
     The "Eretz Hemdah - Gazit" 
Network of Batei-Din
Graduates of "Eretz Hemdah", upon the successful completion of their studies and 
exams, receive the honored ordination "Yadin-Yadin" and "Kosher LeDayanut." The 
number of rabbis throughout the entire Jewish world who hold this respectable title, 
is especially small, numbering only a few hundred. A notable percentage of these 
rabbis are graduates of "Eretz Hemdah." 
This has enabled us to bring to fruition the dream 
of Maran HaRav Shaul Yisraeli zt"l to establish a 
network of Batei Din (Rabbinical Courts), so as to 
resolve monetary disputes based on halachah, and 
within the framework of the Israeli legal system, with 
the highest possible level of professionalism.
The network's legal decisions are enforceable by 
Israeli law.
Additional dayanim, who identify with our goals and 
spiritual direction, have joined our network, as well.
People from all sectors of Israeli society turn to the "Eretz Hemdah - Gazit" network, 
including both non-religious and Charedi. In addition, Israeli secular courts refer 
many weighty and complicated cases to us, due to their appreciation of the 
professionalism and efficiency of our system, coupled with their desire to reduce the 
burden of the Israeli legal system.
We wish to take this opportunity to thank the Minister of Justice, Mrs. Ayelet Shaked, 
for her important activity in the advancement of the Mishpat Ivri (traditional Jewish 
jurisprudence) in the State of Israel.  
The "Eretz Hemdah - Gazit" network spreads from the far North - Ramat HaGolan 
and Tzfat, to Kiryat Gat - the capital of the Lachish region in the South.
One of the most important innovations of "Eretz Hemdah - Gazit" is its publicizing 
of the Court's policies. This is possible due to a fruitful cooperation with the 
"Mishpetei Eretz" institute, headed by Rav Gisser, which prepares policy papers 
that are presented for discussion at the annual gatherings of dayanim.
The director of the Beit Din is HaRav HaDayan Aharon Feldman, a graduate of 
"Eretz Hemdah."

משפחת "ארץ חמדה" היקרה!
תקופת בחירות!  

מצד אחד, זכות עצומה לחיות במדינת ישראל, מדינה יהודית 
ודמוקרטית, שמנהיגיה נבחרים בקלפי ולא באמצעים אחרים. 

העיקרון שהעם הוא המחליט מי הם המנהיגים לא נקבע 
באתונה, אלא מצווה בתורה - "שום תשים". עם ישראל הוא 

הקובע, ולדברי הרמב"ן שם, הבחירה של הציבור מבטאת את 
הבחירה משמים.

מאידך, זו תקופה בה "איש את מתחרהו חיים בלעו" ח"ו. 
חרצובות הלשון מותרות והניסיונות להתכבד בקלון החבר, 

הולכים ומתעצמים.

אנו תפילה שבימים אלה נזכה להנהגה ראויה, שתמשיך 
להוביל את מדינתנו קדימה, להישגים מופלאים, תוך שמירה 

על ערכי צדק ומוסר, כמו שהנחילו לנו אבותינו ורבותינו.

 נאחל לכלל עם ישראל ומדינתנו להמשיך להשריש
ערכים של אהבת האדם והארץ הטובה בכל אשר נלך.

    
   רשת בתי הדין לממונות               

"ארץ חמדה - גזית"
בוגרי "ארץ חמדה" זכאים בתום תקופת הלימודים 

והבחינות לכתר הרם של סמיכת "ידין ידין" וכושר לדיינות. מספר 
הרבנים הזכאים לתואר נכבד זה, בכל רחבי העולם היהודי הוא קטן 

ביותר, כמה מאות בודדות. אחוז ניכר הם בוגרי "ארץ חמדה".
מציאות זו אפשרה לנו להגשים את חלומו של מרן הגר"ש ישראלי 

זצ"ל, להקים מערך של בתי דין, המביאים לפתרון סכסוכים כספיים, 
על פי ההלכה במסגרת החוק, במקצועיות ברמה גבוהה ביותר. 

פסקי הדין של הרשת ניתנים לאכיפה על פי החוק במדינת ישראל. 
אל בוגרי "ארץ חמדה" הצטרפו דיינים נוספים המזדהים עם המטרות 

והכיוון הרוחני שלנו.
לרשת "ארץ חמדה - גזית" פונים מכל מגזרי 

החברה בישראל, כולל הציבור החילוני 
והחרדי. גם בתי המשפט של מדינת ישראל 
מפנים תיקים כבדים ומסובכים אלינו, מתוך 
הערכה למקצועיות וליעילות המערכת, וגם 

כדי להוריד עומס מהמערכת המשפטית של 
מדינת ישראל.

