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Dear members of the Eretz Hemdah family, 
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.

 לחיזוק
 לחיזוקארץ חמדה
ארץ חמדה

Rabbi Arye Katz  הרב אריה כץ

דיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית", רב פוסק במכון 

"פועה", וראש כולל "חושן משפט" בישיבת ההסדר "ברכת משה"

Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din, Rabbinical 

advisor and decisor at the "Puah" Institute and Rosh Kollel 

"Choshen Mishpat" at the Hesder Yeshiva "Bircat Moshe"

Rabbi Yehuda Dahan   הרב יהודה דהן
רב המושב כפר חסידים, ר"מ במכון הגבוה לתורה 
באוניברסיטת בר אילן, סגן ראש הישיבה בישיבת 
ההסדר "רוח צפונית" בעכו, ודיין ברשת בתי הדין 

לממונות "ארץ חמדה - גזית"
 Rabbi of Kfar Chasidim, Rosh Metivta at the

 Institute for Advanced Torah Studies at Bar Ilan
 University, Assistant Rosh Yeshiva at the Hesder

 Yeshiva “Ruach Tzfonit” in Acco and Dayan at
the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Avishai Vanunu – Bin Nun  אבישי ונונו - בן נון

עוזר משפטי בבתי הדין הרבניים באשקלון ובירושלים

Legal Assistant at the Rabbinical Beit Din in

Ashklon & Jerusalem 

Rabbi Dan Kitov   הרב דן כי טוב
ר"מ בישיבת "דרך חיים", וחוקר במכון "שלמה אומן"

Rosh Metivta at the "Derech Chaim" Yeshiva and a 
researcher at Machon "Shlomo Aumann"

Rabbi Ido Rechnitz  הרב עדו רכניץ
דיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית" 

 ”Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazitמרכז המחקרר במכון "משפטי ארץ"
 Beit Din, Research Coordinator at the"Mishpatei Eretz" Institute

Rabbi Chaim Aizental  הרב חיים איזנטל

ראש הישיבה התיכונית "חיספין"

Rosh Yeshiva of the "Chispin" 

Yeshiva High School

Rabbi Tuvya Bar-Ilan הרב טוביה בר אילן
ר"מ בישיבת ההסדר בגולן

Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva in the Golan

Rabbi Akiva Barkai  ר"מ בישיבה התיכונית - נתניההרב עקיבא ברקאי Rosh Metivta at the YeshivaHigh School - Netanya

Rabbi Yishai Vinter  הרב שי וינטר
ר"מ בישיבת ההסדר ברמת בגולן

 Rosh Metivta at the Hesder
Yeshiva in Ramat HaGolan

Rabbi Yedidya Kahana    ור"מ התוכנית למצטיינים בישיבת "נחלים"דיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"הרב ידידיה כהנא Dayan in the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din 
and Rosh Metivta at the Honors Program in Yeshivat "Nechalim"

Rabbi Eliahu Friedman  בירושליםר"מ בישיבת "תורה ומדע" שליד "מכון לב" - המכון הרב אליהו פרידמן )J.C.T( הטכנולוגי הגבוה Rosh Metivta at Yeshivat "Tora Umada" L'yad   "Machon Lev" – Jerusalem College of Technology

Rabbi Avichai Katzin  הרב אביחי קצין

ראש בית המדרש במכללת "שערי משפט", ורב קהילת 

"עדת בני-ישראל המאוחדת" וקהילת "עלומים" ברעננה

Rosh Beit Midrash in the "Sharei Mishpat" 

College, and Rabbi of "The United Adat Bnei 

Israel" and "Alumim" communities in Ra’anana

Rabbi Oren Ben David ר"מ בישיבת "בני צבי", ורב קהילה בבית אלהרב אורן בן דוד Rosh Metivta at "Bnei Tzvi" and a community Rabbi in Beit El

Rabbi Uriel Sfez הרב אוריאל ספז
רב הישוב כוכב יעקב

Rabbi of Kochav Yaakov

Rabbi Haim Iram הרב חיים אירם
רב הישוב אלעזר

 Rabbi of Elazar

Rabbi Gavriel Goldman רב הישוב כפר אדומיםהרב גבריאל גולדמןRabbi of Kfar Adumim

Rabbi Rami Berchayahu הרב רמי ברכיהו

הרב הראשי של משטרת ישראל, רב הישוב 

טלמון, ומחבר סדרת הספרים "טל לברכה"

