כתב התחייבות
נותני ההכשר מתבקשים להחתים את בעלי המסעדות והעסקים על כתב התחייבות זה המכיל את הנהלים והוראות
ההכשרה.

שמי )שם ושם משפחה( __________________ :בעל בית עסק המכונה_____________________ :השוכן ברח':
________________________ והנני מתחייב לפעול בהתאם למפורט בהתחייבות זו לצורך קבלת תעודת הכשר
לפסח . ______________:
א.

הנני מקבל עלי את תכנית הכשרה כפי שיקבע ע"י נותן ההכשר או מפקח הכשרות מטעמו.

ב.

קביעת יום ההכשרה תהיה בתיאום עם הגורם המכשיר כלהלן:
הריני מעוניין להכשיר את עסקי ביום ____ בתאריך _____________ החל מהשעה ___________ .

ג.

קביעת מספר עובדי ניקיון עבור ההכשרה תהיה בהתאם לדרישת הרבנות.
מספר העובדים שיוקצו ע"י העסק במהלך כל ההכשרה ________________ .

ד.

הכנת חומרי עבודה וניקוי מתאימים – ע"פ הפירוט בסעיף "ציוד עבור ההכשה דלעייל".

ה.

יודגש כי לא תתבצע הכשרת כלים ומתקנים שאינם נקיים כנדרש וכל האחריות לכך תהיה על בעל
העסק.

ו.

הקצאת מחסן וקירור נעולים עבור חמרי גלם חמץ וכן כלי חמץ שאינם ניתנים להכשרה .המפתח למחסן
ימצא אצל משגיח הכשרות בלבד .מנעול ומפתח ירכשו על חשבון בעל העסק.

ז.

כל המוצרים והכלים שהנם כשרים לפסח או הוכשרו לפסח יסומנו בפלומבות הרבנות המוכיחות בדיקת
המשגיח.

ח.

כל המוצרים לשימוש בפסח צריכים להיות בהכשר מיוחד לפסח תשע"ד .חובה לצרף תעודת הכשר על כל
מוצר ומוצר.

ט.

לא יאושר שימוש במוצר עם מדבקה או חותמת שעליו צוין רק "כשר לפסח" ללא שם נותן ההכשר ושנת
מתן הכשרות.

י.

על גבי סחורה כשרה לפסח צריכה להיות מצוין "כשר לפסח תשע"ד – ללא חשש קטניות או לחילופין
לאוכלי קטניות" ע"י רבנות מוסמכת .לא תתקבל סחורה עם מדבקה שאינה כפי הנוסח לעיל.

יא.

מוצרים כשרים לפסח שנפתחו לפני הכשרת המטבח לפסח ,יאוחסנו עם דברי החמץ.

יב.

קבלת כל סחורה כשרה לפסח חתומה כדין ללא יוצא מהכלל ,תתקבל בעסק עד ליום חמישי י' בניסן
תשע"ד ) ,(10/04/2014כדי שאם יהיה צורך להחליף מוצר ,הוא יוחלף בעוד מועד .לא תתקבל כל סחורה
בחול המועד אלא בידיעת ובאישור מראש של נותן ההכשר לפי שיקול דעתו .

יג.

בעסקים תחת כשרות לפסח "לאוכלי קטניות" על המשגיח לברור את הקטניות עבור ימי הפסח לכל
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המאוחר עד לתאריך "א בניסן תשע"ד ).(11/04/2014
יד.

כל תעודת משלוח ותעודת כשרות מלווה תשמרנה בקלסר אצל המשגיח ,ותאושר ע"י החתמת המשגיח על
המוצרים ככשרים לפסח.

טו.

אחסון המוצרים הכשרים לפסח יעשה במחסן נפרד לחלוטין מהמחסן אשר יוקצה למוצרי החמץ ,על כל
זאת מדפי המחסן המוקצה לחמץ יהיו מכוסים היטב לאחר שנוקו כדבעי מראש.

טז.

אחסון המוצרים הכשרים לפסח יעשה במחסן/חדר אשר ניתן יהיה לנעול אותו .מוצרים יוכנסו למחסן זה
רק לאחר שהמשגיח בדק את כשרותם לפסח ,ובמסעדה שהיא ללא חשש קטניות ,על המשגיח לוודא שאין
במוצר חשש קטניות ולהחתים כל מוצר בחותמת.

