בס"ד

הרבנות הראשית לחיפה והמחוז
מחלקת כשרות
דף  1מתוך 4

תאריך עברי ____
תאריך לועזי

בקשה לקבלת תעודת הכשר
עפ"י חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג1983-

כתובת
ת.ז.
אני הח"מ
בעל זכות החתימה בעוסק ובעסק שפרטיו להלן ,מבקש בזאת מהרבנות המקומית והמועצה הדתית חיפה
תעודת הכשר לעסק הנזכר להלן .בנוסף הנני לדווח על הנתונים הבאים:

א .פרטי תעודת העוסק  /התאגדות העסק
☐ יחיד ☐ חברה ☐ אגודה
☐ שותפות רשומה ☐ עמותה
☐ אחר

שם העוסק:

סוג ישות

מספר עוסק  /תאגיד
שם העסק:
רחוב

מספר
כתובת העסק

מען למשלוח מכתבים

עסקים נוספים באותה בעלות:

מספר פקס

מספר טלפון בעסק

ב .פרטי בעל העסק ו/או מיופה כוח
מספר זהות  /דרכון

רחוב

מספר זהות  /דרכון

רחוב

מספר זהות  /דרכון

רחוב

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

שם פרטי

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

שם פרטי

אחוז בעלות

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

אחוז בעלות

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

שם פרטי

אחוז בעלות

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני

דף  2מתוך 4
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בס"ד

הרבנות הראשית לחיפה והמחוז
מחלקת כשרות
ג .פרטי איש קשר (מנהל  /נציג העסק  /אחר

מספר זהות  /דרכון

רחוב

מספר זהות  /דרכון

רחוב

מספר זהות  /דרכון

רחוב

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

שם פרטי

אחוז בעלות

)

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני

שם פרטי

אחוז בעלות

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני

שם פרטי

אחוז בעלות

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני

ד .פרטי שף
מספר זהות  /דרכון

רחוב

שם משפחה

מספר
כתובת המגורים

שם פרטי

אחוז בעלות

מספר טלפון

עיר  /ישוב
כתובת דואר אלקטרוני
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מספר טלפון נייד

בס"ד

הרבנות הראשית לחיפה והמחוז
מחלקת כשרות
דף  3מתוך 4

ה .סוג העסק
.1
.2
.4
.5

כושר קליטה( :מספר מקומות ישיבה)
בחוץ:
פנים:

☐ מזנון ☐ מסעדה ☐ בית קפה ☐ בר אקטיבי ☐ אולם אירועים ☐ יבואן
מספר עובדים:

☐ מפעל ☐ מאפיה ☐ קונדיטוריה ☐ קייטרינג ☐ יקב
☐ חנות מזון
☐ מוסד

 ☐ .8בישול ישראל

☐ חנות פירות וירקות
☐ מטבח מרכזי
☐ מטבח קצה
☐

 ☐ .3בית מלון
☐ בית הארחה
☐ בית הבראה
☐ קמעונאי ☐ סיטונאי

☐ חנות דגים
 ☐ .6מרכול
נכרים בעסק:

מספר חדרים:

☐ חנות בשר
גודל במ"ר:

☐ אכסניית נוער

.7

☐ בבישול ☐ בקר בלבד ☐ ניקיון בלבד

ו .סיווג העסק
בית אוכל ללא מורכבות  /בית אוכל עם מורכבות קטנה  /בית אוכל עם מורכבות בינונית  /בית אוכל עם מורכבות גדולה

ז .מהות העסק – התייחסות לפעולות יסודיות וחריגות
תיאור אופי הפעילות והשירותים המסופקים ע"י הספק :

☐ מטבח מרכזי

☐ משלוחי אוכל מוכן ☐ מגשי אירוח

☐ מטבח קצה

תיאור המאכלים ודרך הכנתם או יצורם :

רשימת ספקים
בשר ומוצריו

עופות

דגים

מוצרי
חלב ישראל

פירות וירקות

ירק עלים

מאפים
ולחמים

שימורים
ויבשים

•

בהתאם לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת ,בעל העסק נדרש לציין האם יש לו בעלות או חלק בעסק אחר
בענף המזון שאין לו תעודת הכשר? לא  /כן

•

האם הייתה לבעל העסק בעבר בעלות או חלק בעסק בחיפה ו/או במקום אחר שעסק במזון והייתה לו או
לא הייתה לו תעודת הכשר? לא  /כן

אלכוהול

ח .ציוד בישול
תנור קומבי
תנור גז
אינדוקציה
ארונות חימום

תנור אפייה
תנור אבן
גריל חשמל/גז
שפינגדישים

סירים חשמליים
מחבתות חשמליים
פלנצ'ה גז/חשמל
תרמופורטים

מכשיר פרימה
צ'יפסר חשמל/גז
דף  4מתוך 4
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בס"ד

הרבנות הראשית לחיפה והמחוז
מחלקת כשרות
ט .ירקות עלים
•
•

עשבי תיבול
עלים

• חסות

י .אצות  /סושי

יא .זמני פעילות העסק
תאריך פתיחת העסק
/

/

יב.

