
חגי תשרי מהווים תקופת התחדשות בחיינו.

יחד  וסיכום השנה החולפת,  סיום  מיוחד של  זמן  זהו 
עם פתיחת דף חדש לשנה הנכנסת.

עם  יחד  נפש  לחשבון  זמן  זהו 
אחרת,  שאפשר  ההתרגשות 

אפשר לחלום, ליזום ולתכנן.

ראש השנה הוא יום זכרון - ישנה 
חובה לזכור ולהיזכר. יחד עם זאת 
להתאמץ  לחדש,  גדול  רצון  יש 

ולהתפלל שיהיה יותר טוב.

כך  והפרטי  כמו בעולמינו האישי 
גם במקום העבודה...

גם בתורה מציון חובה עלינו להיות 
מתפתחת  מתמדת,  בתנועה 

ומסתגלת. 

ב”ה יש עשייה רבה בשני העשורים 
שבהם תורה מציון משפיעה ופועלת. עשייה ברוכה זו 
השפיעה על אלפי יהודים ברחבי העולם - קירבה אותם 
יהודים לעלות לארץ  ולישראל, השפיעה על  ליהדותם 

והביאה חיילים לשרת בצבא.

התבלין של תורה מציון מורגש היטב בתפוצות.

תפקיד השליח אינו מסתיים עם חזרתו ארצה. השליחים 
ממשיכים להיות בקשר עם חבריהם החדשים בתפוצות 
אך גם תורמים לחברה הישראלית 
בשליחות  “פעם  כי   - חיים  כדרך 
תמיד בשליחות”. תודעת השליחות, 
בקרב השליחים  והתרומה  הנתינה 

גדולה מאוד.

קדימה!  ממשיכה  מציון  תורה 
גם  אך  העבר  הישגי  על  שומרת 
לקראת  ומחדשת  מתחדשת 

תשע”ה.

לעשייה מבורכת זו אתם שותפים.

טובה  לשנה  שנזכה  בתפילה 
ופורייה

בהערכה ובהתרגשות

זאב שוורץ,    

מנכ”ל    

חדשות מציון
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 בס"ד

ערב לימוד בנושא שמיטה

העולמית  הצעיר  ישראל  תנועת  בשיתוף  מציון,  תורה 
תשע”ה.  השמיטה  לשנת  להכנה  לימוד  ערב  קיימה 
הגדול  הכנסת  בבית  תמוז  בחודש  התקיים  הערב 

בירושלים.

הרב משה פינצ’וק )לשעבר ראש הכולל במלבורן( והרב 
ארי ברמן העבירו שיעורים בנושא השמיטה לקהל של 
כ300 איש. השיעורים זמינים לצפייה באתר האינטרנט 

החדש של תורה מציון.  

תוכנית “ללמוד”

תוכנית “ללמוד” ממשיכה לגדול. סמסטר מקוצר לכבוד 
ושלושה  בגרמנית  קורסים  שלושה  הכולל  תשרי  חגי 
ברוסית יצא לדרך. לפני מספר שבועות התחלנו שיעור 
גמרא ‘דף יומי’ לקהל לומדים דוברי רוסית וכבר הגענו 

לכ-30 משתתפים קבועים.

כמו כן השיווק של המערכת למוסדות וארגונים ממשיך 

לתת פירות - לאחרונה אולפנה גדולה החלה להשתמש 
של  שבועי  שיעור  להעביר  מנת  על  “ללמוד”  במערכת 
הגדול.  החופש  בזמן  לתלמידותיו,  האולפנה  ראש 
בנות האולפנה  עם  השיעור השבועי מחזק את הקשר 
במהלך חודשי הקיץ, תקופה מאתגרת מבחינה חינוכית 

לכל הדעות.

