתי, אותו קראתי, זה התחייבות כתב לפני הוצג כי בזה מצהיר
 :וכדלהלן, בו האמור

 ההכשר תעודת. א

 .בלבד העסק בעל הוא אני כי מצהיר הנני .1
 אביב לתל הדתית והמועצה הראשית ברבנות הכשרות למחלקת מיידי באופן כך על להודיע מתחייב הנני, לעסק שותף אצרף באם .2

 .("הכשרות מחלקת" :להלן) יפו -
 וחתימת כתיבת בשעת כך על להודיעו החובה מוטלת ועלי, זה התחייבות כתב על לחתום חייב השותף זה במקרה כי לי הובהר .3

 .השותפות חוזה
 בשעריו הבא כל שבו ובאופן העסק בחזית ובולט גלוי במקום בלבד ל"הנ ובכתובת בעסק ההכשר תעודת את להציג מתחייב הנני .4

 .הכשרות מחלקת ידי על שיקבע מקום בכל או תוכנה את לקרוא יוכל
 עם מיד. תוקפה תום לאחר או/ו הפסח בימי הכשרות ממחלקת בהשאלה שאקבל ההכשר תעודת את להציג שלא מתחייב הנני .5

 .הכשרות למחלקת מיידי באופן להחזירה מתחייב הנני ההכשר תעודת של תוקפה תום
 .לאלתר דרישתה פי על עת בכל הכשרות למחלקת ההכשר תעודת את להמציא מתחייב הנני .6
 או/ו אחר בעסק ההכשר תעודת הצגת כי לי ידוע. בלבד ל"הנ ובכתובת שמי על שהוא לעסק ניתנה ההכשר תעודת כי לי הובהר .7

 .מיידי באופן ההכשר תעודת שלילת את תגרור זו הוראה הפרת וכי, בהחלט אסורה אחר אדם לכל העברתה או ל"הנ בכתובת שלא
 .ההכשר תעודת את שהיא דרך בכל ולצלם להעתיק, לשכפל אין .8
 .ההכשר תעודת את ולהחזיר הכשרות למחלקת מיידי באופן כך על להודיע מתחייב הנני, בעסק בעלות העברת של במקרה .9

, אריזות: כגון, אחר פריט בכל או/ו הכשרות באישור או/ו ההכשר בתעודת חזקה או זכות שום לי תהא ולא לי אין כי לי הובהר .10
" יפו - אביב לתל הדתית והמועצה הראשית הרבנות בהשגחת כשר" הכיתוב את הנושא, בזה וכיוצא פלומבות, גלופות, תוויות

 מחלקת של הבלעדי רכושה הינם ל"הנ כל וכי, אחר או זה בסגנון", יפו - אביב לתל הראשית הרבנות בהשגחת למהדרין כשר" או/ו
 .לה הנראות נסיבות בגין לנכון שתמצא עת בכל לקחתם הזכות ולה, הכשרות

 לכל מהעסק שיסופקו בר או/ו קייטרינג לשירותי תקפה אינה בלבד ל"הנ ובכתובת לעסק שניתנה ההכשר תעודת כי לי הובהר .11
 .לעסק צמוד שאינו אחר מקום

 :הבאים המצטברים התנאים בהתמלא מותנה לעסק ההכשר תעודת חידוש כי לי ידוע .12
 הראשית הרבנות מטעם הממונה הרב לעת מעת אותי שינחה וכפי להלן למפורט בהתאם הכשרות ונהלי הוראות קיום. א

 .במלואם יפו - אביב לתל הדתית והמועצה
-ד"תשע(, שירותים אגרות) היהודיים הדת שירותי בתקנות לקבוע בהתאם הכשר תעודת קבלת לצורך שנתית אגרה תשלום. ב

 (.7.10.2013, ד"התשע בחשוון' ג, 7294 התקנות קובץ) 2013
 .במלואו להלן למפורט בהתאם כשרות משגיח שכר תשלום. ג

 העסק של הכשרה רמת מוצגת בו האופן לבין ההכשר בתעודת המצוינת ההכשר רמת בין מלאה התאמה להיות חייבת כי לי ידוע .13
 .הכשרות מחלקת לאישור בכפוף הכל, מדיה אמצעי לרבות אפשרי אפיק בכל בפרסומים

 

