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       לבין

        רחוב                

 מצד שני                   ("מקבל הכשרות" –)להלן   

 

 ה אזורית מבקשים לקבל כשרות תחת האחריות של הרבנות מועצ ומנהל בית העסק "                      הואיל

 זבולון.            

 ומקבלי הכשרות מעוניינים לקבל עליהם את כל תנאי הסכם זה כתנאי לקבת כשרות   והואיל

 והרבנות מועצה אזורית זבולון מסכימה להעניק את שירותיה בכפוף לכל האמור בהסכם זה ללא    והואיל

  כל סייג.           
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 -לקמן:לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כד

 

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 כשרותשירותי  .2

הרבנות מועצה אזורית זבולון מעניקה שירותי כשרות בכל מערך המועצה האזורית הן במשק  .3

 החקלאי והן במשק העסקי כללי.

המועצה אזורית זבולון מתחייבת להעניק תעודת כשרות למהלך כל השנה העברית מראשית  .4

 בניסן לכל שנה שאחרי.’ התאריך י חודש ניסן ועד

המועצה מתחייבת העניק תעודת כשרות תחת הכותרת "כשר בהשגת הרבנות" , לאמור כשרות  .5

במסגרת כללי והתניות הרבנות הראשית לישראל ובכל תנאי הנדרש ע"י הרבנות הראשית 

 לישראל. 

מור בהסכם זה ועפ"י מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי מקבלי הכשרות מחויבים להתנהל עפ"י הא .6

 הנאמר להם מפעם לפעם עפ"י הוראות הרבנות הראשית לישראל, מחלקת הכשרות.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי מתחייבים מקבלי הכשרות שלא להפעיל את העסק בשבתות  .7

 ומועדי ישראל אסורים בעשיית מלאכה עפ"י ההלכה היהודית.

ויש בנכסיהם עסקים אחרים העובדים בשבת עוד מוצהר ומוסכם ע"י מקבלי הכשרות כי ככל  .8

ו/או במועדי ישראל, הרי שמחויבים הם להעניק שם נפרד לעסק מקבלי הכשרות השונה בתכלית 

 מעסק הרשום תחת נכסיהם כעובד בשבתות ומועדי ישראל.

מוסכם ומוצהר ע"י מקבלי הכשרות כי מחויבים הם להפרדה בעיין מכל רכיב ו/או חלק העובד  .9

 בתות ומועדי ישראל.בעסקם בש

מתחייבים מקבלי הכשרות כי לא ישתמשו חלילה בכלים ו/או ברכיבים ו/או בשם החברה בה  .10

 מקבלת הכשרות, לעסק הפועל בשמם ו/או מטעם במהלך שבתות ומועדי ישראל.
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בלת היתר אישור עקרוני מהרשות האזורית לק מקבלי הכשרות מתחייבים למתן רישוי עסק ו/או .11

בתנאים הנדרשים מהרשות האזורית. לעניין האמור בסעיף זה ככל ותבוא דרישה לפתיחת העסק 

של הרשות האזורית לסגירת העסק מכל סיבה שהיא הרי שתוסר הכשרות של הרבנות מועצה 

 אזורית זבולון ממקבלי הכשרות. 

בית העסק לא יעבוד בשבת ולא במועדי ישראל עד שעה מוסכם ומוצהר על מקבלי הכשרות כי  .12

 ני כניסת השבת ויחל עבודתו שעה אחר יציאת השבת ו/או מועדי ישראל. לפ

 הלימוד לצורך תבשילים ו/או מערך אפיה שאיננו חלבי/פרווה. לא ניתן יהיה להשתמש בכיתה  .13

יהווה המפקח על מערך מוסכם ומוצהר ע"י מקבלי הכשרות כי מר משה דנינו הוא לבדו  .14

 כשרותבנוכחות משגיח להוזיל עלויות בעל העסק הכשרות במקום זאת להוציא ככל ויחפוץ 

חלה עליהם החובה להפעיל במקום נאמן כשרות  במקום למהלך כל שעות העבודה של העסק,

 הכשרות מר משה דנינו.  מפקחאשר יהיה כפוף להוראות 

העסק מודע לעובדה כי לא תיתכן מציאות לקבלת כשרות חיצונית פרטית מכל סוג ללא בעל  .15

 הסכמה מפורשת ובכתב של הרבנות מועצה אזורית זבולון. 

המעוניין בכשרות פרטית במסגרת בד"ץ ,הרי שהסכם זה יחייב על כל האמור בו אף מסגרת  .16

 זבולון.  כשרותית חיצונית נוספת מעבר לכשרות הרבנות מועצה אזורית

מר משה דנינו מקבלי הכשרות מודעים לעובדה כי מערך הכשרות הנו עסק "קבלן משנה" ו .17

איננו עובד המועצה האזורית זבולון ומשכך נושאים הם באחריות ישירה מול מקבלי כמשגיח 

 נותני הכשרות בפועל בכל הנוגע לעיסוק של משגיח הכשרות במקום. 

ה יחידה נפרדת מתוך אחריות המועצה האזורית זבולון הרבנות מועצה האזורית זבולון הנ .18

והעובדת למתן תעודות כשרות לכל הנדרש ללא כל אחריות מכל מן וסוג שהוא המועצה 

 האזורית זבולון למתן הכשרות.  

 



4 
 

 שונות             .19
 

  הסכם זה אינו מקנה למקבלי הכשרות או מי מעובדי מתן הכשרות זכויות סוציאליות כלשהן

 –אחריות כלשהיא מהמועצה האזורית זבולון. וכן ידוע ומוצהר כי לא יהיו יחסי עובד ו/או 

 מעביד מכל סוג שהוא.

  

  ימים  14לצדדים הזכות להביא הסכם זה לסיומו המוקדם בכל עת ובלבד שיודיע לצד השני

 מראש ובכתב לפני מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 להוראות הסכם זה, בנאמנות ולשביעות  מקבלי הכשרות מתחייב לבצע את שירותיו בהתאם

 רצונה המלא של רבנות המועצה האזורית זבולון.

 

 שא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שמקורו, בין במישרין ובין בעקיפין, יהמועצה לא ת

במעשה ו/או מחדל של מקבלי הכשרות . מקבל הכשרות מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות 

עה ו/או דרישה ו/או חיוב כנגד המועצה שמקורה מהסכם זה את המועצה בגין כל תבי

 מהאמור לעיל.

 

  אין מקבלי הכשרות רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר חוזה זה וכל זכות או חובה

 מחוזה זה ללא הסכמת הרבנות מועצה אזורית זבולון בכתב ומראש.

 

 של מר משה דנינו שינפיק  שירותי הכשרות יינתנו באמצעותו האישית ו/או בפיקוחו הישיר

תעודת עוסק מורשה וחשבונית תשלומים אשר יבוצעו ישירות מול קבלן הכשרות מר משה 

דנינו ולרבנות מועצה האזורית זבולון לא יהיה כל קשר לתשלומים ו/או לכספים להוציא את 

 תשלום האגרה השנתית שתשולם ישירות לגזברות המועצה האזורית זבולון. 

 

 שעות מעת  24תימסר למי מהצדדים בכתובת הנ"ל תחשב כנמסרה לידו בתוך כל הודעה ש

 מסירתה בדואר רשום.

 
 

 ולראיה באנו על החתום
 

 

      תאריך: 

 

 

 

____________________    _____________________ 

 מקבלי הכשרות        מועצה אזורית זבולוןהרבנות בשם 

 הרב המועצה הרב מור יוסף יעקב 