תורה מציון | תנועה תורנית ציונית | ניוזלטר סתיו תשע"ה | 1

שליח תו"מ דניאל גרין )אוחז בדגל במרכז( 
בעצרת תמיכה בישראל בסידני במהלך 

)Ynet-מבצע "צוק איתן" )תמונה לקוחה מ



תורה מציון באמריקה הלטינית

מונטווידאו, אורוגואי

11 שנה להירצחו של אייל יברבוים הי”ד

בחזרה למקסיקו סיטיהשקת תוכנית פדואל

שנים.   15 כבר  במונטווידאו  לפעול  זוכה  מציון  תורה 
על  רבות  שהשפיעו  שליחים   34 היו  השנים,  במרוצת 

אסירי  אנו  המקומית.  הקהילה 
דרייסיס,  ולחנוך  קון  לדני  תודה 
במונטווידאו,  מציון  תורה  מייסדי 
את  להפוך  החזון  הגשמת  על 
מרכז “יבנה” במונטווידאו למודל 
במרכז  בקהילה.  חינוך  של  עולמי 

זה שוכן הכולל הציוני.

ראשי כולל בעבר: הרב יעקב ונעמי 
רב   - מאיר  ורחל  יוקי  הרב  קרוגר, 
הרב  קהילת “לכו נרננה” ברעננה, 
קהילה  רב   - פרוינדליך  ומיכל  שי 
במקסיקו סיטי, הרב צבי וחן אלון 

- רב קהילה בקיסריה.

 2004 כולל  ראש  מאיר,  יוקי  הרב 
יבנה  “קהילת  נזכר:    2002  -

מיוחדת  קהילה  היא  במונטווידיאו 
הציבור  למען  אלא  לעצמה  חיה  אינה  היא  במינה.  
הרחב.  כך למשל, בשבתות חורף כאשר שבת נכנסת 
בסביבות השעה 17:00, מתפללים אז מנחה ומחכים עד 

בכולל  שליח  היה  הי”ד  יברבוים  אייל 
אייל  של  פעילותו  בתש”ס.  מונטווידאו 
בכולל  ציונים  תורניים  ערכים  בהנחלת 
עלייה.  לעשות  קהילה  חברי  מספר  הניעה 
מקרה אחד )בין רבים( ממחיש את מסירותו 

של אייל לקהילה: 

הצטרפו  אחים  שלושה  השבתות,  באחת 
לשליחים לסעודת ערב שבת. אייל ליווה את 
האחים לביתם, במרחק שעתיים הליכה, על 
מנת שלא יחזרו הביתה במונית. הליווי ארך 

השעה 19:30 כדי שגם יהודים שעובדים בשבת יספיקו 
להגיע לתפילה!  בשבתות כאלה הייתי מתפלל מנחה, 
עם  וסעודה  לקידוש  הביתה  חוזר 
הילדים הקטנים שלי, אחר כך חוזר 
לקבלת שבת וערבית, מקדש בבית 
עם  הביתה  חוזר  לציבור,  הכנסת 
בפעם  בשבילם  ומקדש  אורחים 

השלישית...”

צוות הכולל כיום: הרב מיכאל ורות 
הרב  הקהילה,  רב   - רובינשטיין 
אליהו ונתלי גליל - ראש הכולל ורב 
הקהילה הספרדית, ושני בחורים - 
מרדכי פרל ועמיחי מזרחי. ישר כוח 
המשמש  זלטקין,  לאריאל  גדול 
“יבנה”,  בקהילת  נשיא  כסגן 
תורה  בין  הפעילות  תיאום  על 
מפעל  בהשפעת  ל-“יבנה”.  מציון 
השליחות בקהילה, מאות משפחות 

עלו ארצה במשך השנים.

עד השעות הקטנות של הלילה ועבר דרך 
שכונות מסוכנות. המפגש עם אייל עודד 
את המשפחה להתחזק בשמירת מצוות 

ולעשות עלייה כעבור מספר שנים. 

אייל נרצח על ידי מחבל בביתו בנגוהות 
בלילה הראשון של ראש השנה תשע”ד. 
‘זכויות  לזכרו  ספר  הוציאה  המשפחה 
זה  ספר  מעניקה  מציון  תורה  כרימון’. 

