Sukkot 5780

 סוכות תש"ף,ב"ה
,יהי רצון שנזכה לפרוח מבחינה רוחנית וגשמית
נאחל לכלל עם ישראל ומדינתנו להמשיך להשריש
.ערכים של אהבת האדם והארץ הטובה בכל אשר נלך

May we all flourish spiritually and materially.
We wish that the entire Jewish people and our country will
continue to plant the values of love of one’s fellow and love of
our Land, wherever we may walk.

Dear Eretz Hemdah family!

!משפחת "ארץ חמדה" היקרה
Elections! Second Time Around!
!'תקופת בחירות! מועד ב
It is an immense privilege to live in the state of Israel, a Jewish and democratic state whose
leaders are elected by secret ballot and not by some other method. The principle that the  שמנהיגיה נבחרים בקלפי ולא, מדינה יהודית ודמוקרטית,זכות עצומה לחיות במדינת ישראל
people decide who their leaders are, was not invented in Athens, but can be found in the
 אלא, העיקרון שהעם הוא המחליט מי הם המנהיגים לא נקבע באתונה.באמצעים אחרים
Torah - “you shall appoint a king over yourself” (Deut. 17:15). It is the people of Israel who
decide, and according to Nahmanides on that verse, the public’s choice expresses Heaven’s  ולדברי הרמב"ן, עם ישראל הוא הקובע.) "שום תשים" (דברים י"ז טו- הוא מופיע בתורה
. הבחירה של הציבור מבטאת את הבחירה משמים,)(שם
decision.
On the other hand, election season is also a time when, unfortunately, “everyone swallows  חרצובות הלשון מותרות והניסיונות." "איש את מתחרהו חיים בלעו, ח"ו, זו תקופה בה,מאידך
his opponent alive.” Razor-sharp tongues are unleashed, and the attempts to profit from
. הולכים ומתעצמים,להתכבד בקלון החבר
shaming one’s fellow increase in number and intensity.
 שתמשיך להוביל את מדינתנו להישגים,אנו תפילה שבימים אלה נזכה להנהגה ראויה
We pray that in these days we will merit to have a worthy leadership that continues to lead
. כמו שהנחילו לנו אבותינו ורבותינו, תוך שמירה על ערכי צדק ומוסר,מופלאים
our country to great achievements, while safeguarding the principles of justice and morality
 שנזכה להמשיך ולגדל דור של מנהיגים.יהי רצון שמכון "ארץ חמדה" יבלוט תמיד לטובה
handed down to us by our ancestors and sages.
May it be Heaven’s will that Eretz Hemdah will always stand out as a shining example; that  כבוד תורה ואחדות של, לאהבת תורה,שיובילו את עם ישראל ומדינת ישראל בתחום הרוחני
.כל חלקי האומה
we merit to continue to raise a generation of leaders who will steer the Jewish people and
the State of Israel in the spiritual domain towards love of Torah, respect for Torah, and unity
הפעם נציין את התרומה הייחודית של מכון "ארץ חמדה" לציבור הרחב במדינת ישראל
of all sectors of the nation.
.ובעולם היהודי ברחבי תבל
This time we wish to note the special contribution that Eretz Hemdah makes to the general
public in Israel and to Jews throughout the world.
In addition to educating Torah scholars of the highest caliber, and training Torah leadership,
Eretz Hemdah endeavors to spread Torah and bolster intensive study of practical halachah,
both by rabbis in the Diaspora and by ba’alei batim (laymen) in Israel and abroad.
Eretz Hemdah provides an address for solving halachic problems, whether encountered
by dayanim and rabbis or by ba’alei batim (in Hebrew as well as in other languages, mainly
English).
Everything is done pleasantly and in accordance with the principle of “koach de-hetera adif,”
- the power of leniency is greater.

Even rabbis and dayanim have
questions!
Responsa, Practical Halachah

Bemareh HaBazak is a series of responsa for rabbis in the Diaspora and rabbinical courts
throughout the Jewish world. The answers are clear, brief, and fluent, accompanied by very
detailed source references that reflect the main halachic approaches to every issue.
The questions deal with all four sections of the Shulchan Aruch; the answers take account
of the questioner’s situation. Such sensitivity is an integral part of the halachic discourse as
Chazal taught us - and is included in the “fifth section of the Shulchan Aruch”. Because rabbis
and dayanim in the Diaspora are generally fluent in Hebrew, the responsa are written in that
language.
The tenth volume of Bemareh HaBazak is currently in preparation and will be published soon.

