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 ד"בס

 בארץ הכשרות בתחום תפקידים בעלי רבנים רשימת

 

 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 אהרון בדיחי אבן יהודה
 רב העיר

 )מ"מ רב העיר אריאל(
052-2357200 

 050-4114149 העיררב  יעקב מאיר רוזנצוויג אבן יהודה

 055-6687100 מפקח כשרות עידו לוי אופקים

 054-8445485 רב העיר עמרם אוחיון אופקים

 050-3275048 מנהל מח' כשרות יאיר מתוקי אור יהודה

 054-6755154 רב העיר ציון כהן אור יהודה

 052-5496502 מפקח כשרות רועי גינון אור עקיבא

 אילוזאליהו יצחק  אור עקיבא
  רב העיר

ואחראי כשרות ברבנות לכשרות 
 ארצית

050-2090719 

 052-2659771 רב מועצה אזורית ינאם בן הרוש אורנית

 050-2341696 מנהל מחלקת כשרות נחום רוקח אזור

 רב העיר אברהם רוזנטל אזור
03-5507950 

054-8475858 

 רב העיר אברהם כהן אזור
03-5592640 

03-5507950 

 053-6206804 רב העיר משה הדאיה אילת

 0507201979 רב העיר יוסף הכט אילת

 052-5725986 רב מועצה אזורית מרדכי ויצמן אלונה

 052-7182108 רב היישוב תל מונד )מינוי זמני( שלמה צדוק אליכין

 מנהל מח' כשרות משה דיין אלעד
054-4604410 

03-9080260 

 050-6000318 רב העיר מרדכי מלכה אלעד

 052-6625000 מנהל מח' כשרות אוריאל רצאבי אלפי מנשה

 054-2600270 רב העיר דוד אוחיון אלפי מנשה

 054-4451191 מנהל מח' כשרות בועז מוטס אלקנה

 050-5478888 רב מועצה אזורית יהודה שטרן אלקנה

אפעל )רמת 
שייך  –אפעל 

 לר"ג(
 054-8436269 רב מועצה אזורית ישראל דוד פיגנבלט
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 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 050-5768767 מפקח כשרות דוד כהן אפרת

 02-9931272 רב העיר שלמה ריסקין אפרת

 050-8430102 מנהל מח' כשרות מעודה גבריאל אריאל

  מנהל מח' כשרות דניאל פרץ אשדוד
 טוביה-והסמכה מיוחדת באר

052-7149317 

 052-7149315 רב העיר יוסף שיינין אשדוד

 052-2516885 רב העיר שמעון פינטוחיים  אשדוד

יהודה פניר )הסמכה  אשכול
 מיוחדת(

 רב במועצה אזורית
052-7602198 

08-9929135 

7588186-053 מ"מ מנהל מח' כשרות יצחק בן תקווה אשקלון  

 באר טוביהרב אזורי  מלכה מרדכי באר טוביה
050-7669130 

050-8743732 

 050-4111822 רב העיר אברהם יעקובזון באר יעקב

 054-4348736 מנהל מח' כשרות מיכאל כהן באר שבע

 050-7282947 מנהל מח' כשרות מהדרין מאיר סויסה באר שבע

 054-2112241 רב העיר יהודה דרעי באר שבע

 052-3653028 רה היישוב שלמה אבינר בית אל

 050-7642013 רב העיר חגי להב אחרק בית דגן

 מפקח כשרות שלום לוי בית דגן
054-7661576 

053-3142725 

 050-8334258 מפקח כשרות רמין כהן בית שאן

 050-4500010 רב העיר יוסף יצחק לסרי בית שאן

 050-4119045 מנהל מח' כשרות שמעון מורסיה בית שמש

 054-8408882 מפקח כשרות יצחק מועלם ביתר עילית

 054-8410222 רב העיר יעקב תופיק ביתר עילית

 054-2410222 רב העיר דוד צבי אורדנטליך ביתר עילית

 054-5707171 מזכיר מועצ"ד ברוך טולדנו בני ברק

 03-6189338 רב העיר שלמה עמרם קורח בני ברק

 גבריאל מעודה בני עייש
והסמכה  מנהל מח' כשרות

 מיוחדת באר טוביה
 מפקח כשרות עמנואל

050-8430102 

 050-8430100 רב העיר שלום צדוק בני עייש

 050-9430105 מפקח כשרות רן משה חדד בני ראם
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 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 054-8325411 הסמכה מיוחדת בני ראםו

