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Dear Eretz Hemdah family!
With Hashem's kindness, we started this year the fifth cycle of Eretz 
Hemdah.
In short, we wish to explain with numbers, to some extent, the 
enormity of part of the project,
what needs to be learnt and how to prepare for the tests on 
"Choshen Mishpat": 
The truth is that it is impossible to explain how great the 
task is. However, to put things into perspective, we want 
to present to you, the unique Torani assignment that the 
Eretz Hemdah rabbis have taken upon themselves. It 
is such a great task that most people would consider 
it to be well-nigh impossible and believe that few can 
complete it successfully. The learning goes on for twelve hours 
a day for five years. To pass this exam they must have mastered 
three tractates – Baba Kama, Baba Metzi’a, and Baba Batra, tractates 
Sanhedrin and Makot and part of tractate Shavuot along with the early 
commentaries – a total of approximately 600 Gemara folios. On top of 
this they must learn 427 chapters of the Tur Choshen Mishpat, along with the Beit Yosef, and 
the corresponding 427 chapters of the Shulchan Aruch. These chapters comprise 4,000 sections, 
to which must be added more than 10,000 subsections of the Sma, the Shach, and the Pitchei 
Teshuva. And none of this is enough without a thorough study of the Ketzot Hachoshen, Netivot 
Hamishpat, comments by R. Akiva Eiger and comments by the Vilna Gaon.
In order to understand their teachings, one needs to know the method of the Rishonim and 
Acharonim who discuss these issues. After accomplishing this task, three years of dealing with 
issues in the Even Haezer await the young rabbis.
Again, we praise the young rabbis' wives, who are full partners to this challenging assignment 
that takes a long time. It is impossible to raise a special Torah Scholar during eight years of 
ceaseless toil, without a special partner.
We will dedicate this newsletter to – a. the Moreno Program and to our dear graduate, Harav 
Hadayan Betzalel Daniel who coordinates the writing. b. the influence that the Eretz Hemdah-
Gazit network has also on law students in the Bar-Ilan University. c. the veteran Friday Beit 
Midrash. d. acquaintanceship with Rav Eitan Aviner, graduate of the Manhigut Tornit Program 
at Eretz Hemdah, who went on shlichut to Toronto, Canada with his wife Rachel and has great 
success. e. a letter from Rav Asher Avidan, graduate of the first Eretz Hemdah cycle to the 
Institutes Heads, closing a circle from twenty eight years ago.
We wish the entire Eretz Hemdah family and the entire Jewish nation together with all of 

משפחת "ארץ חמדה" היקרה!  
בחסדי השם יתברך, התחלנו השנה את המחזור החמישי 

של 'ארץ חמדה'. בקיצור נמרץ, בליווי קצת מספרים, 
נבהיר, ולו במקצת, את גודל חלק מן המשימה: מה צריך 

לעשות כדי ללמוד ולהיות מוכנים למבחנים בנושאי "חושן משפט":
האמת היא שאי אפשר להסביר כמה המשימה גדולה, אע"פ, כן רק כדי לסבר 
את האוזן, ננסה להציג בפניכם מה ייחודה של המשימה התורנית שרבני 'ארץ 
חמדה' לקחו על עצמם. משימה כל כך גדולה עד שלרוב הציבור היא נראית 
כמעט בלתי אפשרית ושרק מעטים מסוגלים להשלימה בהצלחה. האימונים 

לקראת ביצועה נערכים שתים עשרה שעות מדי יום. במשך חמש שנים. 
כדי לעמוד במבחן זה יש לשלוט בשלושת הבבות: בבא קמא, בבא 

מציעא ובבא בתרא, מסכתות סנהדרין ומכות וחלק ממסכת שבועות עם 
שיטות הראשונים. סך הכל כשש מאות דפי גמרא )כ-600(. בנוסף לכך יש 
ללמוד בטור "חושן משפט" ארבע מאות עשרים ושבעה )427( סימנים עם 

"בית יוסף" וארבע מאות עשרים ושבעה )427( סימנים מקבילים בשולחן ערוך 
"חושן משפט". בסימנים אלה יש ללמוד כארבעת אלפים )4,000( סעיפים. על 

סעיפים אלה יש ללמוד למעלה מעשרת אלפים )10,000( ס"ק של דבריהם 
של הסמ"ע, הש"ך וה"פתחי תשובה". כל זה איננו מספיק ללא לימוד מעמיק 

של "קצות החושן", "נתיבות המשפט", הערות שכתב רבי עקיבא איגר והערות שכתב 
הגאון מוילנא. על מנת להבין את דבריהם יש להכיר את שיטות הראשונים והאחרונים הדנים 

בסוגיות אלה. עם סיום משימה זו, מחכות לרבנים הצעירים עוד שלש שנים של עיסוק 
בענייני "אבן העזר".

נשוב ונשבח את נשות הלומדים, השותפות המלאות למבצע קשה ומתמשך זה. ללא 
שותפה מיוחדת אי אפשר לגדל תלמיד חכם מיוחד, במשך שמונה שנים של עמל בלתי 

פוסק.
נקדיש את המידעון הנוכחי: 

א. לתכנית "מורנו" ולבוגרנו היקר הרב הדיין בצלאל דניאל שמרכז את הכתיבה ב. להשפעה 
שיש לרשת בתי הדין 'ארץ חמדה-גזית' גם על הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת בר 

אילן. ג. לבית המדרש הותיק של יום השישי. ד. היכרות עם הרב איתן אבינר, בוגר התכנית 
להכשרת מנהיגות תורנית ב'ארץ חמדה', שיצא לשליחות לטורונטו, קנדה ועושה שם חיל 

יחד עם רעייתו רחל. ה. למכתבו של הרב אשר אבידן, תלמיד המחזור הראשון של 'ארץ 
חמדה', אל ראשי המכון. מכתב שסוגר מעגל שנפתח לפני עשרים ושמונה שנה.

אנו מאחלים לכל בני משפחת 'ארץ חמדה' ולכל עם ישראל ביחד עם כלל האנושות, 
הדברת מגפת הקורונה במהרה, רפואה שלמה והחלמה מהירה לכל החולים. אחדות חזקה 

ומשמעותית יותר לכל עם ישראל ובמיוחד במדינת ישראל.
פסח כשר ושמח ללא חמץ פיזי ובעיקר רוחני.

