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בעולם לגיטין מוכרים דין בתי רשימת  

 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 

VINNA 1020 

AUSTRIA 

 טלפון:

-00

43676848004470

0 

 

 פקס:

4319421319-00  

 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:

61295255186-00  

 נייד:

613419857811-00  

61295255163-00פקס:    

  registar@mdb.net.auמייל: 

בית דין צדק דק"ק  סידני אוסטרליה

 סידני והמדינה

 הרב יהורם אולמאן

 הרב משה גוטניק

שריקימיכאל הרב   

25 O'BRIEN St., 

BONDI BEACH 

NSW. 2026 

AUSTRALIA 

 טלפון:

61293652777-00  

61293006279-00  

 נייד:

 61414770250-00  

61293655506-00פקס:   

  ulman@tpg.com.auמייל: 

צפון  בית דין דק"ק מילאנו איטליה

 ומרכז איטליה

 הרב לאראס יוסף

ארביבהרב אלפונסו פדהצור   

 הרב גד אלדד הלוי

VIA DAZZA 48 

20144 

MILANO 20144 

ITALY  

 טלפון:

390248593560-00  

 נייד:

393395348-00  

390248593560-00פקס:   

מייל: 

Esceunnak@gmail.com  

mailto:hotoveli@msn.com
mailto:registar@mdb.net.au
mailto:ulman@tpg.com.au
mailto:Esceunnak@gmail.com
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י שמואל דהרב  

 סייני 

הרב גד אלדד 

 הלוי

הרב אברהם 

 פונארו

בית דין צדק דק"ק  רומא

 רומא

 LUNGOTEVERE 

CENCI 

SINAGOGA  

00186 ROMA  

ITALY 

 טלפון:

00- 

390668400651/2 

 

390668400655-00פקס:   

מייל: 

unfficio.rabbinico@romaeb

raice.it  

בית דין צדק חברת  לונדון אנגליה

 בני ישראל

 הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין

 הרב משה אלזס

למןרהרב חיים זונדל פ  

 הרב יונתן הול

 65 WATFORD 

WAY, HENDON 

LONDON NW4 

AQ3 

ENGLAND 

טלפון:   

442082022263-00  

442082030610-00פקס:   

 info@kfkosher.orgמייל: 

        www.kfkosher.org  אתר: 

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

בית דין צדק מרכזי   אירופה

בנשיאות ועידת 

 רבני אירופה

 הרב חנוך ארנטרוי

 

 442082022364-00   

 בית דין צדק מרכזי בריסל אירופה

בנשיאות מרכז 

 רבני אירופה

 הרב ירמיה מנחם כהן

 הרב יעקב דוד שמאהל

 הרב ברוך אוברלנדר

Rue Du cornet 

22. Brussels 

1040. 

 Belgium 

0528501999  

בית דין צדק  לונדון אנגליה

 לונדון והמדינה

געלליהרב מנחם   

 הרב יהונתן אברהמס

 הרב שמואל סיימנס

 הרב אהרון בינשטאק 

305 BALLARDS 

LANE LONDON 

N1218 GB 

ENGLAND 

 טלפון:

442083436270-00  

 

442083436257-00פקס:   

 info@bethdin.org.uqמייל: 

mailto:unfficio.rabbinico@romaebraice.it
mailto:unfficio.rabbinico@romaebraice.it
mailto:info@kfkosher.org
http://www.kfkosher.org/
mailto:info@bethdin.org.uq
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 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:

442072892573-00  

442072892709-00פקס:   

מייל: 

isaacabraham@spsun.org.u

q  

התאחדות קהילת  לונדון אנגליה

 החרדים "כדתייא"

 הרב אפרים פדאווא

 הרב שלום פרידמן

 הרב אהרון דוד דונר

 הרב דוד גרינהוייז

 הרב יוסף יהודה וייס

 הרב זאב פלדמן

 הרב לוי יצחק רסקין

140 STAMFORD 

HILL 

LONDON N16 

6QT 

ENGLAND 

 טלפון:

442088026886-00  

442088096590-00פקס:   

דין לידסבית  לידס אנגליה  הרב  יהודה רפסון  

 הרב סעדיה עמור

411 HARROGATE 

RD. 

