
Dear Members

of the Eretz Hemdah Family

Wishing you all health and happiness!

Lechaim!
The 5783 year opens with twice chai – 36 years 
to the establishment of Eretz Hemdah. 
The 36th year is the fourth year (out of eight)  
of the fifth cycle in the program for  
growth in Torah and training for 
the Yadin-Yadin certification.

לחיים !!
 שנת תשפ"ג מתחילה בסימן פעמיים ח"י - 36 שנים 

 ליסוד 'ארץ חמדה'. שנת הל"ו היא השנה הרביעית 
 )מתוך שמונה( של המחזור החמישי, בתוכנית 

לגדילה בתורה וקבלת כושר "ידין ידין".

לכל בני משפחת "ארץ חמדה"
שלום וברכה,

רב בריאות ואור!

 Choices and elections 
of all sorts
The Torah commands us "And you shall choose 
life!" (Devarim 30:19). 
Our privilege of freedom of choice and our 
obligation to choose good are two principles 
of utmost importance in our lives as Jews. A 
long period of political elections significantly 
undermines the fabric of society and the quality of 
our lives. 
Humility and care for others are two fundamental 
elements in national life, which completely 
contradict the mood during this period (elections 
are necessary and important every few years, but even then baseless hatred is forbidden).
The responsibility we shoulder is thus multiplied sevenfold! "A bit of light dispels much 
darkness." This was the path of Rav A.Y. Kook zt"l and his close disciple, Rav Shaul Yisraeli zt"l.
As it falls out this time, a significant portion of the elections period is taking place in Elul and 
Tishrei. 
Elul: אני לדודי ודודי לי, "I am to my beloved and my beloved is to me" – strengthening the bond 
between Man and his Creator, between the People of Israel and the Holy One Blessed Be He.
Elul: איש לרעהו ומתנות  לאביונים, "Man to his fellow and presents for the destitute" – 
strengthening the bond among G-d's children.

 Close friendship on the way to the summit
A singular phenomenon takes place in Eretz Hemdah's beit midrash, significantly contributing 
to our uniqueness. Following their military service, outstanding alumni from various yeshivot 
of many different styles, who have already filled themselves with Shas and poskim, come 
together to study in our beit midrash. Each one contributes his special portion of Torah that 
he received from his rabbis. The result is ongoing brainstorming, probing topics in depth and 
breadth and if we add to the equation the empowering element of close friendship, it is clear 
why our beit midrash serves as a wonderful springboard for growth and helps everyone climb 
to the highest summits together. 

 Vezakeinu Legadel 
We would like to take this opportunity to thank the board members of Eretz Hemdah and 
especially the initiator R' Tzvi Sand, all of our wonderful alumni and their families, and 
all of the members of the Eretz Hemdah family who dedicated themselves to our huge 
crowdfunding campaign (Vezakeinu Legadel) . With Hashem's loving kindness and thanks 
to our friends, the campaign significantly 
improved our ability to ensure providing and 
enlarging the monthly living stipends to our 
brave avreichim and their wives. These brave 
couples undertook an extremely difficult task 
– and one of utmost importance – to grow 
in Torah on behalf and for the benefit of the 
Jewish People. 

 Sweet fruits 
The “Torah leadership for the Jewish World” training program, under the direction of 
Rav Doron Podlashuk, together with the program’s chairmen and board members, is now 
marking its tenth year. The wonderful fruits of the program, who earned the honorable title 
of accredited to serve as the Rabbi of a City, sweeten the lives of their community members in 
the Diaspora. There, they make the Torah of the Land of Israel accessible and strengthen the 
community’s bond with the Jewish People and the State of Israel.
We would also like to thank World Mizrachi for its wonderful partnership. This is the time to 
mention that the image of Mr. Kurt Rothschild z”l, the legendary chairman of World Mizrachi, 
will continue to accompany us. We will do our utmost to continue in his path and act for his 
iluy neshama.

