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 עדכון טבת תשפ"ב – שימת בתי דין המוכרים לגיור בעולםר

 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:

43676848044700 

00-4312764476 

 פקס:

00-4319421319 

 מייל:

hotoveli@msn.com 

הרב מרדכי זאב הכהן  בית דין מלבורן מלבורן אוסטרליה

 גוטניק

 הרב אברהם קיעוומאן

 הרב ישראל גרינוואלד

 

 

P.O.B 2407 

CAULFIELD 

JUNCTION 

VICTORIA 3161 

MELBOURNE 

AUSTRALIA 

 טלפון:

00-61295255186 

 נייד:

00-613419857811 

 מייל:

rabbigutnick@gmail.com 

 

 פקס:

+61419857811 

בית דין צדק דק"ק  סידני אוסטרליה

 סידני והמדינה

 הרב יהורם אולמאן

 הרב משה גוטניק

 מיכאל שריקיהרב 

25 O'BRIEN ST. 

BONDI BEACH' 

NSW. 2026 

AUSTRALIA 

 טלפון:

00-61293652777 

00-61293006279 

 נייד:

 00-61414770250 

 00-61293655506פקס: 

 rabbiulman@bethdin.org.auמייל: 

הרב יוסף חנוך  בית דין אוקראינה קייב אוקראינה

 ברודבקר

 

SHAVIVETSKY 

St.   29 

KIEV 254071 

UKRAINA 

 טלפון:

00-380444637088 

 00-380444637087פקס: 

בית דין מילאנו  מילאנו איטליה

 והגליל

 הרב אברהם חזן

 הרב משה לאזאר

 הרב יצחק בלינוב

VIA CELLINI 2A 

MILANO 20129 

ITALY 

 טלפון:

00-3925455076 

 

 00-39229520157פקס: 

mailto:hotoveli@msn.com
mailto:rabbigutnick@gmail.com
mailto:rabbiulman@bethdin.org.au
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 איטליה

 

 

 

 

בית דין דק"ק  מילאנו

 מילאנו

אלפונסו פדהצור הרב  

  ארביב

 הרב גד אלדד הלוי

 ריאל דיבורטוהרב א

VIZ DEZZA 48 

MILANO 20144 

ITALY 

 טלפון:

390248593560 

 נייד

393395348 

 

 00-390248593557פקס: 

 מייל:

alfonso.arbib@rabbinato-milano.it 

 

 איטליה

 

 

 

 

בית דין צדק דק"ק  רומא

 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@romaebraice.it 

 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  

+32.2.808.2753 טלפון   

+32.2.791.9259 פקס   

 אירופה

 

בית דין צדק מרכזי  בריסל

בנשיאות ועידת 

 רבני אירופה

 הרב חנוך ארנטרוי

 הרב משה לבל )מזכיר(

2Rue Joseph 

Dupont, 1000 

Brussels, Belgium 

00-442082022364  

info@rabbiscer.org 

moshelebel@gmail.com 

 

בית דין צדק  לונדון אנגליה

 לונדון והמדינה

 הרב מנחם געללי

 דוד ענגלאנדערהרב 

 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 משה חיים 

 אפרים פאדווא

 הרב שלום פרידמן

 הרב אהרון דוד דונר

 הרב דוד גרינהוייז

 הרב זאב פלדמן

140 STAMFORD 

HILL 

LONDON N16 

6QT 

ENGLAND 

 

 טלפון:

00-442088026886 

 00-442088096590פקס: 

mailto:unfficio.rabbinico@romaebraice.it
mailto:info@rabbiscer.org


3 
 

 הרב שלמה פרישווסר

 הרב לוי יצחק רסקין

 הרב יוסף פאדווא

 

 

 

 

 

חברת בני  ביד"צ לונדון אנגליה

 ישראל 

שרגא פייוול הרב 

 צימרמן

 הרב משה אלזס

 הרב יונתן הול

 

 

65 

WATFORDWAY 

HENDON 

LONDON NW4 

AQ3 

ENGLAND 

 טל:

00-442082022263 

 00-442082030610פקס: 

 info@kfkosher.orgמייל: 

 בית דין דק"ק לונדון אנגליה

ספרדים לונדון 

 והמדינה

 דיהרב אברהם דו

יעקב הרב  אברהם 

 דאדון

 אופר ליבנתהרב 

 הרב יוסף חיים דויד

119-121 

BRENT STREET  

LONDON 

NW4 2DX 

ENGLAND 

 טלפון:

00-447392319102 

 00-442072892709פקס: 

 bethdin@sephardi.org.uk מייל: 

 

 ארצות

 הברית

 -אוהיו 

 קליבלנד

בית דין שע"י 

מרכז הרבנים 

 דקליבלנד

חיים הרב ישראל 

 גרומריהודה 

 הרב יהודה בלום

 שטייןרוהרב נפתלי ב

23794 

WENDOVER DR. 

BEACHOOD, 

OHIO 44122, 

U.S.A. 

 טלפון:

001-2164091921 

 

 001-2163828772פקס: 

 rabbi@yiqc.orgמייל: 

ארצות 

 הברית

 -אוהיו 

 קולומבוס

בית דין צדק 

 דקולומבוס

הרב מרדכי גימפל 

 רקמוול

הרב ירמיהו דוב 

 בינוביץ

1223 COLLEGE 

AVENUE. 

COLUMBUS 

OHIO 

 טלפון:

845-3230630 

614-2378641 

 001-6147389224פקס: 

 mwolmark@yst.eduמייל: 

 

mailto:info@kfkosher.org
mailto:bethdin@sephardi.org.uk
mailto:rabbi@yiqc.org
mailto:mwolmark@yst.edu
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אברהם גולדשטיין הרב 

 מזכיר –

43209 

U.S.A 

 

ארצות 

 הברית

 -אילינוי 

 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: 

 

ארצות 

 הברית

-אילינוי

 שיקאגו

מרכז הרבנים 

 דשיקאגו

 הרב משה סולוביצ'יק

 הרב צבי ברגר

 הרב אהרון שמאל

5665 N. JERSEY 

CHICAGO 

ILL 60659 

U.S.A 

 טלפון:

001-7732679055 

 001-8472051967פקס:

ארצות 

 הברית

 -אילינוי 

 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: 

  abramson@crcweb.orgמייל: 

ארצות 

 הברית

 -בולטימור 

 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.comמייל:

ארצות 

 הברית

הרב ישראל פנחס  בית דין חיזוק הדת ברוקלין

 גורניש

 הרב שלמה שלום

1401 AVE. O 

BROOKLYN, 

NEW YORK, 

11230 

U.S.A 

 טלפון:

001-7183366018 

001-7183398803 

 נייד:

001-7186139520 

 jorlansky123@gmail.comמייל: 

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

 הברית

 –וויסקונסין 

 מילווקי

בית דין צדק 

 דמילוואקי

הרב מנחם מנדל 

 סנדרוביץ

 הרב נחמן לוין

הרב יחיאל מיכל 

 טווערסקי

 

5007 WEST 

KEEFE AVENUE 

MILWAUKEE 

WISCONSIN 

53216 

U.S.A 

 טלפון:

001-4148734398 

001-4144457831 

 נייד:

001-4142348635 

 001-4144477915פקס: 

 

ארצות 

 הברית

ועד הקהילות  ממפיס -טנסי 

 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 

ארצות 

 הברית

ניו  –ליקווד 

 יזג'ר

 הרב דב קאהן 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.orgמייל: 

ארצות 

 הברית

 מאסטשוצסס

 בוסטון

 

בית דין צדק 

 דבאסטאן 

הרב אברהם יוסף 

 הכהן פולק

 הרב בנימין סמואלס

הרב משה הלוי 

 ליבערמאן

 הרב יעקב יפה

הרב משה ליבעראוו 

 )מנהל בית דין(

665 BEACON St 

SUITE 202 

BOSTON, MA 

02215 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-6174262139 

 נייד:

001-6175135900 

 001-6174266268פקס: 

 מייל:

bostonbethdin@gmail.com 

 

 

 

 

 

ארצות 

 הברית

ועד הרבנים  מישגן

 דדעטראיט

הרב אלימלך 

 יו"ר סילברברג

 הרב ישראל מנחם לוין

הרב חיים משה 

 רגשטייןעב

1877 W. 10 

MILE ROAD 101 

SOUTHFIELD 

MICHIGAN 

48075 

U.S.A. 