 אלעזר שרעבי בני ראם
 רב מקומי 
והסמכה  וממונה על נחל שורק

 מיוחדת בני ראם

054-2073440 

רב במועצה אזורית הסמכה  גבריאל קדוש בני שמעון
 מיוחדת

054-7775435 

גבעת  -בנימינה  
 עדה

 052-3705544 רב העיר דוד אריה חלמיש

גבעת  –בנימינה 
 עדה

 050-6805434 מפקח כשרות אברהם בן חיים

 050-5250568 רב מועצה אזורית מנחם גליצנשטיין בקעת הירדן

 050-2648824 מפקח כשרות ערן בראונשטיין בקעת הירדן

 054-3332073 מנהל מח' כשרות משה גבאי בת ים

 054-3332074 מפקח כשרות ויקטור חי בת ים

 054-844446 רב ממונה מח' כשרות יעקב רוז'ה בת ים

 054-8404250 רב העיר יוסף טולידאנו גבעת זאב

 050-9222241 מנהל מח' כשרות מיכאל צנעני גבעת שמואל

 054-8455540 רב העיר אלבז אליעזר גבעת שמואל

 מנהל מח' כשרות דוד באני גבעתיים
052-7177704 

054-6468068 

 050-3133833 רב העיר פנחס אדרי גבעתיים

8736288-050 ממונה כשרות בניה עמיהוד גדרה  

 052-8649953 מפקח כשרות שובאל פרחי גדרה

 08-9438871 רב אזורי ב"ט יחיאל גברא גדרות

 052-5208552 כרמי צוררב  ראובן בן אוליאל גוש עציון

 שלמה בן עזרא גזר
 רב אזורי

 ומ"מ רב העיר גזר
052-2603225 

 רב מועצה אזורית שלמה נפתלי גזר
077-3255711 

052-2674296 

 רב מועצה אזורית יעקב אבוחצירא גזר
050-7755835 

052-2674296 

 055-6685555 רב מועצה אזורית שניאור זלמן רווח גזר

 050-4077888 רב מועצה אזורית אשר גבאי גלבוע

 יוסף חיים רוזנבלט גליל תחתון
 רב מועצה אזורית

 והסמכה מיוחדת עילוט
054-7791770 

 050-9223260 מנהל מח' כשרות כהן דוד גן יבנה
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 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 050-5381685 רב העיר משומר צוברי גן יבנה

