
 08/08/2019רשימה זו נכונה ליום ז' אב התשע"ט, 
 

 הרשימה הרשמית והמחייבת מופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל
 

 
 

 רשימת בתי דין המוכרים לגיור בעולם

 מייל/כתובת אתר/פקס טלפון/נייד כתובת שמות הדיינים  שם בית הדין עיר ארץ

בית הדין הרבני  וינה אוסטריה

לאוסטריה לק"ק 

 הספרדים בוינה

 הרב יעקב חוטובלי

 

 

TEMPELGASSE 7 

VIENNA 1020 

AUSTRIA 

 טלפון:

00-

43676848044700 

00-4312764476 

 פקס:

00-4319421319 

 מייל:

 hotoveli@msn.com 

 הרב מרדכי זאב גוטניק בית דין מלבורן מלבורן אוסטרליה

 הרב יעקב שלום ברבר

 הרב אברהם יהודה קיעוומאן

 

 

P.O.B 2407 

CAULFIELD 

JUNCTION 

VICTORIA 3161 

MELBOURNE 

AUSTRALIA 

 

 טלפון:

00-61295255186 

 נייד:

00-613419857811 

 00-61295255163פקס:  

REGISTRAR@MDA.NETמייל:

   .AU 

בית דין צדק דק"ק  סידני אוסטרליה

 סידני והמדינה

 הרב יהורם אולמאן

 הרב משה גוטניק

 הרב מיכאל שריקי

 25 O'BRIEN ST. 

BONDI BEACH' 

NSW. 2026 

AUSTRALIA 

 טלפון:

00-61293652777 

00-61293006279 

 נייד:

 00-61414770250 

 00-61293655506פקס: 

מייל: 

rabbiulman@bethdin.org.a

  u 

 הרב יוסף חנוך ברודבקר בית דין אוקראינה קייב אוקראינה

 

Shavivetsky St.  29 

Kiev 254071 

 Ukraine 

 טלפון: 

00-380444637088 

 00-380444637087פקס: 

mailto:hotoveli@msn.com
mailto:REGISTRAR@MDA.NET.AU
mailto:REGISTRAR@MDA.NET.AU
mailto:rabbiulman@bethdin.org.au
mailto:rabbiulman@bethdin.org.au
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בית דין מילאנו  מילאנו איטליה

 והגליל

 גרשון מענדל גרליק הרב

 הרב אברהם חזן

 הרב משה לאזאר

 הרב יצחק בלינוב

VIA CELLINI 2A 

MILANO 20129 

ITALY 

 טלפון:

00-3925455076 

 

 00-39229520157פקס: 

בית דין צדק דק"ק  רומא איטליה

 רומא

 סייני  הרב  שמואל די

 הרב גד אלדד הלוי

 הרב אברהם פונארו

CENCI SINAGOGA 

LUNGOTEVERE 

ROMA 00186 

ITALY 

 

 טלפון:

00- 

390668400651/2 

 

 00-390668400655פקס: 

מייל: 

unfficio.rabbinico@romaeb

 raice.it 

בית דין דק"ק צפון  מילאנו איטליה

 ומרכז איטליה

 הרב לאראס יוסף

 הרב אלפונסו פדהצור אבריב

 אלדד הלוי הרב גד

VIA DEZZA 48 

20144 

MILANO  

ITALY  

 טלפון:

00-390248593560 

 נייד:

00-393395348 

 00-390248593557פקס: 

מייל: 

GLUSEPPELARAS@GN

  MAIL.COM 

בית דין צדק  לונדון אנגליה

 לונדון והמדינה

 הרב מנחם געללי

 אברהמס הרב יהונתן

 הרב שמואל סיימנס

 הרב אהרון בינשטאק 

305 BALLARDS 

LANE LONDON 

N128 N12 8GB 

ENGLAND 

 

 טלפון:

00-442083436270 

 

 00-442083436257פקס: 

  info@bethdin.org.ukמייל:

התאחדות קהילת  לונדון אנגליה

 החרדים "כדתייא"

 הרב אפרים פדאווא

 הרב שלום פרידמן

 דונרהרב אהרון דוד 

 הרב דוד גרינהוייז

 הרב יוסף יהודה וייס

 פלדמן זאב הרב

 רישווסרהרב פ

 הרב לוי יצחק רסקין

140 STAMFORD 

HILL 

LONDON N16 

6QT 

ENGLAND 

 טלפון:

00-442088026886 

 00-442088096590פקס: 

mailto:unfficio.rabbinico@romaebraice.it
mailto:unfficio.rabbinico@romaebraice.it
mailto:GLUSEPPELARAS@GNMAIL.COM
mailto:GLUSEPPELARAS@GNMAIL.COM
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קהילת בני ישראל  לונדון אנגליה

 )פדרישיין(

 כטנשטייןיהרב יעקב ל

 הרב משה אלזס

 יונתן הולהרב 

 

 

65 

WATFORDWAY 

HENDON 

LONDON NW4 

AQ3  

ENGLAND 

 טל:

 00-

442082022263 

 00-442082030610פקס: 

 info@kfkosher.org מייל: 

בית דין דק"ק  לונדון אנגליה

ספרדים לונדון 

 והמדינה

 הרב אברהם דוד

 הרב  אברהם לוי

 הרב נבון

2 ASHWORTH 

ROAD, 

 MADE VALE, 

LONDON W9 1JY 

ENGLAND 

 טלפון:

00-442072892573 

 00-442072892709פקס: 

מייל: 

isaacabraham@spsun.org.u

 q 

 -אוהיו  ארצות הברית

 קליבלנד

בית דין שע"י 

מרכז הרבנים 

 דקליבלנד

חיים יהודה הרב ישראל 

 גרומר

 הרב יהודה בלום

 שטייןרוהרב נפתלי ב

23794 

WENDOVER DR. 

BEACHOOD, 

OHIO 44122, 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2164091921 

 

 001-2163828772פקס: 

 rabbi@yiqc.org מייל: 

 -אוהיו  ארצות הברית

 קולומבוס

בית דין צדק 

 דקולומבוס

 הרב מ. וואלמארק

 מזכיר - הרב יעקב גולדברג

2375 EAST MAIN 

ST. 

COLUMBUS 

OHIO 

49209 

U.S.A 

 

 טלפון:

001-845-3523431 

001-8453230630 

 001-6147389224פקס: 

מייל: 

mwolmark@optonline.net 

 

mailto:info@kfkosher.org
mailto:isaacabraham@spsun.org.uq
mailto:isaacabraham@spsun.org.uq
mailto:rabbi@yiqc.org
mailto:mwolmark@optonline.net
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 -אילינוי  ארצות הברית

 שיקאגו

בית דין אגודת 

 ישראל דשיקאגו 

 

 הרב שמואל פירסט

 הרב מרדכי טרקטאוב

 הרב ישראל כהן

6100 NORTH 

DRAKE AVE. 

CHICAGO 

 ILL 60659 

U.S.A 

 

 טלפון:

001-773-5394241 

 001-7735391208פקס: 

 

-אילינוי ארצות הברית

 שיקאגו

מרכז הרבנים 

 דשיקאגו

 הרב משה סולוביצ'יק

 הרב צבי ברגר

 אהרון שמאלהרב 

5665 N. JERSEY 

CHICAGO 

ILL 60659 

U.S.A 

 טלפון:

001-7732679055 

  001-8472051967פקס:

 -אילינוי  ארצות הברית

 שיקאגו

מועצת הרבנים 

 דשיקאגו

 הרב יונה ריס

 הרב דניאל רקח

 הרב אפרים פרידמן

 הרב אברהם אברמסון

2701 W. HOWARD 

CHICAGO 

ILL 60645 

U.S.A 

 טלפון:

 001-7734653900 

 נייד:

001-7737933703 

 001-7734656632פקס: 

 מייל: 

 abramson@crcweb.org 

 -בולטימור  ארצות הברית

 מרילנד

ק"ק אהבת ישראל 

 צמח צדק

 הרב מנחם מענדל בניוביץ

 הרב משה רפפורט

 שה דייווידסמהרב 

407 YESHIVA 

LANE 

BALTIMORE MD 

21208 

U.S.A. 