 הכשרות משגיח. ב

 .הכשרות מחלקת ידי על ישובץ אשר כשרות משגיח ידי על יועסק בעסק כי מתחייב הנני .1
, מכך המשתמע כל על ומעביד עובד יחסי לעניין היחיד מעסיקו הוא ואני בעסק ידי על יועסק הכשרות משגיחאני מאשר כי  .2

 . הכשרות משגיח עבודת בשכר הקשור נושא בכל הישיר והאחראי
 על בלעדית יקבעו בעסק הכשרות משגיח ידי על לביצוע הנדרשות והפעולות הכשרות משגיח של העבודה שעות היקף כי לי הובהר .3

 .בעסק הכשרות לדרישות בהתאם הכשרות מחלקת ידי
 הכשרות משגיח במסגרתן אשר פתע לביקורות בנוסף וזאת  _______, _______  : הוא לעסק שנקבע היומי ההשגחה זמן היקף .4

 .לצורך בהתאם לעת מעת יוצא/נכנס
 המזון של ההלכתית כשרותו על ההשגחה לשם הנדרשות אלו רק יהיו בעסק הכשרות משגיח ידי על שיבוצעו העבודות כי לי הובהר .5

 בעבודות לעסק מחוץ או/ו בעסק הכשרות משגיח מהעסקת להימנע מתחייב והנני, הכשרות מחלקת ידי על בלעדית שיקבעו כפי
 .כשרות משגיח לתפקיד ישירות קשורה שאיננה מטלה וכל, תחזוקה, ניקיון

 רשאי אחר אדם כל או שותפו או העסק בעל אין, ןלבצע הכשרות משגיח שעל הכשרות מחלקת ידי על אליהן ביחס שנקבע מטלות .6
 .במקומו ןלבצע

 הכשרות לדרישות בהתאם הכשרות מחלקת ידי על בלעדית יקבע בעסק ידי על שיועסקו הכשרות משגיחי מספר כי לי הובהר .7
 .בעסק

 

 כתב התחייבות לקבלת תעודת הכשר
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 דרך בכל העסק לכשרות הקשור עניין כל. שהיא דרך בכל העסק לכשרות הקשור עניין בשום להתערב הזכות לי אין כי לי הובהר .8
 .הכשרות מחלקת או/ו הכשרות משגיח ידי על בלעדית יקבע שהיא

 לפנות זכאי אהיה סמכותו מתחום הכשרות משגיח יחרוגככל ש או/ו הכשרות משגיח לבין ביני הבנות אי יתגלו באם כי לי הובהר .9
 לפגוע או/ו בתפקידו הכשרות למשגיח להפריע שלא מתחייב הנני מקרה בכל אך, טענותיי את ולהשמיע הכשרות למחלקת בעניין

 .בדבר הנוגעים הצדדים כל על ומקובלת מכרעת תהא בנושא הכשרות מחלקת של פסיקתה. שהיא דרך בכל בו
, חופשה לרבות, שהיא סיבה מכל בעסק מעבודתו נעדרככל שהוא  או בעסק הכשרות משגיח של העסקתו הופסקה בו מקרה בכל .10

באופן שיאפשר שיבוץ ממלא  הכשרות למחלקת מיידי באופן כך על להודיע מתחייב הנני, זהבצא וכיו מילואיםהבראה, , מחלה
 .מקום

 הכשרות מחלקת ידי על, דת לשירותי המשרדוראות חוזר מנכ"ל לה בהתאם, יקבע הכשרות משגיח עבודת שכר שיעור כי לי הובהר .11
 רמת, פעילותוהיקף , העסק של טיבובהיקף הפעולות הנדרשות הכל בשים לב ל בהתחשב ידה על הנקבעים קריטריונים פי על

 מקרה בכל .והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול ולפי, בעסק הכשרות משגיח מאת לביצוע הנדרשות הפעולות וסוג המבוקשת הכשרות
 או/ו הרחבה צו או/ו דין כל פי על נוספים ורכיבים מינימום שכר חוק פי על המתחייב מן יפחת לאאני מתחייב כי שכר המשגיח 

 .בפועל ההעסקה להיקף בהתאמה קיבוצי הסכם
 נסיעה הוצאות החזר לשלם ובנוסף, ברוטו ח"ש____________      של חודשי שכר הכשרות למשגיח לשלם מתחייב הנני .12

, דין כל פי על המשגיח של זכויותיו מלוא יצטרפו האמור הסך על. לעבודה מהבית נסיעות דמי לתשלום ההרחבה לצו בהתאם
 .בזה וכיוצא פיטורים פיצויי, הבראה דמי, ומחלה חופשה דמי, פנסיוני ביטוח, לגרוע מבלי אך לרבות

