ב"ה

גיור  -רק כהלכה
ובסמכות הרבנות הראשית לישראל
אנו ,רבני ישראל ,רואים בדאגה את הסכנה לאחדותו של העם היהודי כתוצאה מההצעות לרפורמה
בגיור הכוללות בתוכן הפקעת הגיור מהרבנות הראשית והכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים.
אנו ,כרבני ישראל דורשים להכיר רק בגיור שנעשה בסמכות ועל פי הוראות הרבנות הראשית
לישראל ,אשר יסד הגראי"ה קוק זצ"ל כדי לשמור על אחדות העם וקיום תורת ה' כהלכה במדינה.
אנו קוראים לראש הממשלה לדחות על הסף את דו"ח וועדת ניסים ולקדם באופן מיידי תיקוני חקיקה
שיעצרו את נסיונות הבג"ץ להכרה בגיורים פרטיים ובגיורים רפורמיים
אנו מבקשים מכל חברי הכנסת ומכל השרים לעשות כל שביכולתם על מנת לעצור את הרפורמה בגיור
שעלולה לגרום להתבוללות ,להתפוררות ולפילוג בתוך העם היהודי ,בדומה למה שמתרחש ,לדאבון
לב ,בקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות רבות בחו"ל.

גמ אנו מצטרפימ לקריאת הרבנימ הראשיימ לישראל
הרב חיים שטיינר
ישיבת מרכז הרב

הרב דב ליאור
רב קרית ארבע חברונ לשעבר

הרב צבי טאו
ישיבת הר המור

רבני ערים וישובים וראשי מוסדות
הרב אברהמ דוידוביצ
הרב אבשלומ קציר
הרב אהוד אחיטוב
הרב אוהד קרקובר
הרב אורי כהנ
הרב איתי הלוי
הרב איתנ אייזמנ
הרב אלחננ בנ נונ
הרב אלי אלק ל י
הרב אליאב מאיר
הרב אליהו מימונ
הרב אליהו שלומי
הרב אליקימ לבנונ
הרב אלעזר נאה
הרב אלעזר שרעבי
הרב אפרימ גיאמי
הרב אפרימ זלמנוביצ'
הרב אריאל איגרא
הרב אריה אוריאל
הרב בנ ציונ אלגאזי
הרב בנ ציונ הכהנ קוק
הרב ד"ר בני פרל
הרב ברוכ וידר
הרב גבריאל קדוש
הרב גדעונ בנימינ
הרב גדעונ פרל
הרב דביר שחר
הרב דוד אוחיונ
הרב דוד זהר
הרב דוד חי הכהנ
הרב דוד לוי
הרב דוד מאיר דרוקמנ
הרב דוד שמחונ
הרב דוד שרימ
הרב דוד תורג'מנ
הרב דניאל איזק
הרב דניאל מילר
הרב חיימ גנצ
הרב חיימ דוד גרינולד

הרב אבידנ חזני
הרב אברהמ בל
הרב אברהמ חזנ
הרב אברהמ יו פ
הרב אברהמ לוי
הרב אהרונ טולידאנו
הרב אליהו גולדברג
הרב אליהו גראציאני
הרב אליהו נעמנ
הרב אליעזר וייל
הרב אלישב אביחיל
הרב אלעד דוקוב
הרב ארי שבט
הרב אריאל איגרא
הרב אריאל לוי
הרב בעז איזק
הרב ברוכ אפרתי
הרב גדליה מלמד
הרב דוד וקחי
הרב דוד זנו
הרב דוד יו פ אלקיימ
הרב דרור טויל
הרב זלמנ מנחמ קורנ
הרב חיימ גרינשפנ
הרב חיימ לויק
הרב טוביה בלייכר
הרב יגאל ממליה

