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סדנת מיון

שיבוץ - ראיון עם נציגי קהילה בדיקת ממליצים
וראש הכולל
ימי הכשרה

יציאה לשליחות

שליחות תורנית ציונית 
לקהילות בחו"ל

”לפני שעמדנו לצאת לשליחות, היו לנו חששות רבים; האם 
נצליח להשפיע? האם לא נושפע לרעה? האם השליחות 

התובענית לא תפגע במשפחה? 
אחרי שנתיים אנחנו יכולים לומר בפה מלא ובלב שלם 

שהשליחות היא אבן דרך בחיים שלנו. 
לא רק שהצלחנו לפעול לטובת יהודי הקהילה אלא שהשליחות 

בנתה את עולמנו; ההיחשפות לעולם תרבותי אחר והחיכוך 
היומיומי עם שאלות קיומיות של יהודים בעידן מודרני רק קידם 

אותנו בעבודת השם והפך אותנו לעמוקים יותר.“
הרב אליהו גליל, בוגר ישיבת הגולן בחיספין, היום ראש 

כולל במונטווידיאו, אורוגוואי, תשע“ב - תשע“ד

”מיד כשהגענו לסידני הרגשנו עד כמה זה היה 
חסר קודם לכן.

נשים מכל הגילאים - בנות מהתיכון, סטודנטיות, 
אימהות צעירות ומבוגרות, ביקשו שנקבע איתן 

חברותא או נעביר שיעור.
אנחנו חוזרות בלילה לדירה מותשות, אבל עם 

תחושת סיפוק ואושר גדול על מה שאנחנו עושות.“
אסתי איתן ועידית וולף, בוגרות נשמת, שליחות 

בסידני, אוסטרליה, תשע"ד



”השליחות הייתה 
בשבילי נקודת מפנה 

חשובה בחיים. 
יצאתי ממנה אדם 

אחר.“
מתן אבני, בוגר 

ישיבת קרית שמונה, 
שליח בוושינגטון, 

ארה“ב, תשע"ב

”לצאת לשליחות זה להיות בשורה 
הראשונה של עשייה, נתינה ובנייה עצמית.“

משפחת דוד, שליחים במינכן, גרמניה, 
תשס"ח - תש"ע

”תורה מציון הינה הישיבה הראשונה 
בהיסטוריה של הקהילה היהודית בפרת'.

לתורה מציון השפעה עצומה על המודעות 
ללימודי יהדות ועל הקשר לארץ ישראל בקרב 

חברי הקהילה ובמיוחד על צעיריה.“
הרב מרכוס ולינדה סולומון, פרת' אוסטרליה

• מאות חניכים מבקרים בארץ מידי שנה.• עשרות עולים בשנה, רווקים ומשפחות.• ידידות וחברות אמת בין השליחים והקהילות.• קשר הדוק בין הקהילות למדינת ישראל.• מודל חי ליהדות דתית ציונית.• חינוך תורני ציוני הפרוס בכל רחבי העולם.ההצלחות

”השליחים של תורה מציון ’ייצגו עבורנו 
אפשרויות‘: את האפשרות לחיות בישראל, את 

האפשרות לגדל ילדים ציוניים עם השכלה כללית 
רחבה, את האפשרות למצוא יותר בחיים שלנו. 
הם הראו לנו דוגמא חיה של מחויבות לישראל 

וליהדות והיוו מודל לחיקוי בעבורנו. 
הם היו הגורם המשמעותי ביותר בהחלטתנו 

לעלות לארץ.“
רומי ססמן, עלתה עם משפחתה מוושינגטון 

ארה"ב. כיום מתגוררת בנווה דניאל

”אני יכול לומר בוודאות שהזהות היהודית בבתי הספר 
בפרט ובקהילה בכלל חזקים ועמוקים הרבה יותר, תודות 

למאמצים, ללהט ולמחויבות של שליחי תורה מציון.“
ג'ף כהן, מנהל רשת בתי הספר הרצליה בקייפטאון, 

דרום אפריקה

המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי מטרתנו היא לקיים חיבור אנושי בין יהודי העולם בעולם וביניהם וישראל, באמצעות תלמוד תורה. לפניה את החזון לחולל חיבור חי והדדי בין יהודים תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית ששמה 
השפעה עדכניים.

לפי הצרכים של כל קהילה. מציעים מספר מודלים של מרכזים תורניים-ציוניים, קירוב לבבות, הפצת תורת א"י ועידוד עליה. אנו ונשותיהם, בוגרי מכינות וישיבות הסדר, לצורך בתפוצות: רווקים ומשפחות – ראשי כולל, אברכים מציון מגייסת, מכשירה ושולחת שליחים לקהילות כדי לשמש כגשר חי בין ישראל והתפוצות, תורה 
והמכינות הקדם-צבאיות. אינטנסיבי ושרות צבאי במסגרת ישיבות ההסדר מיון קפדני ויוצאים לשליחות לאחר לימוד תורני השליחים, אידיאליסטים ומסורים, עוברים תהליך 
בחורים בנות ומשפחות, ליעדים שונים ברחבי מידי שנה, תורה מציון שולחת עשרות שליחים, 

העולם.

אז מה עושים שליחי תורה מציון בתפוצות?

• לומדים בחברותות 

• מעבירים שיעורים

• מעבירים פעילויות לא פורמליות

• בימ"ד נשים

• מארגנים אירועים סביב מעגל השנה 

"החשש הכי גדול בתקופת 
ההתלבטות שקדמה לשליחות היה 
הפחד מ’איבוד שנה‘ בחיים. כאילו 

פתאום באמצע החיים ’הקפאת‘ הכל 
לשנה שלימה... 

כעת, שבעה חודשים אחרי, אני לא 
מתחרט לרגע. גיליתי שלא ’הקפאתי‘ 

שנה מהחיים אלא לקחתי שנה 
והפכתי אותה לחוויה הכי משמעותית 

ומעצבת שהייתה לי בחיים."
שלמה ביננפלד, בוגר ישיבת 

מודיעין, שליח בוושינגטון, תשע"ג

אני מתאים?

בשביל להיות שליח של תורה מציון 

עליך להיות בעל/ת רקע תורני משמעותי 
ולאחר שירות צבאי/לאומי.

ובנוסף

• אידיאליסט בעל רצון לתרום ולתת
• יחסי אנוש מעולים

• בעל משמעת עצמית ויכולת לימודית    
גבוהה

תקופת השליחות

שליחות בתורה מציון משמעותה חיבור 

אמיץ וקשר חם בין השליח והקהילה. 

חיבור שכזה אפשרי רק לאחר פרק זמן 
משמעותי.

לרווקים/רווקות - שנת לימודים (כעשרה 
חודשים)

למשפחות - שנתיים עד ארבע שנים.