 טלפון:

001-2485595005 

 001-2485595202פקס: 

  cor@cordetroit.comמייל:

 

 

mailto:greenblatt@earthlink.net
mailto:yoylik@gmail.com
mailto:rdt@maysharim.org
mailto:bostonbethdin@gmail.com
mailto:cor@cordetroit.com
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 אליעזר הרב אהרון

 קוסטליץ

הרב משה אהרן 

 וויינקראנץ, מזכיר

ארצות 

 הברית

בית דין לגיור  מנהטן

 מנהטן

  הרב צבי שכטר

הרב שלמה שרגא 

 ריבאק

 מנהל  –הרב צבי רם 

 305SEVENTH 

AVENUE 12TH 

FLOOR 

N.Y. 10001 

U.S.A. 

 טלפון:

001-2128079000 

 

ארצות 

 הברית

בית הדין של הרב  ניו יורק

 טנדלר

  UNION 653 הרב מרדכי טנדלר

ROAD, 

NEW 

HEMPSTEAD 

NEW YORK 10977 

U.S.A. 

 טלפון:

001-9143544948 

 001-9143544948פקס: 

ארצות 

 הברית

הרב פנחס אליהו  בית דין עזר משפט ניו יורק

 רבינוביץ

 הרב משה אליעזר בלום

11 MIELE ROAD 

MONSEY 

N.Y. 10952 

U.S.A. 

 טלפון:

001-8454261315 

 

ארצות 

 הברית

 ארץוהרב אליעזר שו ק"ק אוהב צדק ניו יורק

 

WEST 95TH 118 

STREET 

NEW YORK 

10025 

 טלפון:

001-2127495150 

 001-2126633635פקס: 

 

 

ארצות 

 הברית

בית דין דעת  ניו יורק

 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.comמייל: 

mailto:ybysegal@aol.com
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ארצות 

 הברית

 -ניו יורק 

 ברוקלין

ועד הרבנים דאיסט 

 פלעטבוש

הרב משה 

 באגאמילסקי

 הרב שמעון העכט 

824 EASTERN 

PARKWAY 

BROOKLYN 

N.Y. 11213 

U.S.A. 

 טלפון:

011-7187350200 

011-3478856675 

 

 shconquer@aol.comמייל: 

ארצות 

 הברית

ניו יורק 

 מונסי

בית דין צדק שע"י 

 מכון להוראה

 ד''הרב מרדכי באב

 גלדצלרהרב דניאל 

 הרב פנחס רבינוביץ

 הרב חיים וולף ווייס

הרב אברהם יצחק 

 ונשטיין בר

 הרב משה פליישמן

 הרב יהודה ליכטר

168 MAPLE AVE 

MONSEY 

N.Y. 10952 

U.S.A. 

 טלפון:

001-8543528444 

 נייד:

001-845810340 

 001-8454252094פקס: 

  baisdin@mechon.orgמייל:

 

 

ארצות 

 הברית

 לץזהרב חנוך  בית דין כולל העזר 

 

 

   

ארצות 

 הברית

 -ניו יורק 

 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 

 

ארצות 

 הברית

ניו יורק 

ברוקלין 

 פלטבוש

אגודת הרבנים 

דארצות הברית 

 וקנדה

 הרב אריה רלב"ג 

 הרב חיים קראוס

הרב אלימלך 

 לעבאוויטש

 הרב שלום בער שוחאט

 הרב צבי רלב"ג

 הרב נפתלי סטולמן

 הרב עובדיה פאבי

1240 EAST 29ST 

BROOKLYN N.Y. 