 טלפון:

001-4104842058 

 נייד:

001-4437994794 

 001-801289163פקס: 

  yahud@juno.com מייל:

 הרב ישראל פנחס גורניש בית דין חיזוק הדת ברוקלין ארצות הברית

 הרב שלמה שלום

  1401 AVE. O 

BROOKLYN,  

NEW YORK, 

11230 

U.S.A 

 טלפון:

001-7183366018 

001-7183398803 

 נייד:

001-7186139520 

מייל: 

 jorlansky123@gmail.com 

mailto:abramson@crcweb.org
mailto:yahud@juno.com
mailto:jorlansky123@gmail.com
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 –וויסקונסין  ארצות הברית

 מילווקי

בית דין צדק 

 דמילוואקי

 הרב מנחם מנדל סנדרוביץ

 הרב נחמן לוין

 טווערסקיהרב יחיאל מיכל 

 הרב יהושע עלי סמיט

5007 WEST KEEFE 

AVENUE 

MILWAUKEE 

WISCONSIN 

53216 

U.S.A 

 טלפון:

001-4148734398 

001-4144457831 

 נייד:

001-4142348635 

 001-4144477915פקס: 

 

ועד הקהילות  ממפיס -טנסי  ארצות הברית

 דמעמפיס

 הרב נטע צבי גרינבלט

 

5449 PECAN 

GROVE LANE 

MEMPHIS 

TN 38120 

U.S.A 

 טלפון: 

001-9017672263 

 001-9017613788פקס: 

 מייל: 

 greenblatt@earthlink.net 

 yoylik@gmail.com 

ניו  –ליקווד  ארצות הברית

 ג'רסי

 דב קאהןהרב  בית דין מישרים

 הרב משה זאב פלדמן

 

625 FOREST 

AVENUE, 

LAKEWOOD 

N.J 08701 

 U.S.A. 

 טלפון: 

001-7329053388 

 נייד:

001-7322325064 

 001-7329055880פקס: 

 rdt@maysharim.org מייל: 

 -מאסטשוצסס ארצות הברית

 בוסטון

 

בית דין צדק 

ע"י ועד דבאסטאן 

הקהילות 

 דמאסאטשוסעס

 הרב אברהם יוסף הכהן פולק

 הרב בנימין סמואלס

 הרב אריה קלאפפר

 הרב יעקב יפה

 הרב שאול אפשטיין

 

177 TREMONT 

STREET 

BOSTON 

MASS. 02111 

U.S.A 

 

 טלפון:

001-6174262139 

 נייד:

001-6175135900 

 001-6174266268פקס: 

 tshanok@kvn613.org מייל: 

mailto:greenblatt@earthlink.net
mailto:yoylik@gmail.com
mailto:rdt@maysharim.org
mailto:tshanok@kvn613.org
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ועד הרבנים  מישגן ארצות הברית

 דדעטראיט

 הרב דניאל נוישטט

 הרב אלימלך סילברברג

 הרב חיים משה ברגשטיין

 הרב אהרון קוסטליץ

1877 W. 10 

MILE ROAD 101 

SOUTHFIELD 

MICHIGAN 

48075 

U.S.A. 

 טלפון:

001-2485595005 

 001-2485595202פקס: 

 מייל:

 dneustadt@cor.detroit.com 

בית דין לגיור  מנהטן ארצות הברית

 מנהטן

  הרב צבי שכטר

 הרב שלמה שרגא ריבאק

 

305 SEVENTH 

 THAVENUE 12

FLOOR 

 N.Y. 10001 

U.S.A. 

 טלפון:

001-2128079000 

 

הדין של הרב בית  ניו יורק ארצות הברית

 טנדלר

  UNION 653 הרב מרדכי טנדלר

ROAD, 

 NEW 

HEMPSTEAD 

NEW YORK 10977 

U.S.A. 

 טלפון:

001-9143544948 

 001-9143544948פקס: 

 הרב פנחס אליהו רבינוביץ בית דין עזר משפט ניו יורק ארצות הברית

 הרב משה אליעזר בלום

11 MIELE ROAD 

MONSEY  

N.Y. 10952 

U.S.A. 

 טלפון:

001-8454261315 

 

 הרב אליעזר שוארץ ק"ק אוהב צדק ניו יורק ארצות הברית

 הרב יצחק גרינפילד

 הרב יהודה סרנה

 

118  THWEST 95

STREET  

NEW YORK 

10025 

U.S.A. 

 טלפון:

001-2127495150 

 001-2126633635פקס: 

 

mailto:dneustadt@cor.detroit.com


 08/08/2019רשימה זו נכונה ליום ז' אב התשע"ט, 
 

 הרשימה הרשמית והמחייבת מופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל
 

 
 

 

בית דין דעת  ניו יורק ארצות הברית

 משפט

 הרב טוביה ווטנשטיין

 הרב יצחק שכנר

 הרב יעקב הכהן קטלנר

PO BOX 708 

TALLMAN N.Y. 

10982 

U.S.A. 

