רשימת רבנים נותני כשרות המוכרים ע"י מחלקת היבוא לצורך שווקם בישראל
כמוצרי מזון כשרים

מעודכן לתאריך :תשרי תשע"ח
מדינה

השגחה

טלפון/פקס/נייד

מייל

אוסטריה

קהל ישראל/קהל חסידים

אוסטריה

רבנות וינה

431-531-04111
431-531-04155

אוסטרליה

בד"ץ עדת ישראל

613-9523-1204
613-9523-2209

info@adasskosher.org

אוסטרליה

ועד הכשרות סידני
הרב אולמן

612-9365-2933

office@ka.org.au

431-216-7931 431216-7931-94 436
991 031-5031

kosher@gmx.at

rabbinat@ikg-wien.at

612-9365-0933

אוסטרליה

ועד הכשרות KA
הרב משה דוד הכהן
גוטניק

613-9721-6000
613-9721-5319

info@ka.org.au

אוסטרליה

כשר אוסטרליה
KOSHER
AUSTRALIA
הרב מרדכי גוטניק
ועד הכשרות אוקראינה -
הרב פנחס וישצקי
הרב אריה קמינשטיין,

613-8317-2500

info@kosher.org.au

380-44-223-9120
380-98-163-7088

uk@u-k.org.ua

איטליה

רבנות אנקונה

0039-3287094966
003902-48593560

sciunnak@gmail.com

איטליה

רבנות מילאנו
הרב אלפרדו ארביב

איטליה

מילאנו
הרב יצחק בעלינוב

איטליה

הרב גרשון גרליק
הרב אברהם חזן

איטליה

רבנות פררה
הרב יוסף קארו

אוקראינה

390-2454-0891

ravbelinow@gmail.com

3902-02941-4170
3902-4127-3552
39355-617-4532

ravhazan@fastwebnet.it

0532-247004

info@eu-k.org

איטליה

רבנות פאדובה
הרב לוצ'י

איטליה

רבנות ליוורנו
הרב דידי יאיר

איטליה

רבנות ראשית רומא
הרב דיסני

איטליה

רבנות בולוניה
הרב אלבירטו סירמוניטא

איטליה

רבנות ונציה
הרב בוחבוט
הרב מרגלית

אנגליה

רבנות ליברפול

ארגנטינה

אחדות ישראל
הרב אופנהיימר דניאל

ארגנטינה

הרב ענתבי יואל

ארגנטינה

אגודת ישראל -ליברזון
הרב שמואל אריה לוין

5411-4962-0451
5411-4963-8213

ארגנטינה

ה UK-ועד הכשרות
הרב גבריאל מאיר ג'ברה

5411-4951-8366
5411-4952-9422

uk@ukkosher.org

ארה"ב

ה KAJ-קהל עדת ישורון

845-425-9089 845356-2938

kajkosher@yahoo.com

ארה"ב

הרב מ.מ וויסמנדל

845-371-5802
845-352-7612

ארה"ב

WCRC

323-939-0298

ארה"ב

 Kועד הכשרות חי

ארה"ב

UDVARER RAV

ארה"ב

CCK

559-432-2770
559-435-0554

ארה"ב

הרב בנימין גרובער -
מונסי

845-425-7516
845-356-8213

ארה"ב

ועד הכשרות לויסוויל
 -KKYקנטקי כשר

502-235-5770

039-3661192133

Ravlocci.crownk@gmail.com

0586-896-290

comunitaebraica.livorno@gmail.co
m

012393384291957

Ufficio.rabbinico@romacer.org

39-3891758125

alsermo@gmail.com

972545388787

yondr@gmail.com

393472257238

Com.ebra@ve.191.it

44-151-733-2292 44151-734-0212

yeshmid@aol.com

5411-4783-1831
5411-4784-6719
5411-4781-6725

rab@ajdut.com.ar

5411-53079888
5411-49632153

yoelantebi@gmail.com
agudathisrael@arnet.com.ar

info@beth-din.org

323-933-3686
515-277-1718 515277-1624

jrcspark@msn.com

718-388-5355 718387-2289
rabbizirkind1@gmail.com

Office@kykosher.com

הרב אברהם ליטווין
ארה"ב

הרב יחיאל באב"ד

718-951-0952 718951-2134

ארה"ב

ועד הכשרות דנוואר
Scroll k

303-595-9349 303629-5159

ארה"ב

בית דין נירבאטור,
הרב אהרון טייטלבוים

718-851-1221
718-436-4505

ארה"ב

הרב נטע צבי גרינבלט

190-176-72263 190126-13788

yrosskamm@scrollk.org