יז.

עם צאת חג הפסח ביום שלישי ,אסרו חג של פסח דהיינו כ"ב בניסן תשע"ד ) ,(22/04/2014על המשגיח
לוודא הכנסת כלי הפסח למחסן פסח על מנת לא ליצור ערבוב עם כלי החמץ.

הכשרת הכלים
א.

אין להתחיל בהכשרת המטבח והכלים ,אלא לאחר שכל החמץ וכלי החמץ הוצאו מהמטבח ואוחסנו
במקום סגור.

ב.

בטרם הכשרת הכלים והמתקנים ,עליהם להיות לא בשימוש  24שעות קודם ההכשרה )יש למלא טפסי
המתנה מעת לעת( לחילופין ניתן לפגום את המים ולהגעיל בהם ללא המתנה.

ג.

כלי זכוכית – הכשרתם על ידי שרייתם במים  3ימים מעת לעת ,החלפת המים כל  24שעות )יש למלא
טפסי השרייה מעת לעת( לחילופין יש להמליץ על רכישת כלים מיוחדים לפסח.

ד.

יש לדאוג לאמבטיות גדולות ,עבור השריית כוסות וקערות זכוכית.

ה.

כל הכלים החדשים תוצרת חו"ל שיגיעו לעסק יעברו טבילה ע"י המשגיח במקווה עד ליום רביעי ט' בניסן
תשע"ד ) (09/04/2014על בעל העסק להעמיד רכב עבור הובלת הכלים למקווה טבילה.

ו.

יש לייחד מקרר/מקפיא נפרד לפסח בלבד ,אשר יש להכשירו לפסח ,והכנסת הסחורה וסימונה יעשו
בנוכחות משגיח הכשרות .יש להוסיף שלט מקרר כשר לפסח.

ז.

מקרר/מקפיא לדברי חמץ – ינעל במנעול חדש ומפתח ימצא אצל המשגיח.

ח.

מדיח כלים – יש להזמין חומרי ניקיון כשרים לפסח ונקיון והכשרת המכונה .כמו כן יש לייחד סלסלאות
ווילונות מיוחדים לפסח .יש לזכור כי הכשרת מדיח הכלים תהיה לאחר המתנה מעת לעת ) 24שעות(.

ט.

מכונות שתיה – יש להזמין טכנאי עבור ניקיון והכשרת מכונות לשתיה קרה וחמה ומטחנת הקפה וקבלת
חותמת מהחברה המכשירה ,ההכשרה תתבצע עד לתאריך י"א בניסן תשע"ד )(11/04/2014

י.

מכונת חיתוך גבינה– יש צורך להזמין טכנאי לפרק את הסכין ולהכשירו .מכונת חיתוך נקניק – יש להזמין
טכנאי ולהחליף את הסכין בחדשה.

יא.

תנור – יש להחליף את הגומיות )אטם דלת(.
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יב.

ארונות חימום – יש להחליף את הגומיות)אטם דלת(.

יג.

מלחיות ,פלפליות ,כלי שמן ,לימון ורטבים – יש להחליף הכלים בכלים כשרים לפסח ,שיהיו בצבע ומדגם
שונה מכלי החמץ.

יד.

ביגוד – לפני שמתחילים לעבוד עבור הפסח ,על כל העובדים להחליף את בגדי העבודה בבגדים מכובסים.

טו.

יש להבהיר לבעל העסק כי במקרים מסויימים בהם ההכשרה הנדרשת מצריכה ליבון חמור וכד' עשוי
להיגרם נזק למתקן או הכלי המוכשר ועל כן יש להעדיף כלי מיוחד לפסח .ככל שבעל העסק יבחר
בהכשרה הרי שבמקרה של נזק כתוצאה מהכשרה או מהטבלה ,האחריות תחול על בעל העסק בלבד.

טז.

אחריות מכירת החמץ לפני חג הפסח הינה על בעל העסק,החייב לדאוג שתעשה מכירה כדין.

יז.

על בעל העסק לחתום על בקשה ליפוי כח למכירת חמץ ולמסרו חתום לרבנות עד ליום י"ז אדר ב' תשע" ד
)) (19/03/2014מצ"ב( .יש שמור את אישור מכירת החמץ.