  Want to go back to the beit 
midrash? Morenu is waiting for you!
The path followed by Harav Hadayan Bezalel Daniel, and his wife, Sarah Daniel, was 
paved by his parents, who instilled him with a love of Torah and the desire to delve deeply into 
it. During school vacations, when other young men find summer jobs, his mother, Shira Daniel, 
encouraged him to stick to Torah study. His father, the dentist Dr. Joshua Daniel, still provides 
a personal example by his love of Torah. Bezalel remembers his childhood home as a “house 
of meeting for the Sages” (Avot 1:4). Every Shabbat evening, neighbors would come to take 
part in the beit midrash conducted in their home (some of them have become major figures at 
Eretz Hemdah- Harav Hadayan Sinay Levy, Harav Hadayan Ido Rechnitz, Rav Shlomi Shteinmetz, 
and others). The love of Torah, the cholent served at midnight, and the uplifting atmosphere 
played a major role in charting Rav Bezalel’s path in Torah and life.
Rav Bezalel attended the Mekor Chaim high school yeshiva and then spent eight years at 
the hesder yeshiva in Yeruham. During this time he married Sarah Miller, whose father runs 
Maggid Books and Koren Publishers. She fulfilled the verse “you followed me in the desert” 
(Jer. 2:2) by transferring to Ben-Gurion University of the Negev so that her husband could 
continue his learning in Yeruham.
He attributes his Torah study career to the three rabbis who influenced him most in Yeruham-
Rav Eliyahu Blumenzweig, Rav Michael Abraham, and Harav Hadayan Meir Kahana.
Rav Kahana, a graduate of Eretz Hemdah and av beit din of the Ashkelon beit din, encouraged 
him to continue his Torah studies in the dayanut program at Eretz Hemdah. So Rav Bezalel 
joined the Eretz Hemdah family and the Daniels moved to Alon Shvut. During their first year 
there, Sarah commuted to Be’er Sheva to continue her academic studies, and afterwards 
enrolled at the Hebrew University. 
One major benefit of Rav Bezalel’s transfer to the beit midrash in Jerusalem was the 
opportunity to renew his chavruta with his father. During six of Rav Bezalel’s eight years at 
Eretz Hemdah, his father attended the morning seder in the beit midrash. Together the two of 
them studied large sections of the Choshen Mishpat and Even HaEzer, and Dr. Daniel became 
an integral part of the institute’s student body.
The move to Eretz Hemdah opened Rav Bezalel’s eyes to the world of spreading Torah. Yeshiva 
graduates living in the Katamon neighborhood of Jerusalem were looking for a way to continue 
the in-depth yeshiva-format studies to which they had become accustomed. This mission 
landed on Rav Bezalel, who took it on in earnest. It was a fresh challenge, preparing new study 
materials, while also studying for dayanut, for use by a large group familiar with in-depth Torah 
study and eager to continue it but lacking the time and concentration available to full-time 
yeshiva students. How could he produce study materials that the group could handle, despite 
the limitations, while not sacrificing the depth they were accustomed to?
With the assistance of Rav Aharon Feldman (another Eretz Hemdah graduate and the current 
director of the Eretz Hemdah-Gazit network), a study group began to meet once a week in the 
Eretz Hemdah beit midrash. Its members studied some halachot related to the festivals and 
some of the halachot of commerce, and fully covered the halachot of milk, meat, and mixtures 
of the two. Rav Bezalel took part in the group, prepared the study materials, and learned how 
to convey them to the learners.
Trial and error, consultations between Rav Bezalel and Rav Feldman, but above all much 
patience by their wives, produced the foundation for what later became the Morenu program.
When Rav Bezalel finished his dayanut studies, the heads of Eretz Hemdah asked him to stay 
on and serve the Jewish people by developing the program under the aegis of Eretz Hemdah, 
with the assistance of its rabbis. Rav Yosef Carmel, Rav Yitzchak Steinberg, Rav Ofer Livnat and, 
from time to time, other rabbis enlisted (and continue to do so) in the tasks of consultation 
and guidance on the topics and content studied, and in editing the study materials. Thanks to 
the Almighty, the staff has seen the fruits of its labor. We have had the merit of producing a 
comprehensive set of study materials on the laws of Shabbat. A syllabus on the laws of prayer 
and blessings is currently in preparation, along with one on the laws of milk, meat, and non-
kosher foods. The plan is that both of these will be completed in the next two years, after 
which additional content for theoretical and practical Torah study will be developed.
Rav Bezalel is working night and day to encourage communities and groups to dive into this 
meaningful form of in-depth study. There are two groups in Jerusalem, three in Ra’anana (one 
of them a women’s group), two in Efrat, two in Beit Shemesh, and one each in Ariel, Alei Zahav, 
and Zichron Ya’akov, with more on the way.
This past summer, four members of the group that studied hilchot Shabbat were granted 
Morenu semichah.
Other men and women are currently sitting for the Morenu exams. They demonstrate that 
despite the burden of making a living and taking care of children it is possible to also elevate 
oneself by studying Torah in depth.
For the participants’ children, there is no better inspiration to lead a life of Torah and mitzvot 
than seeing their parents fill their time with Torah study, especially when learning together 
with them. 
Sarah, Rav Bezalel, and their six children live in the Dagan neighborhood of Efrat.
Rav Bezalel fulfils additional rabbinic functions in the community.