נודה בהזדמנות זאת לשרת המשפטים 
בממשלה האחרונה, גב' איילת שקד, על 

פעילותה החשובה לקידום המשפט העברי 
במדינת ישראל.

רשת בתי הדין של "ארץ חמדה - גזית" פרוׂשה מן הצפון הרחוק - 
רמת הגולן והעיר צפת, ועד לקרית גת- בירת חבל לכיש, בדרום.  

אחד מהחידושים החשובים ביותר של "ארץ חמדה - גזית" הוא 
פרסום מדיניות בתי הדין המתאפשר עקב שיתוף פעולה פורה 

עם מכון "משפטי ארץ" בראשות הרב גיסר, שמכין ניירות עמדה, 
המובאים לדיון בפני כנס הדיינים השנתי.

מנהל בית הדין הוא הרב הדיין אהרון פלדמן, בוגר "ארץ חמדה".
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מ. וסרצוג ביטוחים

Dear "Eretz Hemdah" family, 
Election time!
On the one hand, it is a great privilege to live in the State of Israel, a 
Jewish and democratic state, whose leaders are chosen at the poll 
booth rather than through violence or other unfortunate means. The 
principle that the nation decides who its leaders should be was not 
invented in Athens; rather, it was already commanded in the Torah -
"You shall appoint upon you ..." The Nation of Israel decides, and, 
according to the Ramban, the choice of the public expresses, that which is 
chosen Above.
On the other hand, this, unfortunately, is a period which all too often sees 
candidates trying to "swallow up" their competitors. The weapons of the 
tongues are used too freely, and attempts to attain honor by disgracing 
others, are ever increasing.
We pray that we will merit to receive worthy leadership, which will lead our 
nation forward to great achievements, while guarding the values of justice 
and morality, according to the charge that we received from our ancestors 
and our Rabbis throughout the generations.
We wish the entire Jewish people and our country to continue to plant the 
values of love of one’s fellow and love of our Land, wherever we may walk.

ב"ה, פסח תשע"ט
Pesach 5779



   Manhigut Toranit 
Program
Through the initiative of a group of businessmen, 
headed by Mr. Selwyn Smith, the Manhigut 
Toranit Program was opened at "Eretz Hemdah," 
to develop Torah leaders who will go on shlichut 
to serve communities throughout the Diaspora. The purpose of the 
program is to create talmidei chachamim (Torah scholars) of the highest order, 
who will serve as spiritual leaders for religious Zionist communities around the 
world. The graduates of the program complete the semicha of “Rav Ir” of the 
Chief Rabbinate of Israel, and sanctify Hashem's name in their knowledge and 
actions. World Mizrachi joined as an active and important partner in this project, 
represented by their acclaimed director, Rav Doron Perez. The program is run 
under the guidance of Rav Doron Podlashuk who is also the architect of the 
program. HaRav HaDayan Ofer Livnat is the Rosh Metivta of the program.
The participants of the program and their wives enjoy a wide range of 
enrichment courses which present them with tools to deal with the special 
challenges that will face them and their communities during their shlichut. The 
heads of "Eretz Hemdah" and the intense environment in the Beit Midrash, 
contribute to the Torah capabilities of the participants, ensuring their success in 
their important missions. Many graduates of the program are already serving in 
communities abroad:
Rav Yehoshua and Malki Asulin - Melbourne, Australia. 
Rav Eitan and Rachel Aviner - Toronto, Canada. 
Rav Joel and Sarah Kenigsberg - London, England. 
Rav Ezra and Tehilla Pachino - Cleveland, Ohio, USA.
Rav Eliyahu and Yocheved Silverman - London, England. 
They all serve as beacons of Torah, and represent Torah and Mada, with Zionist 
ideals.

   Morenu Program
The Morenu program is designed to facilitate in-depth Halacha learning for 
working people, and to encourage yeshiva-style learning.
Baruch Hashem, on the one hand we are fortunate to live in an age and time in 
which Torah knowledge, methodological tools, and information are accessible to 
all. But on the other hand, not only Torah knowledge is what is readily available; 
this is a period during which we live with constant multiple distractions, and with 
rapidly shrinking attention spans. One way to regain our focus is to delve into 
Torah learning. When we focus on Torah, Hashem’s truth, we reconnect to Him 
and regain peace of mind together with depth of knowledge and truth. 
The first study group started in Ra’anana, and has met for over 70 sessions. 
Similar groups have been established in other places throughout the country; this 
is in addition to the many individuals who have also become a part of this Torah 
project.
Shiur material is accessible (in Hebrew) at this website - 
www.eretzhemdah.org/content.asp?PageId=3101&lang=he
We have been uploading parallel material in English at this address -
https://eretzhemdah.org/content.asp?PageId=3101&lang=en
Under the guidance of the heads of "Eretz Hemdah" institute, HaRav HaDayan 
Betzalel Daniel - "Eretz Hemdah" alumnus - heads the program, writing the 
content and organizing shiurim together with the valuable input of Rav Yitzhak 
Steinberg - "Eretz Hemdah" alumnus and Rosh Kollel “Eretz Hemdah - Ohel Ari” in 
Ra’anana.