 ומתווספות הנלוות הסוציאליות הזכויות מלוא בצירוף, לעיל כאמור הכשרות משגיח עבודת שכר שיעור את לשלם מתחייב הנני .13
 תלוש באמצעות לתשלומם בחוק הקבוע ובמועד במלואם משכרו הניכויים ולבצע הרחבה צו או/ו הסכם או/ו דין כל פי על לשכרו

 .קיבוצי הסכם או/ו הרחבה צו או/ו דין כל פי על למתחייב ובהתאם כמקובל שכר
, שהיא סיבה מכל בעסק הקבוע הכשרות משגיח של היעדרותו עקב בעסק מקום ממלא כשרות משגיח שיבוץ נדרש בו מקרה בכל .14

 משגיח שיבוץ לצורך הכשרות למחלקת מיידי באופן לפנות מתחייב הננילרבות חופשה, מחלה, הבראה, מילואים וכיוצא בזה, 
 כי לי הובהר .הכשרות מחלקת אישור ללא בעסק מקום ממלא כשרות משגיח להעסיק אוכל לא כי לי ידוע. מקום ממלא כשרות

 בוצעה לא כאילו כמוה הכשרות מחלקת אישור או/ו ידיעת ללא בעסק מקום ממלא כשרות משגיח כולל כשרות משגיח העסקת
 .מכך המשתמע כל על בעסק השגחה

 את לשלם מתחייב הנני, בזה וכיוצא מילואים, הבראה, מחלה, חופשה עקב בעסק מקום ממלא כשרות משגיח שובץ בו במקרה .15
 הסוציאליות הזכויות מלוא בצירוף, כאמור הכשרות מחלקת ידי על בלעדית שיקבע כפי המקום ממלא הכשרות משגיח שכרמלוא 

 בחוק הקבוע ובמועד במלואם משכרו הניכויים ולבצע הרחבה צו או/ו הסכם או/ו דין כל פי על לשכרו ומתווספות הנלוות
. האמור מבלי לגרוע קיבוצי הסכם או/ו הרחבה צו או/ו דין כל פי על למתחייב ובהתאם כמקובל שכר תלוש באמצעות לתשלומם

 .מתשלום שכרו של המשגיח הקבוע ו/או דמי חופשה ו/או מחלה, בהתאם לעניין ובכפוף לכל דין
 שאידרש ככל,  בעסק ידי על שיועסק הכשרות משגיח עבודת שכר תלושי העתקי את הכשרות למחלקת להמציא מתחייב הנני .16

 . סביר זמן ובתוך, כן לעשות
 והאחראי, מכך המשתמע כל על ומעביד עובד יחסי לעניין היחיד מעסיקו הוא ואני בעסק ידי על יועסק הכשרות משגיח כי לי הובהר .17

 .הכשרות משגיח עבודת בשכר הקשור נושא בכל הישיר
 ידי על שפוטר כמי הכשרות משגיח של דינו, הכשרות מחלקת בהחלטת מהעסק ההכשר תעודת שתישלל וככל אם כי לי הובהר .18

 יוחלט בו במצב הדין הוא. מוקדמת הודעה דמי לגרוע מבלי אך לרבות, מפוטר כעובד זכויותיו מלוא את לו לשלם מתחייב והנני
 אחר לעסק מהעסק ניודו על או בעסק המקום ממלא או/ו הקבוע הכשרות משגיח של שיבוצו הפסקת על הכשרות מחלקת ידי על

 .מפוטר כעובד הזכויות למלוא זכאי יהיה והוא ידי על פוטר כאילו הכשרות משגיח ייחשב אז שגם
 לצורכי הכשרות מחלקת כלפי ממוחשבת מערכת באמצעות בעסק עבודתו שעות על דיווח חובת חלה הכשרות משגיח על כי לי ידוע .19

 המצוי נייח טלפון ממכשיר זה דיווח לבצע הכשרות למשגיח אאפשר, שאתבקש וככל, בעסק ההשגחה על הלכתי ופיקוח בקרה
 .דין כל פי על הכשרות משגיח של כמעסיקו העסק כלפי בדיווח הצורך את להחליף כדי בהם אין אלו דיווחים כי לי הובהר. בעסק

 