הרב אבי ידלר
הרב אביחי גודמנ
הרב אביחי דדוש
הרב אביעד טולדנו
הרב אבישי בטשוילי
הרב אבישי לנגזמ
הרב אבישי צרויה
הרב אברהמ אנגל
הרב אברהמ דרעי
הרב אברהמ טילמנ
הרב אבשלומ בידני
הרב אבשלומ דומי
הרב אהרונ כהנ
הרב אהרונ משה
שוקרונ
הרב אורי דאנינו
הרב אייל אברהמ
הרב איתמר בלאוגרונד
הרב איתמר פא
הרב אלחננ וינברגר
הרב אליאב תורג'מנ
הרב אליהו צבע
הרב אליהו קלרפלד
הרב אליעזר גלינ קי
הרב אליצור מימונ
הרב אלעד בנ אליהו
הרב אלעזר בנ אליהו
הרב אמיר אברהמ
הרב אמיר גת
הרב אמיר נדלר
הרב אנשל פרידמנ
הרב אפרימ עטיה
הרב אראל בתו
הרב ארז שחר
הרב אריאל אליהו
הרב אריאל טבק
הרב אריאל רקובר
הרב אריה אדרי
הרב אריה הוכלר
הרב אריה כהנ
הרב אריה ליפשיצ
הרב בועז כהנא
הרב בניה כהנ
הרב בנימינ טבדי
הרב בנימינ מאיר
הרב בצלאל ויינשטיינ
הרב בצלאל צור
הרב ברוכ גלמנ
הרב ברק מזעקי
הרב גבריאל אליהו
אלקובי
הרב גבריאל חוברה
הרב גדי אטיא
הרב גולנ דיעי
הרב גולנ כהנ גבאי
הרב גלעד אזולאי
הרב דב ברקוביצ
הרב דוד אייגנר
הרב דוד בנ מאיר
הרב דוד טורנר
הרב דוד לחיאני
הרב דוד מנחמוב
הרב דוד מרקוביצ
הרב דוד קופינ קי
הרב דוד שפרונג
הרב דורונ כ"צ

רבה של ראש פינה
רב שכונת בבלי ת"א
רב הישוב בני דקלימ
רב היישוב כוכב השחר
ראש כולל מר"צ במבשרת
רב היישוב מגרונ
ראש רשת נעמ צביה
רב הישוב שילה
ראש ישיבת בני רחל ,קבר רחל
רב אזורי חבל מודיעינ
רב העיר קרית אתא
אב בית דינ
רב אלונ מורה והשומרונ
רב הישוב קשת
רב מושב בני ראמ
ראש ישיבת גבעת אולגה
רב העיר מזכרת בתיה
רב ישוב שלומית
דיינ
ראש ישיבת ההדר רמת גנ וראש צורבא מרבננ
ראש בית הוראה הכללי ירושלימ
ראש הישיבה לאמנויות ולמדעימ,
בר אילנ תל אביב
ראש ישיבת הכותל
רב אזורי מ.א בני שמעונ
רב נופ איילונ וראש הכולל בישיבת שעלבימ
רב אלונ שבות לשעבר
רב מושב גיתית
יו"ר וועד רבני ערימ והרב הראשי לאלפי מנשה
רב שכונת תל חיימ ,תל אביב
ראש ישיבת אורות התורה בת ימ
רב הישוב אבני חפצ
רב העיר קריית מוצקינ
רב שכונת קרית יובל
ראש ישיבת ערד
ראש ישיבת ההדר דימונה
ראש ישיבת בית אורות
דניאל מילר ,ר"י "עטרת נחמיה" ,ת"א
ראש ישיבת מעלה אליהו
רב הישוב נחלימ ורב אזורי חבל מודיעינ

רב קהילה וראש ישיבה
ראש מכונ אורות הירושלמי
רב שכונה
רב שכונה במבשרת ציונ
קק משכנות נריה
רב קהילה וחבר לשכת הרבנות אפרת
ר"מ במכונ מאיר
רב ישוב לפידות
רב מושב כפר ורבורג
ישיבת ההדר שדמות נריה
רב הטכניונ
מחנכ
רב הישוב שלומית
ראש כולל חיבת הארצ בעתניאל
ראש כולל חריש
ו“ר ארגונ רבני דרכ אמונה
רב קהילת עולי חבר העמימ באשקלונ
רב מושב ישעי
רב מושב שלווה
רב הישוב מרגליות
רב הגרעינ בשדרות
מחבר פר חצרות בית ה'
מצפה יריחו
ראש מדרשת מעמקימ
רב קהילת "אל עמי" אילת
רב המושבה מגדל

ר"מ במכינת עצמ
ארצ חמדה
רב קהילה
מלמד ת''ת עצמונה שומריה
רב בית הכנת המרכזי "כרמימ" ראשונ לציונ
מלמד
ר"מ בישיבת עטרת ירושלימ
מירונ
רב קהילת גומל חד באשדוד
ישיבת 'חנ במדבר' ,ערד
ר"מ בישיבת דגל ירושלימ
רב קהילה בישוב צופימ
רמ ישיבה תיכונית חורב ירושלימ
רב קהילת ממשית ושבת אחימ