Are there also questions that “aren’t
kosher”?

Ask the Rabbi is a project that provides halachic and philosophical answers to the large
segment of Diaspora Jews who do not read Hebrew. It makes it possible for them to benefit
from the vast spiritual treasure amassed by the Jewish people over the generations.
Our partner in this project is the American Orthodox Union (OU), the largest kashrut
supervision organization in the world. It forwards to us questions submitted to its website that
do not relate directly to matters of kashrut.
A number of examples appear in the five volumes of Living the Halachic Process.
Volume 6 is now in preparation and we hope will be published next year.
Harav Hadayan Daniel Mann, a graduate of Eretz Hemdah’s second class, is responsible for the
Institute’s English language literature.
To date, more than 20,000 questions were answered in these two important projects.
To access Bemareh HaBazak, click here.
To access Ask the Rabbi, click here.

"Morenu"

Caution - May beAddictive!

Encouraging members of the public to invest their time, thought, and
energy in a high-level and deep Torah study is one of the major challenges
of our generation. Many yeshiva graduates who have gone out into the
world of practical endeavor and made careers in diverse fields are eager
to engage in serious learning that occupies a key place in their spiritual
lives.
Morenu provides an answer to this aspiration.
Every week, hundreds of men and women spend hours with the lesson
they receive by email.
For the last three years we have been studying the laws of Shabbat in great depth.
The material is prepared by the Eretz Hemdah staff - Harav Hadayan Betzalel Daniel, the
project director, and Rav Yitzhak Steinberg, the head of the Eretz Hemdah–Ohel Ari Beit
Midrash for Congregational Rabbis in Ra’anana, under the supervision of the heads of Eretz
Hemdah.
A total of 73 study pamphlets on hilchot Shabbat (in Hebrew), each accompanied by audio or
video summaries of the lessons, are available on the Eretz Hemdah website, as are 20 lessons
in English.
To our delight, many of the participants find Morenu studies to be addictive.
Before Rosh Hashanah there was a semichah ceremony for the first graduates
who passed the exams. They were granted the title “Morenu,” on Hilchot
Shabbat, which is a rabbinic ordination that does not include an authority to
give halachic rulings.
The ceremony was held in Mishkenot Sha’ananim in Jerusalem, which, as is
known, was built by Sir Moses Montefiore.
For additional information, please email Rav Betzalel Daniel at Eretz Hemdah.
The project will now take up the topic of “Prayer and Blessings.”
The first group, started in Ra’anana, foreshadowed the opening of additional
groups all over the country.
If you are interested in enrolling to the program or in forming a Morenu
learning group, please send us an email.
It is also possible to register for a Morenu course
that is recognized for credit by the Education
Ministry’s Ofek Chadash program.
The program is also highly recommended for
teachers on sabbatical.

 המכון, והכשרת מנהיגות תורנית,בנוסף להכשרת תלמידי חכמים ברמה הגבוהה ביותר
 גם בקרב רבני התפוצות וגם בין,עוסק בהפצת תורה וחיזוק הלימוד בעיון הלכה למעשה
."בעלי הבתים" בארץ ובעולם הרחב
" הן של דיינים ורבנים והן של "בעלי בתים,המכון משמש ככתובת לפתרון בעיות הלכתיות
.) בעיקר באנגלית- (בעברית ובשפות זרות
." "כח דהיתרא עדיף:כל הפעילויות נעשות בדרכי נועם ועל פי הכלל

