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 (5)כ' ט                                                                                                                                 

 רישום למאגר מועמדים למשרת משגיח כשרותהנדון: 

המועצה הדתית  (  2010)יולי    1בהתאם לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת התש"ע/

 . למשרת משגיח כשרות  ם כפר סבא מודיעה על קיומו של מאגר מועמדים פוטנציאלי

עליו   זה  במאגר  להיכלל  הדתית  המעוניין  למועצה  ולהעביר  זה  טופס  יל  יבמ למלא 

datitks@gmail.com    לספק התחייבות  משום  בו  אין  זה  במאגר  שהכללות  יובהר 

 עבודה בפועל.  

 מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 

 אישיים  פרטים

  _________________:הותמס' ז_________________  :פרטי ומשפחה שם

 _____________   :מצב משפחתי  ___________: לידה תאריך

  נייד:_________________ טלפון מס : _______________מגורים כתובת

 _______________________ :אלקטרוני דואר

כמשגיח כשרות מטעם הרבנות והמועצה הדתית כפר  אם ממלא הטופס עבד/עובד  

 : __________ שנת תחילת העבודה סבא

 

 להלן תנאי הסף וכשירויות להגשת מועמדות למשרת משגיח כשרות: 

המועמד1 מטעם    .  בתוקף  כשרות  משגיח  בתעודת  ומחזיק  הוסמך  הרבנות  נבחן, 

 הראשית לישראל. 

המעידה שהוא    הרבנות הראשית לישראלמועמד המחזיק בתעודה בתוקף ממועצת  

 הדרישות דלעיל.  רב ישוב או רב שכונה, פטור משלושכשיר לכהן כרב עיר, 

כאדם הראוי להשגיח על ענייני  . רב מקומי, רב שכונה או דיין אישרו שהמועמד מוכר  2

 הכשרות וכי אורח חייו מתנהל על פי ההלכה. 

בפועל.  3 ישובץ  המועמד  בו  מניעה    -  במקרה  למועמד  שאין  המעיד  רפואי  אישור 

 רפואית לעסוק עם מזון. 
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 :פירוט ניסיון מקצועי קודם

 עד תאריך  מתאריך   תפקיד  תיאור הגוף  שם

    

    

    

 

 :הכשרה והשכלה פירוט 

 מתאריך   שם התעודה  מוסד הלימודים שם 

   

   

   

 

 שנות לימוד.  12אני מצהיר שאני בוגר של לפחות 

אני מצהיר שאין לי הרשעה פלילית שנוכח סיבותיה, מאפיינה וחומרתה אין אני ראוי  

 לשמש כמשגיח כשרות. 

אני מצהיר שאין לי קרוב משפחה שמכהן כיו"ר המועצה או כמנהל מחלקת הכשרות  

 רב העיר או כרב הממונה על הכשרות. או כאו כמפקח כשרות 

ידוע לי שבמקרה של קרבת משפחה שכזו עלי להגיש למועצה בקשה פרטנית לאישור  

 חדשים.  6חריג שבמקרה של אישור יובא לדיון חוזר לאחר 

 

   הערות

__________________________________________________________ 

 

 הריני לאשר נכונות המידע       

           

 ______________________ תאריך  

 

  ____________________ שם המשגיח__________________            חתימה 

 