LEEDS LS17 7BY 

ENGLAND 

 טלפון:

443112696902-00  

441132942485-00פקס:   

בית דין דק"ק  מנצ'סטר אנגליה

 מנשסתר

 הרב יהודה אשר שטיינר 

 הרב גבריאל קרויס

 הרב יצחק ברגר

 

BURY OLD ROAD 

M7 4QY 

MANCHESTER 

ENGLAND 

 טלפון: 

441617409711-00  

441617214249-00פקס:   

 info@mbd.org.uk מייל:

  www.mbd.org.ukאתר: 

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

איירסבואנוס  ארגנטינה הרה"ר ליהודי  

ארגנטינה בית דין 

צדק דקהילת 

'הרב דוידוביץ  

 

PASTEUR 6338 

PISO 

 טלפון:

541149598890-00  

541149598830-00  

541149598830-00פקס:   

mailto:isaacabraham@spsun.org.uq
mailto:isaacabraham@spsun.org.uq
mailto:info@mbd.org.uk
http://www.mbd.org.uk/
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בואנוס איירס 

 והמדינה

COD. POS.1056 

C.A.B.A BUENOS-

AIRES 

ARGENTINA 

 נייד:

5491154297647-00  

מייל: 

superior.rabinato.r.a@amia

.org.ar  

 

בית דין של יוסף  בואנוס איירס ארגנטינה

 יצחק פייגלשטוק

 הרב יוסף יצחק פייגלשטוק

 הרב לוי יצחק פרמן

שטייןרוהרב נפתלי ב  

הרב שי פרוינדליך   

2 PISO. CAP 

AGUERO 1164 

BUENOS-AIRES 

ARGENTINA 

 טלפון:

541149619613-00  

54149619475-00פקס:   

  yoseff@yoseff.comמייל: 

 -אוהיו  ארצות הברית

 קליבלנד

בית דין שע"י 

מרכז הרבנים 

 דקליבלנד

 הרב יהודה בלום

חיים יהודה הרב ישראל 

 גרומר

 

23794 

WENDOVER DR. 

BEACHOOD, 

OHIO 44122, 

U.S.A. 

 

 טלפון:

4091921216-001  

 

3828772216-001פקס:   

  rabbi@yiqc.orgמייל: 

 -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:

3523431-845-001  

8453230630-001  

6147389224-001פקס:   

מייל: 

mwolmark@optonline.net 

 

 -אילינוי  ארצות הברית

 שיקאגו

בית דין אגודת 

 ישראל דשיקאגו 

 

 הרב שמואל פירסט

 הרב מרדכי טרקטאוב

כהןהרב ישראל   

6100 NORTH 

DRAKE AVE. 

CHICAGO 

 ILL 60659 

 טלפון:

5394241-773-001  

7735391208-001פקס:   

 

mailto:superior.rabinato.r.a@amia.org.ar
mailto:superior.rabinato.r.a@amia.org.ar
mailto:yoseff@yoseff.com
mailto:rabbi@yiqc.org
mailto:mwolmark@optonline.net
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U.S.A 

-אילינוי ארצות הברית

 שיקאגו

מרכז הרבנים 

 דשיקאגו

 הרב משה סולוביצ'יק

 הרב צבי ברגר

 הרב אהרון שמאל

5665 N. JERSEY 

CHICAGO 

ILL 60659 

U.S.A 

 טלפון:

7732679055-001  

  8472051967-001פקס:

 -אילינוי  ארצות הברית

 שיקאגו

מועצת הרבנים 

 דשיקאגו

 הרב יונה ריס

 

2701 W. 

HOWARD 

CHICAGO 

ILL 60645 

U.S.A 

 טלפון:

 7734653900-001  

 נייד:

3773793370-001  

7734656632-001פקס:   

 מייל: 

abramson@crcweb.org  

ג'ורג'יה  ארצות הברית

 אטלנטה

 הרב שמואל כאשכרמן ק"ק נר המזרח

 הרב רפאל ווקמן

 הרב דוד קייזר

 

1340 HOLLY 

LANE 

ATLANTA 

GEORGIA 30329 

U.S.A. 

 טלפון:

4043159020-001  

 נייד:

4046060468-001  

4043158829-001פקס:   

מייל: 

rabbikhoshkerman@bellso

uth.com  

-מאסטשוצסס ארצות הברית  

 בוסטון

 

בית דין צדק 

דבאסטאן ע"י ועד 

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:

6174262139-001  

 נייד:

6175135900-001  

6174266268-001פקס:   

  tshanok@kvn613.orgמייל: 

 –וויסקונסין  ארצות הברית

 מילווקי

בית דין צדק 

 דמילוואקי

 הרב מנחם מנדל סנדרוביץ

נחמן לויןהרב   

 הרב יחיאל מיכל טווערסקי

 הרב יהושע עלי סמיט

5007 WEST 

KEEFE AVENUE 

MILWAUKEE 

WISCONSIN 

 טלפון:

4148734398-001  

4144457831-001  

 נייד:

4144477915-001פקס:   

 

mailto:abramson@crcweb.org
mailto:rabbikhoshkerman@bellsouth.com
mailto:rabbikhoshkerman@bellsouth.com
mailto:tshanok@kvn613.org
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53216 

U.S.A 

4142348635-001  

 -וושינגטון  ארצות הברית

 סיאטל

הסתדרות הרבנים 

בית דין  דסיאטל

צדק מיסודו של 

הסתדרות הרבנים 

 דסיאטל

 הרב משה קטלניק

 הרב בן זקן 

 

5206 S. 

 MORGAN ST. 

SEATTLE 

WA 98118 

U.S.A. 

 טלפון:

2067210970-001  

0012067609469פקס:   

מייל: 

rabbimyk@bcmhseattle.org  

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

ממפיס -טנסי  ארצות הברית ועד הקהילות  

 דמעמפיס

 הרב נטע צבי גרינבלט

 

5449 PECAN 

GROVE LANE 

MEMPHIS 

TN 38120 

U.S.A 

 

 טלפון: 

9017672263-001  

9017613788-001פקס:   

 מייל: 

greenblatt@earthlink.net  

בית הכנסת בית  מישגן דטרויט ארצות הברית

 תפילה

 הרב ישראל מנחם לוין

 הרב שמעון גולדברג

 הרב אשר אייזנברג

 

15558 GEROGE  

WASHINGTON 

SOUTHFIELD MI. 

48075 

U.S.A. 

 טלפון:

2485576680-001  

 נייד: 

2487054504-001  

2489688613-001פקס:   

  chanielvn@yaho.comמייל: 

מרילנד  ארצות הברית

 בולטימור

בית דין מיוחד 

לענייני אישות 

 דמתא

 הרב ירמיהו בניוביץ

 הרב יוסף ברגר

 הרב יוסף רוטנברג

 הרב איתן ענגלאנדער

407 YESHIVA 

LANE 

BALTIMORE MD 

21208 

U.S.A. 

 טלפון:

4104842058-001  

 נייד:

4437994794-001  

801289163-001פקס:   

  yahud@juno.com מייל:

mailto:rabbimyk@bcmhseattle.org
mailto:greenblatt@earthlink.net
mailto:chanielvn@yaho.com
mailto:yahud@juno.com
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 -ניו ג'רסי   ארצות הברית

 אליזבט

 הרב טייץ בית דין דאליזבעט

 הרב חיים ג'קטר

 הרב יעקב ליכטר

330 ELMORA 

AVENUE,  

ELIZABETH, 

 NEW JERSEY 

07208 

U.S.A. 

 טלפון:

2018371929-001  

9083554850-001  

 נייד:

9177672490-001  

9082895245-001פקס:   

        2018334342-001  

 hmjachter@msn.comמייל: 

 

 -ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

בית דין דק"ק 

 –הייטס קראון 

 חב"ד

 הרב אזדאבא אברהם

 הרב שאווי

 הרב סגל

 הרב בראון

788 EASTERN 

PKWY. 

BROOKLYN N.Y 

11213 

U.S.A 

 טלפון:

7186048000-001  

 נייד:

6463425588-001  

7182210103-001פקס:   

ניו  –ברוקלין  ארצות הברית

 יורק

 בית דין צדק 

 קב הישר 

 הרב יוחנן טווערסקי 

פאלמאןהרב שלמה אברהם   

 הרב יעקב מנחם שטייף דיין

1279 45th ST. 

BROOKLYN 

N.Y. 11219 

U.S.A. 

 טלפון: 

9176765530-001  

7188530406-001פקס:   

 halacha4@gmail.comמייל: 

 

ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

קהל בני משה 

 מעזיבוזש

ביק הרב רבקם יהושע העשל  1547-55TH 

STREET 

BROOKLYN N.Y 

U.S.A. 

 טלפון:

7188542617-001  

 נייד:

7186377784-001  

7188516111-001פקס:   

ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

בית דין צדק 

דפלעטבוש ועד 

 הרבנים

 CONEY 1575 הרב אלימלך בלוט

ISLAND AVENUE 

BROKKLYN 

11230 N.Y. 

U.S.A. 