U.S.A. 11210 

 

 טלפון:

001-7182585596 

-001נייד: 

9179691604 

 001-7182580837פקס: 

 aralbag@gmail.comמייל: 

 agudasharabonim@gmail.comמייל: 

mailto:shconquer@aol.com
mailto:baisdin@mechon.org
mailto:aralbag@gmail.com
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ארצות 

 הברית

 -ניו יורק 

 קווינס

 בית דין צדק

 "מקור חיים"

 לעדות הספרדים

 קווינס

 76TH 147-02 הרב אליהו בן חיים

ROAD, 

FLUSHING NY 

11367 

U.S.A. 

 טלפון:

001-7188199236 

 נייד:

001-3474155681 

 001-7183761919פקס: 

 info@badatzqueens.orgמייל: 

ארצות 

 הברית

ניו יורק 

 קווינס

בית דין צדק 

 קווינס`ד

 רגעהרב פרץ שטיינב

 יואל שונפעלדהרב 

 הרב הירש וולעטשער

 דניאל הרמתיהרב 

 הרב חיים שווארץ

 הרב שמואל מרקוס

141 – 55 77th  AVE 

FLUSHING 

N.Y. 11367 

U.S.A. 

 001-7185209063פקס:  001-7185209060

 info@queensvaad.orgמייל: 

ארצות 

 הברית

 -ניו יורק 

 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:

001-2128079042 

 נייד:

001-646483118 

 001-2128079183פקס: 

 menahel@bethdin.orgמייל: 

ארצות 

 הברית

יורק  –ניו 

 מנהטן

בית דין צדק של 

איגוד הרבנים 

 דאמריקא

הרב יהודה צבי הכהן 

 קורצראק

הרב אברהם יהושע 

 העשיל קירש

 הרב משה ברודי

 הרב יהושע גרינוואלד

 הרב יצחק מאיר פסח

 מנהל -הרב דוד כץ 

305 CHURCH 

AVENUE  

BROOKLYN 

NEW YORK 

11218 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2122426420 

 001-7188717104פקס: 

 מייל:

rabbidkatz@aol.com 

 

mailto:menahel@bethdin.org
mailto:rabbidkatz@aol.com
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ארצות 

 הברית

בית דין צדק  פילדלפיה

לענייני אישות 

וערעורים 

דפילאדעלפיא 

 והגליל

הרב אהרון דוב 

 בריזמן

 הרב יצחק לייזרובסקי

7952 AGION AVE. 

PHILADELPHIA 

PA 19111 

U.S.A. 

 טלפון:

001-21572551812 

 נייד:

001-2676257370 

 001-215635333152פקס: 

ארצות 

 הברית

 -קליפורניה

 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: 

ארצות 

 הברית

בית דין צדק דק"ק  לוס אנג'לס

אגודת ישראל 

 דלוס אנג'לס

הרב אברהם שלמה 

 טייכמאן

חיים ישראל הרב 

 שפערלין

 הרב שלמה קליין

הרב שניאור זלמן 

 שמוקלער

345 NORTH LA 

BREA AVENUE 

LOS ANGELES, 

CALIFORNIA 

90036 

U.S.A. 

 טלפון:

00-3239358383 

 00-3233723574פקס: 

 rabbi.teichman@gmail.comמייל: 

ארצות 

 הברית

 –קליפורניה 

 לוס אנג'לס

בית דין צדק 

 הדקליפארני

 הרב ניסים דוידי

 הרב אברהם יוניון

 הרב דוד זרגרי

 הרב יצחק סומרס

3780 WILSHIRE 

BLVD. SUITE 420 

LOS ANGELES 

CA  90010 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2133893382 

 001-2132344558פקס: 

 runion@rccvaad.orgמייל: 

 

ארצות 

 הברית

 -וושינגטון 

 סיאטל

הסתדרות הרבנים 

 דסיאטל 

 עניקטלעהרב משה ק

 בן זקןשמעון הרב 

 הרב מרדכי פרקש

 הרב יחזקאל קורנפלד

 הרב שלום בער לויטין

 

5206 S. 

MORGAN ST. 