 054-4525833 מפקח שי אזרחי גן רווה

 052-8673322 רב מועצה אזורית צורי נעמן גן רווה
08-9408230 

 054-8420941 רב מקומי יחיאל ברזילאי גני תקוה
ימיני –מזכיר  050-6717656  

 052-7142314 מנהל מח' כשרות שמעון אלמליח דימונה

 052-3901883 רב העיר יצחק אליפנט דימונה

 052-7222939 רב העיר שלום דיין דימונה

 052-7658658 רב מועצה אזורית יוסף שלוש דרום השרון

 050-5320997 רב מועצה אזורית יצחק יעקובוביץ דרום השרון

 053-2200580 רב מועצה אזורית שלמה סבג דרום השרון

 052-5772864 מנהל מח' כשרות מאיר צדקיהו סקעת הוד השרון

 ראובן הילר הוד השרון
 רב שכונה 

 וממונה על הכשרות
052-5774390 

  אחראי כשרות )נגוהות( אלעד גדות הר חברון

  אחראי כשרות )סנסנה( יחזקאל כהן הר חברון

 050-6210762 מנהל מח' כשרות אליעזר אלטושלר הר חברון

 0527381081 מנהל מח' כשרות הרב משה כהן הר חברון

 050-8760085 מנהל מח' כשרות שמעון בטאט הרצליה

 052-7627734 רב העיר יצחק יעקובוביץ הרצליה

 052-8085120 מפקח כשרות משה דנינו זבולון

 054-6833029 רב מועצה אזורית יעקב מור יוסף זבולון
054-2600880 

4321799-053 מפקח כשרות אלי טיכהולץ זכרון יעקב  

 מרדכי אברמובסקי זכרון יעקב
 רב העיר

 ורב מח' כשרות חיפה
052-4755451 

 050-7548467 רב מועצה אזורית אליהו סלומון חבל יבנה

 050-3202180 מפקח כשרות למשה נחמיא חבל מודיעין

 052-7677030 רב מועצה אהרון בוטבול חבל מודיעין

 052-2507456 רב מועצה אזורית שלום מעטוף חבל מודיעין

 052-7120200 רב מועצה אזורית רב גמזו מאיר אליאב חבל מודיעין

 03-9328443 אזורית רב נחליםועצה 7רב  דוד גרינולד חבל מודיעין

 052-7632750 מנהל מח' כשרות יעקב בורנשטיין חדרה
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 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 04-6333215 רב העיר שמעון ביטון חדרה

 04-6334804 רב העיר דוד ורנר חדרה

 050-8334127 מנהל מח' כשרות יוסף ארביב חולון

 054-4321577 רב העיר אברהם יוסף חולון
03-5086004 

 052-2452151 רב העיר אריה יוחנן גור חולון

 050-6483119 רב מועצה אזורית יעקב אביטן חוף אשקלון

 052-4462891 מנהל מח' כשרות שמעון סויסה חוף הכרמל

 052-2347645 רב מועצה אזורית גבריאל סוראני חוף הכרמל

 050-2478157 מנהל מח' כשרות אלי דהאן חוף השרון

 052-7664878 מועצה אזוריתרב  נתן יותם שהם חוף השרון

2248020-050 מזכיר מחלקת כשרות יונתן דנינו חיפה  

 050-5280566 מח' כשרות -רב שכונה  דוד אבוחצירא חיפה

 050-7271070 מפקח כשרות אלקיים יצחק חצור הגלילית

 055-6682224 רב העיר מרדכי דיעי חצור הגלילית

 054-8445585 מנהל מח' כשרות רפאל כהן טבריה

 052-7121023 מנהל מח' כשרותורב העיר  ברוך טולידאנו טירת הכרמל

 050-4153167 רב העיר סיני מאיר פרנקל יבנאל

 054-9789356 מנהל מח' כשרות פנחס דרעי יבנה

 054-9789350 רב העיר דוד אבוחצירא יבנה

 052-4446473 מנהל מח' כשרות שמעון לב יהוד
052-7640476 

 03-5361054 רב העיר שלמה טובים נווה מונסון –יהוד

 052-2794402 מנהל מח' כשרות ישי סמואל )רמת הגולן( יונתן

 050-5208781 הסמכה מיוחדת שלמה לנדאו ים המלח

 052-7707283 מנהל מח' כשרותורב העיר  יעקב רייצ'ס יסוד המעלה

 054-8049770 מנהל מח' כשרות נועם דקל יקנעם

 050-5781602 ומנהל מח' כשרות רב העיר מיכאל ועקנין יקנעם

 052-8863721 רב העיר ומנהל מח' כשרות יצחק שלו ירוחם

 052-4268081 כשרות אגףמנהל  שאול נפתלי ירושלים

 052-4268053 סגן מנהל אגףהכשרות שמואל בורנשטיין ירושלים

 02-6214840 רב העיר אריה שטרן ירושלים

6214840-02 רב העיר שלמה משה עמאר ירושלים  
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 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 054-7249337 רב מקומי מנהל מח' כשרות שמואל שפירא כוכב יאיר