 נייד:

001-8456420630 

 ybysegal@aol.com מייל: 

 -ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

ועד הרבנים דאיסט 

 פלעטבוש

 EASTERN 824 הרב משה באגאמילסקי

PARKWAY  

BROOKLYN  

N.Y. 11213 

U.S.A. 

 טלפון: 

001-8453528444 

 נייד:

001-8454810340 

 001-8454252094פקס: 

 lena@ncfje.org מייל: 

ניו יורק  ארצות הברית

 מונסי

בית דין צדק שע"י 

 מכון להוראה

 הרב פנחס אליהו רבינוביץ'

 הרב שמעון גרטנר

 מרדכי באבדהרב 

 הרב דניאל גלדצלר

168 MAPLE AVE 

MONSEY 

N.Y. 10952 

U.S.A. 

 טלפון:

001-8543528444 

 נייד:

001-845810340 

 001-8454252094פקס: 

  baisdin@thejnet.com מייל:

 לץזהרב חנוך  בית דין כולל העזר  ארצות הברית

 

 

   

 -ניו יורק  הבריתארצות 

 מנהטן

בית דין צדק עין 

 משה

 הרב שלמה בן ציון הרבסט

 

Broadway 160 

SUITE 1011 

MANHATTAN 

10038 N.Y. 

U.S.A. 

 טלפון: 

001-2123850006 

 נייד: 

0019179137646 

 פקס:

001-2123850007 

mailto:ybysegal@aol.com
mailto:lena@ncfje.org
mailto:baisdin@thejnet.com
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ניו יורק  ארצות הברית

ברוקלין 

 פלטבוש

אגודת הרבנים 

דארצות הברית 

 דאמריקא

 הרב אריה רלב"ג 

 הרב חיים קראוס

 הרב אלימלך ליבוביץ

 הרב שלום בער שוחט

 הרב צבי רלב"ג

 ןהרב נפתלי סטולמ

1240 EAST 29ST 

BROOKLYN N.Y. 

U.S.A. 

11210 

 טלפון:

00-17182585596 

00-9172249676 

 001-7182580837פקס: 

 -ניו יורק  ארצות הברית

 קווינס

בית דין צדק 

 לעדות הספרדים

 קווינס

  EAST 4st 1340 הרב אליהו בן חיים

BROOKLYN  

N.Y. 11230 

U.S.A. 

 טלפון:

001-7183763434 

 נייד:

001-7187932886 

 001-7183761919פקס: 

ניו יורק  ארצות הברית

 קוויינס

בית דין צדק 

 דקווינס

 הרב פרץ שטיינברג

 הרב יצחק גאטליב

 הרב אלטר סקוירניק

 הרב חיים צבי שיקאוויץ

 הרב ראובן מרקוביץ

 הרב חיים שווארץ

 

AVE  th55 77 –141  

FLUSHING 

N.Y. 11367 

U.S.A. 

 001-7185209063פקס:  001-7185209060

 -ניו יורק  ארצות הברית

 מנהטן

בית דין דאמריקא 

של הסתדרות 

הרבנים דאמריקא 

RCA 

 הרב  מרדכי וויליג

 הרב מיכאל זילברמן

 הרב שלמה וויסמן

305 SEVENTH 

AVENUE 

FLOOR TH12  

N.Y. 10001 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2128079042 

 נייד:

001-646483118 

 001-2128079183פקס: 

מייל: 

 menahel@beth.din.org 

mailto:menahel@beth.din.org
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בית דין צדק  פילדלפיה ארצות הברית

לענייני אישות 

וערעורים 

דפילאדעלפיא 

 והגליל

 אהרון דוב בריזמןהרב 

 הרב יצחק לייזרובסקי

 

7952 AGION AVE. 

PHILADELPHIA 

PA 19111 

U.S.A. 

 טלפון:

001-21572551812 

 נייד:

001-2676257370 

 001-215635333152פקס: 

בית דין דמייאמי  פלורידה ארצות הברית

 ביטש

 הרב דוד לרפילד 

 הרב יצחק סלמר

 הרב יהודה קאווקס

990 N.E. 171 ST. 

NORTH MIAMI 

BEACH,  

FLORIDA 33162 

U.S.A. 

 טלפון:

001-3056513591 

001-3056531931 

 נייד:

001-7869421711 

 

 001-3056550396פקס: 

 -קליפורניה ארצות הברית

 לוס אנג'לס

בית דין צדק 

 הדקליפורני

 הרב שמואל אוחנה

 הרב עמרם גבאי

 הרב שמעון מאהפרי

13312 RURBANK 

BLVD. OAKS 

CA 91401 

U.S.A. 