הרב חיימ רטיג
הרב חנניה פולק
הרב יאיר שחור
הרב יגאל לוינשטיינ
הרב יגאל קוטאי
הרב יגאל קמינצקי
הרב ידידיה זיו
הרב יהודה בנ ישי
הרב יהודה דנ
הרב יהודה עמיחי
הרב יהושע ונ דייק
הרב יהושע כצ
הרב יהושע שפירא
הרב יואל קטנ
הרב יו פ בנ דוד
הרב יו פ זייני
הרב יו פ ישר
הרב יו פ צבי רימונ
הרב יו פ קלנר
הרב יו פ שלוש
הרב יו פ שמעונ לוי
הרב יחיאל אבוחצרה
הרב יחיאל ברזילי
הרב יעקב רוז'ה
הרב יעקב שמעונ
הרב יצחק בנ שחר
הרב יצחק הלוי
הרב יצחק זינו
הרב יצחק בתו
הרב יצחק צורישדי
הרב יצחק שטינברג
הרב יצחק שילת
הרב יצחק שלו
הרב ישעיהו מיטלי
הרב ישראל אביחי
הרב ישראל ויי
הרב מאיר גולדמינצ
הרב מאיר י .מזוז

הרב יהודה ויינר
הרב יהודה מלמד
הרב יהודה נג'אתי
הרב יהונתנ אורנ
הרב יואב מלכא
הרב יוחננ בנ זכאי
הרב יונתנ אלרנ
הרב יו פ אוריאל
הרב יו פ אליהו
הרב יו פ אלקובי
הרב יו פ הללויה
הרב ד"ר יו פ חיימ
קלויזנר
הרב יורמ אליהו
הרב יניב ח אנ
הרב יניב קרייפ
הרב יעקב אדרעי
הרב יעקב ארזוני
הרב יעקב דנה
הרב יעקב ביר
הרב יעקב קלינשפיז
הרב יצחק אלגביש
הרב יצחק יעקובוביצ
הרב יצחק מוזגורשוילי
הרב ישראל חביב
הרב מאיר אוחנא

הרב דורונ לדווינ
הרב דנ כוכב
הרב דניאל בנ גל
הרב דניאל ענתבי
הרב דרור אריה
הרב זיו רווה
הרב חייא בנ חמו
הרב חיימ בנ גיגי
הרב חיימ מרקוביצ
הרב חיימ פרוכטר