 טלפון:

7189516262-001  

7189518510-01פקס:   

mailto:hmjachter@msn.com
mailto:halacha4@gmail.com
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ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

ועד הרבנים דאיסט 

 פלעטבוש

 EASTERN 824 הרב משה באגאמילסקי

PARKWAY  

BROOKLYN  

N.Y. 11213 

U.S.A. 

 

 טלפון: 

8453528444-001  

 נייד:

8454810340-001  

8454252094-001פקס:   

  lena@ncfje.orgמייל: 

 –ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

בית דין צדק של 

התאחדות הרבנים 

 דארה"ב וקנדה

 הרב מנחם זכריה זילבר

 

 

85 DIVISION AVE. 

BROOKLYN N.Y 

11211 

U.S.A. 

 טלפון:

-001

7183846765/6 

 

7184865574-001פקס:   

יורק ניו  ארצות הברית

 ברוקלין

בית דין צדק של 

אמריקא לעדות 

 הספרים

 EAST 9TH 1554 הרב אשר חשואל

STREET 

BROOKLYN N.Y 

11230 

U.S.A. 

 

 טלפון:

7183826036-001  

7183753418-001פקס:   

ניו יורק  ארצות הברית

 ברוקלין

בית דין צדק שע"י 

 כולל בית תלמוד

 הרב ישראל רוטה

 הרב יצחק שטיין

שטרןהרב שלמה   

 הרב משה רוטה

1556 53RD ST. 

BROOKLYN N.Y. 

11219 

U.S.A. 

 טלפון:

-001

7187587533613 

 פקס:

7184360846-001  

ניו יורק  ארצות הברית

 מונסי

בית דין צדק 

מיסודו של כולל 

 הרבנים

הרב שמואל יהודה ליב 

 לנדסמן

 הרב נתנאל סומר

P.O.B 144 

MONSEY N.Y. 

10952 

 טלפון:

8453565379-001  

 נייד:

8453566859-001פקס:   

mailto:lena@ncfje.org
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 הרב שלמה זלמן קאופמן

 הרב אליעזר רוטנברג

מלר הרב חיים  

U.S.A. 8455483133-001  

 

ניו יורק  ארצות הברית

 מונסי

בית דין צדק שע"י 

 מכון להוראה

 הרב פנחס אליהו רבינוביץ'

 הרב שמעון גרטנר

 הרב מרדכי באבד

 הרב דניאל גלדצלר

168 MAPLE AVE 

MONSEY 

N.Y. 10952 

U.S.A. 

 טלפון:

8543528444-001  

 נייד:

845810340-001  

8454252094-001פקס:   

  baisdin@thejnet.com מייל:

 –ניו יורק  ארצות הברית

 מנהטן

בית דין צדק עין 

 משה

 הרב שלמה בן ציון הרבסט

 הרב דוד יעקב רדינסקי

פיינשטייןהרב  הרשל   

 הרב גדליה שווארץ

Broadway 160 

SUITE 1011 

MANHATTAN 

10038 N.Y. 

U.S.A. 

 

 טלפון: 

212941006-001  

 נייד: 

0019179137646 

 פקס:

2123850007-001  

ניו יורק  ארצות הברית

 מונסי

 בית דין סיסקו

 

 

 .GROVE ST 76 הרב משה אליעזר בלום

 P.O.B. 618 

MONSEY 

 NEW YORK 

10952  

U.S.A. 

 טלפון:

8455962353-001  

 פקס:

7182282454-001  

מייל: 

office@baisdinofsiksa.com  

יורק  –ניו  ארצות הברית

 מנהטן

בית דין צדק של 

איגוד הרבנים 

 דאמריקא

הרב יהודה צבי הכהן 

 קורצראק

 

3 WEST 16TH 

STREET 

N.Y. 10011 

U.S.A. 

 טלפון:

2122426420-001  

007188717104פקס:   

mailto:baisdin@thejnet.com
mailto:office@baisdinofsiksa.com
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ניו יורק  ארצות הברית

 פלטבוש

 ברוקלין

אגודת הרבנים 

דארצות הברית 

וקנדה דאמריקא  

 הרב אריה רלב"ג 

 הרב חיים קראוס

 הרב אלימלך ליבוביץ

1240 EAST 29 

STREET 

BROOKLYN, 

NEW YORK 

11210 

U.S.A. 

 טלפון:

0017182585596 

2580837718-001פקס:   

ניו יורק  ארצות הברית

ברוקלין  

 פלטבוש

אגודת הרבנים 

דארצות הברית 

וקנדה דאמריקא  

 הרב מנחם צבי רלב"ג

שוחטשלום בער הרב   

 הרב אלימלך ליבוואטיש

 הרב עובדיה פבי

1240 EAST 29 

STREET 

BROOKLYN, 

NEW YORK 

11210 

U.S.A. 