 טלפון:

001-8189011598 

 נייד:

001-8182165730 

 001-8189011759פקס: 

 resamueloh@aol.comמייל: 

בית דין צדק דק"ק  לוס אנג'לס ארצות הברית

אגודת ישראל 

 דלוס אנג'לס

 טייכמןאברהם שלמה הרב 

 הרב שמואל נחמני

 הרב שניאור זלמן שמוקלר

345 NORTH LA 

BREA AVENUE 

LOS ANGELES, 

CALIFORNIA 

90036 

U.S.A. 

 טלפון:

00-3239358383 

 00-3233723574פקס: 

מייל: 

 rabbi.teichman@gmail.com

 

 –קליפורניה  ארצות הברית

 לוס אנג'לס

בית דין צדק 

 הדקליפארני

 הרב ניסים דוידי

 הרב אברהם יוניון

 זרגריהרב דוד 

 הרב יצחק סומרס

3780 WILSHIRE 

BLVD. SUITE 420 

LOS ANGELES 

CA  90010 

 טלפון:

001-2133893382 

 001-2132344558פקס: 

 runion@rccvaad.org מייל: 

mailto:rabbi.teichman@gmail.com
mailto:runion@rccvaad.org
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U.S.A. 

 

בית דין בית יוסף  ברוקלין ארצות הברית

 דבורו פארק

 הרב ראובן אלט

 הרב שמואל חיים גורביץ

 הרב אשר ברוך לנדאו

1427 49 STREET 

BROOKLYN N.Y. 

112119 

U.S.A 

 

 טלפון:

00-7184365146 

 

 

יורק  –ניו  ארצות הברית

 מנהטן

בית דין צדק של 

איגוד הרבנים 

 דאמריקא

הרב יהודה צבי הכהן 

 קורצראק

 

 

 TH3 WEST 16

STREET 

N.Y. 10011 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2122426420 

 007188717104פקס: 

 -וושינגטון  ארצות הברית

 סיאטל

הסתדרות הרבנים 

דסיאטל בית דין 

צדק מיסודו של 

הסתדרות הרבנים 

 דסיאטל

 הרב משה קטלניק

 הרב בן זקן 

 

5206 S. 

 MORGAN ST. 

SEATTLE 

WA 98118 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2067210970 

 0012067609469פקס: 

מייל: 

 rabbimyk@bcmhseattle.org

 

וושינגטון די  ארצות הברית

 סי

ועד הרבנים 

דוואשינגטון עיר 

 הבירה

 EASTERN 7826 הרב קלונימוס וינטר

AVE. 

WASHINGTON 

D.C. 20012 

U.S.A 

 טלפון:

001-2022916052 

 001-20229153פקס: 

mailto:rabbimyk@bcmhseattle.org
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 -אהיו ארצות הברית

 סינסנטי

 הרב ויינריב בית דין סינסיטי

 הרב דוד ספטנר

 הרב מאיר מינסטר

6442 STOVER 

AVENUE 

CINCINNATI 

OHIO 45237 

U.S.A. 

 טלפון: 

001-5135316654 

 נייד:

001-5132522255 

 001-5133965140פקס: 

 rabbibalk@fuse.net מייל: 

אתר: 

www.golfmanorsynagogue.

 org 

בית דין צדק מרכזי   אירופה

בנשיאות ועידת 

 רבני אירופה

 הרב חנוך ארנטרוי

 

55 SHIREHALL 

PARK, 

 LONDON NW4 

2QN 

ENGLAND 

 פקס: 00-442082022364

00-442082038942 

מייל: 

 dayan@eehrentreu.com 

בית דין מחזיקי  אנטוורפן בלגיה

 הדת

 הרב אליהו שטרנבוך

 הרב אברהם האניג

 הרב יצחק פולק

22 JACOB 

JACOB STREET 

ANTWERPEN 2018 

BELGIUN 

 טלפון:

00-3232335567 

00-3232320021 

 00-3232338797פקס: 

  m.hadass@skynet.be מייל:

בית דין מרכז רבני  בריסל בלגיה

 אירופה

 הרב ירמיהו מנחם כהן 

 )אב"ד בי"ד פריז לשעבר(

 הרב יעקב דוד שמאל

 הרב ברוך אוברלנדר

   

