
 
Alliance K.Acher  

De : "israeli cacher" <israeli.cacher@gmail.com>
À : <k-acher@club-internet.fr>
Cc : <eitan.taverna@gmail.com>
Envoyé : jeudi 1 octobre 2009 10:32
Objet : IRVAI כשרות מוצרי
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 ה"ב
  

 אדונים מכובדים
  

 .ברצוני לאחל למכובדי שנה טובה וחתימה טובה
 :ביום כיפורים כולנו אמרנו בבית הכנסת

 נצור לשוני מכל רע ושפתי מדבר מרמה
 פתח ליבי בתורתך ואחרי מצוותייך תרדוף נפשי

 וכל הקמים והחושבים עלי לרעה 
 .מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם

  
  

פונה אני אליכם לאחר פנייתו של מר קמיל איתן אלי בנוגע לכשרות שאני מעניק לחלק ממוצרי 
IRVAI בבלגיה. 

 .לקוחות ותהו לגבי כשרותי ויכולתי להעניק הכשר למוצרי מזון 2לאחרונה פנו אליו בצרפת 
  

בעיקר דרום (בשנים האחרונות מלבד היותי רב ומורה הנני נותן השגחתי למפעלים בעולם 
 .המעוניינים במוצרים כשרים אך אין ביכולתם לשלם סכומי כסף גבוהים עבור זה) אמריקה

כנגד !!!! אני עושה זאת כשרות לקהילה היהודית ועזרה למפעלים אשר הינם בבעלות יהודית
 .תרומה פרויקטים יהודים

  
 .באופן כזה אני מאפשר למפעל יהודי בגולה להתחרות עם המפעל הלא יהודי

 . אני עוזר בחיפוש חמרי גלם כשרים ועוזר בתהליך העבודה
  
ובקש את   פנה אלי קמיל איתן אשר אותו היכרתי בלימודי החברותא בבני ברק IRVAI-ב

 .עזרתי
 .שנים 5לאחר בדיקה ממושכת הבנתי שהמפעל היה בהשגחת הרב חדד במשך 

 .הרב חדד ממשיך לתת את הכשרו לגבי מוצרי חומוס ופלפל המיובא מארץ ישראל 
  

 .כיום אני נותן השגחתי לגבי אבוקדו וטזיקי
 :הבהיר לכם את התהליך

האבוקדו מיובא מדרום אפריקה בהכשר רבנות דרום אפריקה הפעולה היחידה הנעשיית במפעל 
אותו מוצר ממולא בישראל על ידי סלטי צבר וניתנה לו הכשר , הינה מילוי המוצרבמילוי קר 

 .רבנות ישראל
כמובן הטזיקי הינו עקב היותו מוצר חלבי יותר מסובך גם שמר קמיל רצה שהמוצר יהיה חלב 

 .ישראל
 .כפי שהבנתי הרב חדד בעצמו אישר בעבר את המוצר 

באנגליה מייצרים שם מוצרים חלבים והינו מומחה ביצור  מפיצים  המוצר מיוצר במפעל שגם
 חלב ישראל

נציגי מגיע לחליבה ביום ראשון , התהליך מתחיל בשעת חליבה ישנו ייצור פעמיים בחדש
 .ימים עד ליצירת המוצר המוגמר 3ונשאר 



בעל הבית מר בוני הראה לי את כל הכשרויות ההכרחיות לתוספים ליצירת הגבינה ואני משוכנע  
היננו נמצאים לאורך כל התהליך של יצירת הגבינה וסומכים את ידנו . שהוא יוכל להציגו בפניכם

 .לגבי התהליך
  

 כל הקמים והחושבים עלי לרעה 
 .מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם

  
 .מתוך כבוד לאדונים היקרים שאינני יודע את שמם פירטתי את תהליך העבודה

 .כמורה בישראל ובעולם אינני נכנס למלחמות יהודים ומבטל לימוד תורה
  

 .ד כהן לטפל ביד חזקה וזרוע נטויה באותם משמיצים ומלעזים"במידה ושמי יוכפש הנחייתי את עו
  

 .אודה לכבודו באם אקבל את שמותיכם והכתובת למשלוח מכתב רישמי
  
  

 בכבוד רב
  

 בני ברק-הרב ישראל
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