 נייד:

19172249676-00  

 

 -יורק  ניו ארצות הברית

 קווינס

בית דין צדק 

 לעדות הספרדים

 קווינס

 טלפון:  הרב אליהו בן חיים

7183763434-001  

 נייד:

7187932886-001  

7183761919-001פקס:   

ניו יורק  ארצות הברית

 קווינס

בית דין צדק דקיו 

 גראנדס

 הרב משה יואל וואלקין

 

118-30rd AVENUE 

KEW GARDENS 

N.Y. 11367 

U.S.A. 

 טלפון: 

7184411751-001  

 נייד:

3473284672-001  

7184412424-001פקס:   

ניו יורק  ארצות הברית

 קוויינס

בית דין צדק 

 דקווינס

 הרב פרץ שטיינברג

 הרב יצחק גאטליב

 הרב אלטר סקוירניק

 הרב חיים צבי שיקאוויץ

141 – 55 77th  AVE 

FLUSHING 

N.Y. 11367 

U.S.A. 

7185209060-001 7185209063-001פקס:    
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 הרב ראובן מרקוביץ

 הרב חיים שווארץ

 -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 

 12TH FLOOR 

N.Y. 10001 

U.S.A. 

 טלפון:

0002128079-001  

 נייד:

646483118-001  

2128079183-001פקס:   

  menahel@beth.din.orgמייל: 

בית דין צדק  פילדלפיה ארצות הברית

לענייני אישות 

וערעורים 

דפילאדעלפיא 

 והגליל

 הרב אהרון דוב בריזמן

 הרב יצחק לייזרובסקי

 

7952 AGION AVE. 

PHILADELPHIA 

PA 19111 

U.S.A. 

 טלפון:

7220239215-001  

 נייד:

2676257370-001  

7222839215-001פקס:   

   brisman18@aol.comמייל: 

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

בני הספרדים  פלורידה ארצות הברית

 שעיר שלום

 הרב יהודה בן חמו

 הרב יצחק כהן

 הרב יוסף עוזיאל

3670 STIRLING 

ROAD 

FORT 

LAUDERDALE 

 FL. 33312 

U.S.A. 

 טלפון:

9549839981-001  

 נייד:

9547324103-001  

9549643857-001פקס:   

 מייל:

bnaishalom@bellsouth.net  

mailto:menahel@beth.din.org
mailto:brisman18@aol.com
mailto:bnaishalom@bellsouth.net
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 מיאמיבית דין  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:

3056513591-001  

3056531931-001  

 נייד:

7869421711-001  

3056550396-001פקס:   

מייל: 

yaungisrael305@bellsouth.

net  

בית דין צדק  פלורידה ארצות הברית

פלורידהד'דרום   

 הרב מנחם מענדל סנדרוביץ'

 הרב עלי יהושע סמיט

3767 CHASE 

AVENUE MIAMI 

BEACH 

FLORIDA 33140 

U.S.A. 

 טלפון:

3055328991-001  

 נייד:

3053182366-001  

3055328925-001פקס:   

 geirusdb@gmail.comמייל: 

 -קליפורניה ארצות הברית

 לוס אנג'לס

בית דין צדק 

 דקליפורניא

 הרב שמואל אוחנה

 הרב עמרם גבאי

 הרב שמעון מאהפרי

13312 RURBANK 

BLVD. OAKS 

CA 91401 

U.S.A. 

 טלפון:

8189011598-001  

 נייד:

8182165730-001  

8189011759-001פקס:   

 resamueloh@aol.comמייל: 

קליפורניה  ארצות הברית

 לוס אנג'לס

בית דין צדק דק"ק 

 אגודת ישראל 

 דלוס אנג'לס

הרב אברהם שלמה הלוי 

 טייכמאן

 הרב שמואל שוורץ

 הרב שמואל נחמני

 הרב שניאור זלמן שמוקלר

345 NORTH LA 

BREA AVENUE 

LOS ANGELES 

CALIFORNIA 

90056 

U.S.A 

 טלפון:

3239358383-001  

4803934655-001פקס:   

מייל: 

office@kehillakosher.org  

 –קליפורניה  ארצות הברית

 לוס אנג'לס

בית דין צדק 

 דקליפארניא

 הרב ניסים דוידי

 הרב אברהם יוניון

 הרב דוד זרגרי

 הרב יצחק סומרס

3780 WILSHIRE 

BLVD. SUITE 420 

LOS ANGELES 

CA  90010 

 טלפון:

2133893382-001  

2132344558-001פקס:   

  runion@rccvaad.orgמייל: 

mailto:yaungisrael305@bellsouth.net
mailto:yaungisrael305@bellsouth.net
mailto:office@kehillakosher.org
mailto:runion@rccvaad.org
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U.S.A. 