Chief Rabbi of the Israeli Police,

 Rabbi of Talmon and author of the 

books "Tal Livracha"

Rabbi Roni Klopshtok  הרב רוני קלופשטוק

ר"מ בישיבת ההסדר "הכותל"

Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva 

"HaKotel"

Rabbi Moshe Cuperman  הרב משה קופרמן
Rosh Metivta at the Yeshiva High School - Ramat-Ganר"מ בישיבה התיכונית - רמת גן

Rabbi Yaniv Avda  הרב יניב עבדה
ר"מ בישיבת נחלת ישראל- כפר חסידים
Rosh Metivta at "Nachlat Yisrael"

in Kfar Chasidim 

Rabbi Yehudah Sadan  הרב יהודה סדן

רב שכונת פלגי מים וראש הישיבה הגבוהה בעלי

 Rabbi of Palgei Mayim and Rosh Yeshiva
of the Yeshiva Gevoha in Eli

Rabbi Oded Michman הרב עודד מכמן

דיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"

Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Menachem Jacobowitz  ור"מ בישיבת "תורת שרגא"דיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית", הרב מנחם יעקובוביץDayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din and Rosh Metivta at Yeshivat "Torat Shraga"   

Rabbi Yisrael Glikman   הרב ישראל גליקמן
Rosh Metivta at Kollel "Tzror Hamor" in Haifa לגיור בירושלים ובנתניהר"מ בכולל "צרור המור" בחיפה ,ודיין בבתי הדין 

 and Dayan in the Batei Din for conversions inJerusalem and Natanya

Rabbi Chaim Tzafri  חוקר במכון "מורשת המשפט"הרב חיים צפרי
Researcher at "Moreshet Hamishpat" Institute

Rabbi Mordechai Etinger הרב מרדכי אטינגר

ר"מ בישיבת "חומות ירושלים"

Rosh Metivta at the

 "Chomot Yerushalayim" Yeshiva

Rabbi Dr. Uriel Twito  הרב ד"ר אוריאל טויטו

מרצה במכללת "אורות" באלקנה

Lecturer at "Orot" College in Elkanah

Rabbi Yosef Eitan  רב פוסק במכון "פועה", ומלמד בכולל "דביר אביה"הרב יוסף איתןRabbinical advisor and decisor at Machon "Puah" in Jerusalem and teaches at the kollel "D'vir Aviya"

Dear Friends and Family of Eretz Hemdah,
This newsletter is dedicated to the graduates of Eretz Hemdah, the sweet fruits of our labor. 

This past Thursday, prior to Rosh Hashana of the year 5779, we received wonderful news. 
Four additional graduates of Eretz Hemdah were appointed to serve as Dayanim for the 

Rabbinical Courts of the State of Israel.
We give our blessings to Rabbi Uriel Eliyahu, Rabbi Avraham Harush, Rabbi Moshe Chaviv,

 and Rabbi Oded Michman for their new positions.
We pray that Hakadosh Baruch Hu will provide them with great success in their new duties, 

and they will judge truthfully and sanctify Hashem’s name in all their actions.
With these newly appointed Dayanim, there are now nine graduates of Eretz Hemdah 

serving on the Rabbinical Courts of the State of Israel, nearly ten percent of the
 total Dayanim – a significant number.

We pray that the Eretz Hemdah Institute will always stand out for good, and that we will 
continue to grow leaders that we lead Am Yisrael and the State of Israel in the spiritual 
domain, and will foster love for the Torah, respect for the Torah, and unity amongst all 

segments of our nation.
We will now present to you the “fruits” of Eretz Hemdah, which speak for themselves.

לכל ידידי וחברי משפחת "ארץ חמדה",
מידעון זה מוקדש לבוגרי "ארץ חמדה", הפירות המתוקים של ארץ חמדתנו.

ביום חמישי האחרון, לפני ראש השנה תשע"ט, נתבשרנו בבשורה נפלאה גם בתחום זה. 
ארבעה בוגרים נוספים של "ארץ חמדה" קיבלו מינוי לכהן כדיינים בבתי הדין הרבניים

של מדינת ישראל. 
ברכותינו לרב אוריאל אליהו, לרב אברהם הרוש, לרב משה חביב ולרב עודד מכמן על המינוי.