 Alumni, rise up and succeed!
The Eretz Hemdah family wishes great success to the alumni and their wives upon their new 
appointments to prestigious Torah positions.
Rav Benaya Kaniel – Rosh Yeshiva at Pisgat Ze'ev.
Rav Yosef Sorani – Rav of Moshav Nov and Ram at Yeshivat HaGolan in Hispin.
Rav Gilad Mintz – Ram at the hesder yeshiva Yeruham.
Rav Ezra Pachino – Rav of Leshem.
Rav Yedidya Yaakov Levy – Rav of Dolev and Rosh Kollel of  
        the Shimon and Esther Kollel in Efrat.
Rav Avichai Goodman – Rav of Bnei Akiva in London.
Rav Shmuel Millunchick – Rav of the Belmont community in London and in charge  
      of developing courses for avreichim and their wives at the  
      Eretz Hemdah program with the Montefiore Endowment  
      program in the city.
Rav Yehuda Fliesser – Ram at Yeshivat Darkei Noam, Petach Tikvah. 
Rav Ariel Cohen – Secretary of the rabbinical court of Tel Aviv.
Rav Shlomi Steinmetz – Ram at Yeshivat Mekor Haim, Kfar Etzion.
Rav Adiel Assayag – Rosh Yeshivat Hame'iri, Jerusalem.
Rav Betzalel Daniel – Rav of the Tamar neighborhood in Efrat.
Rav Ben-Zion Shor – Ram at Yeshivat Or Chaim, a Bnei Akiva yeshiva in Toronto.

 בחירות, בחירות, בחירות ועוד 
 בחירות לסוגיהן...

 "ובחרת בחיים"! כך מצווה עלינו התורה. )דברים ל, יט(
הזכות לבחירה חופשית והחובה לבחור בטוב הם 

עיקרים חשובים ביותר בחיינו כיהודים. תקופה ארוכה 
של  בחירות פוליטיות פוגעת משמעותית במרקם 

החיים ובאיכותם. 

ענווה ודאגה לזולת - שני עקרונות יסודיים בחיי 
האומה, סותרים באופן מוחלט את האווירה בתקופה 

זו )פעם בכמה שנים, בחירות הן הכרח בל יגונה, וגם 
אז אסורה שנאת חינם(. האחריות המוטלת על שכמנו 
כבדה שבעתיים! "מעט אור מגרש הרבה חושך", כך 
היתה דרכם של הראי"ה זצ"ל, ותלמידו מרן הגר"ש 

ישראלי זצ"ל. התגלגלו הדברים, וחלק ניכר מתקופת הבחירות הנוכחית חלה 
בחודשים אלול ותשרי. 

אלול: אני לדודי ודודי לי – חיזוק הקשר בין האדם ובוראו בין כנסת ישראל וקודשא 
בריך הוא.

אלול: איש לרעהו ומתנות לאביונים – חיזוק הקשר בין בניו של הקב"ה.

 דיבוק חברים בדרך לפסגה
בבית המדרש של "ארץ חמדה" מתרחשת תופעה ייחודית, שתורמת רבות 

למיוחדות שלנו. הבוגרים המצטיינים, בוגרי הצבא, מכל הישיבות מכל הגוונים, 
שכבר מילאו כרסם בש"ס ופוסקים, מתקבצים יחד בבית המדרש. כל אחד תורם 

את החלק המיוחד בתורה שקיבל מרבותיו. "סיעור המוחות" התמידי מברר כל 
נושא לעומק ולרוחב ואם מוסיפים למשוואה גם את הכוח המעצים של "דיבוק 

החברים" ברור כי בית המדרש מהווה כר נפלא לצמיחה ולהעפלה משותפת 
לפסגות הגבוהות ביותר.

 וזכנו לגדל
בהזדמנות זאת נודה לחברי הנהלת ארץ חמדה ובמיוחד 

ליוזם ר' צבי סנד, לכל בוגרינו הנפלאים ומשפחותיהם, ולכל 
בני משפחת "ארץ חמדה" שהתגייסו "בענק" לקמפיין "וזכנו 

לגדל". בחסדי ד' ובזכותם, השתפרה מאוד היכולת להבטיח 
את הענקת מלגות הקיום החודשיות והגדלתן, לאברכים 
הגיבורים ולרעיותיהן הגיבורות שנרתמו למשימה הקשה 

מאד – המשימה העיקרית - לגדול בתורה למען עם ישראל 
ולטובתו.

 פירות מתוקים
התוכנית להכשרת מנהיגות תורנית לתפוצות, בניהולו של הרב דורון פודלשוק, 

יחד עם יושבי הראש וחברי ההנהלה של התוכנית, מציינת את שנתה העשירית. 
הפירות הנפלאים, שזכו לתואר הנכבד - "כושר לרב עיר", ממתקים את חייהם של 

חברי הקהילות בתפוצות, מגישים ומנגישים להם את תורת ארץ ישראל ומחזקים 
את הקשר עם ישראל ומדינת ישראל. 

נודה גם למזרחי העולמי על השותפות הנפלאה. זה הזמן להזכיר כי דמותו של 
מר קורט רוטשילד ז"ל, היו"ר האגדי של המזרחי העולמי, תמשיך ללוות אותנו, 

נשתדל ללכת בדרכו ולפעול לעילוי נשמתו.

