ה גוררת מצווה
מצוו
ווים לנדיבי ארץ
מל
שמיטת כספים
מקיימים מצוות
ו

אנו קוראים לציבור לתת הלוואות לקרן "נדיבי ארץ".
המלווה לקרן נדיבי ארץ זוכה גם לקיום מצוות שמיטת כספים
דרבנן ,וגם לקיום מצוות צדקה דאורייתא .צדקה הבאה מכספי
שמיטת כספים ,בלא נגישה של אדם בחברו ,מעולה היא ,והקב"ה
מבטיחנו" :בצדקה תכונני".
בערב ראש השנה תשע"ו חובות אלו יישמטו ,והכספים יועברו
לנזקקים שנמצאים בתהליך הבראה כלכלי של פעמונים בהתאם
לאישור של וועד נדיבי ארץ.
בכך בע"ה נזכה ליישוב ישראל על אדמת הקודש מתוך אהבת חינם
איש את רעהו ,ועד יחדל אביון מקרב הארץ.

וועד נדיבי ארץ :הרב יעקב אריאל  -יו"ר הוועד | הרב יהודה עמיחי | הרב שמואל אליהו
הרב בני לאו | הרב רפי פוירשטיין | עו”ד יובל אלבשן | רו”ח חגי גולדברג | עו”ד יצחק מרון
רשימה ראשונה של הרבנים התומכים (לפי סדר הא-ב) :הרב שלמה אבינר ,הרב אוהב ציון בן יעקב ,הרב אורן דב,
הרב ניסים אחיטוב ,הרב אוריאל איטם ,הרב דני איזק ,הרב יהודה דהן ,הרב אהרון איזנטל ,הרב שלמה אישון,
הרב אליעזר אלבז ,הרב בן ציון אלגזי  ,הרב עזריאל אריאל ,הרב משה ארנרייך ,הרב חננאל אתרוג ,הרב מנחם בורשטיין ,הרב אסי בלנק,
הרב יהודה דהן ,הרב משה קליין ,הרב משה ביגל ,הרב אלחנן בן נון ,הרב עמרם בית אל ,הרב בניהו ברונר,
הרב רחמים ברכיהו ,הרב פרופ’ נריה גוטל ,הרב שלום גולד ,הרב גבריאל גולדמן ,הרב יהודה גלעד,
הרב אוריאל גנזל ,הרב יצחק דור ,הרב חיים דרוקמן ,הרב אהרון דשקביץ ,המחנך משה הגר ,הרב דוד הורדן,
הרב ראובן הילר ,הרב ראם הכהן ,הרב מיכה הלוי ,הרב גדעון ויצמן ,הרב משה צבי וקסלר ,הרב יהושע וון דייק ,הרב נתן חי,
הרב מאיר טויבר ,הרב נתנאל יוסיפון ,הרב יניב שמואל ,רב יצחק יעקובוביץ ,הרב מנשה יששכר ,הרב שמעון כהן,
הרב לבנון אליקים ,הרב דוד לחיאני ,הרב ארי לנדא ,הרב דוד לוי ,הרב יעקב מדן ,הרב ינון מדר ,הרב אליעזר מלמד,
הרב מור יוסף יעקב ,הרב ניסים מזרחי ,הרב דני מילר ,הרב ערן מרגלית ,הרב יעקב מרגלית ,הרב אליעזר נאה,
הרב מרדכי נגארי ,הרב מאיר נהוראי ,הרב רונן נויבירט ,הרב משה נוימן ,הרב יצחק ניסים ,הרב דני סגל ,הרב שלמה סובול,
הרב שמואל סלוטקי ,הרב דוד סתיו ,הרב ראובן עוזיאל ,הרב שאול פיינה ,הרב חיים פיגו ,הרב יוחנן פריד ,הרב גדעון פרל,
הרב יחיאל פאוסט ,הרב יצחק צורישדי ,הרב משה קליין ,הרב יגאל קמינצקי ,הרב אביחי קצין ,הרב יהודה קרויזר,
הרב יחזקאל קופלר ,הרב יוסי רודריג ,הרב ישראל רוזן ,הרב שלמה רוזנפלד ,הרב אברהם שילר ,הרב יצחק שילת ,הרב בנימין שלמה,
הרב דוד שמואל ,הרב יצחק שלו ,הרב יגאל שפרן ,הרב יוסף שרם ,הרב דניאל שרשבסקי ,הרב אברהם שר שלום
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כפר דרום ת"ו  -שבי דרום

לפרטים ולתרומותnediveyeretz.co.il 03-9127106 :

כתובת למשלוח צ’קים :לפקודת אוצר הארץ שמיטה בע”מ .לציין  -למוטב בלבד.
ת.ד 41 .קרית מלאכי  | 8310001התרומה מוכרת לצורכי מס הכנסה לפי סעיף 46