  What their visit to the Eretz 
Hemdah–Gazit beit din does for 
Bar-Ilan University law students
// Dr. Shifra Mescheloff
Every year for more than a decade, third-year law students at Bar-Ilan University have 
been paying a visit to the Eretz Hemdah–Gazit beit din in Jerusalem. The students are 
participants in the Mishpat Ivri clinic, which is one of the legal clinics run by the Bar-Ilan 
Faculty of Law. The clinic’s goal is to give halachah and Mishpat Ivri a meaningful presence 
in the contemporary legal world, both as a developed and up-to-date independent legal 
system that provides accessible and appropriate services to all who seek its assistance, and 
as a living and breathing legal system that influences the development of Israeli law and 
jurisprudence and contributes to the legal world in general. To realize this vision, the clinic, 
with the full cooperation of its students, is active in several important arenas in which Mishpat 
Ivri is currently being studied and applied: in the batei din for monetary matters that rule 
according to halachah, and especially those of the Eretz Hemdah–Gazit network; and in 
the world of academic legal research. The clinic is involved in the development of tools for 
applied research on Mishpat Ivri. It produces Torah and academic articles, publishes the 
journal Mamon VaDin-abstracts of the rulings of various batei din—and is involved in similar 
activities. The clinic also contributes to general knowledge through its unique Maof project-
Mishpat Ivri be-Wikipedia-in which students produce professional and comprehensive 
Wikipedia entries about topics in Mishpat Ivri, under the 
supervision of the clinic’s facilitators-Dr. Ya’akov Habba, the 
associate dean of the Faculty of Law, and Dr. Shifra Mescheloff, 
the clinic director. The project is headed by Prof. Yitzhak Brand, a 
veteran Mishpat Ivri researcher.
The students’ annual visit to the Eretz Hemdah–Gazit beit din 
in Jerusalem, which generally takes place soon after the start of 
the academic year, includes a meeting with Rav Yosef Carmel, 
its av beit din and the head of the Eretz Hemdah Institute. 
At the meeting, Rav Carmel reviews the background to the 
establishment of the batei din network and the network’s goals. He surveys the significant 
decrease in the number of petitions filed with rabbinic courts in Israel over the years as a 
result of the public’s lack of trust in the system and the clear manifestation of this trend in 
the Amir ruling that rabbinical courts are not empowered to deal with monetary matters not 
related to personal status issues. Rav Carmel tells the students that it was this situation that 
led to the founding of the Eretz Hemdah-Gazit network as an attempt to build a trustworthy, 
transparent, and professional system whose dayanim are involved in contemporary Israeli life 
and the challenges of technology and modernity. As a result, the decision to bring a case to 
a beit din becomes voluntary and empowering. During the visit, the students take part in a 
“mock beit din” session, usually under the direction of Rav Ido Rechnitz, a senior dayan of the 
Eretz Hemdah–Gazit network. Almost all of the students play a role in this mock beit din-as 
plaintiff, defendant, lawyers, and dayanim. This simulation exposes the students to beit din 
procedure-the order in which the parties are heard, the role of lawyers in the proceedings, 
the way the beit din extracts relevant information from the parties, the dynamics among all 
the participants in the hearing, and how the dayanim weigh the facts and arguments before 
reaching a verdict. At the end of their visit, the students hear a lecture by the director of the 
beit din, Rav Aharon Feldman, who introduces them to the halachic and legal rationales behind 
the work of the Eretz Hemdah–Gazit network, details of the legal procedures followed by the 
batei din, and the reasons for how they were formulated.
The students view the visit to the beit din at the start of the academic year as one of 
the meaningful high points of their time in the clinic and as providing them with crucial 
background for their activity in the clinic during the rest of the year. The visit and their work in 
the clinic expose them to the contribution that Mishpat Ivri can make to contemporary Israeli 
society. When these students go on to be attorneys in the public and private sectors, there is 
no doubt that their awareness that Mishpat Ivri is a living and relevant system percolates into 
and influences broader circles of the legal world.

  How we have been preparing for 
Shabbat every week for already 
thirty years?
//R' Yisrael Mittelman
My name is Yisrael Mittelman. For more than twenty years I have been learning in the 
Eretz Hemdah Friday kollel. I would like to share with you some of my impressions and 
experiences of the kollel during that time.
I live in Mevo Horon and am a social worker by profession. For many years I have been 
running a hostel in Mevo Horon for persons suffering from mental disorders. With the 
help of a professional and dedicated staff, and the environment of a warm and supportive 
settlement, we are able to bring light into our residents’ lives and plant important seeds of 
recovery and encouragement in them.
For a long time, one of our residents came to the Eretz Hemdah kollel with me. He knew 
some of the rabbis who taught there because they had been students together 
at the same yeshiva. The weekly encounter made a great contribution to this 
man, because, in addition to his pleasure that he was again learning Torah and 
being with people he knew from the past, on those Fridays he felt like an equal 
among equals, listening to the shiurim like everyone, making comments, raising 
questions, and resolving difficulties. He felt that windows of opportunity were 

Pesach 5780ב"ה, פסח תש"ף

mankind to be able to disinfest us of the coronavirus very soon, and we wish a speedy recovery to all the sick. Let us all join together in a stronger and more significant 
unity with the entire Jewish nation and specifically in the State of Israel.

We wish everyone a happy and kosher Pesach, free of not only physical but also and primarily spiritual Chametz.

   רוצה לחזור לבית המדרש?
מורנו מחכה לך!

דרכו של הרב הדיין בצלאל ורעייתו שרה דניאל 
באהבת תורה והרצון להעמיק להתגדל בה, נסללה ע"י 
הוריו. בחופשות, בזמן שנערים אחרים חיפשו עבודות 

מזדמנות, אמו, שירה דניאל, עודדה אותו להתמיד בלימוד 
תורה. אביו, ד"ר יהושע דניאל, רופא שיניים במקצועו, 
מהווה דוגמא אישית לאהבת תורה עד היום הזה. הרב 

בצלאל זוכר את ביתם כבית ועד לחכמים. מדי ליל שבת 
היו מתקבצים שוחרי תורה להשתתף בבית המדרש 

שנפתח בביתם )כמה מהם לימים היו דמויות בולטות 
ב'ארץ חמדה' – הרב הדיין סיני לוי, הרב הדיין עידו רכניץ, 

הרב שלומי שטינמץ, ועוד(. אהבת התורה, הצ'ולנט שהוגש ללומדים בחצות 
ליל, והאווירה המרוממת, היו חלק מהותי מעיצוב דרכו בתורה ובחיים.

הרב בצלאל למד בישיבה התיכונית מקור חיים, והמשיך משם לישיבת ההסדר 
ירוחם, שם הוא למד במשך שמונה שנים. בתקופה זו הוא נישא לשרה לבית 
מילר )מו"ל הוצאת קורן-מגיד(. "לכתך אחרי במדבר" התקיים בה בבחירתה 

לעבור לאוניברסיטת בן גוריון בנגב בכדי לאפשר לו להמשיך בלימודיו בישיבה.
את דרכו בלימוד הוא זוקף לשלושת רבניו המשמעותיים בירוחם – הרב אליהו 

בלומנצוייג, הרב מיכאל אברהם, והרב הדיין מאיר כהנא. 
הרב כהנא, בוגר 'ארץ חמדה' ומכהן כיום כאב בית דין בבית הדין באשקלון, 
עודד אותו להמשיך את דרכו בלימוד במסלול הדיינות של המכון. משפחת 

דניאל עברה לאלון שבות. שרה נסעה לבאר שבע במשך שנה נוספת, ולאחר 
מכן עברה לאוניברסיטה העברית. והרב בצלאל הצטרף למשפחת 'ארץ חמדה'.
זכות גדולה שעלתה מתוך המעבר לבית המדרש בירושלים היתה ההזדמנות 

לחדש את החברותא עם אביו. במשך שש מתוך שמונה שנותיו של הרב 
בצלאל ב'ארץ חמדה', אביו היה מגיע לסדר בוקר בבית המדרש. יחד הם למדו 
חלקים נרחבים של חושן משפט ואבן העזר. כך ד"ר דניאל הפך גם הוא לחלק 

אינטרגלי מלומדי המכון.
המעבר ל'ארץ חמדה' היווה עבור הרב בצלאל פתח לעולם הפצת התורה. בוגרי 

הישיבות שגרו בסביבת קטמון חיפשו דרך להמשיך את לימודם העיוני בסגנון 
הישיבתי, אליו הורגלו. המשימה התגלגלה לפתחו, והוא לקח אותה בשתי 

ידיים. היה כאן אתגר חדש, מעבר לשילוב הכנת חומרים חדשים במקביל 
ללימודי הדיינות. ציבור שלם שמכיר את הלימוד העיוני, ומעוניין בו, אך אין לו 
את הזמן וישוב הדעת הקיימים בישיבות. כיצד, מצד אחד, מנגישים את חומרי 

הלימוד לציבור, באופן שניתן יהיה להתמודד עימם למרות המגבלות, ומצד שני 
לא לוותר על הרמה העיונית אליה שואפים?