 בוגרים, עלו והצליחו! 
מש' 'ארץ חמדה' מאחלת הצלחה גדולה לבוגרים ולרעיותיהם על המינויים 

החדשים בעבודת הקודש.
הרב בניה קניאל – ראש הישיבה בפסגת זאב. 

הרב יוסף סוראני – רב המושב נוב ור"מ בישיבת הגולן בחיספין. 
הרב גלעד מינץ – ר"מ בישיבת ההסדר ירוחם.

הרב עזרא פאטשינו – רב הישוב לשם. 
הרב ידידיה יעקב לוי – רב הישוב דולב וראש הכולל 'על שם שמעון ואסתר'    

         באפרת.  
הרב אביחי גודמן – הרב של בני עקיבא בלונדון.

הרב שמואל מילונצ'יק – רב קהילת בלמונט בלונדון ואחראי על פיתוח קורסים   
            לאברכים ונשותיהם בתוכנית של 'ארץ חמדה' 

           וקרן מונטיפיורי בעיר.
הרב יהודה פליסר – ר"מ בישיבת 'דרכי נועם', פתח תקווה.

הרב אריאל כהן – מזכיר בית הדין הרבני בת"א. 
הרב שלומי שטינמץ – ר"מ בישיבת 'מקור חיים', כפר עציון.

הרב עדיאל אסייג – ראש ישיבת 'המאירי', ירושלים. 
הרב בצלאל דניאל – רב שכונת התמר באפרת.

הרב בן-ציון שור – ר"מ בישיבת בני עקיבא 'אור חיים', טורונטו.

Erev Rosh Hashana 5783ב"ה, ערב ראש השנה תשפ"ג

מר קורט רוטשילד ז"ל
Mr. Kurt Rothschild z”l
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שלום וסרטייל        הרב משה ארנרייך   הרב יוסף כרמל
   יו"ר ההנהלה                                ראשי המכון

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

שנה טובה ומתוקה!
Shana Tova U 'metuka!

 לחיזוק ! !
ארץ חמדה

 י.ק.ב. סוכנות לביטוח
 בנצי קפלן

 דרך בית לחם 152 ירושלים
02-5654888 
02-6737075

 עוד מבתי המדרש
חבורת הבוגרים של בית המדרש ברעננה, בראשות הרב יצחק שטינברג, מגבירה 

את הפעילות למען הקהילה   ובע"ה, תקטוף הישגים נוספים.
תוכניות הלימוד המיועדות לדייני התפוצות ולרבניהן בשיתוף עם קרן מונטיפיורי 

המתפרשים על פני ארבע יבשות, בראשות הדיין הרב עופר לבנת, ממשיכות 
במלא המרץ. הבוגרים של תכניות 

אלה יחזקו ביתר שאת את 
קהילותיהם.

תוכנית הלימוד "מורנו" בהנהגתו 
של הדיין הרב בצלאל דניאל, 

עוסקת מטבע הדברים, בנושא 
השמיטה. רבים בארץ ובתפוצות 

נהנים מלימוד עיוני של עשרים 
וחמישה מערכי לימוד מעמיק, 
העומדים לרשות הציבור באתר 

האינטרנט של 'ארץ חמדה'. 
מערכי לימוד אלה מצטרפים 

לכמאה נוספים בהלכות שבת 
ובהלכות תפילה וברכות, ומלווים 

גם בשיעורי וידיאו המאפשרים 
האזנה וצפייה.

 ציון במשפט תפדה
רשת בתי הדין לממונות 'ארץ חמדה – גזית'

הרשת הארצית, מצפון המדינה ועד מרחביה הדרומיים בהנהלתו של הדיין הרב 
עדו רכניץ, מתרחבת מאוד ותופסת מקום חשוב בחיים הכלכליים של מדינת 

ישראל. מלבד הגידול בכמות ובאיכות התיקים, זכינו לפתוח סניף חדש של הרשת 
לתושבי הדרום ביישוב עומר. 

פונים רבים, מכל המגזרים מגיעים אל בתי הדין, על מנת לפתור סכסוכים כספיים. 
ברשת בתי הדין מכהנים דיינים גדולים בתורה, המכירים גם את המאפיינים 

המיוחדים של הכלכלה המודרנית במדינה יהודית עצמאית, על כל היבטיה. 
באמצעותם המסר של תורת חיים, הרלוונטית בכל דור, בא לידי ביטוי באופן הגורם 

לקידוש שם שמים. פסקי הדין של הרשת מתפרסמים באתר בית הדין, ותורמים 
את חלקם לפיתוח משפט התורה במדינת ישראל. ההערכה לפעילות, לרמת 

הדיונים ולאיכות השירות פורצת גבולות ומחלחלת לכל מגזרי החברה בישראל. 
זו ההזדמנות להודות לעשרות הדיינים המוסרים את נפשם וזמנם למען האידיאל 

הנשגב. מן השמים יבורכו בכל מילי דמיטב.