בית הדין המרכזי  פרנקפורט גרמניה

 למדינת אשכנז

ORD 

 הרב אפל

 הרב סרור

   

mailto:rabbibalk@fuse.net
http://www.golfmanorsynagogue.org/
http://www.golfmanorsynagogue.org/
mailto:dayan@eehrentreu.com
mailto:m.hadass@skynet.be
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בית דין צדק דק"ק  יוהנסבורג אפריקה דרום

יוהנסבורג 

 והמדינה

 הרב משה אהרון קורצטג

 הרב דוד מאיר אייזיקס

 הרב ברוך רפפורט

 דהרב צדוק סושר

 הרב דוד בדיל

 

58 OAKLANDS 

ROAD 

ORCHARDS 2192 

JOHANNESBURG 

P.O.B. 46559 

SOUTH AFRICA  

 טלפון:

00-270102142600 

 

 פקס: 

00-2700114854578 

00-270116407528 

 bethdin@uos.co.za מייל: 

 www.uos.co.za אתר: 

בית דין צדק  קייפטאון דרום אפריקה

קייפטאון דרום 

 אפריקא

 הרב משה אהרון קורצטג

 רפפורטברוך הרב 

 דזמונד צבי מייזלסהרב 

 הרב ראובן סויסה

 

P.O.B 549 

CAPETOWN 8000 

SOUTH AFRICA 

 טלפון:

00-27214616310 

 נייד:

00-270824259517 

 00-27214618320פקס: 

מייל: 

 bethdin@uoscape.co.za 

בית דין צדק דק"ק  אמסטרדם הולנד

 אמשטרדם

 ראב"ד– אריה רלב"גהרב 

 הרב אליעזר וולף

 

VEN DER 

BOECHORSTST 

REET 26 10RI BT 

AMSTERDAM 

HOLAND 

 טלפון:

00-31206460046 

 נייד:

00-19179691604 

 

 

 00-31206464357פקס: 

 rabbinaat@nihs.nl מייל: 

 aralbag@gmail.com 

 הרב בנימין יקובס מרכז רבני אירופה אמסטרדם הולנד

 

POSTBUS 7967 

1003 AD 

AMSTERDAM 

HOLAND 

 

 טלפון:

00-31208018495 

 

 00-31202018491פקס: 

mailto:bethdin@uos.co.za
http://www.uos.co.za/
mailto:bethdin@uoscape.co.za
mailto:rabbinaat@nihs.nl
mailto:aralbag@gmail.com
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הרבנות הראשית  איסטנבול טורקיה

בין דין צדק 

 איסטנבול

 הרב יצחק חליבה

 הרב יהודה אדוני

 הרב משה בנבינשתי

 הרב יצחק פרץ

 הרב יצחק אללוף

BEYOGLU 

YAMENICI SOK 

23 80500 

ISTANBUL 

TURKEY 

 

 

 טלפון:

00-

90212292435166 

 

 00-902122441980פקס: 

מייל: 

 info@musevciccmaati.com 

בית דין צדק דק"ק  ליאון צרפת

 ליאון

 טובול ההרב יחי

 דוד ועקניןהרב 

 הרב יואל ורטנשלג

BDL- 34 RUE 

D'ARME'NIE 

 LYON 69003 

FRANCE 

 טלפון:

00-33472846620 

 00-33478950947פקס: 

union-מייל: 

 rituelle@wunadoo.fr 

בית דין צדק דק"ק  מרסיי צרפת

 מרשילייא

 הרב ראובן אוחנה

 דרעי מרדכיהרב 

 משה שוואבהרב 

 הרב יצחק ישורון

C.I.M. 119 

 RUE BRETEUIL 

13006 

MARSEILLE 

FRANCE 

 

 טלפון:

00-33491374964 

 

 00-33491378390פקס: 

מייל: 

 annemarietaied@yahoo.fr 

בית דין צדק דק"ק  פריז צרפת

 פאריש והמדינה

 מרציאנואהרון הרב 

 אלפסידוד הרב 

 הרב משה כהן

 הרב שלמה אסוס

A.C.I.P 17 RUE ST. 