 050-7705770 מפקח מח' כשרות אבי מלול כנרות

 050-7210091 יו"ר מועצה דתית יוסי בן חור כנרות

 052-8966774 רב מועצה אזורית שושן עמוס כנרות

 050-5239175 רב מועצה אזורית שלמה דידי /עמק הירדןכנרות

 050-6557234 מנהל מח' כשרות משה גבריאל כפר יונה

 054-4988174 רב העיר עוזי שוויצה כפר יונה

 09-7653413 רב העיר אברהם שלוש כפר סבא

 054-6329151 מנהל מח' כשרות יוסי אודסר כפר פינס מנשה

 052-4295730 רב  אזורי מיכאל שלמה שטרן כפר פינס מנשה

 052-7600427 רב ממונה על כשרות  אבנר עובדיה כפר תבור

 050-7872902 מנהל מח' כשרות דוד דהן כרמיאל

 054-2201436 מפקח כשרות יעקב נורמן כרמיאל

 054-5470158 רב העיר מלכה אליהו כרמיאל

 050-4115570 רב העיר אברהם צבי מרגלית כרמיאל

 050-3773231 מנהל מחלקת כשרות ג'ראפיגבריאל  לב השרון

 050-4111618 רב שער אפרים מרדכי אהרון לב השרון

רב מועצה אזורית גימ' הסמכה  אשר זמל לב השרון
 מיוחדת

03-6197290 

רב מושב ניצני עוז הסמכה  מיכאל סויסה לב השרון
 מיוחדת

050-7833420 

 050-7728251 רב עין שריד אשר אסף יפרח לב השרון

 054-2073502 רב מושב יעב"ץ יורם קפאח לב השרון

 050-8138898 ממונה כשרות נח לנדסברג לוד

 054-5684947 הסמכה מיוחדת ישוב קטיף נח ויז'נסקי לכיש

 050-4114532 רב עוצם דוד דניאל בן חמו לכיש

מנהל מח'  –רב מועצה אזורית שמעון ועקנין מבואות החרמון
 כשרות

050-7623391 

מנהל מח'  -רב מועצה אזורית ישראל רושצקי מבואות החרמון
 כשרות

053-3120120 

 052-7994168 מנהל מח' כשרות אברהם יוסף מבשרת ציון

 052-6329144 מפקח מח' כשרות אליהו חיים פנחסי מבשרת ציון

 058-4128897 רב מועצה אזורית שמעון אליטוב מבשרת ציון

 050-5510330 רב העיר דניאל גבאי מבשרת ציון
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 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

  רב מקומי יגאל ממליה מגדל
 וממונה על הכשרות בטבריה

053-3131178 
053-7780007 

 054-8415412 מנהל מח' כשרות ויו"ר יעקב עמר מגדל העמק

 054-8416574 רב העיר אברהם מנחם מגדל העמק

 052-6648888 רב העיר יצחק דוד גרוסמן מגדל העמק

 050-4191609 מפקח כשרות יוסף ביטון העמקמגדל 

 עמרם מיכאל בית אל מגידו
רב העיר קרית טבעון הסמכה 

 מיוחדת
052-2853684 

 050-4170140 מנהל מח' כשרות אליהו מלול מודיעין

 052-2605675 רב העיר אליהו אלחרר מודיעין

מודיעין מכבים 

 רעות
 052-4459760 רב העיר יעקב צ'יקוטאי

 050-5403730 רב העיר אפרים זלמנוביץ בתיה מזכרת

 050-3453913 מנהל מח' כשרות משה דיאמנט מטה אשר

 050-2794675 רב מועצה אזורית שלמה בן אליהו מטה אשר

 050-2566553 מנהל מחלקת הכשרות אוהד מזרחי מטה בנימין

 גד אטיאס מטה יהודה
רב במו"א מטה יהודה הסמכה 

 מיוחדת
052-7250633 

 050-5371148 מנהל מח' כשרות חיים שני מטולה

 050-4380380 רב העיר ברוך פכטר מטולה

 052-2391763 רב העיר משה ביגל מיתר

 054-3031228 מנהל מח' כשרות –רב העיר דוד ועקנין מנחמיה

 050-5482082 מנהל מח' כשרות חיים מזרחי מעלה אדומים

 050-7597918 רב העיר יהושוע כץ מעלה אדומים

 050-7984964 רב העיר מרדכי נגארי מעלה אדומים

 050-5250568 רב העיר גליצנשטיין מנחם מענדל מעלה אפרים

מנהל מח'  –רב מועצה אזורית אליהו זרח מעלה יוסף
 כשרות

050-6546729 

רב מושה יערה צינוי זמני  שלמה דנינו מעלה יוסף
 )תעודת כשרות(

 

 רב העיר סייגאמאיר  מעלות
 והסמכה מיוחדת מעלה יוסף

054-8410088 

 052-4295532 מנהל מח' כשרות )זמני( דוד צמח גץ מעלות



 

 רשימת רבנים בעלי תפקידים בתחום הכשרות

 שיתקבלו ע"י הגורמים המוסמכים( ס)*הרשימה נתונה לשינויים בהתאם לנתונים ושינויי הסטאטו