יחד עם הרב אהרן פלדמן )גם הוא בוגר 'ארץ חמדה', כיום מנהל רשת בתי  
הדין 'ארץ חמדה-גזית'( התאספה קבוצת לימוד למפגש שבועי בבית המדרש 

של 'ארץ חמדה'. הקבוצה למדה יחד מעט מהלכות החגים, חלק מהלכות 
קניינים, והקיפה את הלכות בשר וחלב ותערובות. כל זאת תוך כדי עיבוד 

החומרים ולמידה כיצד להעביר אותם לציבור זה.
ניסוי ותהייה, התייעצות זה עם זה ועם הלומדים, ובעיקר המון המון סבלנות של 

נאוות ביתם, יצרה את הבסיס למה שלימים הפך לתכנית "מורנו".
עם סיום לימודי הדיינות, הוצע לו ע"י ראשי המכון להמשיך ולשרת את עם 

ישראל באמצעות פיתוח הלימוד, בחסות 'ארץ חמדה' ובהשתתפות צוות רבנים 
שיעמוד לצידו. הרב יוסף כרמל, הרב יצחק שטינברג, הרב עופר לבנת ומעת 

לעת רבנים נוספים התייצבו ומתייצבים למשימות הייעוץ וההכוונה בנושאי 
הלימוד והתכנים, וכן בעריכה הלשונית. ברוך ד', הצוות רואה ברכה בעמלו. 

זכינו להוציא סדרה מקיפה בנושא הלכות שבת. הלכות תפילה וברכות בהכנה 
בימים אלה, ובמקביל גם הלכות בשר וחלב ותערובות. לוח הזמנים הוא לסיים 

את כל אלו בשנתיים הקרובות ולאחר מכן להמשיך לייצר תכנים נוספים ללימוד 
בעיון מעמיק של תורה משמעותית שהיא גם הלכה למעשה.

הרב בצלאל עושה ימים כלילות בעידוד קהילות וקבוצות להעמיק בלימוד עיוני 
הלכתי משמעותי זה. שתי קבוצות לימוד בירושלים, שלוש קבוצות לימוד 

ברעננה )אחת מהן – קבוצת נשים!(, שתי קבוצות לימוד באפרת ושתי קבוצות 
לימוד בבית שמש. קבוצת לימוד באריאל, בעלי זהב ובזכרון יעקב, פועלות 

בימים אלה ועוד היד נטויה!
בקיץ האחרון הוכתרו בסמיכת "מורנו" על הלכות שבת, ארבעה מהלומדים. 

לומדים  ולומדות)!( נוספים נבחנים בזמן זה במבחני "מורנו". לומדים אלו 
מוכיחים שלמרות עול הפרנסה והטיפול בילדים ניתן לבחור גם להתעלות 

ולהתעמק בתורה. 
אין לך חינוך לתורה ומצוות גדול, מילדים הצופים בלימוד התורה הממלא את 

זמנם של הוריהם, אדרבה ואדרבה כשמדובר בלימוד משותף עימם.
שרה, הרב בצלאל וששת ילדיהם גרים בגבעת הדגן שבאפרת.

הרב בצלאל נושא בתפקידים רבניים נוספים בקהילה.  

   מה עושה ביקור בבית הדין 
'ארץ חמדה-גזית' 

לתלמידי אונ' בר אילן
// ד"ר שפרה מישלוב

כבר למעלה מעשור, זוכים סטודנטים בשנה ג' 
מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, לערוך 

ביקור שנתי מיוחד בבית הדין 'ארץ חמדה-גזית' 
בירושלים. מדובר בסטודנטים המשתתפים בקליניקה 

למשפט עברי אשר הינה חלק ממערך הקליניקות 
בפקולטה. הקליניקה שואפת להנכיח באופן משמעותי 
את ההלכה והמשפט העברי בעולם המשפט בן ימינו, 

הן כמערכת משפטית עצמאית מפותחת ועדכנית 
הנותנת שירות נגיש וראוי לכל החפצים בה, והן 

כמשפט חי ונושם המשפיע על עיצוב החוק והפסיקה 
הישראליים ותורם לעולם המשפטי הכללי. לשם 

הגשמת חזון זה פועלת הקליניקה בשיתוף מלא של הסטודנטים, במספר 
זירות משמעותיות בהן נחקר ומיושם המשפט בימינו: ראשית – בתי דין 

לממונות הפוסקים על פי ההלכה, ובראשם בתי הדין של רשת 'ארץ חמדה-
גזית'. הקליניקה מייצגת צדדים מיעוטי יכולת בפני בתי הדין. שנית – בעולם 

המחקר המשפטי האקדמי. 
הקליניקה מעורבת בפיתוח 

כלים למחקר יישומי של 
המשפט העברי ותורמת 

לכתיבה בתחום במאמרים 
תורניים ואקדמיים, בפרסום 

גליונות 'ממון ודין' – תקצירי 
פסיקת בתי הדין לגווניהם 
ועוד. הקליניקה גם תורמת 

לעולם הידע הכללי באמצעות 
המיזם הייחודי שלה: מעו"ף 

– משפט עברי בויקיפדיה. במסגרת המיזם כותבים סטודנטים 
ערכים מקצועיים ומקיפים על נושאים מתחום המשפט 

העברי, בהנחיית מנחי הקליניקה - ד"ר יעקב חבה, סגן דיקן 
הפקולטה, וד"ר שפרה מישלוב, מנהלת הקליניקה. המיזם 
מובל על ידי פרופ' יצחק ברנד, חוקר בכיר במשפט עברי. 

