
Sujet : Kashruth updates
De : בדץ אגודת ישראל  <info@badatzai.co.il>

Date : 17/01/2017 12:52
Pour : בדץ אגודת ישראל  <info@badatzai.co.il>

19 Tevet 5777 – 17 Jan. 2017

Honored Rabbi ………..
France

We have received lately  reports that the kosher supermarkets in France
 are selling the product of which a photograph is a ached.

We would like to update the Rabbi,  and through him the community,
that this product is not produced under our supervision, and this is a serious fraudulence.

According to our informa on, in this plant there may be serious Kashruth problems during produc on without supervision.

We would ask the Rabbi to please no fy his community,
and/or Saturday bulle ns / Newsle ers / Kashruth updates,  and any other means - and in par cular the owners and employees of the supermarket chains

We pray  that we cause no obstacles.
Secretariat of the Beit Din

Addi onal informa on may be obtained by return mail or Tel.

 למ'17.01.17י"ט טבת תשע"ז – 

כבוד הרב שליט"א
צרפת

בימים אלו קיבלנו דיווח כי משווק במרכולים הכשרים בצרפת
המוצר שתמונתו מצורפת בזה.

נבקש לעדכן את הרב ובאמצעותו את הקהילה
בזיוף חמור.כי מוצר זה לא ייוצר תחת כשרותנו ומדובר 

לפי המידע שבידינו במפעל הזה עלולים להיות בעיות כשרות
בייצור שאינו בפיקוח.

נבקש מכבוד הרב לעדכן את בני הקהילה
ו/או בעלוני שבת/ניוזלטר/עדכון כשרות וכל אמצעי אחר

ובפרט את בעלי המרכולים ועובדי הרשתות

בתפילה שלא יצא מכשול מתחת ידינו
מזכירות הבד"צ

פרטים נוספים ניתן לקבל במייל חוזר או בטל'.

--
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