יח.

ישנם כלים ומתקנים שאינם ניתנים להכשרה וחייבים להחליפם בחדשים לכבוד חג הפסח.

כלים שלא ניתן להכשירם לפסח ויש צורך להחליפם
�

כל כלי הפלסטיק ,כלי העץ ,כלים שבהם חלקים העשויים פלסטיק או עץ.

�

כלי העבודה האישיים .יש לרכוש סכינים עם קת בצבע אחד עבור החלבי ובצבע שונה עבור הבשרי.

�

סיילקסים ,סיליקונים ,שקיות זילוף ,רשתות ,כלים עם חורים ,מסננות ,מטרפות ,רשתות צ'יפסר ,גחלים
מאבן של גריל ,לבני תנור ,רינגים ,גסטרונומים לסוגיהם השונים ,מחבתות.

�

כלי אלומיניום ,כלי חרס ,פורצלן ,כלים מצופים טפלון ,כלים מצופים אמאייל.

�

רשתות ותבניות עבור צליית כבד.

�

ידית הרמבו ,מסור חיתוך מכונת בשר ,טוסטר ,מצנם ,פלנצה חשמלית ,מגימיקס ,טבון.

�

סלסלאות נצרים ,כיסויים לעגלות ,מגשי הגשה ,חמורים ,כל סוגי הווקים ,קרמיקות המשמשות בסיס להנחת
מאכלים ,פותחנים שולחניים או אישיים ,קרשי חיתוך אישיים וקצבייה) ,נא לרכוש קרשי חיתוך וסכינים
בצבעים שונים עבור הבשרי -אדום ,החלבי-כחול ,ירקות-ירוק ,דגים-צהוב ,לחם-לבן(.

�

רשתות לצ'יפסרים ירכשו כדלקמן :אדום – לבשרי/לחלבי ,ירוק – לצ'יפס.

�

משטחי שיש יש לצפות בפלטות עץ או בפלטות אלומיניום.

�

מכונות טחינה – יוחלפו הסכינים והמדחס )במידה והחילזון מאוקולון גם הוא יוחלף( בחדשים.

�

כיריים חשמליות ומיקרוגלים – לא יוכשרו.

�

סלסלאות שטיפת הכלים לא יוכשרו.
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�

סלמנדרה.

�

מנורות חימום.

�

כלים שלא ניתן להכשירם מחמת גודלם או היותם חשמליים ולא ניתנים לפירוק ירשמו ברשימה ע"י המשגיח
ויובאו לפני הרבנות על מנת למצוא להם פיתרון הילכתי.

�

ההוראות להכשרת כלים /מכשירים הספציפית לכל עסק ועסק תימסר לבעל העסק ע"י מפקח הכשרות.

כלי הפסח יוזמנו לאחר שתוטבע עליהם האות "פ" .סט הכלים לפסח יהיה מדגם אחר.
כלים חדשים שנרכשו עבור הפסח ,בסיום החג יאספו ויאוחסנו במחסן עבור כלי פסח בלבד ,והמחסן ינעל ע"י המשגיח
והמפתח ימצא אצלו בלבד.
עסקים שיש כבר ברשותם כלים ,יסומנו בהטבעה באות "פ" בתיאום עם הרבנות ומשגיח הכשרות.
ציוד עבור ההכשרה
א.

קומקום חשמלי עם כבל באורך  10מ' .אם יש שולחנות רבים יש להביא יותר קומקומים.

ב.

 2זוגות כפפות חסינות חום.

ג.

מברשת פלדה.

ד.

 2סינרים עמידים בחום.

ה.

ברזל לליבון.

ו.

מסיר שומנים.

ז.

רשת "טייחים" עבור הכשרת הסכו"ם.

ח.

 2שפכטלים  5ס"מ.

ט.

מסיר אבנית.

י.

מטף כיבוי אש.

יא.

תיק עזרה ראשונה.

יב.

ערכת גז  +מבער +בלוני גז בכמות מספקת.

יג.

חבית למים חמים להגעלה.

יד.

חבית למים קרים לאחר ההגעלה.

טו.