לשליחים החוזרים - להנציח את זכרו. 

יהי זכרו ברוך.

להכשרת  מיוחדת  תוכנית  הושקה  האחרונה  בשנה 
שליחים לאמריקה הלטינית. 

פדואל,  ההסדר  ישיבת  היא  בתוכנית  מרכזית  שותפה 
בראשות הרב מאיר כץ ובהנהלת עמישי שב-טל. עשרה 
12 מפגשים,  בתוכנית במשך  למדו  הישיבה  מתלמידי 
אופי  לגבי  והרצאות  הספרדית  השפה  לימוד  שכללו 

השליחות באמריקה הלטינית. 

כמו כן התקיים יום עיון בחסות “סנטרו קהילה”, ארגון 
להעשרת החיים היהודיים באמריקה הלטינית.

חוזרת  מציון  תורה  שנים,  מספר  של  הפוגה  לאחר 
בפדואל  ההסדר  )ישיבת  גודיס  יובל  סיטי.  למקסיקו 
וממשתתפי התוכנית שם( ואביאל פז )ישיבת שעלבים( 
)ישיבת הר המור(,  הרב גיא טל  ילמדו בכולל בראשות 
תוך שילוב פעילות חינוכית וערכית בבית הספר “יבנה”, 

ובאינטרלומוס, פרבר של מקסיקו סיטי.
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מרדכי פרל ועמיחי מזרחי

ת.נ.צ.ב.ה.



טקס הוקרה לכבוד יחיאל ביבר, לרגל שבע שנים לכולל תורה מציון מינכן

ביבר,  יחיאל  לכבוד  טקס  נערך  האחרון  סיון  בחודש 
שהוקם  מינכן,  מציון  תורה  כולל  של  והמנהל  המייסד 
לפני שבע שנים. חמישים איש השתתפו בטקס חגיגי 
שנערך באולם ויצמן בבניין הסוכנות היהודית בירושלים. 

דסק  ראש  אריק ספיקר,  ידי  על  והונחה  אורגן  הטקס 
אירופה  של תורה מציון ומנהל תוכנית “ללמוד”. מייסדי 
הכולל והשליחים הראשונים תיארו כיצד חברי הקהילה 
דתי  ציוני  מרכז  הקמת  לגבי  סקפטיים  היו  המקומית 
במינכן בגלל רתיעה מכניסתם של בעלי כיפות סרוגות 
אל לב העשייה היהודית במקום, אך הכריזמה והדבקות 
במטרה של יחיאל ביבר גרמו להצלחת הכולל ולקבלת 

הערכה רבה מהקהילה המקומית.

את הטקס כיבדו בנוכחותם צבי צויבל, מנכ”ל מפעלות 
תורה  גנוט, לשעבר מנכ”ל  בועז  הרב  הציונות הדתית, 
יחיאל  הרב  מציון,  תורה  מנכ”ל  שוורץ,  זאב  מציון, 
ברוקנר, לשעבר ראש הכולל במינכן, אותו הנהיג במשך 

חמש שנים ביחד עם אשתו שרה ובתם צביה לבונה. 

הרבים  השליחים  את  ברוקנר  משפחת  פגשה  באירוע 
וסיפורים  חוויות  ועלו   במינכן,  יחד  עימם  שהיו 
מגוונת  הינה  במינכן  הקהילה  המשותפת.  מהשליחות 
מאוד - היא כוללת את הקהילה שנשארה במינכן אחרי 
השואה, מהגרים רבים מברית המועצות לשעבר וקהילת 

יורדים שלצערינו הולכת ומתרחבת.