SEATTLE 

WA 98118 

U.S.A. 

 

 טלפון:

001-2067210970 

 0012067609469פקס: 

 rabbimyk@bcmhseattle.orgמייל: 

mailto:rabbi.teichman@gmail.com
mailto:runion@rccvaad.org
mailto:rabbimyk@bcmhseattle.org
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ארצות 

 הברית

 וושינגטון

 די סי 

ועד הרבנים 

דוואשינגטון עיר 

 הבירה

 EASTERN 7826 הרב קלונימוס וינטר

AVE. 

WASHINGTON 

D.C. 20012 

U.S.A 

 טלפון:

001-2022916052 

 001-20229153פקס: 

ארצות 

 הברית

 -אהיו

 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.netמייל: 

 www.golfmanorsynagogue.orgאתר: 

בית דין מחזיקי  אנטוורפן בלגיה

 הדת

 אהרון שיףהרב 

 הרב אברהם האניג

 הרב יצחק פולק

22  JACOB 

STREET 

ANTWERPEN 

2018 

BELGIUM 

 טלפון:

00-3232335567 

00-3232320021 

 00-3232338797פקס: 

  m.hadass@skynet.beמייל:

בית הדין המרכזי  פרנקפורט גרמניה

 למדינת אשכנז

ORD 

 אפלאביחי הרב 

 רפאל אייפרסהרב 

 הרב גד אלדד 

ROONSTRASSE 

50 

KOLN 50674 

DEUTSCHLAND 

 טלפון:

4922192156020 

 

 פקס:

4922192156019 

 info@ordonline.deמייל: 

דרום 

 אפריקה

בית דין צדק דק"ק  יוהנסבורג

יוהנסבורג 

 והמדינה

 לאהרב דוד בדי

 הרב יואל שמידט

 הרב גדעון שמעון פוקס

58 OAKLANDS 

ROAD 

ORCHARDS 2192 

JOHANNESBURG 

P.O.B. 46559 

SOUTH AFRICA 

 טלפון:

00-270102142600 

 

 פקס:

00-2700114854578 

00-270116407528 

 bethdin@uos.co.zaמייל: 

 www.uos.co.zaאתר: 

דרום 

 אפריקה

בית דין צדק  קייפטאון

קייפטאון דרום 

 אפריקא

 לאהרב דוד בדי

 הרב יואל שמידט

 הרב גדעון שמעון פוקס

 הרב מרדכי ליבענבערג

P.O.B 549 

CAPETOWN 8000 

SOUTH AFRICA 

 טלפון:

00-27214616310 

 נייד:

00-270824259517 

 00-27214618320פקס: 

 bethdin@uoscape.co.zaמייל: 

mailto:rabbibalk@fuse.net
http://www.golfmanorsynagogue.org/
mailto:m.hadass@skynet.be
mailto:bethdin@uos.co.za
http://www.uos.co.za/
mailto:bethdin@uoscape.co.za
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בית דין צדק דק"ק  אמסטרדם הולנד

 אמשטרדם

 

 הרב אליעזר וולף

 הרב רפאל אייפרס

 

VEN DER 

BOECHORSTST 

REET 26 10RI BT 

AMSTERDAM 

HOLAND 

 טלפון:

00-31206460046 

 נייד:

00-19179691604 

 

 

 00-31206464357פקס: 

 rabbinaat@nihs.nlמייל: 

aralbag@gmail.com 

 הרב בנימין יקובס מרכז רבני אירופה אמסטרדם הולנד

 

POSTBUS 7967 

1003 AD 

AMSTERDAM 

HOLAND 

 טלפון:

00-31208018495 

 

 00-31202018491פקס: 

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: 

info@musevciccmaati.com 

       ועדה להכרההלפי החלטה של 

       דין בחו"ל מתאריךהתי בדיינים וב

             (06-06-21כ"ו סיון תשפ"א )