 12 מתוך 8 עמוד

 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 מאיר סויסה מצפה רמון
מוסמך לתת תעודות כשרות ורב 

 אזורי רמת נגב

050-7282947 
 

 052-2477117 רב מועצה אזורית יוסף אלמשעלי מרום הגליל

 052-7680688 מועצה אזוריתרב  אליהו ביטון מרום הגליל

  רב מושב עלמה עזריה סופר מרום הגליל

מנהל מח'  –רב מועצה אזורית חיים בוקובזה מרחבים
 כשרות

050-4153042 

 052-3755006 רב מועצה אזורית אליהו עוזיאל משגב

 052-8288545 מנהל מח' כשרות משה והב נהריה

 052-8786060 רב העיר ישעיהו מייטלס נהריה

 054-5625984 רב הישוב ומנהל מח' הכשרות ישי בר חן ניצן

 052-4446436 מנהל מחלקת כשרות ברק מזעקי נס ציונה

 054-4217040 רב העיר אברהם צוריאל נס ציונה

 052-3536816 מפקח כשרות יצחק סבג נצרת עילית

 050-4141294 מנהל מח' כשרות ישראל יאיר ביטון נצרת עלית
052-4539007 

 050-4141295 רב העיר ישעיהו הרצל נצרת עלית

 050-4119578 מנהל מח' כשרות ןבועז אביט נשר

 052-3766578 מ"מ רב ה עיר שמעון אלמליח נשר

 054-7533322 מנהל מח' כשרות יצחק בוגנים נתיבות

 054-7533321 רב העיר פנחס כהן נתיבות

7818080-058 כשרותמנהל מח'  שלום שפיצר נתניה  

7684283-054 רב העיר קלמן בר נתניה  

 050-5364775 רב המקומי ומנהל מח' כשרות דוד ברודמן סביון

 052-8308420 רב הישוב אברהם גיסר עופרה

 050-9956700 מנהל מח' כשרות מיכאל דרעי עכו
050-5768723 

 רב העיר יוסף ישר עכו
 והסמכה מיוחדת קרית ביאליק

054-8190270 

 050-3211072 אחראי כשרות )עין הנציב( אסי בלנק עמק המעיינות

 054-6746356 אחראי כשרות )שלוחות( מיכאל סיטבון עמק המעיינות

 050-5679271 מנהל מח' כשרות יוסף מנחם עמק המעיינות

 050-5569846 רב מועצה אזורית שלמה אזואלוס עמק המעיינות

 052-4314037 רב מועצה אזורית רוזנפלדשלמה  עמק המעיינות



 

 רשימת רבנים בעלי תפקידים בתחום הכשרות

 שיתקבלו ע"י הגורמים המוסמכים( ס)*הרשימה נתונה לשינויים בהתאם לנתונים ושינויי הסטאטו

 12 מתוך 9 עמוד

 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 052-6245598 אחראי כשרות  חלפון חן סידה  עמק חפר 

