בקשה לקבלת/חידוש תעודת הכשר
אני הח"מ מתחייב בזה למלא אחר דרישות הרבנות הראשית אילת כתנאי למתן הכשר לבית העסק
________________________ ברח' _______________ בבעלותי .
כתב התחייבות
א .כל המוצרים יהיו בהכשר מוסמך המקובל על הרבנות הראשית
ב .בתי העסק ייסגרו שעתיים לפני כניסת השבת ויפתחו חצי שעה אחר צאת השבת.
ג .המשגיח יופיע בבוקר עם פתיחת החנות וידליק את האש.
ד .כל בשר הנמצא במקום יהיה סגור עם פלומבה ,או סימון כשרות מרבנות מוסמכת.
ה .ירקות ועלים עם חשש תולעים וחרקים יקנו מגוש קטיף וכדומה.
ו .ברירת הקטניות תיעשה ע"י המשגיח.
ז .בתי העסק יהיו סגורים בערב ט' באב.
ח .שעות ההשגחה יקבעו ע"י הרבנות גדרה.
ט .על המשגיח להיות נוכח בכל שעות הבישול במקום.
י .שלא להעביר את תעודת ההכשר לכל אדם אחר ו/או צד ג'.
יא .באם העסק יחליף בעלים הרי שאחזיר את תעודת ההכשר במועד בו התחלפו הבעלים.
יב .הריני ממנה בזאת את מנהל מחלקת הכשרות וכל מי שיבוא בכוחו לדאוג להפרשת תרו"מ מכל
הפירות והירקות שברשותי.
יג .אין לתת למשגיח שום טובת הנאה כלשהיא בנוסף על שכרו.
יד .אין לעשות שום שינויים ואין להכניס מוצרים חדשים שלא הופיעו בבקשה ,ללא אישור הרבנות
המקומית.
טו .במידה וישנם מוצרי בשר:
 .1כל מוצרי הבשר חייבים להגיע עם פלומבה ותעודת כשרות מרבנות מוסמכת .
 .2צליית הכבד תהיה ע"י המשגיח בלבד.
 .3אין להכניס כלל מוצרי בשר שלא עברו הכשרה בהדחה ומליחה.
טז .על המשגיח לבדוק אם יש חשש דם בביצים.
יז .יש לבדוק אם נמצא חשש חרקים במוצרים כגון :שקדים ,שומשום ,אגוזים ,צימוקים ,בוטנים וכד '.
יח .כל קמח שנשאר במיכל יש לנפות שוב למחרת.
יט .שכר המשגיח יקבע ע"י מחלקת הכשרות והשכר יהיה ברוטו.
כ .מעבר לכתוב בזה משאירה לעצמה מערכת הכשרות להוסיף ולשנות סייגים לפי ראות עיניה .
בערבי שבתות וימים טובים יש לסגור את העסק לפחות שעה לפני כניסת השבת/החג .

אין להעביר את תעודת ההכשר לאדם אחר .

בכבוד רב
הרבנות המקומית

* אני מתחייב בזה למלא את כל הכתוב לעיל ולפעול לפי הוראות הרבנות .
בעת הפרת אחד מהתנאים לעיל יוסר ההכשר מיד !

שם המשגיח  _____________ :כתובת' : ______________ :טל _____________ חתימה:
__________

שם העסק ______________ :שם בעל העסק ________________ :כתובת:
__________________

פקס _________________ :טלפון ___________________ :חתימה:
__________________