הביקור השנתי של הסטודנטים בבית הדין 'ארץ חמדה-גזית' 
בירושלים, הנערך בדרך כלל סמוך לתחילת שנת הלימודים, 

כולל מפגש עם הרב יוסף כרמל, אב בית הדין וראש מכון 
'ארץ חמדה'. במפגש זה מציג הרב כרמל את הרקע להקמת רשת בתי הדין 

ואת מטרות הרשת. הוא נותן סקירה אודות הפיחות המשמעותי שחל בהזקקות 
לבתי הדין הרבניים במדינת ישראל במשך השנים כתוצאה מחוסר אמון של 

הציבור במערכת זו ועל הביטוי המובהק של תהליך זה בפסק דין 'אמיר' אשר 
הבהיר כי לבתי הדין הרבניים אין סמכות לעסוק בענייני ממון שאינם כרוכים 

בסוגיות של מעמד אישי. על רקע זאת מציג הרב כרמל את הקמת בתי הדין 
של הרשת כניסיון למסד מערכת אמינה, שקופה ומקצועית שיושבים בה דיינים 

המכירים את ההוויה הישראלית העכשווית ואת אתגרי הטכנולוגיה והמודרנה. 
באופן זה הבחירה להתדיין על פי ההלכה בפני בית הדין הופכת להיות רצונית 

ומעצימה. בהמשך הביקור חווים הסטודנטים סימולציה של דיון בפני בית 
הדין, בדרך כלל בהנחיית הרב עידו רכניץ, דיין בכיר ברשת. כמעט כל אחד 
מהסטודנטים מקבל 'תפקיד' – תובע, נתבע, עורכי דין ודיינים. הסטודנטים 

חווים באמצעות הסימולציה את אופן יישום סדרי הדין  – סדר שמיעת הצדדים, 
מקומם של עורכי הדין במהלך הדיון, הדרך שבה בית הדין מחלץ את המידע 

הרלוונטי מהצדדים, הדינמיקה המתרחשת בין כל השחקנים להליך הדיוני, עד 
לדרכי שקילת העובדות והטיעונים בפסיקה. בסיום היום שומעים הסטודנטים 

הרצאה מפי מנהל בית הדין, הרב הדיין אהרן פלדמן, המציג בפניהם את 
הרציונאלים ההלכתיים והחוקיים העומדים מאחורי פעילותו של בית הדין, את 

סדרי הדין המפורטים הנהוגים ברשת ואת הסיבות לגיבושם באופן זה. 
הסיור בבית הדין בתחילת השנה, נחשב בעיני הסטודנטים לאחד מימי השיא 

המשמעותיים ביותר בשנת פעילותם בקליניקה, ונותן רקע חיוני להמשך 
עבודתם במהלך שנה זו. באמצעות הסיור והמשך הפעילות בקליניקה, נחשפים 
הסטודנטים לתרומה שיש למשפט העברי לתרום לחברה הישראלית בת ימינו. 

סטודנטים אלה בהמשך דרכם משתלבים בעולם המשפט, הן בתחום הציבורי 
והן בתחום הפרטי, ואין ספק שהמודעות שלהם להיות המשפט העברי משפט 

חי וישים מחלחלת ומשפיעה גם על מעגלים רחבים יותר.

ת כבר שלושים      איך מתכוננים לַשבָּ
שנה? // ר' ישראל מיטלמן

שמי ישראל מיטלמן. לומד בכולל יום שישי של 'ארץ 
חמדה' למעלה מעשרים שנה. רציתי לשתף אתכם 

ברשמים וחוויות שהיו לי בשנים אלו.
אני גר במבוא חורון. במקצועי אני עובד סוציאלי. הרבה 

שנים אני מנהל הוסטל לאנשים פגועי נפש ביישוב מבוא 
חורון. בעזרת צוות מקצועי ומסור, עם מעטפת של יישוב 

חם ומחבק – אנו מצליחים להביא אור לתוך חייהם של 
המתמודדים שאצלנו, ולזרוע בהם זרעים חשובים של 

שיקום ועידוד. 
אחד המתמודדים התלווה אלי במשך זמן רב לכולל 'ארץ 

חמדה'. הוא הכיר חלק ממגידי השיעור כי למד איתם 
באותה ישיבה. המפגש החד שבועי הזה תרם הרבה לאותו מתמודד, כי מעבר 

לעינוג שהיה לו לחזור ללימוד ולדמויות המוכרות לו מהעבר - הוא חש באותם 

http://www.eretzhemdah.org/donate.asp?lang=he&PageId=7
http://www.eretzhemdah.org/donate.asp?lang=he&PageId=7
http://www.eretzhemdah.org/content.asp?PageId=7812&lang=he
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 דרך בית לחם 152 ירושלים
02-5654888 
02-6737075

IN ISRAEL
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Mr. D. Guggenheim
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American Friends of Eretz Hemdah
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Mr. M. Storfer,  Japonica House 
8 Spring Villa Park Flr. 1,  Edgware,

 Middx. HA8 7XT ENGLAND 
Registered No. 1084816
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For tax deductible donations
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https://www.jnf.org.au/project-items/eretz-hemdah/
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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 9108101
טל': Tel: 972-2-5371485     פקס: Fax: 972-2-5379626     עמותה רשומה מס' 580120780

info@eretzhemdah.org     www.eretzhemdah.org

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.
(Subject to the provisions of the Ministry of Health) 
Mark the date
Thursday Iyar 27th (May 21th)

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

בירת הנצח של עם ישראל. 
)בכפוף להוראות משרד הבריאות(

שימרו את התאריך:
יום חמישי כ"ז באייר, )21 במאי(

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 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

Jerusalem dayיום ירושלים

opening for him, and his treatment by the Ramim and the other students was one of sharing 
and respect. After each session he was much stronger for days. Was this what Hazal meant 
when they said, “the tablets and the broken tablets were placed [together] in the ark”!
Every Friday I go up to Jerusalem with my good friend Moshe. We ignore the weather, parking 
problems, competitions, conferences, and the marathon, and somehow we get there. We do 
so because each participant in the kollel knows that he is a member of a special group and it 
would be a shame to miss out.
The participants are diverse. Some are from settlements—Mevo Horon, Beit El, Efrat—and 
others from the Jerusalem area. They include persons still working and those on pension; 
people from every Jewish ethnic community and from a variety of educational backgrounds. 
We are all sitting together around the rabbi who is leading the shiur, listening to the content, 
adding our own contributions, each in his own way, until the shiur is over and next one arrives.
There is a special atmosphere in the kollel. Most of us have known each other for years. Every 
year, in advance of Tu Bishvat, Rabbi Menachem Burstein organizes an educational field trip 
to some location that can teach us details of practical halachot, such as the laws of Shabbat 
or the laws pertaining to the Land of Israel, or to institutions such as the Zomet Institute. Our 
wives come with us, so the group is larger and warmer. Many years of regular attendance at 
the kollel have had an influence on our families, too, who know that our Fridays are devoted to 
our studies at Eretz Hemdah. When the session is over we go home with the shiur summaries 
and often share ideas from the morning at the Shabbat table, where our extended families 
listen eagerly.
At the kollel we are kept supplied with hot drinks and refreshments that help us maintain 
our focus and make our studies more pleasant. The mix of shiurim provides a good balance 
of variety and continuity. Rabbi Tzadok Elias teaches a weekly shiur on Tractate Ketubot. 
Rabbi Yoni Cooper and Rabbi Sagi Mazuz alternate in running a shiur on Talmud and halachah 
every Friday. After that we break up into groups: one week Rav Yosef Carmel teaches Tanach 
(the book of Samuel) and Rav Menachem Burstein teaches practical issues in halachah. The 
alternate week features Rav Mordechai Greenberg’s shiur on Parshat Hashavua and the 
festivals, from the writings of Rav Kook, and Rav Aharon Feldman’s shiur on contemporary 
legal issues in Tanach.
We have nostalgic memories of the Rav Moshe Ehrenreich’s shiurim and pray for his recovery 
and return to full functioning, be-ezrat Hashem. 
This is the place to thank the entire Eretz Hemdah staff—the rabbis who teach the shiurim, 
the women in the office, and the maintenance staff—for providing us with a neat, clean, well 
equipped and comfortable place to study, to which it is a joy to return every week and delight 
in Torah study. May the Almighty bless you all, and may you continue to sanctify His Name in 
public!