!וגם לרבנים ולדיינים יש שאלות

 הלכה למעשה,השו"תים

מערך התשובות שו"ת במראה הבזק משרת את רבני התפוצות ואת בתי הדין
 בשפה קצרה וקולחת ומלוות במראי, התשובות ברורות.ברחבי העולם היהודי
 המביאים לידי ביטוי את הגישות ההלכתיות המרכזיות,מקומות מפורטים מאוד
.בכל סוגיא
השאלות עוסקות בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך והתשובות שניתנות מתחשבות
 רגישות היא חלק בלתי נפרד מהדיון ההלכתי כפי שלימדונו.במציאות של השואל
 הרבנים והדיינים, כיוון שמנהיגי הציבור." כך נכתב "השולחן ערוך החמישי- חז"ל
 התשובות נכתבות בלשון, ב"ה, ברובם הגדול שולטים בשפה העברית,בתפוצות
.הקודש
.החלק העשירי של שו"ת במראה הבזק נמצא בהכנה ויצא לאור בקרוב

?"יש גם שאלות לא "כשרות
 נותן מענה הלכתי ומחשבתי לחלק גדול מאודASK THE RABBI פרוייקט
 ומאפשר להם הנאה מהעושר, שאיננו שולט בשפה העברית,מיהודי התפוצות
. במשך הדורות,הרוחני שצבר עם ישראל
 שאלות המגיעות.ou -בפרויקט זה שותף גם ארגון הכשרות הגדול בעולם ה
 מועברות על ידם,לאתר האינטרנט של הארגון ואינן נוגעות ישירות בנושאי כשרות
."ל"ארץ חמדה
מבחר דוגמאות מופיעות בחמשת כרכי הספרים
.Living the Halachic Process

.הכרך השישי בהכנה ויצא לאור בלנ"ד בשנה הבאה
 הוא האחראי על הספרות, בוגר המחזור השני של המכון,הרב הדיין הרב דניאל מן
.'האנגלית של מכון 'ארץ חמדה
.עד כה נענו למעלה מעשרים אלף פניות בשני פרויקטים חשובים אלה
לפניה לשו"ת במראה הבזק
ASK THE RABBI לפניה לפרוייקט
.ניתן ליהנות מהספרים ומהתשובות הנוספות על אתר ארץ חמדה

!" זהירות מ"התמכרות,

 בעומק, מחשבה ומרץ בלימוד תורה ברמה גבוהה,עידוד הציבור להשקיע זמן
 בוגרי ישיבות רבים שפנו לעולם. הוא אחד האתגרים החשובים של דורנו,ובעיון
המעשה ופיתחו קריירות בתחומים רבים
, מתגעגעים ללימוד מעמיק ומשמעותי,ומגוונים
.שיתפוס מקום מרכזי בהוויה הרוחנית שלהם
.פרוייקט מורנו נותן מענה לשאיפה זו
מאות לומדים ולומדות משקיעים מזמנם מדי
.שבוע כדי לפצח את השיעור שנשלח בדוא"ל
בשלש השנים האחרונות עסקנו לעומק בהלכות
.שבת
 הרב הדיין הרב- החומר מוכן ע"י צוות המכון
 והרב יצחק, ראש התכנית- בצלאל דניאל
 ראש בית המדרש להכשרת רבנים- שטינברג
 תחת,אהל ארי ברעננה-"קהילתיים "ארץ חמדה
."הכוונת ראשי מכון "ארץ חמדה
 כל אחת מלווה,)שבעים ושלש חוברות לימוד העוסקות בהלכות שבת (בעברית
וידאו (בעברית) וכן כעשרים שיעורים באנגלית מחכים לכם/בשיעורי סיכום אודיו
) חלק גדול מהלומדים טוענים... (אזהרת מסע, לשמחת כולם."באתר "ארץ חמדה
!!!"שלימודי מורנו "ממכרים
לקראת ראש השנה נערך טקס הסמכה לבוגרים הראשונים שעמדו בבחינות והם
. סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה בהלכות שבת,הוכתרו בכתר מורנו
. ע"י סר משה מוניפיורי, כידוע, שנבנתה,הטקס נערך במשכנות שאננים בירושלים
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל למכון
. הרב בצלאל דניאל- ""ארץ חמדה
."הנושא המרכזי הבא בלימוד יהיה "תפילה וברכות
השיעור הראשון שנפתח ברעננה היה הסנונית
הראשונה שבישרה את פתיחתן של עוד ועוד
.קבוצות לימוד ברחבי הארץ
המעוניינים להרשם לתכנית או בייסוד קבוצת
.לומדים מוזמנים לפנות אל דוא"ל
ניתן להרשם גם לתכנית השתלמות המוכרת לעניין
.אופק חדש
.התכנית ממולצת מאוד גם ליוצאים לשנת שבתון