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

בית דין צדק של  אנטוורפן בלגיה

הקהילה היהודית 

שומרי הדת 

 אנטוורפן

 הרב דוד ליברמן

 הרב יעקב דוד שמאל

 

35 

TERLISTSRAAT 

ANTWERPEN 

2018 

BELGIUN 

 טלפון:

3232320187-00  

3232263123-00פקס:   

-info@shomreמייל: 

hadas.be 

 www.shomre-hadas.be  

בית דין מחזיקי  אנטוורפן בלגיה

 הדת

 הרב אליהו שטרנבוך

 הרב אברהם האניג

 הרב יצחק פולק

22 JACOB 

JACOB STREET 

ANTWERPEN 

2018 

BELGIUN 

 טלפון:

3232335567-00  

3232320021-00  

3232338797-00פקס:   

  m.hadass@skynet.be מייל:

בית דין מרכז רבני  בריסל בלגיה

 אירופה

 הרב ירמיהו מנחם כהן 

 הרב יעקב דוד שמאל

 הרב ברוך אוברלנדר

RUE OU CORNET 

22 BRASSELE 

1040 

BELGIUN 

  

פאולו-סאן ברזיל  הרב אליהו הבלין ועד רבני אנ"ש 

 הרב מרדכי יחיאל גרצנשטיין

 הרב אהוד קווין

  הרב דניאל אשכנזי

RUA MELO 

ALVES 580 

SAO PAULO  

BRASIL 

 טלפון:

551130813081-00  

 נייד:

551181815780-00  

551130609778-00פקס:   

 מייל:

mguertzenstein@gmail.co

m   

 הרב ברוך אליהו וולט בית דין סאן פאולו סאן פאולו ברזיל

 

RUA OSCAR 

FREIRE 57 4 

ANDER CEP 

 01426 – 001 

 טלפון:

551133315642-00  

 נייד:

551199744318-00  

55113335642-00פקס:   

  ravvalt@hotmail.com מייל:

mailto:info@shomre-hadas.be
mailto:info@shomre-hadas.be
http://www.shomre-hadas.be/
mailto:m.hadass@skynet.be
mailto:mguertzenstein@gmail.com
mailto:mguertzenstein@gmail.com
mailto:ravvalt@hotmail.com


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

 
 

 הרשימה הרשמית והמחייבת מופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל
 

 

SAO PAULO 

BRAZIL 

 

 הרב אליעזר שטאובר רבנות ריו דה ז'נרו ריו דה ז'נרו ברזיל

 

RUA CAPELAO 

ALVARES DA 

SILVA15 CAP 

22041 090  

 RIO DE JANERO 

BRAZIL  

 טלפון:

552122356247-00  

 נייד:

55219996-00  

552122363922-00פקס:   

מייל: 

eliezerstauber@yahoo.com.

br  

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

בית דין צדק דק"ק  יוהנסבורג דרום אפריקה

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:

270102142600-00  

 

 פקס: 

2700114854578-00  

270116407528-00  

  bethdin@uos.co.zaמייל: 

  www.uos.co.zaאתר: 

בית דין צדק דק"ק  אמסטרדם הולנד

 אמשטרדם

 הרב אריה רלב"ג

 הרב אליעזר וולף

 הרב רפאל אייפרס

VEN DER 

BOECHORSTST 

REET 26 10RI BT 

AMSTERDAM 

HOLAND 

 טלפון:

31206460046-00  

 נייד:

31629099235-00  

 

31206464357-00פקס:   

  rabbinaat@nihs.nlמייל: 

הרבנות הראשית  קראקס ונצאולה

של הקהילה 

 הרב יצחק הכהן

 הרב אבי אמסלם

AV. PRINCIPAL 

DE MARIPEREZ 

 טלפון:

582125777141-00  

 נייד:

582125747979-00פקס:   

מייל: 

secrabinico@aiv.org.ve  

mailto:eliezerstauber@yahoo.com.br
mailto:eliezerstauber@yahoo.com.br
mailto:bethdin@uos.co.za
http://www.uos.co.za/
mailto:rabbinaat@nihs.nl
mailto:secrabinico@aiv.org.ve
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הספרדית 