נתפלל שהקב"ה יצליח דרכם, שיזכו לדון דין אמת לאמיתו ויקדשו שמים בכל מעשיהם.
בכך מגיע מספרם של בוגרנו המכהנים בבתי הדין של מדינת ישראל לתשעה והם מהווים 

כמעט עשרה אחוז מהדיינים המכהנים - מספר משמעותי.
יהי רצון שמכון "ארץ חמדה" יבלוט תמיד לטובה,

שנזכה להמשיך ולגדל דור של מנהיגים שיובילו את עם ישראל ומדינת ישראל 
בתחום הרוחני, לאהבת תורה, כבוד תורה ואחדות של כל חלקי האומה.

נציג בפניכם את פירות "ארץ חמדה"
והדברים מדברים בעד עצמם.

Rabbi Shmuel Nehushtan  הרב שמואל נחושתן
Rabbi of Tekuma  רב הישוב תקומה

Rabbi Sinay Levy  הרב סיני לוי
דיין בבית הדין הרבני בחיפה
Dayan in the Rabinical 

Beit Din in Haifa

Rabbi Meir Shkeidi  רב הישוב כפר הרא"ההרב מאיר שקדיRabbi of Kfar HaRoeh

Rabbi Mevorach Twito  וראש כולל בבית חנינאדיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית" הרב מבורך טויטוDayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din and Rosh Kollel at Beit Chanina 

Rabbi David Shprung  הרב דוד שפרונג

רב קהילה באשדוד, ר"מ בישיבה תיכונית 

בנווה הרצוג, ור"מ באולפן גיור 

Community Rabbi in Ashdod, Rosh Metivta

 at the Neve Hertzog Yeshiva High School 

 and Rosh Metivta at a conversion ulpan

Rabbi Ari Set  הרב ארי סט

רב הקיבוץ סעד

Rabbi of Kibbutz Sa’ad

Rabbi Moshe Eliezer Rabinovitz  הרב משה אליעזר רבינוביץ

Rabbi of Beit Chagai  רב הישוב בית חגי

Rabbi Uri Sadan  הרב אורי סדן

רב המושב נוב, חוקר במכון כתר, ודיין ברשת 

בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"

Rabbi of Moshav Nov, researcher at the 

"Keter" Institute and Dayan in the 

“Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Tzvi Yanir  הרב צבי יניר

מנהל מדור הכנה במערך הגיור הצבאי 'נתיב פתוח' בצה"ל 

ורב קהילת פנינת גנים בפתח תקוה

 Director of the preparatory department  at the military

 conversion system "Nativ Patuach" in the IDF and Rabbi

 of P’ninat Ganim community in Petach Tikva

Rabbi Michael Edrei  דיין בבית הדין לממונות 'ארץ חמדה - גזית'רב הישוב כפר מיימון' ר"מ בישיבת הר עציון הרב מיכאל אדרעיRabbi of Kefar Maymon, Rosh Metivtaat the "Har Etzion" Yeshiva and Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din 

Rabbi Tzion Eloz  הרב ציון אילוז

דיין בבית הדין הגדול

Dayan at the Great Beit Din

Sukkot 5779 ב"ה, סוכות תשע"ט

חברי משפחת "ארץ חמדה", 
 יהי רצון שנזכה לפרוח מבחינה רוחנית וגשמית,

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

Rabbi Yigal Yahav הרב יגאל יהב
רב הישוב לבנה, ר"מ בישיבת ההסדר מעלה אפרים
Rabbi of Livne, Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva "Maaleh Efraim" 

Rabbi David Aronovsky   הרב דוד ארונובסקי
חוקר באינציקלופדיה תלמודית

Researcher at the Talmudical Encyclopedia

Rabbi Asher Avidan   בית נריה", מרכז תורני ציוני בקרית מלאכירב המושב זרחיה, מרצה ב"אורות עציון", וממקימי הרב אשר אבידן" Rabbi of Moshav Zrachiah, lecturer at "Orot
 Etzion" and one of the founders of "Bet Neriah"