To join the program, or bring it to your community,
please, contact 
info@eretzhemdah.org

 י.ק.ב. סוכנות לביטוח
 בנצי קפלן

 דרך בית לחם 152 ירושלים

     מנהיגות תורנית לתפוצות 

ביוזמת קבוצת אנשי עסקים בראשות מר סלוין 
סמיט, נפתחה ב"ארץ חמדה" תכנית להכשרת 

מנהיגות תורנית, שבוגריה מקבלים על עצמם לצאת 
לשליחות בקהילות ברחבי העולם. המטרה היא 

"לייצר" תלמידי חכמים ברמה גבוהה ביותר, שישמשו 
כמנהיגים בקהילה הדתית לאומית בכל אתר. בוגרי 

התכנית זכאים ל"כושר רב עיר" ומקדשים שם שמים בידיעותיהם 
והליכותיהם. כשותף פעיל ומשמעותי, הצטרף גם המזרחי העולמי, 
המיוצג באמצעות המנכ"ל הנמרץ הרב דורון פרץ. התכנית מרוכזת 
בידי הרב דורון פודלשוק שהוא גם הוגה הרעיון. ר"מ התכנית הינו 

הרב הדיין עופר לבנת.
משתתפי התכנית ורעיותיהם נהנים גם מתכנית השתלמות נרחבת, 

המסייעת להם בקבלת כלים חשובים להתמודדות עם האתגרים 
המיוחדים שיוצבו בפניהם במהלך השליחות.

ראשי "ארץ חמדה" ואווירת הלימוד האינטנסיבית בבית המדרש, 
נותנים את הכלים התורניים בידי חברי התכנית ומבטיחים את 

הצלחתם במשימה החשובה. 
בוגרי התכנית משרתים כבר במקומות הבאים:

הרב איתן ורחל אבינר - טורנטו, קנדה.  
הרב יהושע ומלכי אסולין - מלבורן, אוסטרליה.  

הרב אליהו ויוכבד סילברמן - לונדון, אנגליה.   
הרב עזרא ותהילה פאטצ'ינו - קליולנד, אוהיו, ארה"ב.

הרב יואל ושרה קניגסברג - לונדון, אנגליה. 
כולם משמשים כמגדל-אור-תורני, ומייצגים תורה ומדע, יחד עם 

ציונות לכתחילה. 

   תכנית מורנו 
תכנית מורנו נועדה לסייע 

בהעמקת לימודי ההלכה של 
האדם העובד, ועידוד לימוד 

בעיון של ההלכה ממקורותיה.
ברוך ד', אנו בדור שזכה לכך 

שי�דע, כשרון וכלי הלימוד 
הם נחלת הרבים. מתוך כך, 

עלינו לספק לחפצים בכך את 
האפשרות לנצל את הברכה הזאת, ולגדול בתורה. בדורנו יש גם 
כוחות חזקים מאוד המנסים להשתלט על מוחנו ועל מחשבותינו.

העיסוק במקורות, תוך בירור יסודות השיטות והלימוד העיוני, מכניס 
את התורה ודבר ה' עמוק לדעתנו וללבנו, וכך הלומד מתחבר לנותן 

התורה וחוסם את הנסיונות למשוך את תשומת לבנו למחוזות אחרים 
לגמרי.

קבוצת הלימוד הראשונה נוסדה ברעננה. לומדים אלה זכו כבר 
להשתתף בקרוב לשבעים שיעורים. בעקבותיהם נוסדו קבוצות 

נוספות ורבים גם הצטרפו לתכנית כבודדים. 
לעיון בחומרים בעברית: 

www.eretzhemdah.org/content.asp?PageId=3101&lang=he

בשנה האחרונה התוכנית מוצעת גם בשפה האנגלית. 
לעיון בחומרים באנגלית:

https://eretzhemdah.org/content.asp?PageId=3101&lang=en

תחת הדרכת ראשי "ארץ חמדה", הרב הדיין בצלאל דניאל, 
בוגר "ארץ חמדה", מרכז וכותב את התכנית בסיוע הרב יצחק 

שטינברג, גם הוא בוגר "ארץ חמדה" המשמש כראש בית 
המדרש "ארץ חמדה - אהל ארי" ברעננה. 