הרב חנוכ וו רמנ
הרב חניאל פרבר
הרב חננ גבריאל
הלוי אידלשטיינ
הרב יאיר הרשקוביצ
רב קהילת אהל יחיאל
הרב יאיר רוזנטל
מו"צ ורב בקהילת נופימ
הרב יגאל אליגל
ר"מ בישיבת ערד
הרב יגאל חבשוש
מלמד
הרב יגאל מזרחי
מלמד
הרב ידידיה מרדכי
ר"מ בישיבה הגבוהה בדימונה
מייטלי
רב קהילת רמת דניה
הרב יהודה חי לנזר
מרבני אולפנת חורב ירושלימ
הרב יהודה טיבי
ר"מ בביהמ"ד של מכונ לב
הרב יהונתנ עיד
רב בית כנת "שובה ישראל" ערד
הרב יהונתנ ענבה
ראש הגרעינ בגדרה
רב באיגוד רבני הקהילות ומרבני קהילת אבנ שמואל הרב יהושע אודרברג
הרב יואל בנ דרור
מחנכ תלמוד תורה הדר יופ
הרב יובל ח יד
ר"מ במכינת עצמ
הרב יובל מילטמנ
ר"מ בישיבה תיכונית
הרב יובל שלומ
רב במשטרת ישראל
הרב יוגב ברדה
רב קהילה
הרב יוחאי עשרי
רב בישיבת תורה בציונ
הרב יו פ טהר
רב קהילת אחימ ורעימ פתח תקווה
הרב יו פ מייכור
איגוד רבני קהילות
הרב יו פ פרנקו
ר"מ בישיבה התיכונית מטה בנימינ בית א-ל
הרב יו פ קורנט
רמ בישיבת נצר מטעי ,אריאל
הרב יחזקאל ליכטנשטיינ
רב בקהילה ומחנכ
הרב יחיאל פאו ט
ר"מ בישיבת כוכב השחר
הרב יניב חנ
רב בית כנת "פאר ישראל" ,חיפה
הרב יעקב בר חנ
ר"מ ישיבה תיכונית אילת,
הרב יעקב דביר
ר"מ בישיבת שבי חברונ
הרב יעקב ויי
מלמד
ר"מ ישיבת מעלה אליהו .רב קהילת שטיבל רעננה הרב יעקב חייט
הרב יעקב טבצ'ניק
ר"מ בישיבה לצעירימ שומריה
הרב יעקב ניר
ר"מ בישיבה תיכונית מעלה חבר
מכונ מאיר
הרב יעקב נמנ
רב קהילת מתגיירימ בבאר שבע
הרב יעקב נמנ
רב בית הכנת "בנ פורת יופ" נ ציונה
הרב יעקב בתו
ר"מ בישיבת כוכב יעקב
הרב יעקב לונימ
הרב יעקב רט
ופר ת"מ
הרב יעקב שטיינברג
ממונה מועצה אזורית מטה יהודה
הרב יעקב שטרנ
רב קהילה
הרב יעקב שלומ טויב
ר"מ במכונ מאיר
הרב יצחק ימנ טוב
מגדל העמק
הרב יצחק ענתבי
רב אגד ארטילרי 215
הרב יצחק פרג'י
חוקר תורני ,מכונ התורה והארכ
הרב ירונ אנגלמאייר
עלי
הרב ירונ צברי
ר"מ בישיבת מעלה אליהו ת"א
ר"מ בישיבת כוכב יעקב
הרב ירמיהו קוליק
רב בית כנת שכונתי רמת אביב ג החדשה
הרב ישעיהו גרליצקי
מור שיעורימ במעלה אדומימ
הרב ישעיהו לבנונ
רב בית הכנת נופ הרודיונ נוקדימ
הרב ליאור נחמיה בנדט
רב קהילת קריה נאמנה אשדוד ומורה לגיור
הרב לי טמנ מנחמ
ר'מ במכונ מאיר

ראש ישיבת בינות רעננה
רב הישוב אחיה
רב היישוב מעלה לבונה וראש ישיבת מכלול
ראש מכינת עלי
ראש ישיבת המאירי
רב גוש קטיפ תובב"א יו"ר מרכז תורה ומדינה
ראש אולפנת צביה
ראש מכונ אורה ורב קהילת בקעה
ראש הישיבה הגבוהה עלי
מכונ התורה והארצ
רב היישוב רמת מגשימימ וראש ישיבת איתמר
רב העיר מעלה אדומימ
ראש ישיבת רמת גנ
ראש מכונ שלמה אומנ ,ר"מ בישיבת שעלבימ
רב ראשי קרית עקרונ
ראש מודות אדר היקר ורב שכונה ד אשדוד
רב העיר עכו
ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב
ורבה של אלונ שבות דרומ
ירושלימ
יו"ר ועד רבני ההתיישבות
רב העיר קצרינ
רב העיר רמלה
רבה של גני תקוה
רב שכונה בבת ימ וחבר
מועצת הרבנות הראשית
ראש ישיבת נחלת צבי
ראש ישיבת קדומימ
רב הישוב קרני שומרונ
רב מושב נ הרימ ובר גיורא
ראש ישיבה גבוהה מצפה יריחו
ראש ישיבת "אורות אביב" ת"א
ראש בית מדרש "ארצ חמדה" רעננה
ראש הישיבה במעלה אדומימ
רב עיר ירוחמ
רב העיר נהריה
ראש ישיבת המקובלימ בית אל ירושלימ
דיינ בביה״ד לגיור  -לשעבר הרב הראשי לצה״ל
ראש ישיבת חוות גלעת
אב"ד ירושלימ ורב שכונת רמת אשכול