 בונצואלה

AL PARQUE 

P.O.B. 3861 

CARACAS 1010 

VENEZUELA 

584126266212-00  

הרבנות הראשית  איסטנבול טורקיה

בין דין צדק 

 איסטנבול

 הרב יצחק חליבה

 הרב יהודה אדוני

 הרב משה בנבינשתי

יצחק פרץהרב   

 הרב יצחק אללוף

BEYOGLU 

YAMENICI SOK 

23 80500 

ISTANBUL 

TURKEY 

 

 טלפון:

-00

90212292435166 

 

902122441980-00פקס:   

מייל: 

info@musevciccmaati.com  

 הרב אברהם טובל קהילת הר סיני מקסיקו סיטי מקסיקו

מאלחהרב דניאל   

 הרב שוואט

FUENTE DE LA 

HUERTA #22 

LOMAS DE 

TECAMACHALCO 

HUIXQUILUCN 

ESTADO DE 

MEXICO 52780 

MEXICO 

 טלפון:

525555967521-00  

5255551967551-00פקס:   

 מייל:

atobal@prodigy.net.mx  

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

 הרב שלמה הכהן טוויל קהילת מגן דוד מקסיקו סיטי מקסיקו

 הרב דניאל מאלח

פלטיאברהם הרב   

 הרב שוואט

MAGUEN DAVID' 

A.C. CARLOS 

ELHANOVE 224 

COL. VISITA 

 טלפון:

525552804727-00  

52555287456-00  

 נייד: 

525551092349-00  

525552822912-00פקס:   

   מייל:

salomontawil@prodigy.net.

mx  

www.maguendavid.com 

mailto:info@musevciccmaati.com
mailto:atobal@prodigy.net.mx
mailto:salomontawil@prodigy.net.mx
mailto:salomontawil@prodigy.net.mx
http://www.maguendavid.com/
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MERMOSA C.P. 

05460 

MEXICO 

 הרב דוד אלחדד בית הדין קזבלנקא קזבלנקה מרוקו

 הרב יוסף ישראל

גבריאל קיסוסהרב   

 הרב ישראל חזות

 הרב שמעון זרגורי

 

B.D ZERAWE 

KAZABLANKE 

MAROC 

 טלפון:

21222270920-00  

 נייד:

212661467198-00  

21222473199-00פקס:   

 STREET 44 הרב דוד פרץ בית דין פנמה פנמה פנמה

BELLA VISTA 

PANAMA 

 

 טלפון:

5622171402-00  

5622171402-00פקס:   

 kbendayan@sheveמייל:

AV.QUINCHAMAL הרב יצחק שקד קהילת קדש חפץ  סנטיאגו צ'ילה

I 14.159 LAS 

CONDES – 

SANTIAGO 

CHILI 

 טלפון:

 

 מייל:

jajezjaim@manquehue.net 

 

בית דין צדק דק"ק  ליאון צרפת

 ליאון

טובול ההרב יחי  

  וארטנשלאגהרב יואל 

 הרב דוד ועקנין

34 RUE 

DARMERIE 

 LYON 69003 

FRANCE 

 טלפון:

33472846620-00  

33478950947-00פקס:   

-unionמייל: 

rituelle@wunadoo.fr  

בית דין צדק דק"ק  מרסיי צרפת

 מרשילייא

 הרב שמואל מלול

 הרב ראובן אוחנה

C.I.M. 119 :טלפון 

33491374964-00  

33491378390-00פקס:   

mailto:jajezjaim@manquehue.net
mailto:union-rituelle@wunadoo.fr
mailto:union-rituelle@wunadoo.fr
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 RUE BRETEUIL  הרב סעדיה חיון

13006 

MARSEILLE 

FRANCE 

מייל:  

annemarietaied@yahoo.fr  

בית דין צדק דק"ק  פריז צרפת

 פאריש והמדינה

גוגנהיים יצחק הרב  

לויהרב בצלאל   

 הרב בצלאל אבא לוי

 הרב שלמה מלכא

 הרב משה כהן

A.C.I.P 17 RUE 

ST. 