 050-6388852 רב מועצה אזורית  רמאאליהו ע עמק חפר

 052-8369226 אחרי כשרות גד ברטוב עמק חפר

עמק חפר כפר 
 הרואה

 050-5541356  רב מועצה אזורית אליעזר שמחה וויס

כפר  עמק חפר
 ויתקין

 050-5963464 אחראי כשרות אליהו סטולוביץ

 עמרם מיכאל בית אל עמק יזרעאל
רב הערי קרית טבעון הסמכה 

 מיוחדת
052-2853684 

 050-4199840 אחראי כשרות משה צדוק מעודה עמק לוד

וממונה כשרות  רב מושב צפריה ברג דסנח לנ עמק לוד 
 לוד

050-8738898 

 04-6593507 מנהל מח' כשרות ראובן בנינו עפולה
050-3199270 

 050-3199267 רב העיר דוד שמואל עפולה

 052-7300063 מפקח כשרות אליהו ישראל עפולה

 08-6592212 רב מועצה אזורית משה בלוי ערבה תיכונה
054-5458770 

 054-6201729 מנהל מח' כשרות רפאל בוסי ערד

 050-7616178 רב העיר יוסף אלבו ערד

 שמעון אלמליח עתלית
 רב העיר

 ומ"מ רב העיר נשר
052-3766477 

8442311-054 מנהל מח' כשרות איציק קבסה פרדס חנה  

 050-6751020 רב העיר דוד צדקה פרדס חנה

 050-5328456 רב העיר ומנהל מח' כשרות מנשה טיירי פרדסיה

 054-5904030 מנהל מח' כשרות ינון פרסיק פתח תקוה

 054-5776691 רב העיר ומנהל מח' כשרות מיכה הלוי פתח תקוה

 050-6225051 רב העיר בנימין אטיאס פתח תקוה

 052-3742113 מנהל מח' כשרות מרדכי ביסטריצקי צפת

 052-3742112 רב העיר אליהו שמואל צפת

 052-8119050 רב היישוב ומנהל מח' כשרות צבי פרבשטיין קדומים

 052-7656813 רב העיר טוביאסמשה מרדכי  קדימה צורן

 050-4421402 רב העיר ומנהל מח' כשרות יוסף שמעון לוי קצרין

 054-3110260 מנהל מח' כשרות אליהו צוברי קרית אונו

 050-6576420 רב העיר ערוסי רצון קרית אונו

 052-5426741 מנהל מח' כשרות דוד אדרעי קרית ארבע



 

 רשימת רבנים בעלי תפקידים בתחום הכשרות

 שיתקבלו ע"י הגורמים המוסמכים( ס)*הרשימה נתונה לשינויים בהתאם לנתונים ושינויי הסטאטו

 12 מתוך 10 עמוד

 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

  הישוב כרמל מינוי זמנירב  יעקב אוהב ציון קרית ארבע

 050-5281118 רב העיר ליאור דב קרית ארבע

 050-7767666 מנהל מח' כשרות רפי אילוז קרית אתא

 050-7741418 רב העיר אליהו מימון קרית אתא

 052-4722711 רב העיר חיים שלמה דיסקין קרית אתא

 052-2613309 מנהל מח' כשרות משה אזריאל קרית ביאליק

 050-5818422 מפקח כשרות אייל לוי גתקרית 

3471033-052 מפקח כשרות מרדכי בוחבוט קרית גת  

 רב העיר ומנהל מח' כשרות משה הבלין קרית גת
 ומ"מ רב העיר שדרות

050-4497701 

 054-9988240 רב העיר ומנהל מח' כשרות שלמה בן חמו קרית גת

 052-3115255 מנהל מח' כשרות ניסים אחיטוב קרית טבעון

 052-2853684 רב העיר אל עמרם מיכאל-בית קרית טבעון

 054-4960431 מנהל מח' כשרות משולם סורקל ת יםיקר

 050-5264080 רב העיר ומנהל מח' כשרות יוסף אברקי קרית ים

 052-5554380 מפקח כשרות אלי גבאי קרית ים

 050-4111296 רב העיר ומנהל מח' כשרות אריה שולמן קרית יערים

 052-3330523 מנהל מח' כשרות מנחם ניסים קרית מוצקין

 054-5770175 רב העיר דוד מאיר דרוקמן קרית מוצקין

 מנהל מח' כשרות אברהם בן עמי קרית מלאכי
 והסמכה מיוחדת לבאר טוביה

050-7855135 

 052-2516885 ממונה - רב העיר חיים פינטו קרית מלאכי

 מנהל מח' כשרותעוזר הרב ו גולנסקיצבי  קרית ספר
08-9766665 

052-7642002 

 0527642002מ רב העיר מאיר קסלר קרית ספר

 052-4540994 מפקח כשרות יוסף קהתי קרית עקרון

 רב העיר יוסף בן דוד קרית עקרון
08-9413786 

054-2581612 

 052-7203676 מפקח כשרות אריה קסלר קרית שמונה

 050-4640002 מפקח כשרות בצלאל עמוס קרית שמונה

 050-5279662 רב העיר דרורי צפניה קרית שמונה

 052-2854846 רב העיר שלום לוי קרית שמונה

 052-8460939 מנהל מח' כשרות דוב אורון קרני שומרון

 050-7613613 רב העיר יצחק הלוי קרני שומרון



 

 רשימת רבנים בעלי תפקידים בתחום הכשרות

 שיתקבלו ע"י הגורמים המוסמכים( ס)*הרשימה נתונה לשינויים בהתאם לנתונים ושינויי הסטאטו