הנכם מוזמנים להירשם וליהנות מהתכנית. 
לפרטים והצטרפות:

info@eretzhemdah.org



           I responded to a "help wanted" ad, 
and very happily returned to Eretz Hemdah   

My name is Tzippi Galinsky (Stern). I am 54 years old, married to Eliezer, a graduate 
of "Eretz Hemdah" ("Yadin Yadin"), and a Rosh Metivta in the Beit Midrash of "Machon 
Lev". B"H, we are parents of 10 children.
I was born and grew up in Haifa. My father, Michoel z"l, made aliyah from Germany at 
age one. My mother, may she live and be well, Miriam, was born in Poland; she escaped 
with her family to Siberia and made aliyah when she was twelve years old. 
After completing my high school studies in Segulah, I served in Sherut Leumi as a 
madricha in a girls' high school in Chatzor Haglilit. 
The following year, I studied computers and Jewish education (including a Tanach class 
taught by Rav Yosef Carmel) in the Michlalah of Bayit Vegan, Jerusalem. 
In my second year of studies, I met Eliezer, a fifth year student in yeshivat "Kerem 
B'Yavneh" (who learned there under Rav Moshe Ehrenreich). We got married that 
summer, and started our family in the holy city of Jerusalem.
Eliezer chose to continue his Torah learning towards "Yoreh Yoreh" semicha in "Machon 
Ariel," and afterwards joined the "Eretz Hemdah" family in its second year. While he 
was learning in "Eretz Hemdah," we had five children. Our fourth child, Amitai, chose 
to follow in his father's footsteps and is now in his third year learning towards "Yadin 
Yadin" at "Eretz Hemdah." We, of course, wish him 
and his siblings the best of luck.
Over the years, even after completing his studies 
there, Eliezer has made it a priority to occasionally 
return to learn in the Beit Midrash of "Eretz 
Hemdah."
The years Eliezer was in "Eretz Hemdah" were a 
period of deep and intensive Torah study, which 
demanded consistency and a tremendous amount 
of review. These were years which shaped our 
home and educated our family in the ways of the 
Torah. Eliezer is fond of saying, despite the fact 
that he is uncomfortable with the elitist ring these 
words might have, that he received tremendous 
inspiration from being part of a group of people 
that clearly could have chosen to engage and 
succeed in any field they would have wanted, but 
nevertheless chose to dedicate their prime years to 
immerse themselves in Torat Hashem.
Several years after the establishment of the Beit Din 
of "Eretz Hemdah," and the subsequent increase in interest and case load, I responded 
to a "help wanted" ad, and very happily returned to "Eretz Hemdah" to join their staff. 
This is the eighth year that I am in charge of managing the case files for the Beit Din.
One of the things that I learned, both as the wife of an avrech (kollel student), and 
also as a part of their office staff, is that "Eretz Hemdah" - based on the influence of 
the heads of the kollel - has a tremendous appreciation for the role of the women, the 
wives of the young rabbis, who stand by and support their husbands. These women 
enable their husband's Torah growth, their intense studying, and the preparation for 
their going out into the world to teach Torah to the broad Jewish community, while 
utilizing their Torah knowledge and perspectives that they attained during their many 
years in "Eretz Hemdah."

My wish is that we should all continue to merit להגדיל תורה ולהאדירה!
  

       נעניתי למודעת "דרושים" 

ושמחתי לחזור ולהשתלב 
במשפחת "ארץ חמדה"

שמי ציפי גלינסקי )שטרן( בת 54, נשואה לאליעזר, 
בוגר מכון "ארץ חמדה" )"ידין ידין"( ור"מ בביהמ"ד של "מכון 

לב". ב"ה הורים לעשרה ילדים. 
נולדתי וגדלתי בחיפה לאבי, מיכאל ז"ל שעלה מגרמניה 

בגיל שנה, ולאימי מרים תבל"א, שנולדה בפולין, ברחה עם 
משפחתה לסיביר ועלתה לארץ בגיל 12.

לאחר סיום לימודי באולפנא סגולה, שירתתי כמדריכה 
באולפנא בחצור הגלילית.