  Rav Eitan Aviner is warming 
the cold and distant Toronto 
with the light of the Torah of 
Eretz Hemdah - Eretz Israel!
Born and raised in the New York area, Rav Eitan Aviner made aliyah by himself 
right after high school. After some preliminary years of yeshiva study, he went on 
to follow his passion for science and earned a bachelor’s degree in Applied Physics 
and Medical Engineering from the Jerusalem College of Technology. During his 
final year of university, he began his journey into the rabbinate, joining the RIETS (Y.U.) Israel 
Kollel, where he received his first smicha. It was while there that he met and married his wife, 
Rachel, a native Torontonian, who also made aliyah herself shortly after high school. Upon 
completing his studies at RIETS, Rav Eitan and Rachel joined the Eretz Hemdah family in the 
then new ‘Manhigut Toranit’ program. 
During Rav Eitan’s six years there, Eretz Hemdah was his second home. Over the course of that 
period, Rav Eitan successfully completed all 12 of his written Rabbanut exams, with honors, 
and just recently flew back to complete his final oral exam for which he received Rav Ir smicha 
from the Chief Rabbinate of Israel. When asked about how he accomplished in six 
years what, on average, requires at least eight, Rav Eitan replied, “It was an intense 
time period. From morning to night, I sat and studied. But, my wife Rachel is a 
woman of vision and pushed us through. She understood that we were given an 
incredible privilege – to be part of such a program and in such a beit midrash - and 
with privilege comes responsibility. I couldn’t have done it without her behind me 
the entire way.”
In his fifth year of Eretz Hemdah, along with his regular rigorous study load, Rav 
Eitan completed a master’s degree in Science and Halacha from Bar Ilan University, 
writing his thesis on an interdisciplinary study in the philosophies of Science and 
Halacha. It was an opportunity for him to synthesize two of his loves – Torah and 
science.
Rav Eitan and Rachel are now in their second year of shlichut in Toronto, where Rav Eitan 
is the Director of Judaic Advancement and Israel Guidance at Bnei Akiva Schools, creating 
new opportunities for learning and growth for both the school as well as the greater Toronto 
community. Rachel, continuing in her field as a mental health professional, provides guidance 
and support to the students in the school’s guidance department. Their four daughters have 
been no less active on their shlichut, bringing a taste of Torat Eretz Yisrael to their respective 
classrooms and friendships. 
This past November they welcomed the birth of their fifth daughter to the family. 
On reflecting back on his time at Eretz Hemdah, Rav Eitan commented, “They were the most 
important and formative years of my life. When I entered Eretz Hemdah I already had smicha. 
I was already ready to go out and give back to the Jewish community, but then Eretz Hemdah 
‘happened’ to us. Now, my family and I are on a completely different plane. The knowledge 
and skills I received at Eretz Hemdah have shown to be invaluable, and I experience it every 
day. Eretz Hemdah, with their vision and experience, really are leading the way in Torah 
Leadership.”

Rav Dr. Seth N. Grauer
Rosh Yeshivat Bnei Akiva Or Chaim in Toronto, Canada – praises Rav Eitan Aviner:  
Rav Eitan has been an incredible asset to our school and our community. Finding shelichim 
is always a challenge, but finding serious talmidei chachaim who are knowledgeable in shas 
and poskim and can act as true halachic authorities is incredibly difficult. We are challenged 
within the larger Modern Orthodox/Religious Zionist world with a lack in number of serious 
gedolim and serious talmidei chachamim who we can promote as poskim we can follow. Our 
community needs these individuals to create a sense of pride within our own rabbanim and 
hashkafic way of life as well as simply serving as rabbanim who can answer she'elot. Rav Eitan 
is an important step towards this. We are incredibly blessed and lucky to have Rav Eitan within 
our community and we thank Eretz Hemdah sincerely for their efforts in helping to make this 
happen.  

Warm Regards, 
 RSG

  Going full circle with gratitude! 
Rabbi Asher Yaakov Avidan
To: Rav Moshe Ehrenreich and Rav Yosef Carmel, shlit”a
Some 28 years ago, in Cheshvan 5752, when I was beginning my fourth year of study at Eretz 
Hemdah, my mother saw that the Housing Ministry was offering a “special deal” on home 
mortgages for young couples with more than 2,000 qualifying points. My mother (who worked 
at the National Insurance Institute) checked that it really was a good deal and tried 
to persuade me to buy an apartment with this special mortgage, because it was an 
opportunity unlikely to repeat itself soon.
Because of the HUGE pressure of our studies and in advance of the Chief Rabbinate’s 
exam on the Shulchan Aruch Choshen Mishpat, I told my mother that I didn’t have 
time to look for an apartment, run to a bank to obtain a mortgage, and so on.
My mother promised she would help in every way she could to spare my precious 
time, and I would only need to come see the apartment and sign for the mortgage.
But when we reached to the stage of finding guarantors (acceptable to the bank), I 
faced a problem and was two guarantors short.
Rabbi Carmel noticed that I wasn’t myself and asked me what was bothering me.
I tried to avoid answering, but he got me to open up and explain the situation, 
including that the entire project was stuck because I lacked two guarantors.
And then, with matchless generosity, which I could never have imagined, the rabbi 
said more or less as follows:
“What’s the problem? I’m willing to sign as a guarantor!”
“But I need two guarantors!”
“Don’t worry,” he replied. “I’ll speak with Rav Moshe Ehrenreich.”
He spoke with him and he agreed as well!
The apartment was purchased and the 28 years of the mortgage passed, after which we 
received a short letter from Mizrahi-Tefahot Bank that we had made the last payment on loan 
number so-and-so!
This is the place to express our gratitude, my own and my wife Tamar’s, for an act that was 
certainly not to be taken for granted!
Most people try not sign as guarantors, even for close family members. But in this instance 
it again became clear to me that the rabbis of Eretz Hemdah considered their students to be 
their sons (and maybe even more than their sons).
Once again, thank you! (And the rabbis can take note for themselves that this act of generosity 
has been completed!)
May it be Hashem’s will that He fulfill all the desires of the rabbis, shlit”a, and their families for 
the best – health, spreading Torah, and pride in their families and
in the entire Eretz Hemdah family.
Your student,

Asher Yaakov Avidan
and his wife, Tamar Avidan

Moshav Zerachiah
(Rabbi Asher Avidan is serving as rabbi of the moshav since 1994).