 12 מתוך 11 עמוד

 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 050-2764867 מנהל מח' כשרות רונן לגאמי ראש העין

 054-8171206 רב העיר עזריה בסיס ראש העין

 052-6070703 רב העיר ומנהל מח' כשרות אברהם דוידוביץ' ראש פינה

 054-7483848 מנהל מח' כשרות יוסף חממי ראשון לציון
054-7741118 

 054-8425131 רב העיר יהודה דוד וולפא ראשון לציון

8425119-054 כשרותמפקח  רוני אלמלם ראשון לציון  

רבנות לכשרות 
 ארצית

 050-2090719 אחראי כשרות אליהו אילוז

 050-4123080 מנהל מח' כשרות יעקב שאול לייזר רחובות

 050-4112724 רב העיר שמחה כהן קוק רחובות

 04-9846838 רב העיר ומנהל מח' כשרות יעקב מאיר זוננפלד רכסים

 050-4172050 רב העיר משה תנעמי רכסים

 050-8760926 נאמן רב העיר לענייני כשרות אברהם פרטוש רמלה

 050-5280002 רב העיר יחיאל אבוחצירא רמלה

 050-3322123 מנהל מח' כשרות מנחם מנשה רמת גן

 050-5666605 רב העיר אריאל יעקב רמת גן

4344319-053 כשרות מנהל מח' גיורא שרעבי רמת השרון  

  חבר לשכת הרבנות מינוי זמני יעקב מועלם רמת השרון

 052-7661955 מפקח כשרות מאיר זכאי רמת השרון

 רב העיר ומנהל מח' כשרות סובויוסף יצחק וול רמת ישי
050-8383107 

054-7738770 

 050-5573162 מנהל מח' כשרות בנימין זאב שטיין רעננה

 050-4167132 רב העיר יצחק פרץ רעננה

שדות נגב  מנהל מח' כשרות אהרון כהן )עזתה(שדות נגב 
 ושער הנגב

050-4432885 

 050-2211257 מפקח כשרות אמיר תנעמי שדות נגב )עזתה(

 050-2080312 רב העדה האתיופית ראובן וובשת שדות נגב )עזתה(

 052-7669596 שובה-אחראי כשרות אברהם סגיס שדות נגב )עזתה(

 054-6878052 קיבוץ סעד אברהם סט שדות נגב )עזתה(

 054-6367333 מנהל מח' כשרות מיכאל אפללו שדרות

 052-7974910 מפקח כשרות רן כלילי שוהם

 052-4280124 רב העיר דוד סתיו שוהם

6608988-055 מנהל מח' כשרות אביעד גוטמן שומרון  



 

 רשימת רבנים בעלי תפקידים בתחום הכשרות

 שיתקבלו ע"י הגורמים המוסמכים( ס)*הרשימה נתונה לשינויים בהתאם לנתונים ושינויי הסטאטו

 12 מתוך 12 עמוד

 :פלאפון :תואר תפקיד* :שם עיר/ישוב/אזור

 052-6070700 רב יצהר וממונה על הכשרות דוד דודקביץ שומרון

 052-3500523 רב יקיר אהרון כהן שומרון

 050-8738800 רב עינב ניר רוזנברג שומרון

 052-7203652 רב כפר תפוח שמעון רוזנצוויג שומרון

 050-6306263 רב העיר  משה אלחרר שלומי

רב מועצה מנהל מח' כשרות ו שלום הכהן שפיר
 אזורית

08-6814971 

 רב מועצה אזורית משה גלעד שפיר
 נותן הכשר אשקלוןוממונה 

050-4113636 

 052-7646835 שפיר משה מנדלזון שפיר

 058-4158580 שפיר אחימאיר קלה שפיר

 054-7708326 מנהל מח' הכשרות בן ציון פרידמן תל אביב

 054-2662666 רב העיר ישראל מאיר לאו תל אביב

 052-3628444 מנהל מח' כשרות לוי ורדיאל תל מונד

 052-2898167 רב מועצה אזורית צדוקשלמה  תל מונד

 שלמה לנדא תמר מגילות
ומנהל מח'  הסמכה מיוחדת

 כשרות
 והסמכה מיוחדת ים המלח

050-5208781 

 