וגבריאל  ניסן  אריאל  הכהן,  אורי  יצאו  תשע”ה  לקראת 
עקיבא  בני  שליחות  עם  יחד  במינכן  לשליחות  סונא 
השליחים  וקנין.  ונעמה  רחבי  גיתית  ציון,  ומדרשת 
הממשיכים  נוי,  ורותם  לאליעזר  מצטרפים  החדשים 
להביא את תורת ארץ ישראל למגוון הקהילות היהודיות 

במינכן.
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תורה מציון ועליה: משפחת קורץ - מרגנסבורג לטל מנשה

אחד מרגעי השיא בערב ההוקרה ליחיאל 
ביבר היה הסיפור שסופר על ידי משפחת 
השוכנת  עיירה  מרגנסבורג,  במקור  קורץ, 

כ120 ק”מ צפונית למינכן.

דוד קורץ פגש לראשונה את  הרב יחיאל 
בוירצבורג.  לילדים  קיץ  במחנה  ברוקנר 
חפץ,  משה  עם  בחברותא  העברית  לימוד 

שליח תורה מציון דאז, הוביל להתחזקות 
ובנוסף  במינכן,  בכולל  וללימודים  דתית 

לכך הקשר עם משפחת ברוקנר התחזק. 

כיום דוד, אשתו רות ושלושת ילדיהם הם 
טל  בישוב  ברוקנר  משפחת  של  שכנים 

מנשה שבשומרון.

אתר אינטרנט חדש

האינטרנט  אתר  את  חודש  לפני  השיקה  מציון  תורה 
החדש שלה. אתר האינטרנט מבוסס וורדפרס, ומאפשר 
גמישות גדולה יותר בעדכון האתר באופן שוטף. האתר, 
לגבי  רב  מידע  מכיל  האנגלית,  בגירסא  כעת  שקיים 
סוגי השליחות השונים של תורה מציון, מאגר רחב של 
מציון  תורה  שליחי  ושמות  ולהאזנה,  לצפייה  שיעורים 
בקהילות השונות. אתר האינטרנט בעברית יושק בקרוב.

עצרת תמיכה בישראל במהלך מבצע צוק איתן שאורגנה על 
ידי תו"מ במינכן. במרכז: שליח אליעזר נוי



השנים  בין  בדטרויט  בשליחות  היו  צובל  ושרון  אסי 
2004-2006, יחד עם ראש הכולל דאז הרב שלמה סובול 
ואשתו טלי, והאברכים צבי ונעמה פס, שי ואיילה אורים, 

זאב ואודליה אברסמן ואסף ועירית כהן.

בשנים אלו כולל תורה מציון פעל בתוך קהילות “וסט 
בלומפילד”, “סאות’פילד”, “אוק פארק”, ובבית הספר 
וילדים  להורים  לימוד  תוכנית  הקים  אסי  “עקיבא”. 
שעדיין מתקיימת ב”וסט בלומפילד” ודואגת לשמירת 
היו  התוכנית  שלולא  הקהילות,  שלוש  בין  הקשר 

מנותקות אחת מהשנייה.

ספר  בבית  והפקה  בימוי  למד  אסי  השליחות  לאחר 
את  יצר  אסי  הלימודים  כדי  תוך  “מעלה”.  לקולנוע 
תוכנית הילדים “אסי וטוביה” בערוץ מאיר באינטרנט. 
זאת  במגזר,  ללהיט  והפכה  מאוד  הצליחה  התוכנית 

מבלי להתפשר על העברת מסר ערכי וחינוכי לילדים. 

הצלחת התוכנית הובילה להקמת ערוץ מאיר בטלויזיה, 
שמשודר היום בHOT ובYES. אסי לקח חלק בכתיבה, 
כיום  המשודרות  התוכניות   12 של  תוכן  ועריכת  בימוי 

בערוץ מאיר. 

כיום אסי מנחה את תוכנית 
בכיף”  “להתעורר  הבוקר 
עם  יחד  החדש,   20 בערוץ 

מירב פלדמן ועמית פרקש.

החזרה  לאחר  שנים  שמונה 
צובל  משפחת  מהשליחות, 
הקשר  על  שומרת  עדיין 
מסכם  אסי  הקהילה.  עם 
לי  “אין  השליחות:  את 
הם  היום  שעיסוקי  ספק 
שלי  לשליחות  ישיר  המשך 
ניסינו  גם  שם   - בתפוצות 
היהודי,  המסר  את  להביא 

הערכי והציוני לקהילה בדטרויט.”