– a Zionist Torah Center in Kiryat Malachi

Rabbi Lt. Colonel Tzadok Ben-Artzi   הרב )סא"ל( צדוק בן ארצי

ראש תודעה יהודית בצה"ל )במילואים(

Head of  “Toda’ah Yehudit”  in the IDF (reserves)

Rabbi Yechiel Chaim Freiman   הרב יחיאל פריימן
עוזר משפטי בבית הדין הגדול בירושלים

Legal assistant in the rabbinical court in Jerusalem

Rabbi Nocham Tzafari הרב נוחם צפרי

ר"מ בישיבת ההסדר באלון מורה

 Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva

 in Alon Moreh

              Rabbi Ofer Livnat  ר"מ התוכנית למנהיגות תורנית בתפוצות, ר"מ בתוכנית הדיינים לרבני חו"להרב עופר לבנת
Rosh Metivta of the Manhigut Toranit program, R.M of the Dayanut  מטעם קרן מונטיפיורי וארץ חמדה  )בשיתוף עם ה-R.C.A(, ור"מ בבית המדרש להכשרת רבנים ודיינים בלונדון

 program for rabbis abroad (in partnership with the R.C.A) and R.M
 of the Beit Midrash for  training rabbis and dayanim in London by Montefiore Endowment and Eretz Hemdah

Rabbi Yishai Buchris  הרב ישי בוכריס

דיין בבית הדין הרבני באשקלון

Dayan at the Ashkelon Beit Din

Rabbi Achikam HaLevi הרב אחיקם הלוי

רב הישוב מעלה מכמש

Rabbi of Ma'ale Michmash

Rabbi Eliezer Galinsky הרב אליעזר גלינסקי

ר"מ במכון לב, המכון הגבוה )J.C.T( בירושלים

 Rosh Metivta at "Machon Lev" College

of Technology in Jerusalem

Rabbi Nir Vargon  הרב ניר ורגון
Rabbi of Congregation "Ramat Shalom" Dayan in the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din in Ramat Beit Shemesh and Rosh beitmidrash at the Netanya Academic College  וראש בית המדרש במכללה האקדמית בנתניהבבית הדין לממונות "ארץ חמדה- גזית" בבית שמשרב בקהילת "רמת שלום" ברמת בית שמש, דיין 



IN SWITZERLAND
Verein der Freunde von Eretz Hemdah

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

SWITZERLAND

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 SOUTH AFRICA
South African Friends of Eretz Hemdah

Mr. Clive Ginsberg
88 Peglyn Rd., Glenhazel, Johannesburg 2192

SOUTH AFRICA

2 Brurya St. corner of Rav Chiya St. P.O.B. 8178 Jerusalem רח' ברוריה 2, ת"ד 8178 ירושלים 91080
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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

ארץ חמדה לחיזוק ! !

Rabbi Akiva Kashtiel  ר"מ בישיבה הגבוהה בעליהרב עקיבא קשתיאל
Rosh Metivta at the Yeshiva Gevoha in Eli

Rabbi Benaya Kaniel  ר"מ בישיבת "מקור חיים", כפר עציוןהרב בניה קניאלRosh Metivta at the yeshiva "Makor Chaim" in Kfar Etzion

Rabbi Amichai Tzuriel  הרב עמיחי צוריאל

ר"מ בכולל הלכה ובמדרשה לבנות בטבריה

 Rosh Metivta at a Halacha Kollel

and at a girls midrasha in Tveria

Rabbi Aviad Kahana הרב אביעד כהנא
ר"מ בישיבת "מקור חיים", כפר עציון
Rosh Metivta at the yeshiva

 "Makor Chaim" in Kfar Etzion

Rabbi Meir Kahana  דיין בבית הדין הרבני בתל אביבהרב מאיר כהנאDayan in the Rabinical Beit Din in Tel- Aviv

Rabbi Elyakim Sharir  הרב אליקים שריר

ר"מ בישיבת ההסדר בירוחם

Rosh Metivta at the Hesder 

Yeshiva in Yerucham

Rabbi Daniel Westfried  הרב דניאל וסטפריד
ע"ש מו"ר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל בנוקדיםר"מ במכינה הקדם צבאית "מגן שאול" 

Rosh Metivta in the Pre Army Mechina
 "Magen Shaul" - named after Maran Hagaon 

Rabbi Shaul Yisraeli zt"l - in Nokdim

Rabbi Ahiah Amitai  הרב אחיה אמיתי

רב הקיבוץ שדה אליהו בעמק בית שאן, ודיין 

ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה -  גזית"

