
  בס"ד

  בקשה לקבלת תעודת הכשר
 (א) לנוהל הפעלת מערך כשרות במועצות הדתיות)7(לפי סעיף 

  בנימין מטה דתית מועצה

 פרטים על העסק .1

  _____________________________________________העסק: בית שם 

  חלבי / בשרי / פרווה   _____: ________כשרותסוג 

  רמת כשרות:   רגילה / מהדרין

  ______ מס' ____ עיר ________________ _______כתובת : רחוב ______

  טלפון ______________ 

  סוג התאגדות _________________ מס' תאגיד / עוסק _______________

  תאריך ______________________שיון עסק מס'______________ עד יר

  פרטים על בעל העסק /מורשה חתימה ומנהל העסק .2

  בעלים

  שם __________________  ת.ז  _____________________

  כתובת : רחוב ___________________ מס' ____ עיר ________________ 

  טלפון ______________ נייד _____________   פקס ________________

  אר אלקטרוני _____________________@______________________דו

  מורשה חתימה

  שם  __________________  ת.ז  _____________________

  כתובת : רחוב ___________________ מס' ____ עיר ________________ 

  טלפון ______________ נייד _____________   פקס ________________

  רוני _____________________@______________________דואר אלקט

  מנהל העסק

  שם __________________  ת.ז  _____________________

  כתובת : רחוב ___________________ מס' ____ עיר ________________ 

  טלפון ______________ נייד _____________   פקס ________________

  _____________________@______________________דואר אלקטרוני 

  

 פרטים על מגיש הבקשה .3

  שם  __________________  ת.ז  _____________________

:  בעלים /מורשה חתימה / מנהל העסק                                              תפקיד בעסק 
  כתובת : רחוב ___________________ מס' ____ עיר ________________ 

  טלפון ______________ נייד _____________   פקס ________________

  דואר אלקטרוני _____________________@______________________



 

 תיאור כללי של העסק .4

המשמשים ליצור  י הגלם(בחלק זה יש להתייחס לסוגי המאכלים ודרך הכנתם, חומר

  תנורים, מקררים, כיריים חשמליות, מטגנת,  וכדו') –האוכל, סוגי המכשירים במטבח 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________  

 פרטים לגבי סוג העסק .5

  הפירוט הנדרש:לפרט את את סוג העסק ו סמןיש ל

ון / פיצריה / מסעדה וכדו' מס' מקומות נאולמות אירועים ובתי אוכל: מז -

 ישיבה__________.

מפעלים למזון / משקאות / קייטרינג / מאפיות/ יקבים / בתי אריזה לפירות  -

 :_______________.כולל עובדי מנהלהוכדו' מס' עובדים 

 חנויות מזון, פירות וירקות, בשר ודגים: סיטונאי / לא סיטונאי. -

 מרכולים / משחטות: מ"ר _________________. -

 _____.מטעים וכרמים: הגודל בדונם: _________ -

  בתי מלון / בתי הארחה / צימרים, מס' חדרים: _________________. -

 פרטים על המבשלים במטבח .6

  כתובת  לאום  ת.ז  שם ומשפחה

        

        

        

  



 שעות פתיחת העסק ושעות עבודת המטבח .7

  מוצ"ש  יום ו'  יום ה'  יום ד'  יום ג'  יום ב'  יום א  

                עסק

                מטבח

 *) צפויים –רשימת מוצרים וספקים  .8

  כשרות  ספק  יצרן  שם המוצר

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  במידה ויש מוצרים נוספים ניתן לצרף בדף נפרד. *)
  

להשאיר לבדוק האם שולמו כל חובות העסק. כמו כן יש בעת התשלום יש  .9
מלאים בסכום שכר המשגיח  צ'קים חתומים וללא תאריך, 2במועצה הדתית 

 לחודש.
בעל העסק מאשר בחתימת ידו כי הבין את כל פרטי ההשגחה הנדרשים  .10

בעסק, והסכים לפעול אך ורק על פיהם. בעל העסק מודע לחובתו להעסיק 
לחודש. סכום זה הינו עבור ₪ כחוק את המשגיח בשכר ברוטו של _______ 
יקורות כפי שיידרשו ע"י וועדת שעות השגחה בעסק והן עבור מענה טלפוני וב
 הכשרות האזורית או מפקח הכשרות האזורי. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  התחייבות המבקש לעמוד בתנאי הכשרות .11

אני הח"מ ______________________ ת.ז _______________________ מגיש בקשה זו 
  .__________________________________    למתן תעודת הכשר ל

בעל העסק/ מורשה חתימה בעסק/ מנהל בעל סמכות חתימה.                               –אני משמש בעסק כ 
הנני מתחייב לעמוד בכל נהלי הכשרות וההוראות ההלכתיות של הרב המקומי או מי מטעמו, ובכפוף 

  לנוהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל.
  

        _________________________                              ________________________  
  תאריך                                                                          חתימה                 

  
אני  ____________________ עובד המועצה הדתית _____________________ מאשר כי מר 

  ת.ז _________________________ חתם בפני על טופס זה.____________________ 

  

___________________________                           _____________________  
 תאריך                                                                          חתימה               