 כשרות נהלי. ג

 כשהם המקומית הרבנות של בתוקף הכשר תעודת המציגים מספקים ומשקאות מזון מוצרי ורק אך יתקבלו בעסק כי מתחייב הנני .1
 .המקומית הרבנות של כשרות סימון מופיע המקורית התווית או האריזה גבי ועל וסגורים ארוזים

 התווית או האריזה גבי ועל וסגורים ארוזים כשהם ורק אך בעסק יתקבלו ל"מחו המיובאים ומשקאות מזון מוצרי כי מתחייב הנני .2
 תעודת העתק בעסק הכשרות משגיח אצל ונתקבל" לישראל הראשית הרבנות באישור" והכיתוב כשרות סימון מופיע המקורית

 .המקורית התווית או האריזה גבי על המופיעים לנתונים התואמת לישראל הראשית הרבנות של בתוקף ההכשר
 הרבנות של בתוקף הכשר תעודת המציגים שיווק ורשתות חנויות, מספקים ורק אך בעסק יתקבלו ומוצריו בשר כי מתחייב הנני .3

 כשרות אישור ואין במידה. תואמת משלוח ובתעודת, ומשקלו כמותו, הבשר סוג: יפורטו בו כשרות באישור ומלווים המקומית
 .במקום הכשרות משגיח של ידו ובחתימת כשרות בחותמת החתומה משלוח תעודת בליווי לקבל יש, למשלוח נלווה

, מוכשרים כשהם ורק אך בעסק יתקבלו, ולב כבד ולמעט, בלבד לצליה מיועדים הם אם גם, ומוצריו הבשר סוגי כל כי מתחייב הנני .4
 .בעסק בשר של הכשרה לבצע רשאי אינני כי לי ידוע. בלבד המשגיח ובנוכחות

תעודת הכשר בתוקף של הרבנות המקומית ומלווים  הנני מתחייב כי דגים, פירות וירקות יתקבלו בעסק אך ורק מספקים המציגים .5
 בתעודת משלוח החתומה בחותמת כשרות ובחתימת ידו של משגיח הכשרות במקום.

 ירקות לרשימת בהתאם, מחרקים ומפוקח מיוחד מגידול כשהם ורק אך בעסק יתקבלו תיבול ועשבי עלים ירקות כי מתחייב הנני .6
 הראשית הרבנות של הארצי הכשרות אגף נהלי בקובץ המפורסמת מחרקים ופיקוח מיוחד גידול המצריכים תיבול ועשבי עלים

 .הכשרות מחלקת ידי על המאושרות מחברות ורק, לישראל
ארטישוק, לרבות קפואים או מקופסאות שימורים, אלא לבבות מתחייב שלא להשתמש בכרובית, בברוקולי, בכרוב ניצנים, ב הנני .7

 ח מחרקים בלבד, ורק מחברות המאושרות על ידי מחלקת הכשרות.כשהם מגידול מיוחד ומפוק
 מצויין המקורית התווית או האריזה גבי ועל סגורות באריזות כשהן ורק אך בעסק יתקבלו לסוגיהן טריות פטריות כי מתחייב הנני .8

 . למהדרין כשרות שהן במפורש
 הרבנות של בתוקף הכשר תעודת המציגים וספקים קונדיטוריות, ממאפיות ורק אך בעסק יתקבלו מאפה מוצרי כי מתחייב הנני .9

 .משלוח בתעודת ומלווים המקומית
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 .לעסק מחוץ או/ו פרטיים בבתים הוכנו הם כאשר כלשהם ומשקאות מזון מוצרי לעסק להכניס אין כי לי ידוע .10
 משגיח. העסק של ומשקאות מזון והוצאת לקליטת המתייחסת לניירת חופשית גישה תהיה בעסק הכשרות למשגיח כי לי הובהר .11

 במחשבים הקיימים מסמכים או נתונים לידיו להמציא העסק בעל עם ובתיאום לנכון שימצא עת בכל לדרוש יוכל בעסק הכשרות
 .בזה וכיוצא האירועים יומן, משלוח תעודות, סחורה לקבלת המתייחסים החשבונות בהנהלת או

 ידי על ואושר נבדק הוא כן אם אלא מחרקים ומפוקח מיוחד מגידול שאינו אדום או לבן בכרוב להשתמש שלא מתחייב הנני .12
, ניקוי בחומר השריה, קציצתו, הליבה הוצאת, העלים של העליונות השכבות חמש הסרת: הבאים בתנאים ונוקה הכשרות משגיח