שעת פתיחת העסק

ימי עבודה
☐ א' – ו'
☐ א' – ה'
☐ א' – ו'  /מוצ"ש וחג
☐ א' – ה'  /מוצ"ש וחג

שעת סגירת העסק

הכשר מבוקש

רמת הכשר מבוקש
☐ כשר ☐ מהדרין

סיווג כשרותי מבוקש
☐ חלבי ☐ בשרי ☐ פרווה ☐ מעורב
☐ בישול ישראל עפ"י הבית יוסף ☐ רגיל

☐ בשר חלק ☐ רגיל

בישול ישראל עפ"י הבית יוסף – בעסק בו עוסקים בבישולים יהודים בלבד יצויין בתעודת ההכשר "בישול ישראל עפ"י
הבית יוסף" .בעל עסק לא יוכל לשנות את סטטוס הכשרות "בישול ישראל" אלא רק לאחר פנייה בכתב לרבנות ובתום
הרבעון .לצורך כך יש לבצע התאמות טכנולוגיות הלכתיות לבישול נכרי ולקבל על כך אישור בכתב מהרבנות.
תעודת הכשר לפסח :כן  /לא
גוף כשרות נוסף :כן  /לא __________________________:
☐ אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל ,הינם מלאים ונכונים .ידוע לי כי מסירת מידע כוזב ,לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב
בדיווח ,במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון ,עלול לגרור אחריו את ביטול תעודת ההכשר אף ללא הודעה מראש מצד הרבנות הראשית
והמועצה הדתית חיפה  .כמו כן הנני מתחייב בזה להודיע באופן מיידי למחלקת הכשרות ברבנות הראשית ובמועצה הדתית חיפה על כל שינוי שיחול
בהם.

תאריך

תאריך

שם +משפחה

שם +משפחה

חתימה וחותמת של בעל זכות החתימה בעוסק

חתימה וחותמת של בעל זכות החתימה בעוסק
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בס"ד

הרבנות הראשית לחיפה והמחוז
מחלקת כשרות
תאריך שליחת הטופס:

מסמכים לצורך פתיחת הליך כשרות
שם העסק:

תמונה

_______________________ כתובת_______________________ :

שם הבעלים______________________________________ :
(במקרה והעסק בבעלות חברה – יש לציין גם את שם בעל החברה)
איש קשר ___________________ :תפקידו ____________ :טל' ____________
בהתאם לסמכותנו על פי תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר) התשמ"ט ,1988-נא להמציא:
.1 

אישור מרשם החברות  /אישור עוסק מורשה.

.2 

צילום תעודת זהות של בעל העסק כולל הספח.

.3 

אישור מורשה חתימה של העסק ,מאושר ע"י עו"ד או רו"ח( .במידה והעסק או בעליו הינו חברה – יש
לצרף פרוטוקול חברה).

.4 

חוזה שכירות או מסמך בעלות המתיחס למקום העסק – נאמן למקור.

.5 
.6 

רשימת ספקים מודפסת כולל שם הספק ,סוג הכשרות ,איש קשר של הספק וטלפון.
תפריט העסק

.7 

בקשה בכתב לקבלת תעודת כשרות .על הבקשה לכלול את פרטי העסק ,סוג המזון (בשרי/חלבי/פרווה),
אופי העסק וטלפונים.
רשימת כל עובדי העסק ומספרי תעודות הזהות שלהם ,לרבות מנהל העסק.
זמני הפתיחה וימי העבודה של בית העסק.

.8 

במקרה של שותפות – אישור שותפות וייפוי כוח נוטריוני מאת השותפים למגיש הבקשה.

.9 

במקרה של רשת – רשימת כל סניפי הרשת ,כתובתם ,סוג הכשרות ,שם המשגיח ומספר הטלפון שלו –
הכל לגבי כל סניף.

 .10 במקרה של זכיין – קבלת החוזה מול הרשת ,וזאת בנוסף לסעיף  8לעיל.
 .11 דוגמת חותמת העסק.
 .12 תכנית אדריכלית של בית העסק או שרטוט פנימי של המטבח.
 .13 אגרת פתיחת תיק – ( ₪ 174סכום זה יקוזז מהאגרה השנתית).
 .14 במרכולים – מסמך המעיד על שטח המרכול כולל מחסנים.
את המסמכים יש להגיש במשרדי המועצה הדתית.
נציגי מחלקת הכשרות יצרו קשר עם מגיש הבקשה תוך  5ימי עסקים.
בברכה,
מחלקת הכשרות
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המשרד:
תאריך הגשת כל המסמכים._______________________ :
תאריך תשלום _______________ :מס' קבלה ________________
הנני מאשר קבלת כל המסמכים
חתימה:
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