אסי, שרון וילדיהם הלל שירה, רות )שנולדה בדטרויט(, 
ידידיה, ונוה חיים גרים באפרת.
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אסי בפעולה

משפחת צובל

פעילות עם ילדי הקהילה בדטרויט

עקיבא דוידסון 
)משמאל( שב הביתה 

משירות מילואים 
במבצע צוק איתן 

ומשם יצא ישר 
לשליחות במונטריאל.

יישר כוח לכל 
הבוגרים והשליחים 
שלקחו חלק במבצע 

"צוק איתן" 
)walla תמונה מאתר(

בוגרים - איפה הם היום?

אסי צובל



שבוע הכשרה וברכת הדרך תשע”ה

יעדים חדשים ומחודשים בעולם  הרחבת דסק אירופה

בתמוז  נערך  היוצאים  לשליחים  ההכשרה  שבוע 
כלל  העמוס  השבוע  עוז.  במגדל  לנשים  במדרשה 
הרצאות של אנשי מקצוע, שיעורים וחוויות של שליחים 
קהילות(  ל17  )היוצאים  השליחים  מ35  חלק  בעבר. 
למילואים   8 בצו  נקראו  ההכשרה  בשבוע  שהשתתפו 
במבצע צוק איתן, יחד עם ראש מחלקת השליחות יואב 

כהן חדד. 

אריק ספיקר, ראש דסק אירופה ומנהל תוכנית “ללמוד”, 
דאג שהמשך השבוע יעבור ללא תקלות. שבוע ההכשרה 
נחתם בשבת מהנה ועשירה בתכנים, בהשתתפות הרב 
יצחק נריה ואשתו אהובה, שליחנו לשעבר במונטריאול.

עם סיום הכשרת השליחות התקיים טקס ברכת הדרך 
לב  האקדמי  המרכז  בקמפוס  היוצאים  לשליחים 
מנכ”ל  שוורץ,  זאב  בהנחיית  נערך  הטקס  בירושלים. 
תורה מציון. פרופ’ חיים סוקניק, נשיא המרכז לב, בירך 
את השליחים היוצאים, והעיד על מלאכת הקודש של 
השליחים דרך חוויותיו מתקופת מגוריו בקליבלנד, בה 

היה כולל ציוני במשך שנים רבות.

העולמית,  הציונית  ההסתדרות  יו”ר  דובדבני,  אברהם 
מציון,  תורה  עם  שלו  השנים  ארוך  הקשר  על  סיפר 
תורה  ששליחי  התפקיד  בחשיבות  הקהל  את  ושיתף 

מציון מבצעים בחיזוק הקהילות בתפוצות.

תורה מציון חזרה לסנט לואיס לאחר שנת הפוגה. איתן 
ומשקיעים  לקהילה  הצטרפו  ומשפחתם  סלומון  ועדי 
מאמצים בהקמה מחדש של מרכז תורני-ציוני, יחד עם 
ארבעת בנות השירות של “ישראל הצעיר” בסנט לואיס.

ישראל  ארץ  תורת  את  להפיץ  ממשיכה  התנועה 
בוורשה  חיל  עושים  בלום  וחווה  משה  הרב  באירופה. 
פולין,  של  הראשי  הרב  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך 
הרב מיכאל יוסף שודריך. יחדיו הם ממשיכים בהפצת 
תורת ארץ ישראל לקהילה המקומית ולתיירים היהודים 

הרבים הפוקדים את פולין מדי שנה.