גיורים הלבחינה פרטנית את  יש להעביר

     שנערכו על ידי בית הדין בטורקיה

 אזורי בישראלהרבני הלבית הדין 

 הרב יעקב חוטובלי  פראג כיה`צ

 

 

TEMPELGASSE 7 

VIENNA 1020 

AUSTRIA 

 טלפון:

00-

43676848044700 

00-4312764476 

 פקס:

00-4319421319 

 מייל:

hotoveli@msn.com 

בית דין צדק דק"ק  ליאון צרפת

 ליאון

 הרב יחיה טובול

 הרב דניאל דהאן

 הרב דוד ועקנין

 הרב רפאל אלחדד

 הרב שלמה יוסף טובול

317  RUE 

DUGUESCLIN 

69007 LYON 

FRANCE 

 טלפון:

0033611220684 

 00-33478950947פקס: 

 dayanteboul@hotmail.comמייל: 

mailto:rabbinaat@nihs.nl
mailto:aralbag@gmail.com
mailto:info@musevciccmaati.com
mailto:hotoveli@msn.com


12 
 

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: 

 annemarietaied@yahoo.frמייל: 

 פריז צרפת

 

בית דין צדק דק"ק 

 פאריש והמדינה

 הרב שלמה אסוס

 מרציאנואהרון הרב 

 אלפסידוד הרב 

 הרב משה כהן

17 RUE ST. 

GEORGES 

PARIS 75009 

FRANCE 

 טלפון:

00-33140822695 

 נייד:

00-33611597587 

 פקס:

00-33142850545 

בית דין צדק דק"ק  פריז צרפת

 פריז –החרדים 

 הרב מרדכי רוטנברג

 הרב יוסף שניאור

הרב דוד ברגמן 

 )מזכיר(

 

C.I.O.P. 10 RUE 

PAVEE 

PARIS 75004 

FRANCE 

 טלפון:

00-33142778151 

 נייד:

00-33616360886 

 00-33148872629פקס: 

 ciopsamw@gmail.comמייל: 

בית דין איחוד  פריז צרפת

עדת  -הרבנים 

 ישראל

  הרב יעקב חביב

הרב חיים יעקב 

 שלאמע

 הרב דוד שושנה

 הרב מאיר שלמה חביב

72 RUE DE PARIS 

94220 

CHARENTON 

FRANCE 

 טלפון:

00-33758063899 

 נייד:

00-33634360576 

 מייל:

Ihoud.harabonim@gmail.com 

בית דין צדק דק"ק  שטרסבורג צרפת

שטראסבורג 

 והמחוז

 הרב מיכאל שמערלא

 הרב אברהם וויל

 הרב חי כהן 

 

1A RUE RENE 

HIRSCHLER 

STRASBOURG 

67000 

FRANCE 

 טלפון:

00-33388144650 

 00-33676663נייד: 

  bds@cibr.frמייל:

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: 

mailto:annemarietaied@yahoo.fr
mailto:ciopsamw@gmail.com
mailto:Ihoud.harabonim@gmail.com
mailto:bds@cibr.fr
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צדק ועד הרבנים  טורונטו קנדה

 טאראנטא

 הרב אלישע שוחט

 הרב משה לאווי

5937BATHURST 

STREET, UNIT 3, 

TORONTO 

M2R1Y8 

CANADA 

 טלפון:

001-4167819676 

 נייד:

001-4162223517 

 001-4162292167פקס: 

beis_din@hotmail.com 

kogan770@gmail.com 

צדק בית דין  מונטריאול קנדה

 דמאנטריאל

 וייסוהרב יהונתן בנימין 

 הרב דוד צבאח

 הרב דוד רפאל באנון

הרב וואלף בער 

 לערנער

 הרב דובער הכהן בעל

 הרב יואל חנן ונגר

הרב אריה אליעזר 

 פאזען

6819 PECARIE 

AVE. 