 .במיוחד חזק מים בזרם ושטיפה
 ידי על ונבררו נבדקו הם כן אם אלא( ב"וכיו בורגול, עדשים, פול, שעועית, חומוס) ובקטניות באורז להשתמש שלא מתחייב הנני .13

 .לשימוש ואושרו הכשרות משגיח
 של בצפיפות בנפה ניפוי לאחר לשימוש ואושר הכשרות משגיח ידי על נבדק הוא כן אם אלא בקמח להשתמש שלא מתחייב הנני .14

 חשמלית נפה לרכוש יש ביום קמח ג"ק 5 - מ למעלה של שימוש ויש ובמידה, העסק ידי על תירכש הנפה כי לי הובהר. לפחות מש 50
 .הכשרות מחלקת ידי על שתאושר תקנית

 עובד ידי על או הכשרות משגיח ידי על ורק אך תיעשה מזון לבישול המשמשים החשמל ומכשירי האש הדלקת כי מתחייב הנני .15
 ידי על ורק אך תיעשה הסגירה, להפעלתו גורמת שסגירתו קומביסטימר בתנור. הכשרות מפקח או משגיח ידי על המאושר יהודי

 ".תמיד נר" מנגנון בתנור להתקין ניתן, לחילופין. הכשרות מפקח או משגיח ידי על המאושר יהודי עובד ידי על או הכשרות משגיח
 שחזר פתוח יין בבקבוק להשתמש אין מקרה ובכל, מפוסטר או מבושל ביין ורק אך להשתמש יש הבישולים במהלך כי לי ידוע .16

 .למטבח
, רשת לייחד יש, כן כמו. בגריל רשת על ובצליה בשיפודים, ולב כבד לבין מוכשר בשר בין מוחלטת הפרדה על להקפיד יש כי לי ידוע .17

 .מיוחד בסימון יסומנו אלו כלים. לב או כבד לצליית מיוחדים ומלקחיים סכין, שיפוד, תבנית
 .שהיא צורה בכל או" ירושלמי מעורב"כ, יחד( לב, כבד) מוכשרים ולא מוכשרים בשרים בתוכו המערב מאכל להכין אין כי לי ידוע .18
 באותה אותם לטגן או יחד ודגים בשר לאפות, לצלות, לבשל אין וכי, ודגים בשר בין מוחלטת הפרדה על להקפיד יש כי לי הובהר .19

 . ביניהם מחיצה להקים יש, כפולה מטגנת ויש במידה. מטגנת
לאחר יציאת השבת או החג העסק יהיה סגור, ולא ימצא הנני מתחייב כי החל משעה לפני כניסת השבת או החג ועד לחצי שעה  .20

יוד, שיפוץ או כל תיקון אחר לכל מטרה שהיא, לרבות הכנת שולחנות, הכנסת צ חת העסקהנני מוזהר בזה, כי פתי אף אדם בעסק.
ידי אחר, לא  הן על ידי או עלהחל משעה לפני כניסת השבת או החג ועד לחצי שעה לאחר יציאת השבת או החג, , זהבוכיוצא 

 א בכל האחריות על כל המשתמע מכך., ואני נושזהבטענה כי זה נעשה ללא ידיעתי וכיוצא תוצדק בטענת שוגג, אנוס הייתי או ב
 יש לסיים אירועים המתקיימים בערב שבת וחג שלוש שעות קודם לכניסת השבת או החג.ידוע לי כי  .21
 עסק.יקלט בילול שבת לא כל מוצר שיגיע לעסק והבאתו כרוכה בחידוע לי כי  .22
 .הכשרות מחלקת ידי על בעתיד לי שיימסרו או שנמסרו אחרים מנהלים לגרוע או להפחית זה התחייבות בכתב אין כי לי הובהר .23
 לערוך לעסק להיכנס יפו - אביב לתל הדתית והמועצה הראשית הרבנות כח לבא או/ו הכשרות למפקח לאפשר מתחייב הנני .24

 .זמן הגבלת וללא שידרש זמן בכל ביקורת
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 ל"הנ בעסק שותף מטה החתום:  ______________________  זהות מספר_______________________________    אני גם
 כל את לקיים ומתחייב לאשורו עליו חותם הנני, בו הכתוב כל את הבנתי, אותו קראתי, זה התחייבות כתב לפני הוצג כי בזה מצהיר
 .בו האמור
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