חדש  יעד  הוקם  בצרפת,  האחרונים  המאורעות  לאור 
בית  להקים  לפריז  נשלחו  מרטן  ואור-לי  רוני  בפריז. 
שני  הירש”.  דה  “לוסיאן  הספר  בבית  קהילתי  מדרש 
בחורים יצטרפו אליהם בקרוב. למרות המגמה החזקה 
חיזוק  האחרונות,  בשנים  לישראל  מצרפת  עלייה  של 
המשך  לשימור  חשוב  ציונית  התורנית  המנהיגות 
בצרפת  לפעילות  התנועה  כניסת  זו.  ברוכה  מגמה 
היא חלק מיוזמה ממשלתית הכוללת ארגונים רבים - 
תנועת המזרחי העולמי, בני עקיבא התנועה העולמית 
יד  להושיט  במאמץ  העולמית,  הציונית  וההסתדרות 

מקרבת ליהדות צרפת.

ישיבת  יו”ר הנהלת תורה מציון, ראש  הרב יצחק נריה, 
שיבח  במונטריאול(  הכולל  ראש  )ולשעבר  בציון  תורה 
את השליחים היוצאים על הפגנת אידיאליזם, מחויבות 

ובגרות.

במדרשת  רמי”ת  פורת,  נחמה 
לוושינגטון  יוצאת  לינדבאום, 
יחד עם בעלה מנחם ומשפחתם 
מדרשה  כראשת  לשמש 
ציון”.  “מדרשת  במסגרת 
המשפחות  בשם  דיברה  נחמה 
גיל בן ישר,  היוצאות לשליחות. 
בוגר מכינת עלי ושליח במלבורן 
הבחורים  בשם  דיבר  תשע”ה, 

היוצאים לשליחות.

נערכה  הטקס  במהלך 
סאקס,  לסולי  הוקרה 
של  היוצא  המנכ”ל 
העולמי,  המזרחי  תנועת 
בארגון  תמיכתו  על 
אף  זאב  השנים.  לאורך 
המיוחד  הקשר  את  ציין 
שהתחיל  סולי,  עם  שלו 
בבר המצווה ביוהנסבורג 

לפני כמה עשורים.

כמו כן, צוינו לטובה אורי 
ששלושה  קצב,  ועינת 
מילדיהם - אלי )וושינגטון 2010(, יהודה )ממפיס 2014( 
של  לשליחות  יצאו  במונטריאול(  נוכחי  )שליח  ויוסף 

תורה מציון.
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שליחי תורה מציון תשע"ה

הוקרה לסולי סאקס



הודעות וחדשות בתנועה  

מזל טוב ל...

מינויים תנחומינו ל...

טורונטו  כולל  ראש  )סגן  וינטרוב,  ופנינה  ברוך  הרב 
תשע”ב - תשע”ד(, לרגל לידת ביתם.

הרב בועז וחפצי גנוט, )ראש כולל סנט לואיס תשס”ד - 
תשס”ו(, לרגל בר המצוה של בנם  גלעד.

 - תש”ע  סידני  כולל  )ראש  אייזנברג,   ומישל  דני  הרב 
תשע”ד(,  לרגל לידת בנם עקיבא.

נעם פאר )ממפיס תשע”ב(, לרגל נישואיו לבח”ל ליטל 
מדי.

וושינגטון  תשס”ד,  )ממפיס  אלשטיין,  ויעל  עמנואל 
יוכבד  לביאה  ביתם  לידת  לרגל  תשע”ב(   - תשע”א 

)עמנואל מכהן כמנהל כספים בתורה מציון(

שלמה ביננפלד, ) וושינגטון תשע”ג( לרגל אירוסיו עם 
פנינה ויסברד.

איתן ודינה גרוסמן, )שיקאגו תשנ”ט( ורכז גיוס שליחים 
לשעבר,  לרגל הולדת הבן.

דותן פרנג’י )קייפטאון תשע”ג( לרגל אירוסיו עם גילה 
מייזלס שעלתה מקייפטאון - עוד זוג של תורה מציון!

לאורי  ראשונה  נכדה  רעות,  לידת  על  קצב  ושירה  אלי 
ועינת קצב - ההורים של אלי )וושינגטון תש”ע(, יהודה  

)ממפיס תשע“ד( ויוסף שליחנו במונטריאול.