Rabbi of Kibbutz Sde Eliyahu and Dayan

at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din 

Rabbi Ovadia Achituv  הרב עובדיה אחיטוב

ר"מ בישיבה לצעירים, ודיין ברשת 

בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"

 Rosh Metivta at the Yeshiva L’Tzeirim   and

Dayan in the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Meir Abergil  בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"ר"מ בישיבת ההסדר בקרית גת, ודיין ברשת הרב מאיר אברג'ילRosh Metivta at the Hesder Yeshiva in Kiryat Gat and Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Gad Eldad  ברומא, ודיין בבית הדין הרבני ברומאר"מ בבית המדרש להכשרת רבנים ליהדות איטליההרב גד אלדד  Rosh Metivta at the Beit Midrash for  Training Rabbis for Italian Jewry in Rome and Dayan atthe Rabbinical Beit Din in Rome

Rabbi Doron Alon  הרב דורון אלון

ר"מ ב"בית מוריה" בבאר שבע, ודיין ברשת 

בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"

Rosh Metivta at "Beit Moriah"

 in Beer Sheva and Dayan at the 

“Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Daniel Rosenfeld  הרב דניאל רוזנפלד

ר"מ בתכנית לבני חו"ל בישיבת ההסדר בשעלבים, דיין ברשת בתי 

ATR הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית" וחבר צוות בפרויקט

Rosh Metivta at Sha'alvim's Overseas Program, Dayan at 

the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din and staff member 

of the "Ask the Rabbi" responsa project

Rabbi Daniel Mann  הרב דניאל מן

דיין ברשת בתי הדין "ארץ חמדה - גזית" 

ר"מ בכולל גרוס - .Y.U בירושלים, ועורך ואחראי

ATR - "על דברי התורה באנגלית של "ארץ חמדה 

Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din 

Rosh Metivta at the Gruss Kollel of Y.U. in 

Jerusalem. (R.C.A). Editor of Hemdat Yamim- 

English version and of the ATR program
Rabbi Betzalel Daniel  הרב בצלאל דניאל

דיין ברשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית", וראש תכנית 

"מורנו" מטעם "ארץ חמדה" - לימוד הלכה בעיון לבעלי בתים 

Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din 

and Rosh of "Moreno" by "Eretz Hemdah" - 

program for in depth learning for laymen  

Rabbi Eliyahu Silverman  הרב אליהו סילברמן

ראש בית מדרש בבית ספר חשמונאים לבנות בלונדון, 

וסגן רב קהילת "עדת ישורון" באדג'וור, לונדון

Rosh beit midrash at the "Hasmonean" girls

 school in London and assistant Rabbi of "Adat 

Yeshurun" community in Edgware, London   

Rabbi Mordechai Hochman  הרב מרדכי הוכמן
Author of the "Eretz Agada" section in the ומחבר הספר "שם מרדכי" דברי התורה השבועיים של ארץ חמדה מחבר מדור "ארץ אגדה" בעלון "חמדת ימים"-

 "Hemdat Yamim" weekly divrei Torah
 pamphlet of "Eretz Hemdah" and authorof the book "Shem Mordechai"

Rabbi Prof. Nathan Keller  הרב פרופ' קלר נתן

פרו' לקומבינטוריקה הסתברותית וקריפטוגרפיה באונ' בר-

אילן, וחבר בועדה המדעית המיעצת לשות "במראה הבזק"

Prof. for Probabilistic Combinatorics and 

Cryptography at the Bar Ilan Univ. and member 

of the Scientific Advisory Committee of the Shut 
"Bemareh Habazak"

Rabbi Aviad Sasson  רב ביה"ס "שורשים" במושב נטורהרב אביעד ששוןRabbi of "Shorashim" school in Natur

Rabbi Avishai Maitlis  הרב אבישי מייטליס

ראש הכולל "אורות חנן" - גרעין תורני חברתי ברחובות

Rosh Kollel "Orot Chanan" - Garin Torani in Rechovot

Rabbi Avichai Eitam  ומנהיגות חברתית על שם אלירז פרץ ז"לראש "אורות אלירז", כפר סטודנטים תורני ליזמות הרב אביחי איתםRosh "Orot Eliraz", religious student village for entrepreneurship and social leadership named after Eliraz Peretz z"l