ארה"ב

רבנות סאן פרנסיסקו

415-564-6769
415-665-0394

orcsf@aol.com

ארה"ב

UMK

651-698-8300
651-690-1144

rabbiz@umkosher.com

ארה"ב

K.O.A

973-777-0649
973-777-2315

koakosher@gmail.com

ארה"ב

ועד הכשרות בופאלו

716-634-3990
716-631-0407

vaadbuffulo@yahoo.com

בולגריה

רבנות בולגריה -סופיה
הרב יוסף סלומון

3598-8879-7833

rabbi.salamon@gmail.com

3592-9443380

kosherbg@gmail.com

בולגריה

רבנות ראשית בולגריה
הרב זרביב

359-29831273
359-29835085

sofia.synagogue@gmail.com

בלגיה

ועד כשרות האג
הרב פינחס אברהם
מייערס

00-323-213-2363

office@koshercertification.eu

בלגיה

שומרי הדת –
אנטווערפען

323-232-0187 323226-3123

info@shomre-hadas.be

בלגיה

מחזיקי הדת אנטווערפען

בלגיה

מחזיקי הדת -בריסל

03-2335387
03-2338797
32-0485/072-499

rjbserfaty@gmail.com

הרב בנימין צרפתי
ברזיל

הBDK -
הרב שמואל אהרון הבלין

5511-3082-9295
5511-3085-1061
5511-98765-7453

kosherbr@bdk.com.br
ezra@bdk.com.br

ברזיל

קהילה החרדית

5511-3082-1562
5511-3064-0302

ehilakashrus@terra.com.br

ברזיל

קהילת החרדים
הרב מאיר איליאוויטש

5511-3062-9710
5511-3082-1552
55113064-0302

kashrus@terra.com.br

גרמניה

הרב טוביה הוד(הוכוולד)

גרמניה

רבנות ברלין
הרב ארנברג

גרמניה

רבנות שלעסוויג הולשטיין
הרב דב לוי ברזילי

דנמרק

רבנות ראשית לדנמרק
הרב מלכיאור

דרום
אפריקה

בית דין קיפטון
הרב מייזלס

404-353-66
453-929-9520
453-929-2517
2721-461-6310
2721-461-8320

דרום
אפריקה

בית דין יוהנסבורג
הרב רפופורט

2710-214-2600
2711-640-7528

kashrut@uos.co.za

הולנד

רבנות ראשית להולנד
הרב אריה רלב"ג
הרב אליעזר מאיר
מאהרשען
רבנות ראשית לטורקיה,
הרב חליבה והרב חיטריק

3120-301-8490
3120-301-8491

kosher@nik.nl

90-212-278-0011
90-212-2780153

info@denetgida.com.tr

371-6722-207

kosherlv@gmail.com

+3897-059-5104

avikozma@gmail.com

טורקיה
לטביה
מקדוניה

רבנות ריגה
הרב מרדכי גלזמן
הרב אברהם קוזמן

972-39226371
49-1725316371

kosher@pandora.be
hodhochwald@gmail.com

49030-211-22-73
4930-214-777-22

E01608833121@gmail.com

4940-4954-75
4940-4921-9228

dlb@sh-kosher.de

kashrut@uoscape.co.za

054-225-8019
מקסיקו

מגן דוד
הרב טאוויל

נורבגיה

רבנות נורבגיה
הרב יואב מלכיאור

סינגפור

רבנות סינגפור
הרב מרדכי אברג'ל

656-737-9112
656-737-4393

ספרד

רבנות מדריד
הרב בן דהאן משה

3491-591-3135
3491-594-1517

rabinato@cjmadrid.org

סין

רבנות גונז'ו
הרב רוזנברג אלי

86-20-83570970 8620-83495659 0542072770

chabadcanton@hotmail.com

סין

רבנות הונג קונג בד"ץ
קהילת ציון
הרב מעודד נתנאל

852-23-68-0061
852-2368-0061
054-6466057

kzionhk@netvigator.com

סרביה

רבנות סרביה
הרב יצחק אסיאל

381-113036-245
381-637490-850

rais@bvcom.net

52-55-3872-5050
55-3872-0177

kmd@kosher.com.mx

21950164
90966226

rabbiner@dmt.oslo.no
mordehai@singnet.com.sg

פורטוגל

ועד הכשרות פורטוגל
הרב דניאל ליטוק

vkportugal@gmail.com

פולין

רבנות ראשית
הרב שודריך מרדכי

48-22-624-1484

warsaw.certificate@gmail.com

פולין-
קראקוב
בלבד!