ימים כשווה בין שווים, הוא הקשיב בעניין לשיעורים כמו כולם, העיר, הקשה, 
תירץ. הוא חש כי חלונות של הזדמנויות נפתחים לפניו, והיחס שהוא קיבל 

מהרמים והלומדים כאחד היה של שיתוף וכבוד. הוא שאב לא מעט חיזוק מכל 
מפגש לימים שאחרי. אולי לזה כיוונו חז"ל: "לוחות ושברי לוחות היו מונחים 

בארון"!
אני מעפיל כל יום שישי לירושלים עם חברי הטוב משה, מתעלמים ממזג האוויר, 

מקושי בחנייה, מתחרויות, מכנסים, ממרתון, מגיעים. כי כל אחד מבאי הכולל יודע 
שהוא חלק מחבורה מיוחדת וממש חבל להפסיד.

בכולל אנו באים מגוונים שונים. באים מההתיישבות – מבוא חורון, בית אל, אפרת 
ומרחבי ירושלים. מגיעים אנשים עובדים ופנסיונרים, מכל העדות, מבתי חינוך 

שונים. כולנו מתאחדים סביב לנותן השיעור, מקשיבים לתוכן, מוסיפים נופך משלנו 
זה בכה וזה בכה, בין כך ובין כך חולף השיעור ומגיע זה שאחריו.

יש בכולל אווירה מיוחדת. רוב התלמידים מכירים הרבה שנים אחד את השני. כל 
שנה לקראת ט"ו בשבט מארגן הרב מנחם בורשטיין סיור לימודי במקום שיכול 

ללמד אותנו פרטים על הלכות מעשיות שונות, כמו הלכות שבת, מצוות התלויות 
בארץ, מכון צומת וכד'. לטיולים אלו מגיעות גם בנות הזוג, כך שההכרות היא 

רחבה ומלבבת יותר. שנים שלמות של ביקורים קבועים בכולל חורצים גם חריץ 
במשפחה, כאשר ידוע לכל המשפחה כי יום שישי הוא קודש ללימודים ב'ארץ 

חמדה'. בתום הלימודים אנו חוזרים עם שיעורים מסוכמים, ולעיתים קרובות 
יעלו על שולחנות השבת שלנו הגיגים שנאמרו בשיעור ונשמעים ברוב קשב גם 

במשפחה המורחבת.
בכולל מוגשים לנו ביד רחבה שתייה חמה ומזונות המרחיבים את דעתנו ומוסיפים 
לנו משנה חשק ליהנות מהלימוד. סדר השיעורים אף הוא מוסיף לגיוון ולקביעות 

כאחת. הרב צדוק אליאס נותן כל יום שישי שיעור בכתובות. הרבנים יוני קופר 
ולסירוגין הרב שגיא מזוז חותמים כל יום שישי בלימוד גמרא והלכה. מכאן ואילך 

זה לימוד מפוצל: יום אחד ילמדו הרב יוסף כרמל – תנ"ך ספר שמואל, והרב 
מנחם בורשטיין – סוגיות אקטואליות בהלכה, ושבוע אחר כך ייתן הרב הרב מרדכי 

גרינברג – פרשיות שבוע וחגים לפי כתבי הראי"ה והרב אהרן פלדמן שיעור על 
סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך. 

עדיין זוכרים אנו בגעגועים את שיעורי הרב משה ארנרייך, ומתפללים להחלמתו 
ולשובו, בע"ה, לפעילות מלאה.

זה המקום להודות לכל הצוות ב'ארץ חמדה', למגידי השיעורים, לנשות המשרד 
ולאנשי התחזוקה, על שהם נותנים לנו מקום מסודר ונקי, מאובזר ומטופח, שנעים 

לבוא אליו שבוע שבוע וליהנות מלימוד תורה. תבורכו מפי עליון, ותזכו הלאה 
לקדש שם שמים ברבים!

https://eretzhemdah.org/Data/UploadedFiles/SitePages_ -לתכנית
File/2550-sFile.pdf

   הרב איתן אבינר מחמם באור 
תורת 'ארץ חמדה' - ארץ ישראל 

את טורנטו הקרה והרחוקה!
הרב איתן אבינר, נולד וגדל באזור ניו יורק, ומיד לאחר התיכון עלה 

לארץ לבדו. לאחר כמה שנים של לימודים בישיבה ובעקבות תשוקתו 
ללימודי המדע, למד פיזיקה יישומית והנדסה רפואית במכללה 

הטכנולוגית בירושלים וקיבל תואר ראשון. במהלך שנת הלימודים 
האחרונה במכללה, הצטרף לכולל RIETS  - 'ישיבה יוניברסיטי' 
בישראל, שם קיבל את הסמיכה הראשונה שלו לרבנות. בתקופת 

לימודיו בכולל, הוא פגש ונישא לאשתו רחל, ילידת טורונטו, שגם 
עלתה לארץ לבדה זמן קצר לאחר התיכון. הרב איתן ורחל הצטרפו 

למשפחת 'ארץ חמדה' בתכנית החדשה דאז 'מנהיגות תורנית 
לתפוצות' עם סיום לימודיו בכולל. 'ארץ חמדה' היתה הבית השני של הרב איתן 
בשש שנות לימודיו, והוא עבר בהצטיינות את כל שנים עשר המבחנים לקבלת 

כושר "רב עיר" מטעם הרבנות הראשית לישראל. לאחרונה חזר לארץ להשלמת 
המבחן שבעל-פה המסיים את תהליך הסמיכה. לשאלתנו, כיצד הצליח בשש 

שנים מה שבממוצע דורש לפחות שמונה שנים, ענה הרב איתן: "זו הייתה תקופה 
לחוצה. מבוקר עד לילה ישבתי ולמדתי. אשתי רחל היא אשת חזון ובזכותה, עברנו 