הרב מאיר מנחמ מענדל
גליצנשטיינ
הרב מאיר גרונ
הרב מיכאל אהרונוב
הרב מיכאל ברומ
הרב מיכה הלוי
הרב מנחמ נוביק
הרב מנחמ פרל
הרב מרדכי דיעי
הרב מרדכי ה
הרב מרדכי נגארי
הרב משה ביגל
הרב משה הבלינ
הרב משה צבי בוחבוט
הרב נח וז'ונ קי
הרב נחשונ כהנ
הרב ני ימ מזרחי
הרב נתנ אופנר
הרב נתנאל יו יפונ
הרב יני מאיר פרנקל
הרב עוזי שוויצה
הרב עמרמ מיכאל בית-אל
הרב צבי לב
הרב צבי ליפשיצ
הרב צבי קו טינר
הרב צוריאל אברהמ
הרב ציונ טוויל
הרב ראובנ בנ אוליאל
הרב ראובנ הילר
הרב רנ בנ משה
הרב שלומ בנ עובדיה נגר
הרב שלומ לוי
הרב שלמה אבינר
הרב שלמה בנימינ
הרב שלמה רבינוביצ
הרב שמואל אליהו
הרב שמואל ויי
הרב שמואל טל
הרב שמעונ כהנ
הרב שמעונ רוזנצוויג

ראש מודות מורי'ה בעיר העתיקה בירושלימ
ר"מ ישיבת הדר רמת גנ
רב מרכז העיר כפר בא
רב קהילת נצח ישראל וראש מדרשת טל
רב במכונ מאיר
ראש כולל מערת המכפלה
רב הישוב כוכב השחר לשעבר
ראש ת"ת נריה
ופר
רב הישוב נגה
רב שכונה
רב משכנ משה וראש ישיבה משנה
תורה דביר יופ ,אפרת
ר"מ במכונ מאיר
ראש כולל ישיבת לב לדעת שדרות
רב ביהכ"נ ישמח משה במצפה רמונ
וראש התלמוד תורה במצפה רמונ
רב שכונה לשכת הרבנות אור יהודה
רב אולפנא קרית ארבע
ראש בית המדרש בעכו
ר"מ בישיבת אלונ מורה
ראש כולל בני רחל
רב קהילת ראשית תבואתו חריש
רב המועצה האזורית דרומ השרונ
רב שכונות שרת ורמט בעיר לוד
רב מושב פעמוני תש"ז
רב מושב כפר יובל והאזור

הרב מנשה מלכה
רב מקומי מלילות במועצה אזורית שדות נגב
הרב מנשה שוחט
רב הגרעינ פרד חנה
הרב מ עוד פרו פר שניאור רב שכונה ירושלימ
הרב מרדכי דהנ
רב המושב נווה מיכאל
הרב מרדכי נחמני
ראש כולל בוני ירושלימ
הרב מרדכי ענתבי
ר"מ במכונ מאיר ורב שכונת בית הכרמ
הרב משה ביתנ
חבר לשכת הרבנות הראשית חולונ
מנהל המחלקה לבתי כנת
הרב משה דיינ גז
ראש הישיבה התיכונית אופקימ
הרב משה זיגדונ
רב מושב כלנית
הרב נדב פרידמנ
רב קהילת "מעלה אליהו" תל אביב
הרב נועמ יצחק בר-טוב
רב מושב בלפוריה
הרב נחומ אריאל
ראש ת"ת ידת עז
הרב נחומ שיר
רב אזורי עמק חפר
הרב עזריה אריאל
רב ביהכ"נ 'משכנ שמואל' בירושלימ
וראש המכונ התורני בית הבחירה שע"י מכונ המקדש
הרב עמיאל נאומבורג
רמ ישיבת נצר מטעי אריאל
הרב פנח תורג'מנ
ראש כולל מעיינות קריית אונו
הרב צדוק בנ ארצי
רב שכונת נופ ציונ בירושלימ
הרב רזיאל משה
רב בית חולימ הרצפלד גדרה
הרב רחמימ אליטוב
רב ישוב בית חשמונאי
הרב שי שטרנברג
ראש בית מדרש נווה
הרב שלמה אפרימ דנינו
רב היישוב יערה
הרב שלמה בנ עזרא
רב אזורי גזר
הרב שמעונ אמור
רב מכללה
הרב שמעונ ביטונ
ראש ביהמ"ד דרכי אליהו בבית שאנ
הרב שרונ שער
ראש ישיבת נתיבות דרור -אור עקיבא