GEORGES 

PARIS 75009 

FRANCE 

 

 טלפון: 

33140822695-00  

 נייד:

33611597587-00  

336197533-00  

 פקס:

33142850545-00  

בית דין צדק דק"ק  פריז צרפת

פריז –החרדים   

 הרב מרדכי רוטנברג

 הרב יוסף שניאור

מסעוד חמוהרב   

 

C.I.O.P. 10 RUE 

PAVEE 

PARIS 75004 

FRANCE 

 טלפון:

33142778151-00  

 נייד: 

33616360886-00  

33148872629-00פקס:   

מייל: 

ciopsamw@gmail.com  

בית דין צדק ק"ק  פריז צרפת

איחוד -עדת ישראל

 הרבנים

 הרב חיים יעקב שלאמע

 הרב ירמיה מ. כהן

 הרב דוד שושנה

 הרב יעקב חביב

72 RUE DE 

PARIS 94220, 

CHARENTON 

FRANCE 

 טלפון:

33177503084-00  

 נייד:

33634360576-00  

 מייל: 

Ihoud.harabonim@gmail.c

om  

בית דין צדק ק"ק  שטרסבורג צרפת

עץ חיים 

 שטרסבורג

הרב עקיבא שמואל יפה 

 שלזינגר

 

14 RUE OBERLIN 

6700 

STRASBOURG 

FRANCE 

 טלפון:

33388362745-00  

 נייד:

33388240885-00  

 

 מייל:

ravschlesinger@aol.com 

mailto:annemarietaied@yahoo.fr
mailto:ciopsamw@gmail.com
mailto:Ihoud.harabonim@gmail.com
mailto:Ihoud.harabonim@gmail.com
mailto:ravschlesinger@aol.com


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

 
 

 הרשימה הרשמית והמחייבת מופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל
 

 

בית דין צדק  שטרסבורג צרפת

 שטרסבורג והמחוז

 הרב מיכאל שמערלא

 הרב ראובן קוריאט

 הרב אברהם יהודה היימן

BDS 1A RUE 

RENE 

HIRSCHLER 

67000 

STRASBOURG 

FRANCE 

 טלפון:

3338825459-00  

 נייד:

33676631138-00  

 

33368001686-00פקס:   

  מייל:

rabbin.szmerla@cibr.fr 

ועד הרבנים  טורנטו קנדה

 דטארנטא

 הרב אלישע שוחט

 הרב עמרם אסייג

 הרב משה לאווי

 

 

 

 

  

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:

5147396363-001  

 נייד:

5148868044-001  

 פקס:

5147397024-001  

  ravbweiss@mk.caמייל: 

 הרב פנחס גולדשמיט בית דין מוסקבה מוסקבה רוסיה

 הרב משה לבל

 הרב דוד יושובייב

BOLSHOY 

SPASOGLINISC 

HEVSKIY 

 טלפון: 

4956234788-007  

4956234186-007פקס:   

  syn@post.ruמייל: 

 

mailto:rabbin.szmerla@cibr.fr
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 08/08/2019רשימה זו נכונה ליום ז' אב התשע"ט, 
 
 

 
 

 הרשימה הרשמית והמחייבת מופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל
 

 

PEREOLOK 10 

MOSCOW 10100 

RUSSIA 

 

הרבנות הראשית  מוסקבה רוסיה

רוסיהל  

הרב שלמה דובער פנחס 

 לאזר

 הרב שניאור זלמן הכהן קאהן

בארנבאוםהרב ישראל   

 

2ND 

VISHELAVTSEV 

PER. 5A 

MOSCOW 127018 

RUSSIA 

 טלפון:

4956180001-007  

 

4956026750-007פקס:    

  beis-din@gmail.ru  מייל:

   www.ravvinat.ruאתר:  

עדת בית דין קהל  ציריך שוויץ

 ישורון

 14 הרב משה חיים לוי

BRANDSCHENK 

ESTALG 14 

ZURICH 8002 

SWITZERLAND 

 

 

 טלפון:

0432430530-0041  

0432430531-0041פקס:   

  irg@bluewin.chמייל: 

בית דין צדק דק"ק  גענץ שוויץ

 מחזיקי הדת

 ROUTE DE 8 הרב אברהם יפה שלזינגר

NALAGWOU 1208 

GENEVE 

SWITZERLAND 

 טלפון:

41227862589-00  

 נייד:

41227862631-00  
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 הרשימה הרשמית והמחייבת מופיעה באתר הרבנות הראשית לישראל
 

 

בית דין צדק דק"ק  ציריך שוויץ

 אגודת אחים

 הרב שאול בריש

 הרב משה חיים שמרלר

ERIKA ST. 8 

ZURICH 8003 

SWITERLAND 

 טלפון:

444637920-0041  

 

 

 

 