 ממדף הספרים
הכרך העשירי של שו"ת 'במראה הבזק' יהיה זמין בקרוב. 
הכרך השביעי של Living the Halachic Process  כבר 

התחיל את דרכו...
צפנת שמואל, הספר בנושא:  מלכות דוד, יגיע בקרוב 

מאד למדפים.
חמדת משה, כבר על המדף. שיעוריו של הרב משה 

ארנרייך ראש הכולל בבית המדרש, על שו"ע חו"מ ומדור 
נוסף על המועדים והזמנים.

חמדת הארץ חלק שביעי, על הלכות דיינים, עדות 
והלוואה, בהכנה.

  
 More from the batei midrash

The group of Eretz Hemdah alumni in Ra'anana, headed by Rav Yitzchak Steinberg, is 
increasing its activities on the community's behalf and, G-d willing, will continue to be 
successful. 
The study programs for Diaspora rabbinical judges and rabbis, in conjunction with the 
Montefiore Endowment, are held throughout four 
continents. The program, headed by Dayan Rav 
Ofer Livnat, continues at full force. The alumni of 
these programs will strengthen their communities 
immensely. 
The Moreinu program, headed by Dayan Rav 
Betzalel Daniel, currently deals with the topic of 
Shmita. Many throughout Israel and the Diaspora 
enjoy in-depth study of a 25-part syllabus, 
accessible to the public on Eretz Hemdah's website. 
The extensive source material on Shmita joins the 
approximately one hundred study units on the laws 
of Shabbat, and those on prayer and blessings. 
The material is accompanied by a lecture series, 
including video classes, which allow listening and 
viewing.  

 Zion shall be redeemed 
in justice – Network of rabbinical courts for 
monetary matters: Eretz Hemdah – Gazit

The countrywide network, from Northern to Southern Israel, under the 
direction of Dayan Rav Ido Rechnitz, is continuing to expand and has assumed 
an important role in financial life in Israel. Besides increasing the quantity and 
quality of the cases, we are pleased to announce that we have opened a new 
branch of the network, in Omer, to service residents of the South. 
Those who turn to us for the rabbinical court's services come from all 
sectors to resolve monetary conflicts. Great Torah scholars serve as judges, 
who also are familiar with all of the unique aspects of modern finance in 

the independent Jewish State. Through them the message of Torat Chaim (the Torah of 
Life), which is relevant in every generation, is expressed in a way that causes sanctifying 
Hashem’s Name.  The rulings of the network are posted on the rabbinical court's website, 
thus contributing to the development of Torah law in the State of Israel. The appreciation 
for its activities, the level of the adjudication, and the quality of its services breaks through 
all barriers and impacts every sector in Israeli society. We take this opportunity to thank the 
dozens of rabbinical judges who ceaselessly give of their time and efforts for this lofty ideal. 
May they be blessed from Heaven with His kindness!

 New on the bookshelf
The tenth volume of the Shut Bemareh Habazak will soon be available.
The seventh volume of Living the Halachic Process is already in progress.
Tzofnat Shmuel, on the topic of King David's reign, will soon be available on bookshelves.
Hemdat Moshe is already in bookstores. This volume contains lectures of Rav Moshe 
Ehrenreich, Rosh Kollel, given at Eretz Hemdah, on Shulchan Aruch Hoshen Mishpat and a 
section on Mo'adim and Zemanim. 
Hemdat Ha'aretz volume VII, on laws of rabbinical judges, testimony and loans, is being 
prepared.

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

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
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

 Amen !!
"Following the seventh year, the son of David 
will arrive" (Tractate Derech Eretz Perek Rabbi 
Shimon 1), the Sages teach us. 

May it be G-d's will that this year we will see 
progress towards rectifying the world under  
G-d's Kingship, along with the development of 
the State of Israel, and leading the country in  
this direction.

  אמן !!
"במוצאי שביעית בן דוד בא" )מסכת דרך 

ארץ פרק רבי שמעון ה"א(, כך לימדונו חז"ל. 

יהי רצון כי בשנה זו נחזה בהתקדמות לקראת 
תיקון עולם במלכות שדי, בד בבד עם 

 התפתחותה של מדינת ישראל, והובלתה 
בכיוון זה.
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