רב קהילת אור חיי אליהו בחיפה
חינוכ נוער נושר .מנהל ארגונ "דרגה"
רב בית פר
מלמד במכונ מאיר
ר"מ שדרות נאמני הרבנות הראשית
ר"מ במכונ מאיר
רב קהילת בית הרמב"מ
ישיבת לב לדעת שדרות
ראש מערכ הכשרות בגוש עציונ
ר"מ בישיבה תיכונית אמית באר שבע
רב קהילת בית יצחק שכונה ב באר שבע
רב בית כנת בכפר יונה
רב קהילה
ר"מ בישיבת הר המור
רב תלמוד תורה
רב בישיבת ההדר בית אל
ר"מ בישיבת שבי חברונ
רמ ישיבת הכותל
מחנכ
ר"מ במכונ מאיר
ר"מ בישיבת אורחות מרדכי כוכב השחר
מלמד
רב שליח בקהילת יבנה מונטידאו
רב קהילת ואהבת חולונ
רב קהילה
ר"מ בישיבת ערד
ר"מ בישיבת חומש
רב בית הכנת המרכזי "ישורונ" גדרה
מלמד בת"ת
רב קהילת בית הכנת נזר אהרונ מעלה אדומימ
ר"מ בישיבת הר שחומ מצפה אשתמוע
רב בית כנת יד דניאל פתח תקווה
רב קהילת שירת עמית נתניה
רב קהילה
שליח בית חב"ד פרד חנה כרכור
נווה דניאל
מרצה במכללת אורות
ר"מ בישיבת עטרת נחמיה ת"א
ר"מ בישיבת בני רחל קבר רחל
רב בישיבת מצפה רמונ
ר"מ במכינת עצמ
מלמד
ר"מ בישיבת מודיעינ
יו"ר מועצה דתית לשעבר.כיומ מנהל
מחלקת תרבות תורנית
רב קהילה בקרית אונו
רב קהילה בקרית אונו
רב בית מדרש לנוער
רב בגבעת מרדכי ירושלימ
רב קהילת יפה נופ ,לוד
רב צבאי במיל'
מחנכ יב"ע נתניה
רב בעתלית
רב בית כנת הכהנימ ביפו
רב קהילה במעלה אדומימ
רב קהילת טאמזרת נהריה
רב קהילת מבראשית כרמיאל
רב בי" חמ"ד עוזיאל נתניה ורב בקהילת
בי"כ מצא חנ בנתניה
אברכ בכולל ארצ חמדה
רב בית הכנת 'שפרנ' )אלומות( רמת אביב
ר"מ בישיבה הגבוהה בני נצרימ
ר"מ בישיבת אילת
רב במכונ מאיר

רשימה ראשונה ,על פי דר הא’ ב’

הרב מאיר דהנ
הרב מאיר ז'נו
הרב מאיר לדאני
הרב מאיר רוברכ
הרב מאיר רודריגז
הרב מיכאל אטלני
הרב מנחמ לוי
הרב מנחמ מנ
הרב מרדכי אפרתי
הרב מרדכי בי טריצקי
הרב משה כהנ
הרב משה שוורת
הרב נחמיה ציונ טאו
הרב נחמנ כהנא
הרב ני ימ אמ ילי
הרב ני ימ נזרי
הרב נ ימ אחיטוב
הרב נפתלי שיינפלד
הרב נתנאל אוזנ
הרב נתנאל אנקרי
הרב עובדיה מאנע
הרב עוזיאל אלמקיי
הרב עוזיאל פרידמנ
הרב עופר אשואל
הרב עזרא פרידמנ
הרב עידו רוזנטל
הרב עמיאל כהנ
הרב עמיחי כהנ
הרב עמיחי שוקרונ
הרב ערנ היימנ
הרב ערנ טננבאומ
הרב ערנ משה
הרב פנח דנינו
הרב צפניה ערו י
הרב רוני ני נוביצ
הרב רועי אביחי
הרב רחמימ גולקרוב
הרב רחמימ זעפרנ
הרב רעננ גבריאלי
הרב רפאל איש רנ
הרב רפאל שפנגנטל
הרב שחר ורטמנ
הרב שחר קיהנ
הרב שי הירש
הרב שי לוי
הרב שי מו טוב
הרב שי רובינ
הרב שלומ עמרמ
הרב שלומי אלדד
הרב שלמה זלמנ ברקוביצ'
הרב שלמה יצחק פראנק
הרב שלמה עייד נחמיא
הרב שלמה שיבר
הרב שמואל גולדנברג
הרב שמואל הירשוביצ
הרב שמואל יבלונ
הרב שמואל כהנ עידוב
הרב שמואל פוק
הרב שמואל שוקרונ
הרב שמואל שפצ
הרב שמעונ יחיאל
הרב שמעונ משה חי רחמימ
הרב שמעוני בנימינ
הרב שמריהו הופמנ
הרב תמיר חזי