Rabbi Avishai Kulin  הרב אבישי קולין

חוקר במכון המקדש, ודיין ברשת בתי הדין 

לממונות "ארץ חמדה - גזית"

 Researcher at Machon HaMikdash and

 Dayan at the “Eretz Hemdah- Gazit” Beit Din

Rabbi Shay Levi  ראש ישיבת ההסדר בצפתהרב שי לויRosh Yeshiva of the Hesder Yeshiva in Tzefat

Rabbi Yedidya Lavi  הרב ידידיה לביא

רב פוסק במכון פועה

Rabbinical advisor and decisor

at the "Puah" Institute 

Rabbi Netaniel Chayat  הרב נתניאל חייט
ראש הכולל בישיבת ההסדר באלון מורה
Rosh Kollel in the Hesder Yeshiva

in Elon Moreh 

Rabbi Yoel Kenigsberg  הרב יואל קניגסברג

רב קהילת "צור ישראל", ורב בבית ספר 
חשמונאים לבנים בלונדון, אנגליה

Rabbi of "Zur Israel", and Rabbi of the 

"Hasmonean" boys school in London

Rabbi Aviner Eitan  הרב אבינר איתן

ראש בית מדרש בישיבת "אורח חיים" בטורונטו, קנדה

 Rosh Beit Midrash in the "Orach Chaim"

 Yeshiva in Toronto, Canada

 Rabbi Uziya Bienenfeld  ראש מדרשת "אורות עציון" בגבעת וושינגטוןהרב עוזיה ביננפלדRosh Midreshet "Orot Etzion" in Givat Washington

Rabbi Yehoshua Asulin  הרב יהושוע אסולין

ראש כולל "תורה מציון" במלבורן, אוסטרליה

 Rosh Kollel "Torah Mitzion" in Melbourne,

Australia

Rabbi Yitzchak Nimni  הרב יצחק נימני
שואל ומשיב בבית המדרש "רעותא" בישוב כרמל

 וחוקר במכון "רבני ישובים" בקרית ארבע
Mentor (Sho’el U’meishiv) at Beit Midrash 

"Re’uta" in the Yishuv Carmel and researcher at 

“Rabbanei Yeshuvim” Institution in Kiryat Arba

Rabbi Nachshon Ravinstein  הרב נחשון רבינשטיין

ר"מ בישיבה הגבוהה בבית אל

Rosh Metivta at the Yeshiva Gevoha in Beit El

Rabbi Yaakov Cohen  הרב יעקב כהן

סגן ראש הישיבה הגבוהה באיתמר

 Assitant Rosh Yeshiva at the

Yeshiva Gevoha in Itamar

Rabbi Dan Eliner  ר"מ בישיבת ההסדר "אור עציון"הרב דן אלינרRosh Metivta at the Hesder Yeshiva "Or Etzion" 

Rabbi Ariel Alkoby  הרב אריאל אלקובי

ר"מ בישיבת ההסדר בכוכב יעקב

Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva

in Kochav Yaakov 

Rabbi Rubin Mishael  הרב מישאל רובין
ר"מ בישיבת "שבי חברון"

 Rosh Metivta at the "Shavei Hevron" yeshiva
Rabbi Uriel Eliyahu  ראש הכולל בעינב הרב אוריאל אליהוRosh Kollel in Einav Rabbi Eliyahu Shachor  הרב אליהו שחור

ר"מ בישיבת ההסדר באלון מורה

Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva in Alon Moreh

Rabbi Tzadok Elias  הרב צדוק אליאס

ר"מ בישיבה הגבוהה במצפה יריחו

 Rosh Metivta at the Yeshiva

Gevoha in Mitzpe Yericho

Rabbi Yehonatan Erenberg  ר"מ בישיבת ההסדר "תורה מציון",אפרת הרב יהונתן ארנברג Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva"Torah Mitzion" in Efrat

Rabbi Yair Bidani  ר"מ בישיבת "כוכב אליהו" בכוכב יעקבהרב יאיר בידני Rosh Metivta at the Yeshiva "KochavEliyahu" in Kochav Yaakov