הרב אליעזר גור ארי'

+48-12-430-2222

rabingurary@gmail.com

פרו

רבנות לימה
הרב איתי מאושר

פינלנד

עדת ישראל פינלנד
הרב מאיר הורדן
שמעון ליווסון

צ'כיה

רבנות פראג

צרפת

רבנות בורדו
הרב עמרם חי

צרפת

בית דין פאריז
הרב גוגנהיים יצחק
הרב אלקייס אליהו

צרפת

בית דין ליאון
הרב יחיאל טובול

3347-284-6620
3347-895-0947

צרפת

עדת יראים-פאריז
הרב א .דוד פרנקפורטר

3314-200-1313
3314-200-0653

צרפת

רבנות מרסיי
הרב שמואל מלול

+48-66-997-7992
511-421-3688
511-421-3684

kosher@kosherperu.com

358-9-586-03130
358-9-586-03124
358-400-294825

Simon.livson@jchlsinki.fi

420-2-24800804
420-2-22318664

rabinat@kehilaprag.cz

055-6917-939

ravamram@yahoo.fr

0033-623-911-610
33-14-082-2626
33-14-285-0545
3314-282-1990

Elie.elkiess@consistoire.org

kosher@ravfrankforter.org

0491-37-4964
0491-37-2650

צרפת

רבנות שטרסבורג
הרב מיכאל שמערלא

3338-825-0575
3336-800-1686

kosher@Cibr.fr

צרפת

בית דין שטרסבורג
הרב שמואל עקיבא
שלזינגר

3338-836-2745
3338-824-0885

ravschlesinger@aol.com

צרפת

ועד רבני ליובאביטש
הרב האוזי יוסף

3314-033-8852
3314-315-0790

vaaddfr@gmail.com

צ'ילה

רבנות סנטייגו
הרב יצחק שקד

562-217-1402 562233-8868

jafetzjaim@manquehue.net

קרואטיה

רבנות ראשית לקרואטיה
הרב כותל דדון

3851-482-8599
385-91-345-1-345

kdadon@gmail.com

רוסיה

רבנות סנט פעטערבורג
הרב מנחם מענדל
פעווזנער

812-7138186

Sinagoga.spb@jeps.ru

רוסיה

רבנות ראשית לרוסיה
הרב בערל לאזר

7495-631-2500
7495-681-9198

kosher@kosher.ru

רוסיה

בית דין מוסקבה
הרב פנחס גולדשמידט

7968-868-2525

kasher@post.ru

רומניה

רבנות ראשית לרומניה
הרב נפתלי דויטש

40744-313-822
40785-305-790

שבדיה

רבנות שבדיה
הרב הורדן

שוויץ

רבנות ציריך
הרב יאיר אייבל

08-

08-587-85833
587-85858

meir.horden@jfst.se

4144-283-2242

rabbi.ebel@gmail.com

4179-226-0607

שוויץ

ועד הכשרות בזל

4161-279-9850
4161-279-9851

rabbinat@igb.ch

שוויץ

רבנות ג'נבה
הרב יצחק דיין

4122-317-8900
4122-317-8990

secretgen@comisra.ch

שוויץ

רבנות ג'נבה
הרב שלזינגר אברהם

4122-786-2589
4122-786-2631

שוויץ

בית דין עדת ישורון ציריך
הרב חיים משה לוי

043-243-05-30
043-243-05-31

שוויץ

בד"צ לוגאנו
הרב רבינוביץ בן-ציון

972-2-5386323
972-2-5387006

תאילנד

ועד הכשרות באנקוק
הרב קנטור

662-629-2944/5
662-629-2317

info@thaikashrut.com

לבירורים או הערות יש לפנות אל מח' היבוא,