לאחר שנת השירות למדתי הוראת יהדות ומחשבים )וגם 
קורס לתנ"ך בהוראת הרב יוסף כרמל( במכללה בבית וגן, 

ירושלים. 
בשנה השניה ללימודי, הכרתי את אליעזר, תלמיד שנה 

חמישית בישיבת "כרם ביבנה" )שם זכה ללמוד אצל הרב 
משה ארנרייך(. נישאנו בקיץ וקבענו את ביתנו בירושלים עיר 

הקודש.
אליעזר בחר להמשיך את לימודיו התורניים לכושר 
"יורה יורה" ב"מכון אריאל" ולאחר שסיים הצטרפנו 

למשפחת "ארץ חמדה" בשנת 
הלימודים השניה להקמת המכון. 

תוך כדי הלימודים במכון נולדו לנו 5 
ילדים. 

בננו הרביעי, אמתי, בחר להמשיך 
את מסורת אביו והוא לומד זו השנה 
השלישית לקראת סמיכת "ידין ידין"  

ב"ארץ חמדה", ואנחנו כמובן מאחלים לו 
ולאחיו הצלחה רבה.

במשך השנים, גם אחרי שסיים את 
לימודיו, אליעזר הקפיד להמשיך ולהגיע 
ללימוד בבית המדרש של "ארץ חמדה".

השנים ב"ארץ חמדה" היו תקופה 
של לימוד תורה אינטנסיבי, העמקה, 

התמדה וחזרות. שנים של עיצוב 
הבית וחינוך הילדים בדרך התורה 

)אליעזר נוהג לומר, אף שהוא מסתייג 
מהמשמעות האליטיסטית הנשמעת 

מהדברים, שהוא שאב חיזוק גדול 
מלהיות בחברתם של כאלה אשר ניכר 

בהם שיכלו לעסוק בכל העולה על רוחם, ובכל זאת בחרו 
להקדיש את מיטב שנותיהם לעסוק בתורת ד'(.

מספר שנים לאחר שהוקם בית הדין ב"ארץ חמדה", ועם 
התגברות הפניות והדיונים, נעניתי למודעת "דרושים" 

שפורסמה ושמחתי מאוד לחזור ולהשתלב ב"ארץ חמדה". 
אני מרכזת את תיקי בית הדין זו השנה השמינית.

אחד הדברים שלמדתי, גם כאשת אברך וגם כחלק מצוות 
המשרד, הוא שב"ארץ חמדה", בעקבות הדרכת ראשי 

הכולל, יש הערכה רבה למקומן של הנשים, נשות הרבנים 
הצעירים, העומדות לצד בעליהן. הן מאפשרות את הגדילה 

בתורה, את הלימוד המעמיק והרחב ואת ההכנה לקראת 
היציאה החוצה, להפצת התורה בכלל הציבור, תוך השימוש 
בידע התורני ובהשקפה שקיבלו במשך השנים הרבות במכון.

הלוואי שנמשיך ונזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה.

הרב אליעזר וציפי גלינסקי
Rav Eliezer & Tzippi Galinsky
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IN ISRAEL
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 SWITZERLAND
Verein der Freunde von Eretz Hemdah

Mr. D. Guggenheim
Hesligenstrasse 24, CH- 8700 Kusnacht,

SWITZERLAND

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

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

שלום וסרטייל        הרב משה ארנרייך   הרב יוסף כרמל
       יו"ר ההנהלה                                ראשי המכון

    Rav Moshe Ehrenreich    Rav Yosef Carmel          Shalom Wasserteil      
                      Heads of the Institute                          Chairman of the Board

חג פסח כשר ושמח!   
Have a Happy & Kosher Pesach! 

This year, as in the past, we will celebrate the 
unification of Jerusalem, the eternal capital of the 
Jewish Nation. 
Mark the date on your calendar: Sunday, 
Iyar 28th (June 2th)

 כמדי שנה בשנה נציין ונחגוג את איחודה
 של ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו,

בירת הנצח של עם ישראל. 
שימרו את התאריך: יום ראשון כ"ח באייר, )2 ביוני(

פרטים בעניין יום העיון במשנתו 
יפורסמו בהמשך.

מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

Details about our annual symposium 
on Rav Yisraeli's teaching, 
will soon be advertised.

Maran Hagaon HaRav Shaul Israeli zt"l

IN ENGLAND
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 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

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 רח' ברוריה 2, ת"ד 8178 ירושלים 91080
טל': Tel: 972-2-5371485     פקס: Fax: 972-2-5379626     עמותה רשומה מס' 580120780

info@eretzhemdah.org     www.eretzhemdah.org

Jerusalem dayיום ירושלים