Rabbi Elchanan Hochster  הרב אלחנן הכסטר
ראש הגרעין התורני במגדל העמק

Rosh Garin Torani in Migdal Ha'emek

Rabbi Mordechai Frumer  הרב מרדכי פרומר

ר”מ בישיבת ההסדר במעלות

Rosh Metivta at the Hesder Yeshiva in Ma'alot

Rabbi Baruch Paz  ר"מ בישיבה הגבוהה בבית אלהרב ברוך פז
Rosh Metivta at Yeshiva Gevoha in Beit El

Rabbi Itamar Blaugrund  הרב איתמר בלאוגרונד

ראש הכולל הציוני בערד

Head of the Zionist Kollel in Arad

Rabbi Ezra Patchino  הרב עזרא פאטשינו

ראש בית מדרש קליבלנד

Rosh beit midrash in Cleveland, USA

Rabbi Moshe Haviv  הרב משה חביב

ר"מ בישיבה הגבוהה בבית אל

Rosh Metivta at theYeshiva

Gevoha in Beit El 

Rabbi Amotz Cohen  הרב אמוץ כהן

ראש הכולל בבית חגי

Rosh kollel of Beit Chagai

Rabbi Uri Ganz הרב אורי גנץ

ר”מ בישיבה ברמת השרון

Rosh Metivta at a yeshiva

in Ramat HaSharon 
Rabbi Ido Haber  הרב עדו הבר

ר"מ בישיבת ההסדר בירוחם
 Rosh Metivta at the

 Hesder Yeshiva in Yerucham

Rabbi Meir Toiber  ראש ישיבת "נתיב מאיר" בירושליםהרב מאיר טויבר
Rosh Yeshivat "Netiv Meir" in Jerusalem

Rabbi Yitzchak Steinberg  הרב יצחק שטינברג

ראש בית המדרש "ארץ חמדה - אהל ארי", רעננה, וחבר צוות תכנית 

"מורנו" מטעם "ארץ חמדה" - לימוד הלכה בעיון לבעלי בתים

Rosh beit midrash "Eretz Hemdah - Ohel Ari" in Ra’anana 

and staff member of "Moreno" by "Eretz Hemdah" - 
program for in depth learning for laymenRabbi Zecharya Rabinovitz  ר"מ בישיבת ההסדר בשעלביםהרב זכריה רבינוביץRosh Metivta at the Hesder Yeshiva in Sha'alvim

Rabbi Moshe Cohen  הרב משה כהן

ר”מ בישיבה הגבוהה בבית אל

 Rosh Metivta at theYeshiva

Gevoha in Beit El
Rabbi Yaron Solberg  הרב ירון סולברג

סופר דיינים בביה"ד הרבני בת"א
Assitant to the Dayanim Rabbi Daniel Katz  הרב דניאל כץ

דיין בבית הדין הרבני באשקלון

 Dayan in the Rabinical

Beit Din in Ashkelon

Rabbi Aharon Feldman  הרב אהרון פלדמן
מנהל רשת בתי הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית"

Manager of "Eretz Hemdah-Gazit" Batei Din

 י.ק.ב. סוכנות לביטוח
 בנצי קפלן

 דרך בית לחם 152 ירושלים
02-5654888 
02-6737075 

Rabbi Menachem Copperman  הרב מנחם קופרמן
ראש כולל בישיבת "לב התורה", ורב בי"כ "אהבת ציון" 
בבית שמש, רב משיב באתר ישיבה, ומקים "כדת וכדין"
Rosh Kollel “Lev HaTorah” Yeshiva, and Rabbi 

of the “Ahavat Tzion” community in Ramat Beit 
Shemesh, responding rabbi on the "Yeshiva" 

website and founder of "Kadat V'Kadin"

IN AUSTRALIA
For tax deductible donations 

via JNF Environment Gift Fund:
https://www.jnf.org.au/project-items/eretz-hemdah/

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 CANADA
Make out a check to the order of:
Mizrachi Organization of Canada

c/o Eretz Hemdah, POB 8178,
Jerusalem 91080 ISRAEL

IN USA
American Friends of Eretz Hemdah

c/o Olympian, 8 South Michigan Ave.
Suite 605 Chicago, IL 60603 U.S.A.
Our Taxpayer ID#: 36-4265359


