
בעזהשי"ת

לכבוד שלומי אמוני ישראל די בכל אתר ואתר,

 היות עס איז לעצטנס נתגלה געווארן א שוידערליכער שערורי' אינערהאלב אונזער היימישער שחיטה דא אין
 קרית יואל, און א גרויס טייל פונעם ציבור איז דערווייל נאך נישט באוואוסטזיניג דערצו, שפיר איך א פליכט צו
 ערקלערן פאר אייך וואס איז פארגעקומען און ווי אויך וואס זענען די שריט וואס ברויכן אונטערגענומען ווערן אין

די טעג ביז עס וועט נתברר ווערן דעם פונקטליכער הלכה'דיגער שטאנדפונקט.

 פאר די וואס ווייסן נאך בכלל נישט אז עפעס האט פאסירט, וועל איך צוערשט אראפברענגן דברים כהווייתן,
 דעם סדר השתלשלות הדברים, וויאזוי עס איז ליידער בעוה"ר אנטדעקט געווארן דאס אומגלויבליכער ביטערער
 פאקט אז דער שחיטה דא אין קרית יואל האט ליידער פארקויפט טריפה פלייש מיום הווסדה און מיר אלע זענען

בעוה"ר נכשל געווארן מיט בשר טריפה ר"ל.

 לעיקוואד" פלייש פון חבורהדי שערוריה האט זיך אנגעהויבן פאר תשעה באב, ווען א חשוב'ער רב פון די "
 האט באזוכט אינעם בית השחיטה דא אין קרית יואל, צוליב וואס די פירמע "חבורה" נעמט אירע עופות פון

אונזערע שחיטה המהודרת דא אין שטעטל .

  שליט"א, וועלכעראיז גוט באהאווענט נאך פונדערהיים פון רוסלאנד אין דיארי' קארשינסקידער רב, הרה"ג ר' 
 , פלעגט שוין יארן לאנג האלטן דרשות און מעורר זיין איבער דעם עניןצומת הגידיןמעטאדן פון בודק זיין דעם 

 פון די וויכטיגקייט פון אונטערזוכן דעם צומת הגידין אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין די הלכה און ווי מען פלעגט
זיך פירן אין אלע דורות.

 זייענדיג ביי די שחיטה דא אין קרית יואל, האט דער רב הנ"ל שליט"א אונטערזוכט צענדליגע עופות אויפן ארט,
און עס איז אים שווארץ געווארן פאר די אויגן זעענדיג ווי איבער צוואנציג פראצענט פון די עופות זענען טריפה!

 דער רב האט אין אנהויב פרובירט זיך בארואיגן און טראכטן אז אפשר איז דאס א מקרה וואס האט זיך צופעליג
 אזוי געטראפן, און איז במשך פון עטליכע טעג געזעצן אין די בית השחיטה דא אין קרית יואל, אבער דער

ווייטאגליכער פאקט איז געווארן בלויז מער און מער ווייטאגליך און שוידערליך.

 ווי עס שטעלט זיך ליידער אויס, ציט זיך דער פראבלעם שוין נישט פון היינט, נאר ליידער ליידער זינט דעם
גרינדונג פון די בית השחיטה,ווערן די עופות געקויפט פונעם זעלבן פלאץ.

ווי יואל, און   דער רב האט באלד אלארמירט דעם חשובן מרא דאתרא שליט"א און די דיינים דא אין קרית 
 פארשטענדליך האט זיך געשאפן א גרויס פארלעגנהייט וויבאלד לויט די הלכה איז גאר מעגליך אז די אלע
 פליישן וואס ליגן שוין פארפאקט אין די פריזערס אין צענדליגע אידישע הייזער דארפן געווארפן ווערן אין מיסט

און טארן נישט געגעסן ווערן.

 דערווייל, ליגט א פליכט אויף יעדן איד צו זיך פארבינדן מיט זיין רב, און מברר זיין וויאזוי זיך צו פירן ווייטער, הן
לגבי די פלייש וואס זענען א ספק טריפה, הן לגבי די טעפ צו כשר'ן און אזוי ווייטער.

פאלגענד זענען די טעלעפאן נומערן פון די דיינים:
845-783-8718הרה"ר ר' געציל בערקאוויטש: 

845-783-7603הרה"ר ר' שמעון משה וואלדמאן: 
845-783-8292הרה"ר ר' יצחק מאנדעל: 

845-783-8790הרה"ר ר' אריה ראזענפעלד: 
718-387-8910הרה"ר ר' שמואל דוד סאקס: 