GEORGES 

PARIS 75009 

FRANCE 

 טלפון: 

00-33140822695 

 נייד:

00-33611597587 

 פקס:

00-33142850545 

mailto:info@musevciccmaati.com
mailto:union-rituelle@wunadoo.fr
mailto:union-rituelle@wunadoo.fr
mailto:annemarietaied@yahoo.fr
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בית דין צדק דק"ק  פריז צרפת

 פריז –החרדים 

 הרב מרדכי רוטנברג

 הרב יוסף שניאור

 חמוהרב מסעוד 

 

C.I.O.P. 10 RUE 

PAVEE 

PARIS 75004 

FRANCE 

 טלפון:

00-33142778151 

 נייד: 

00-33616360886 

 00-33148872629פקס: 

מייל: 

 ciopsamw@gmail.com 

בית דין צדק ק"ק  פריז צרפת

איחוד -עדת ישראל

 הרבנים

 הרב חיים יעקב שלאמע

 ירמיה מ. כהןהרב 

 הרב דוד שושנה

 הרב יעקב חביב

72 RUE DE 

PARIS 94220, 

CHARENTON 

FRANCE 

 טלפון:

00-33177503084 

 נייד:

00-33634360576 

 מייל: 

Ihoud.harabonim@gmail.c

 om 

בית דין צדק  שטרסבורג צרפת

 שטרסבורג והמחוז

 מיכאל שמערלאהרב 

 הרב ראובן קוריאט

 הרב אברהם יהודה היימן

1A MIRSCHLER 

STRASBOURG 

FRANCE 

 טלפון:

00-3338825459 

 00-33676663נייד: 

 מייל:

 rabbin.szmerla@cibir.fn 

בית דין צדק דק"ק  וונקואוור קנדה

וונקואוור בריטיש 

 קנדה ולומביהק

 הרב אילן עקוקא

 הרב חנניה רוזנבלט

401-1037 WEST 

BROADWAY 

VANCOUVER BC, 

V6H 1E3 

CANADA 

 

 טלפון:

001-6047311803 

 

 001-6047311804פקס: 

ועד הרבנים  טורונטו קנדה

 שטאראנטא

 5937BATHURST הרב אלישע שוחט

STREET, UNIT 3, 

TORONTO 

M2R1Y8 

CANADA 

 

 טלפון:

001-4167819676 

 נייד:

001-4162223517 

 001-4162292167פקס: 

  kogan770@gmail.comמייל:

mailto:ciopsamw@gmail.com
mailto:Ihoud.harabonim@gmail.com
mailto:Ihoud.harabonim@gmail.com
mailto:rabbin.szmerla@cibir.fn
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בית דין  מונטריאול קנדה

 דמאנטריאל

 הרב יהונתן בנימין וייס

 הרב דוד צאבח

 הרב דוד רפאל בנון

 הרב יהושע הערשל קויפמן

 הרב יחיאל מאיר הכהן כץ

 הרב וולף בער למרנער

 הרב דוכער הכהן סגל

 הרב יואל חנן ונגר

6825 PECARIE 

AVE. 

MONTREAL 

H3W 3E4 

QUEBEC 

CANADA 

 

 טלפון:

001-5147396363 

 נייד:

001-5148868044 

 פקס:

001-5147397024 

 ravbweiss@mk.ca מייל: 

 הרב פנחס גולדשמיט בית דין מוסקבה מוסקבה רוסיה

 הרב משה לבל

 דוד יושובייבהרב 

BOLSHOIY 

SPASOGLINISHEVSKY, 

10 

MOSCOW 101000 

RUSSIA 

 טלפון: 

007-4956234788 

 007-4956234186פקס: 

 bethmion@mero.su מייל: 

 din@rabbi.ru-Beis 

הראשית הרבנות  מוסקבה רוסיה

 רוסיהל

הרב שלמה דובער פנחס 

 לאזר

 הרב שניאור זלמן הכהן קאהן

 הרב ישראל בארנבאום

 

 ND2

VISHELAVTSEV 

PER. 5A, 

MOSCOW 127018 

RUSSIA 

 טלפון:

007-4956180001 

00-74952312777 

 007-4956026750פקס:  

00-74952313888 

 www.ravvinat.ru  אתר:  

בית דין קהל עדת  ציריך שוויץ

 ישורון

 BRANDSCHENK הרב משה חיים לוי

ESTALG 14 

ZURICH 8002 

SWITZERLAND 

 טלפון:

0041-0432430530 

 נייד:

00-41793969579 

 0041-0432430531פקס: 

בית דין צדק דק"ק  ציריך שוויץ

 אגודת אחים

 הרב שאול בריש

 הרב משה חיים שמרלר

ERIKA ST. 8 

ZURICH 8003 

SWITERLAND 

 טלפון:

0041-444637920 

 

mailto:ravbweiss@mk.ca
mailto:bethmion@mero.su
mailto:Beis-din@rabbi.ru
http://www.ravvinat.ru/
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בית דין צדק דק"ק  גענף שוויץ