MONTREAL 

H3W 3E4 

QUEBEC 

CANADA 

 

 טלפון:

001-5147396363 

 נייד:

001-5148868044 

 פקס:

001-5147397024 

 ravbweiss@mk.caמייל: 

 הרב פנחס גולדשמיט בית דין מוסקבה מוסקבה רוסיה

 הרב משה לבל

 הרב דוד יושובייב

BOLSHOIY 

SPASOGLINISHE

VSKY, 10 

MOSCOW 101000 

RUSSIA 

 טלפון:

007-4956234788 

 007-4956234186פקס: 

 bethmion@mero.suמייל: 

din@rabbi.ru-Beis 

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:

007-4956180001 

00-74952312777 

 007-4956026750פקס:  

00-74952313888 

 www.ravvinat.ruאתר:  

 שוויץ

 

 

 

 

 בית הדין דק"ק באזעל

 באזעל

 הרב בן ציון סניידערס

הרב רפאל זאב דוב 

 דיאמנט

הרב אלימלך יהודה 

 לעמל

THANNER 

STRASSE 

60 

4054 

BASEL 

 טלפון:

0041762039240 

0041765681434 

 מייל:

irgbaselrabbinat@gmail.com 

 

mailto:beis_din@hotmail.com
mailto:ravbweiss@mk.ca
mailto:bethmion@mero.su
mailto:Beis-din@rabbi.ru
http://www.ravvinat.ru/
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 שוויץ

 

 

 

 

בית דין צדק דק"ק  ףגענ

 מחזיקי הדת

הרב אברהם יפה 

 שלזינגר

8 ROUTE DE 

MALAGNOU 1208 

GENEVE 

SWITZERLAND 

 טלפון:

00-41227862589 

 נייד:

00-41227862631 

 

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

  שאול ברישהרב 

 

 

ERIKA ST. 8 

ZURICH 8003 

SWITERLAND 

 טלפון:

0041-444637920 

 נייד:

0041444613040 

 
 

 

 

 

 

 

 

 BDAו RCA רשימת בתי דין בארצות הברית הנמצאים תחת פיקוח ה

 

 

 דרום מזרח

 

 רב שלמה שרגא רייבק, יו"ר 

 

 ענף אטלאנא

 

 רבי חיים סטאר
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 רב אילן דניאל פלדמן

 אינגבררב כרמי דוד 

 הרב מרדכי שמעון ברגר

 רב יצחק ניו

 

Administrator: Rabbi Karmi Ingber 

rabbiingber@gmail.com 

 

 

 ענף דאלאס

 

 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

 

Rabbinical Council of Greater Washington 

Administrator: Rabbi Mordechai Rhine 

301-770-0078 ext 5 

rabbirhine@capitolk.org 
 
 

 

 RCC –לוס אנג'לס 

mailto:rabbiingber@gmail.com
mailto:rabbirhine@capitolk.org
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 הרב אברהם מיכאל יוניון, יו"ר מנהל

 הרב שלום טנדלר

 הרב אשר זעליג בירון

 הרב נחום סאור

 הרב יצחק אדלרסטין

 הרב דוד רוח

 

Rabbinical Council of California 

Rabbinic Administrator: Rabbi Avraham Union 

213-389-3382 x 13 

Email: runion@rccvaad.org 

www.rccvaad.org/beth-conversion.html 

 

 

 מיאמי -פלורידה 

 

 הרב אפרים חיים גולדברג, יו"ר בפועל

 הרב יהושע גלעד פלוג

 ביקסוןהרב יחזקאל נחום 

 הרב אליהו מאיר דיווס

 הרב יוסף ווינשטאק

 

Beth Din of Florida 

Rabbi Efrem Goldberg 

561-394-0394 

reg@brsonline.org 

http://www.bethdinofflorida.org 

 

 

 מנהטן

mailto:runion@rccvaad.org
http://www.rccvaad.org/beth-conversion.html
mailto:reg@brsonline.org
http://www.bethdinofflorida.org/
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 צבי שכטר, יו"רהרב 

 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

 הרב יחזקל לוקשטיין

 שולמןהרב יעקב 

 הרב מנחם ווילדס

 הרב אריה סקאקלאוו

 הרב שמואל מרקוס

 הרב אשר בוש

 הרב דוד דוב בראן

 