חומר פוגם למי ההגעלה במידה והכלים הינם בני יומם.

על בעל העסק לדאוג שעד לשעה שנקבעה עבור ההכשרה ימצא כל הציוד הנ"ל בנקודת ההכשרה ,ודודי המים יבעבעו
כבר ,על מנת שאפשר יהיה להתחיל בהכשרה באופן מיידי.
כלים המיועדים להכשרה – יש להשרותם מבעוד מועד במסיר שומנים ,על מנת שכאשר יגיע יום ההכשרה ,הכלים יהיו
נקיים ופעולת ההכשרה תתקצר.
בימים שקודם ההכשרה יעשה שימוש בגסטרונומים חד פעמיים.
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במהלך הפסח
א.

למותר לציין שכל המשקאות החריפים תוצרת חו"ל אף אלו שאושרו לשימוש כל השנה יתכן והם מכילים
מרכיבי חמץ ועל כן אינם כשרים לפסח וצריכים לגנוז אותם עד לאחר הפסח וגם לכלול אותם במכירה
הכוללת של דברי חמץ לנוכרי  ,ולא יאושרו לשימוש.

ב.

יצויין שכל שתיה חריפה תוצרת הארץ או מחו"ל חייבת בתעודת כשרות לפסח תשע"ד בתוקף וכן מאושרת
ע"י הרה"ר לישראל .יש לוודא כי ע"ג הבקבוק מסומן במפורש "כשר לפסח".

ג.

המוצרים הבאים הם קטניות :גרגירי קימל ,כוסברה ,חילבה ,תבלין סטייק ,גריל עוף ,כורכום ,קארי ,הל,
חרדל ,בוטנים ,שומשום ,פרג .אורז ,אפונה ,חומוס ,חמניות ,חרדל ,סויה ,עדשים ,פול ,פופקורן ,שעועית,
שומשום טחינה ,תורמוס ותירס  -לכן בכשרות ללא חשש קיטניות צריך לאחסן במקום סגור ולכלול אותם
במכירת חמץ הכללית.

ד.

כפפות חד פעמיות שבשימוש העסק יתקבלו עם אישור לפסח ללא חשש קטניות מאחר ומצוי בהן עמילן.

לאחר הפסח
א.

צוות מאסף – במוצאי חג הפסח או למחרת בבוקר ,יגיע לעסק המשגיח שיהיה אחראי על כל מה שקשור
באיסוף הכלים של הפסח .אחסנת כלי הפסח תעשה אך ורק בנוכחות המשגיח ולאחר שסומנו על ידו
במדבקות ונרשמו במדויק.

ב.

בסיום החג ,יארזו הכלים שמיועדים לפסח ויוחזרו למקומם טרם שמתחילים להוציא חמץ מהמחסנים
ו/או להגיש חמץ.

ג.

דו"ח מלאי כלי פסח – על המשגיח להכין דו"ח ובו פירוט של כל אותם הכלים הכשרים לפסח שאוחסנו על
ידו עבור פסח של השנה הבאה .הדו"ח ימולא בשני העתקים – האחד לבעל העסק והשני לרבנות.

ד.

פתיחת מחסן כלי הפסח בשנה הבאה – תעשה בנוכחות המשגיח .הוצאת כלים לשימוש בפסח תהיה רק על
פי הרשימות שבידי המשגיח.

ה.

אין לקנות מוצרים לאחר הפסח אלא אך ורק ממקורות תחת כשרות שיכולים להציג תעודה שמכרו חמץ
לפסח .אישור יינתן רק מהרבנות ספיציפית לכל מקום.

השגחה
א.

ההשגחה בפסח תבוצע ע"י משגיח כשרות צמוד או לפי שעות בהתאם להחלטת הרבנות המקומית לכל חג
הפסח החל מביצוע תהליך ההכשרה מיום ראשון י"ב ניסן תשע"ד ) (13/04/2014ועד למוצאי החג בכל
שעות עבודת העסק.

הריני מתחייב לבצע את כל הסעיפים האמורים לעיל במלואם וכמו כן כל הוראה נוספת שאקבל מהרבנות או מבא
כוחה.
שם בעל העסק  _________________:חתימה וחותמת בעל העסק ____________________:
תאריך___________________ :
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