עקיבא בראונר, )מונטריאול תשס”ח(, לרגל אירוסיו עם 
אסתי שטרמן.

עם  אירוסיו  לרגל  תשע“ב(,   )ממפיס  שטסמן,  שמואל 
מישל בק עולה חדשה מטורונטו.

הרב מרכוס ולינדה סולומון לרגל אירוסי בנם שוע )הרב 
מרכוס הוא נשיא תורה מציון בפרת’ אוסטרליה(.

רינה  )סידני תשע”ב( לרגל אירוסיו עם  אריאל סוויסה, 
שיפמילר.

חנן קופיאצקי, )מינכן תשע”א(, לרגל אירוסיו עם סופי 
טאוב.

דוד וקרול נובוסלר, חבר ההנהלה של תורה מציון, )נשיא 
תורה מציון מונטריאל לשעבר(, לרגל נישואי ביתם שרה 

לבח”ל מתתיהו שרפזדה.

דוד פלדמן, מנהל הכספים של תורה מציון מזה כ- 10 
שנים, לרגל הולדת הנכדים שני ויהודה.

הרב נועם ורחל הימלשטיין, )ראש כולל מלבורן תשס”ב- 
תשס”ד( לרגל אירוסי בנם יהודה.

לשליחת  נישואיו  לרגל  תשע”ג(  )פרת’  קאופמן  איתי 
בנ”ע אביטל פושט.

חיים לזיר )קייפטאון תשס”א( לרגל הולדת הבן.

הפייסבוק  דף  ומנהל  תשע”ג(  )וושינגטון  ארמן  חננאל 
בעברית, לרגל נישואיו לשירה שילדס.

בטורונטו,  הכולל  ראש  סגן  לשעבר  וינטרוב,  ברוך  הרב 
מונה לרב קהילה בתל מונד.

הרב שלמה גליקסברג, לשעבר רבה של קהילת ניצנים 
המזרחי  קהילת  ורב  הכולל  לראש  מונה  בירושלים, 

ביוהנסבורג.

נחמה פורת, לשעבר רמי”ת במדרשת לינדבאום, מונתה 
לראשת מדרשה ב”ברמן היברו אקדמי” בוושינגטון.

מונה  קורנל,  באוניברסיטת  שליח  לשעבר  נריה,  חיים 
ליועץ וכותב נאומים לנשיא המדינה ראובן ריבלין.

ליועץ  מונה  במונטריאול,  שליח  לשעבר  צביאל,  דוד 
בכיר ליו”ר הכנסת יולי אדלשטיין.

נדב זיסבלט, לשעבר שליח בקייפטאון, מונה לקונסול 
משנה בשנגחאי, סין.

בדטרויט  לשעבר  מציון  תורה  נשיא  שוסטק,  צבי 
ובישראל על פטירת אביו ג’רום יחיאל שוסטק ז”ל.

חגי אליצור, )שיקגו תש”ע - תשע”א(, על פטירת אביו 
אורי אליצור ז”ל.

ויקי פרוליך, בין עמודי התווך של הכולל הציוני לשעבר 
צדוק  בן  יצחק  מרדכי  אביה  פטירת  על  בקליבלנד, 

אפשטיין ז“ל.

)נשיא  מציון,  תורה  של  ההנהלה  חבר  נובוסלר,  דוד 
תורה מציון מונטריאל לשעבר( על פטירת אימו שירלי 

נובוסלר ע”ה.

אפי ריפקין חבר מייסד של תורה מציון , וסוניה סלונים - 
חברת קהילת המזרחי ותורה מציון במלבורן, על פטירת 

אביהם פסח ריפקין ז”ל.

על  תשס”ח(   - תשס”ו  )ממפיס  פוקס,  וצילה  עמית 
פטירת אימו פנינה פוקס ז”ל.

אביו  פטירת  על  במלבורן,  מציון  תורה  מייסד  דני לם, 
אירווין לם ז”ל.
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