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

מעודכן לתאריך :תשרי תשע"ח
מדינה

השגחה

טלפון/פקס/נייד

הערות

מייל

3228082753
3227919259

info@ekosher.eu

אירופה
בלבד

kosher.maor@gmail.com

אירופה
בלבד

אירופה

מרכז רבני אירופה
ועד הכשרות EK

אירופה

מאור הכשרות
הרב לוינגר

אנגליה

בית דין לונדון

+41-61-2069500
+41-61-2069501
0587000472
072-2766843
44-208-343-6255
44-208-343-6254

אנגליה

הKF -
הרב אלזס

44-208-202-2263
44-208-203-0610

info@kfkosher.org

אנגליה

כדתיא
הרב דוד גרינהויז
הרב מיכאל שארף

44-208-800-6833
44-208-809-7092

scharf@kedassia.org.uk

אנגליה

בית דין מנשסתר
הרב שטיינר
הרב רוידא

44-161-740-9711
44-161-721-4249

info@mbd.org.uk

אנגליה

בד"ץ איגוד רבנים KIR
הרב אשר יעקב
וועסטהים

44-161-720-8598
44-161-740-7402

info@badatz.org

ארה"ב

הOU-
הרב מנחם גנק
נציג בארץ :הרב יוסף
טירנורר

ארה"ב

הOK-
הרב דן יואל הלוי
נציג בארץ :הרב חסקל

212-563-4000
212-564-9058
02-5609122
פקס 02-5630061
050-8720586
212-564-9058
718-756-7500
718-756-7503
03-9095848
03-9095877
052-5715717

info@klbdkosher.org.

kashrus@kedassia.org.uk

uk.office@badatz.org
kosher@ou.org
rstewart@ouisrael.org

info@ok.org
rah@okkosher.org

ארה"ב

סטאר  / Kסטאר D
הרב משה הינמן הרב
אליהו שומן הרב נפתלי
בורנשטיין

410-484-4110
410-653-9294

Star-k@stark.org

ארה"ב

כK
הרב סנטר

201-837-0500
201-837-0126

info@kof-k.org

ארה"ב

הKSA -
הרב ליסבון

ארה"ב

משולש K
הרב אריה רלב"ג

718-258-5596
718-252-8418

ארה"ב

מועצת הרבנים שיקגו-
CRC
התאחדות הרבנים
דארה"ב וקנדה
הNK -
הרב ליפשיץ

718-384-6765
718-486-5574

845-352-4448
845-356-9756

ארה"ב

לב  kועד הכשרות
דלאס אנדזשעלעס

323-935-8383
480-393-4655

Office@kehillakosher.org

ארה"ב

CKS

213-989-3382
562-286-5235

EFRAN47218@AOL.COM

ארה"ב

הKRCC -
הרב טייכמן

213-389-3382
562-286-5235

ארה"ב

הOV -
הרב צבי זורבין

314-569-2770
316-569-2774

ארה"ב

הKVH -
הרב זלמן קרמס
טקסס K

617-426-2139
617-426-6268
773-465-3900
773-465-6632

ארה"ב

ארה"ב

310- 282- 0444
310- 282- 0505

info@ksakosher.com
info@trianglek.org aralbag@gmail.com
info@crcweb.org

info@kvhkosher.org

ישראל

בד"ץ קהילות

08-658-0266

Yk16227@gmail.com

ישראל

הרב י.ל .לנדא ב"ב

03-618-2647
03-579-8967

MOTTY.HASOFER@GMAIL.COM

ישראל

בד"צ העדה החרדית

02-0066066
02-6254975

YG@BDZJR.ORG

ישראל

בד"צ בית יוסף

02-655-0550
02-651-0580

3@badatz.bis

ישראל

בד"צ מהדרין

08-9390816/7
08-9390818

mehadrin@zehav.net.il

ישראל

בד"צ יורה דעה

03-676-5888
03-676-4464

ggvia@zahav.net.il

ישראל

בד"צ בעלז

02-501-6777
02-537-4001

BADATZMHD.ORG@ MARECHET

בד"ץ מחזיקי הדת
ישראל

בד"צ חתם סופר פ"ת

03-931-7040
03-904-4440

BHHS@017.NET.IL

ישראל

בד"צ חתם סופר ב"ב

03-6183572
03-5795175

chug@zahav.net.il

אירופה
בלבד

ישראל

בד"צ אגודת ישראל

02-542-1228
02-538-0606

info@badatzal.co.il

ישראל

כשרות למהדרין-
חקלאות ע"פ התורה

08-863-4225

kashrut@012.net.il

ישראל

בד"ץ שארית ישראל

03-6773330

sheerisy@gmail.com

צרפת

בד"ץ איחוד הרבנים
למהדרין
הרב דוד שושנה
ה COR-
הרב משה אדלר

אירופה
בלבד

03-6777030
3317-750-3084
3363-436-0576

Ihoud.harabonim@gmail.com

416-635-9550
416-635-8760

info@cor.ca

קנדה

ה BCK-
בית דין בריטיש
קולומביה

604-731-1803
604-731-1804

certificates@koshercheck.org

קנדה

ה MK -הקהילה
היהודית בית ישראל
מונטראל

866-739-6363
416-848-6336
514-739-7024

semanuel@mk.ca

רוסיה

ועד הכשרות שע"י
רבני מזרח אירופה
E.E.K

073- 331-8020
050- 652-5435

office@eekosher.org

קנדה

ועידת רבני אירופה
הרב גדליה קולטאניוק
לבירורים או הערות יש לפנות אל מח' היבוא,

אירופה
בלבד

רוסיה
ומדינות
מזרח
אירופה
בלבד