לחיזוק
ארץ חמדה

 וסרצוג.מ
ביטוחים

| 1700-508080 'טל
02-6245187 פקס
2 רח' מרדכי בן הלל
 ירושלים2433 .ד.ת
91123

! באנגליתTzurba יש גם

Tzurba me-Rabbanan in English

צורבא מרבנן

Eretz Hemdah’s program for Diaspora Torah leadership, directed by Rav Doron
Podlashuk, in cooperation with World Mizrachi and with the Tzurba me-Rabbanan
Institute, headed by Rav Benzion Algazi, has taken upon itself to translate the Tzurba
pamphlets into English for distribution to communities abroad. Each pamphlet also
contains articles by participants in the program as well as selections from the responsa
in Bemareh HaBazak. The pamphlets, which have been greeted enthusiastically, can be
ordered through this email.

 בראשות, בארץ חמדה,התוכנית להכשרת מנהיגות תורנית לתפוצות
 בשיתוף פעולה עם המזרחי העולמי ומכון "צורבא,הרב דורון פודלשוק
 קיבלה על עצמה לתרגם את חוברות,מרבנן" בראשות הרב בן ציון אלגזי
 בכל חוברת מופיעים גם. כדי להפיצן בקהילות בחו"ל,צורבא לאנגלית
מאמרים של חברי התוכנית וכן העשרה באמצעות תשובות משו"ת
 ניתן להזמינן בדוא"ל, החוברות התקבלו בהתלהבות.""במראה הבזק

Another way to Prepare for Shabbat!

For more than 30 years now, our Beit Midrash opens its door to the public every Friday
morning from 8:15 to noon (All the lectures are in Hebrew).
Classes in Gemara, Tanach, Jewish thought, and various issues are available for the learners.
Below is the schedule for the months of Tishrei-Cheshvan. Ezrat nashim is open.
For additional information, please email us.
Some of the lectures are available on YouTube.

“You shall appoint judges …
in all your cities”!

!עוד דרך להכין לשבת
 בית המדרש פותח את שעריו, כבר למעלה משלושים שנה,מדי שבוע בימי ששי
.8:15-12:00  בין השעות,לציבור הרחב
. במחשבה ובסוגיות שונות מוצעים ללומדים, בתנ"ך,שיעורים בגמרא
.להלן תוכנית הלימודים לחודשי תשרי וחשוון
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"ל
ניתן להאזין לחלק מן השיעורים בערוצי היוטיוב

!"תתן לך בכל שעריך... "שופטים
תוכניות לימודי הדיינות לרבני התפוצות

Dayanut Programs for Diaspora
Rabbis

Diaspora rabbis are invited to apply to join.
Study groups already exist in Britain and Europe, in cooperation with the Montefiore
Endowment (and in Germany with the ORD), and in North America and Australia (including
Hong Kong as well) in cooperation with the Montefiore Endowment and the RCA.
In Britain there is also a semichah program run in cooperation with the Montefiore
Endowment.
For additional details please contact the program director Rav Ofer Livnat.

.רבני התפוצות מוזמנים להגיש מועמדות להצטרפות
 במערב. בשיתוף עם קרן מונטיפיורי,קבוצות הלימוד כבר קיימות בבריטניה
 בצפון אמריקה מערב (כולל גם אוסטרליה והונג, בצפון אמריקה מזרח,אירופה
.ORD- בגרמניה בשיתוף עם ה.RCA- בשיתוף עם קרן מונטיפיורי ו,)קונג
.בבריטניה ניתן להצטרף גם לתוכנית סמיכה לרבנות בשיתוף עם קרן מונטיפיורי
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הרב עופר לבנת ראש התוכנית

!!שמיטה? זה מתקרב

Shmitta? It’s Coming Soon!

עם התקרב שנת השבע הציבור מוזמן ליהנות
מהתוכנית המקוונת בנושא השמיטה
.""שנת השבע זה הזמן שלך

With the shmitta year approaching, the public is invited to take part in an online
program on the subject, “The Seventh Year is YOUR Time.”