את התקופה הזו. היא הבינה שניתנה לנו זכות מדהימה - להיות חלק מתכנית 
מיוחדת בבית מדרש מיוחד - ועם הזכות 
מגיעה גם אחריות. לא הייתי יכול לעשות 

את זה ללא תמיכתה לאורך כל הדרך".                                                                                                  
בשנתו החמישית ב'ארץ חמדה', תוך כדי עומס 
הלימודים הקפדני הקבוע, סיים איתן תואר שני 

במדעים והלכה באוניברסיטת בר אילן, וכתב 
את עבודת הגמר שלו על מחקר בינתחומי 

בפילוסופיות של מדע והלכה. זו הייתה 
הזדמנות עבורו למזג שתיים מאהבותיו - תורה 

ומדע.               
הרב איתן ורחל נמצאים כעת בשנה 

השנייה לשליחותם בטורונטו. 
 Judaic Advancement and Israel הרב איתן משמש כמנהל של

Guidance  בבתי הספר של בני עקיבא, ויחד הם יוצרים הזדמנויות חדשות 
ללמידה וצמיחה הן עבור בית הספר והן עבור הקהילה הגדולה בטורונטו.                                                                             

רחל, ממשיכה בתחום בריאות הנפש, והיא מדריכה במחלקת ההדרכה בבית הספר. 
ארבעת בנותיהן פועלות לא פחות בשליחות זו, והביאו את טעמה של תורת ארץ 

ישראל לכיתותיהן ולחברותיהן. בת חמישית הצטרפה למשפחתם בנובמבר האחרון. 
"היו אלו השנים החשובות והמעצבות בחיי. כשנכנסתי ל'ארץ חמדה' כבר הוענקה לי 
סמיכה, הייתי מוכן לצאת ולשרת את הקהילה היהודית, אבל אז ניתנה לנו הזדמנות 

להצטרף ל'ארץ חמדה', הידע והכישורים שקיבלתי ב'ארץ חמדה' לא יסולאו בפז, 
ואני חווה זאת מידי יום. 'ארץ חמדה', עם החזון והניסיון בלימוד, 'ארץ חמדה' באמת 

מובילה את הדרך למנהיגות התורנית העתידית".

הרב ד"ר סט גראואר                                                                                           
ראש ישיבת בני עקיבא אור חיים בטורונטו, קנדה                                                                      

משבח את הרב איתן אבינר:
תהליך חיפוש שליחים מתאימים וקבלתם הוא אתגר תמידי. הקושי מתעצם, ביתר 

שאת, כשמבקשים לצרף לצוות תלמידי חכמים מן השורה הראשונה, הבקיאים 
בש"ס ובפוסקים והמשמשים כסמכות הלכתית אמיתית, 

בטורונטו, הקהילה האורתודוקסית המודרנית הרחבה וכלל ציבור הציונות 
הדתית, מאותגרים במיעוט גדולי תורה ותלמידי חכמים מובהקים, 

בעלי כתפיים רחבות, שיכולים לתת מענה ולהוביל את הקהילה.                                                                        
זכינו ונתברכנו ברב איתן ואנו מודים ל'ארץ חמדה' מכל הלב על מאמציהם לסייע 

בכך.
דרישת שלום חמה,                   

הרב סט גראואר

   סוגרים מעגל בהכרת הטוב!
הרב אשר יעקב אבידן

לכבוד הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל שליט"א
לפני כ- 28 שנים, בחודש חשון תשנ"ב, בהיותי בתחילת השנה הרביעית ללימודיי 

ב"ארץ חמדה", ראתה אימי שיש "מבצע מיוחד" לקבלת משכנתא לדירה לזוגות 
צעירים שצברו מעל 2000 נקודות במשרד השיכון. אמא )שעבדה בביטוח לאומי( 

בדקה שאכן זהו "מבצע" אמיתי, ונסתה לשכנע אותי שאקנה דירה באמצעות 
משכנתא מיוחדת זו, כי זהו מבצע שלא יחזור בזמן הקרוב..

כיון שהיינו בלחץ לימודים ע-נ-ק, ולקראת מבחן ברבנות הראשית, על שו"ע חו"מ, 
אמרתי לאימי שאין לי זמן לחפש דירה, לרוץ לבנק למשכנתאות וכו'..

אימי הבטיחה שתעזור בכל מה שתוכל, כדי לחסוך ממני זמן יקר, ושרק אבוא 
לראות הדירה, ולחתום על המשכנתא..

אלא שכאשר הגענו לשלב של מציעת ערבים )שמקובלים על הבנק(, נתקלתי 
בבעיה וחסרו לי שני ערבים.

הרב, שם לב שפני אינם 
כתמול שלשום, ושאל אותי 

מה קורה ומה מעיק עלי?
ניסיתי "להתחמק" למענות 

לרב, אך הרב הצליח לדובב 
אותי, ואמרתי לו את כל 

הנ"ל, ושכל המאמץ "תקוע" 
כי חסרים שני ערבים.

ואז בנדיבות מיוחדת, שכלל 
לא תיארתי לעצמי, ולא 

חשבתי, הרב  אמר בערך 
כך:

מה הבעיה, אני מוכן לחתום 
כערב!

ואז שאלתי, אבל אני צריך 
שני ערבים?!

והרב ענה, אל תדאג אני אדבר עם הרב משה ארנרייך.
והרב דיבר איתו, וגם הוא הסכים!

והדירה נקנתה, ועברו 28 שנה של המשכנתא, וקיבלנו מכתב קצר מבנק מזרחי 
טפחות שסיימנו לשלם עבור הלואה מס'....!

וכאן המקום להודות, בשמי ובשם אשתי תמר, על המעשה שממש לא מובן 
מאליו!

כולי עלמא מנסים שלא לחתום ערבות, גם לקרובי משפחה מרמה ראשונה, וכאן 
התברר לי פעם נוספת, שרבני "ארץ חמדה" החשיבו את התלמידים כמו בניהם 

)ואולי אף יותר מבניהם(.
ושוב תודה רבה! )והרבנים יכולים לציין לעצמם שמעשה חסד זה נסתיים!(
ויהי רצון שהקב"ה ימלא כל משאלות הרבנים שליט"א ומשפחתם לטובה, 

בבריאות, ובהרבצת התורה, ובנחת מכל המשפחה ומכל משפחת "ארץ חמדה".
תלמידכם,

אשר יעקב אבידן
ואשתו תמר אבידן

מושב זרחיה
)הרב אשר אבידן מכהן כרב המושב משנת תשנ"ד(

http://www.eretzhemdah.org/donate.asp?lang=he&PageId=7
http://www.eretzhemdah.org/donate.asp?lang=en&PageId=7