Manhattan Beth Din for Conversions 

Administrator: Rabbi Zvi Romm 

212-475-0165 

geirusmanhattan@gmail.com 

 

 הצפוניתי זניו ג'ר

 

 הרב שמואל אריה הלוי פרוזאנסקי, יו"ר

 הרב מנחם מנעדל טויבאס

mailto:geirusmanhattan@gmail.com
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 הרב יעקב נויברגר

 הרב צבי סובולסקי

 הרב שלום ישראל בלום

 הרב אליעזר ליפא ראטוואקס

 הרב פנחס אליעזר וויינברגר

 הרב חיים תנחום כהן

 הרב מרדכי פיורשטיין

 הרב יהושע בלעס

 

 

Bet Din of the Rabbinical Council of Bergen County 

Administrator: Rabbi Yaacov Feit 

862-437-8115 x 8115 

conversionrcbc@gmail.com 

 

 סיאטל

 

 הרב משה יעקב קלטניק, יו"ר ומנהל

 הרב שלמה מימון

 הרב יחזקאל זושא קארנפעלד

 ןיהרב שום בער לויט

 הרב מרדכי פרקש

 הרב רון עמי מאירס

 הרב יהודה דרדיק

Va’ad Harabanim of Greater Seattle 

Rabbi Moshe Kletenik 

206-760-0805 

rabbikletenik@seattlevaad.org 

 

 

 סינסינטי

mailto:conversionrcbc@gmail.com
mailto:rabbikletenik@seattlevaad.org
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 הרב חנן ניסן בלאק, יו"ר

 הרב מאיר ליב מנסטער

 הרב דוד אליעזר ספטנר

 הרב אברהם ווינרעב

 

Beth Din of Cincinnati 

Rabbi Ezra Goldschmiedt 

347-443-8613 

rabbi@shaareitorahcincy.org 

 

 

 פיטסבורג

 

 הרב לוי לאנגר, יו"ר

 הרב שמעון סילווער

 הרב אהרון צבי ילקוט 

 דניאל אלחנן ווסרמןהרב 

 הרב ישראל רוזנפלד

 הרב יוסף רוזנבלום

 הרב אלחנן פרידמן

 וואגעל מאיר הרב משה

 

Vaad HaRabbanim of Greater Pittsburgh 

Administrator: Rabbi Moishe Mayir Vogel 

412-421-0111 x101 

rabbivogel@alephne.org 

 

 

 קליוולנד

 

mailto:rabbi@shaareitorahcincy.org
mailto:rabbivogel@alephne.org
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 רבי משה אליעזר גרנטשטיין, יו"ר

 הרב גדליה שמעון זלטן

 הרב בנימין בלאו

 

Adminstrator: Rabbi Binyamin Blau 

216-381-4757 

rabbiblau@greenroadsynagogue.com 

 

 

 CRC –שיקאגו 

 

 הרב יונה ריס, אב"ד

 הרב אברהם אברמסון, מנהל

 הרב יעקב פראנק

 הרב הרצל יצחק

 הרב יוסף שאנוויץ

 

Beth Din Zedek of Chicago Rabbinical Council 

Administrator: Rabbi A. M. Abramson 

773-465-3900 

abramson@crcweb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabbiblau@greenroadsynagogue.com
mailto:abramson@crcweb.org
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 מונטריאול

 

 ן, יו"רהרב מיכאל וויטמא

 נדליך ייהרב יחזקאל פרו

 הרב מימון פינטו

 הרב עדי שוסטק

 הרב מרדכי זייץ

 

Administrator: Eddie Shostak 

RCA Geirut Monteral 
c/o Adath Israel Congregation223 Harrow Crescent 

Hampstead, Quebec H3X 3X7 
Phone: 514.482.4252 

Fax: 514.482.6216 
rabbi@adath.ca 

eddie@geirutmontreal.org 

www.geirutmontreal.org 

mailto:rabbi@adath.ca
http://www.geirutmontreal.org/