רב מועצה מקומית מעלה אפרימ
ורב אזורי בקעת הירדנ
רב ישוב בר יוחאי
ראש ישיבת ההדר במעלה אפרימ
ראש ישיבת שילה לשעבר
רב העיר פתח תקווה
רב הישוב משכיות
ראש מכונ צומת
רב העיר חצור הגלילית
רב הישוב נווה
רב העיר מעלה אדומימ
הרב הראשי  -מיתר
רב העי ר קרית גת ומ"מ רב העיר שדרות
רב העיר טבריה
רב הישוב כרמי קטיפ
רב כפר חנניה
רב יישוב באר גנימ
ראש ישיבת כרמל
ראש ישיבת ורב הגרעינ אורות נתניה
רב מקומי יבנאל
רבה של כפר יונה
רב העיר קריית טבעונ
רב הישוב מחולה
ראש המכינה ״נטע שורק״
ראש ישיבת מדברה כעדנ
רב העיר נ ציונה
ראש ישיבת נצר מטעי אריאל
רב ישוב כרמי צור
רבה של הוד השרונ
ראש מכינת בית רימונ
רב העיר אריאל לשעבר
רב העיר קרית שמונה
ראש ישיבת עטרת ירושלימ ורב היישוב בית אל
ראש ישיבת ההדר לב לדעת שדרות
רב שכונת הדר גנימ פתח תקווה
רב העיר צפת
ראש אולפנת צביה רבבה
ראש מודות תורת החיימ
ראש מודות בית מוריה ורב שכונה באר שבע
רב היישוב כפר תפוח

רב קהילה רמת בית שמש
רב קהילה ורמ בישיבה הגבוהה בדימונה
רב במועצה ורשמ נישואינ בלב השרונ
רב ביה"כ רבי אלעזר קרית אתא
רמ בישיבת דרכ חיימ קרית גת ובית הכנת היכל גבריאל
ר"מ במכינת עצמ
רב בגבעת זאב
בני נצרימ
ראש בית מדרש בוקר ג"ש
מחלקת כשרות צפת
רב בירושלימ
רב צבאי
ר"מ בישיבת מדברה כעדנ מצפה רמונ ת'ו
רב קהילה
רב קהילה בעכו
רב קהילה
רב שכונה ממ"ח כשרות
ר"מ במכינת עצמ
מחנכ בתיכונ דתי
ר"מ בישיבת לנתיבות ישראל ,ירושלימ
מנהל ביה ורב קהילה
רב בית כנת
רב קהילה בבאר שבע
רב הגרעינ התורני ראש העינ
רב קהילת מור אביכ ,מעלה אדומימ
ר"מ 'בני דוד' עלי
מלמד
שדרות
רב קהילת מרומ נווה רמת גנ
ר"מ בישיבת מדברה כעדנ ,מצפה רמונ
רב קהילה בחיפה ור"מ בישיבת עכו
רב צבאי במיל' ומחנכ
רב ביכ"נ ומלמד תשב"ר
רב קהילה במודיעינ וחבי"ד לממונות ימ
ר"מ ישיבה גבוהה רמות
רב בישיבה לבעלי תשובה ובמדרשה לבעלות תשובה
ר"מ בישיבת "ראשית חכמה" אלעד,
מור שיעורימ בעיר
מחנכ
מלמד
רב קהילה
ר"מ במכונ מאיר
ראש מדרשת דניאלי
ר"מ בישיבת מודיעינ
מחקר תורני -תורת שלמה
מלמד
מחנכ
רב בית הכנת 'הרחמנ' ,קהילת נת  600נתניה
מלמד
ר"מ בישיבת בנ"ע השומרונ
רב קהילת חב'"ד ראש פינה
עכו
רב בית כנת
ר"מ בישיבת רמות בירושלימ
מנהל כולל
מלמד בכולל ערב
מנכ״ל ישיבה
רב הקהילה הבוכרית בקריית גת
מלמד ילדימ
רב קהילה
ת"ת מוריה ירושלימ
רב קהילה
רב הקהילה הבוכרית בתל אביב יפו
רב קהילה
רב בית כנת רמ מצפה רמונ
רב בית הכנת אוהל שלומ מצפה רמונ

