
 
 

 אגף הכשרות והשחיטה
 בס"ד, תאריך ____________________

 
 טופס בקשה למתן תעודת כשרות ע"י הרבנות ירושלים

 
 אני/ו החתומ/ים מטה מבקש/ים בזאת לקבל תעודת הכשר מאת הרבנות המקומית ירושלים.

 
 פרטי בעל/י בית האוכל

 בעלים ב' בעלים א'
 שם פרטי: ___________________________ שם פרטי: ___________________________

 שם משפחה: _________________________ שם משפחה: _________________________

 כתובת פרטית: _______________________ כתובת פרטית: ________________________

 מס' זהות: ___________________________ מס' זהות: ___________________________

 טלפון נייד: __________________________ טלפון נייד: __________________________
 

 פרטי בית האוכל
 שם העסק: __________________________________ מס' ח.פ./ע.מ: ______________________

 כתובת בית העסק: _________________________________ טלפון בעסק: __________________

 שם מנהל המקום: ____________________ מס' זהות: ______________ טל' נייד: ____________

 כתובת מייל: ________________________________________________

 תאריך פתיחת העסק: _______________ האם בעבר היה כשרות במקום: כן / לא

 שעות פעילות העסק:
 עד שעה: __________משעה: ____________ יום א – ה

 עד שעה: __________משעה: ____________יום ו'

 עד שעה: __________משעה: ____________ מוצאי שבת

 סוג הכשרות: (יש להקיף בעיגול) חלבי / בשרי / פרווה

 רמת הכשרות: (יש להקיף בעיגול) מהדרין / מהודרת / רגילה
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 מאפיין העסק (יש להקיף בעיגול)
 בית אוכל (מזנון, מסעדה, בית קפה,

 בר)

 כושר קליטה: עד 20 איש, עד 50 איש, מעל 51 איש.

 מס' חדרים: עד 70 חדר, עד 130 חדר, עד 250 חדר, מעל 251 איש. בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה

 כושר קליטה: עד 450 איש, עד 1000 איש, מעל 1001 איש. אולם אירועים

 מפעלים, בתי חרושת, מאפיות,

 מגדניות, קייטרינג

 מועסקים: עד 10 עובדים, עד 20 עובדים, עד 30 עובדים, מעל 31

 עובדים.

 מועסקים: עד 5 עובדים, עד 10 עובדים, מעל 11 עובדים. יקבים

 חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר

 ודגים

  חנות או מחסן שאינו סיטונאי,

 חנות או מחסן סיטונאי

 בשטח: עד 250 מ"ר, עד 500 מ"ר, עד 1000 מ"ר, מעל 1001 מ"ר. מרכולים

 

 מוצרים וספקים של בית האוכל (נא לפרט את שם הספק)
 בשר, עופות, דגים: _____________________________________________________________

 ירקות, פירות: ________________________________________________________________

  בית אוכל - יש לצרף לטופס בקשה זה את רשימת המוצרים בשימוש וכשרותם

 מפעלים – יש לצרף רשימת חומרי הגלם ואישורי כשרות והליכי ייצור.

 
 הצהרת המעומד

מסירת כי לי ידוע נכונים. לעיל שמסרתי הפרטים כל כי מתחייב ואני החופשי מרצוני נעשתה זו בקשה כי בזאת מצהיר                      הריני
שנמסרו מהפרטים באחד שינוי כל על להודיע מתחייב אני חוק. פי על עבירה מהווה נכונים שאינם מסמכים ו/או                    פרטים

 בטופס זה.
לאחר יקבע העסק, בבית הכשרות משגיח פעילות והיקף שנתית אגרה לעניין העסק סוג הכשרות, סווג קביעת כי לי                    ידוע

 שמפקח הכשרות האזורי יבקר במקום ובכפוף לאישור הרב המקומי.
הסכם על וחתימה שנתית, אגרה תשלום כשרות, תעודת למתן הסכם על בחתימה תותנה כשרות תעודת מתן כי לי                    ידוע

 העסקה עם משגיח הכשרות.
 

 ב. ____________________ א. __________________ חתימת בעל/י העסק:
 

 שולמה אגרה בסך: ___________ ₪ מס' קבלה: ___________ תאריך: ____________
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A`CHAVAZELET   ST.    JERUSALEM   12              9100001             13   .רחוב החבצלת 12  ירושלים    ת. ד 

mali@rabanut.org.il :אימייל       FAX : 02-6214832 :פקס       TEL: 02-6214828 :טלפון 

 



 
 

 אגף הכשרות והשחיטה
 

A`CHAVAZELET   ST.    JERUSALEM   12              9100001             13   .רחוב החבצלת 12  ירושלים    ת. ד 

mali@rabanut.org.il :אימייל       FAX : 02-6214832 :פקס       TEL: 02-6214828 :טלפון 

 