 מחזיקי הדת

 הרב אברהם יפה שלזינגר

 הרב אליהו אולמן

 הרב חנניה ליברמן

69 RUE DU 

RHONE CH 1207 

GENEUE 

SWITERLAND 

 טלפון:

00-41227862589 

 נייד:

00-41227862631 

 

 

 

 

 

 

 BDAו RCA דין בארצות הברית הנמצאים תחת פיקוח הרשימת בתי 

 

 

 דרום מזרח

 

 רב שלמה שרגא רייבק, יו"ר זמני

 

 ענף אטלאנא 

 

 רבי חיים סטאר

 רב אילן דניאל פלדמן

 רב כרמי דוד אינגבר

 הרב מרדכי שמעון ברגר

 רב יצחק ניו

 

 ענף דאללאס 
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 חנא שבתי וואלק, מנהלרב 

 רב חיים יהושע כהן

 דל דוברארווסקינעמנחם מהרב 

 

 וושינגטון הבירה ובולטימור

 

 

 הרב שמואל סילבר

 הרב גדליה בנימין וואלס

 הרב ארי פנחס ישראל

 הרב יצחק זאב מילאן

 הרב דוד פראסט

 

 RCC –לוס אנג'לס 

 

 הרב אברהם מיכאל יוניון, יו"ר מנהל

 הרב שלום טנדלר

 הרב אשר זעליג בירון

 הרב נחום סאור

 הרב יצחק אדלרסטין

 הרב דוד רוח

 

 מונטריאול

 

 הרב מיכאל וויטמאן, יו"ר

 הרב חיים שטינמאץ
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 הרב משה צבי ג'בלון

 הרב שחר אורנשטיין

 

 מיאמי

 

 הרב אפרים חיים גולדברג, יו"ר בפועל

 הרב יהושע גלעד פלוג

 הרב יחזקאל נחום ביקסון

 הרב אליהו מאיר דיווס

 הרב יוסף ווינשטאק

 

 

 מנהטן

 

 הרב צבי שכטר, יו"ר

 הרב צבי רם, מנהל

 הרב מרדכי וויליג

 הרב שלמה שרגא רייבק

 הרב יוסף בלאו

 הרב יצחק צבי בעריש ראפפ

 הרב אהרון נפתלי אומן

 הרב שלמה הוכברג

 הרב נתן גדעון נפתלי הלוי טורק

 הרב יעקב יואל קרימאיר

 הרב גדעון שלוש

 הרב אליעזר שוורץ
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 הרב יחזקל לוקשטיין

 הרב יעקב שולמן

 ווילדסהרב מנחם 

 הרב אריה סקאקלאוו

 הרב שמואל מרקוס

 הרב אשר בוש

 הרב דוד דוב בראן

 

 ניו ג'רסי הצפונית

 

 הרב שמואל אריה הלוי פרוזאנסקי, יו"ר

 הרב מנחם מנעדל טויבאס

 הרב יעקב נויברגר

 הרב צבי סובולסקי

 הרב שלום ישראל בלום

 הרב אליעזר ליפא ראטוואקס

 הרב פנחס אליעזר וויינברגר

 כהןהרב חיים תנחום 

 הרב מרדכי פיורשטיין

 הרב יהושע בלעס

 

 סיאטל

 

 הרב משה יעקב קלטניק, יו"ר ומנהל

 הרב שלמה מימון

 הרב יחזקאל זושא קארנפעלד
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 הרב לשום בער לויטאן

 הרב מרדכי פארקש

 הרב רון עמי מאירס

 הרב יהודה דרדיק

 

 סינסינטי

 

 הרב חנן ניסן בלאק, יו"ר

 מנסטערהרב מאיר ליב 

 הרב דוד אליעזר ספטנר

 הרב אברהם ווינרעב

 

 פיטסבורג

 

 הרב לוי לאנגר, יו"ר

 הרב שמעון סילווער

 הרב אהרון צבי ילקוט 

 הרב דניאל אלחנן ווסרמן

 הרב יוסף ראזנברג

 

 קליוולנד

 

 רבי משה אליעזר גרנטשטיין, יו"ר

 הרב גדליה שמעון זלטן

 הרב בנימין בלאו
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 CRC –שיקאגו 

 

 גדליה שוורץ, יו"רהרב 

 הרב יונה ריס, אב"ד

 הרב אברהם אברמסון, מנהל

 הרב יעקב פראנק

 הרב הרצל יצחק

 הרב יוסף שאנוויץ
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