חמדת ימים

Hemdat Yamim
The Torah study pamphlet ‘Hemdat Yamim’ is distributed by email on a weekly basis. The
pamphlets are circulated separately in Hebrew and English editions with different content.
Thousands read and enjoy the wide diversity of Divrei Torah about the weekly parshah and/
or haftarah; excerpts from rulings of the “Eretz Hemdah-Gazit” network of rabbinical courts,
in the P’ninat Mishpat column in English and in the Halachah Pesukah in Hebrew; an original
commentary on the legends of the Talmud, Eretz Aggadah; excerpts from the responsa of
Bemareh HaBazak and Ask the Rabbi; and selections from Rav Abraham Yitzchak Hakohen
Kook’s commentary on the talmudic aggadic sections, Ein Ayah.
To register by email: info@eretzhemdah.org

מדי שבוע מופץ באמצעות הדוא"ל
 מופצים, שאינם זהים, העלונים."עלון דברי התורה "חמדת ימים" של "ארץ חמדה
.בשפה העברית ובשפה האנגלית
או/אלפי קוראים נהנים מדי שבוע ממגוון רחב של דברי תורה על הפרשה ו
,"ההפטרה; מתקצירים מתוך פסקי הדין של רשת בתי הדין "ארץ חמדה גזית
 באנגלית והלכה פסוקה בעברית; מפירושP'ninat Mishpat במסגרת המדור
" ארץ אגדה; מטעימות מתוך שו"ת "במראה הבזק- מקורי לאגדות הש"ס
; וכן מקטעים מתוך פירושו של הראי"ה קוק לאגדות הש"סAsk the Rabbi-ו
.Ein Ayah במדור
info@eretzhemdah.org :להרשמה בדוא"ל

 סוכנות לביטוח.ב.ק.י
בנצי קפלן
 ירושלים152 דרך בית לחם

02-5654888
02-6737075

!שנה טובה ומתוקה
Shana Tova U'metuka!
הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל

שלום וסרטייל

ראשי המכון

יו"ר ההנהלה

Rabbi Moshe Ehrenreich Rabbi Yosef Carmel
Heads of the Institute

Shalom Wasserteil
Chairman of the Board

!לרץחיזחומקדה
א
IN CANADA

Please, make check payable to:
Mizrachi Organization of Canada
With note: For Eretz Hemdah
And send it to: 4600 Bathurst St., Ste. 316
Toronto, ON, M2R 3V2 CANADA

IN ENGLAND

IN USA

American Friends of Eretz Hemdah
c/o Olympian, 8 South Michigan Ave.
Suite 605 Chicago, IL 60603 USA
Our Taxpayer ID#: 36-4265359

UK Friends of Eretz Hemdah
Mr. M. Storfer, Japonica House
8 Spring Villa Park Flr. 1, Edgware,
Middx. HA8 7XT ENGLAND
Registered No. 1084816

IN SWITZERLAND

IN ISRAEL

Verein der Freunde von Eretz Hemdah
Mr. D. Guggenheim
Hesligenstrasse 24, CH- 8700 Kusnacht,
SWITZERLAND

IN AUSTRALIA

For tax deductible donations
via JNF Environment Gift Fund:
https://www.jnf.org.au/project-items/eretz-hemdah/
or, please, make check payable to:
Jewish National Fund of Australia Inc.
With note: For Eretz Hemdah, and send it to:
PO Box 646 Bondi Junction NSW 1355, AUSTRALIA

Donations to ‘Eretz Hemdah’ are tax deductible
under Section 46 of Income Tax Ordinance.
Donations via credit card can be done
through our office or website

IN SOUTH AFRICA

South African Friends of Eretz Hemdah
Mr. Clive Ginsberg
88 Peglyn Rd., Glenhazel, Johannesburg 2192
SOUTH AFRICA

2 Brurya St., P.O.B. 8178 Jerusalem
91080  ירושלים8178  ת"ד,2 רח' ברוריה
580120780 ' עמותה רשומה מסFax: 972-2-5379626 : פקסTel: 972-2-5371485 :'טל
info@eretzhemdah.org www.eretzhemdah.org

