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בנימין בלוטשטיין
בן 25 במותו, מהריסבורג בפנסילבניה, היה תלמיד התכנית הדו-שנתית למוסמך בחינוך יהודי בבית הספר לתלמידים 

מחו"ל ע"ש רוטברג ובמכון פרדס. בן היה אדם ססגוני, מיוחד ושומר מצוות. ביום למד יהדות גמרא וחומש ובלילות 

היה תקליטן.

מרלה בנט
בת 24 במותה, מסן דיאגו בקליפורניה, בוגרת אוניברסיטת ברקלי ותלמידה בתכנית הדו-שנתית למוסמך בחינוך 

יהודי בבית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג ובמכון פרדס. מרלה הייתה מודעת לסכנות החיים בישראל אבל 

ידעה שאין מקום אחר בעולם שהייתה רוצה להיות בו.

רויטל בראשי
בת 30 במותה, הייתה הצעירה מבין שלושה-עשר ילדים במשפחתה הירושלמית. רויטל עבדה שמונה שנים במזכירות 
הפקולטה למשפטים, ועסקה בין השאר בסיוע לסגל האקדמי והמנהלי ובהדרכת עובדים חדשים. רויטל, קרן האור של 

הפקולטה, הצטיינה בכל מעשיה, הייתה חרוצה, מוכשרת, נעימת הליכות ובעלת חיוך כובש לב.

דוד גריץ
בן 24 במותו, מפריס, סיים את לימודי התואר הראשון ואת השנה הראשונה ללימודי המוסמך בפילוסופיה באוניברסיטה 

של פריז שבה היה תלמיד מצטיין. דוד נרשם לאולפן הקיץ של בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג אך לא הספיק 

ללמוד בו. הוא היה תלמיד מבריק ואינטלקטואל אִמתי.

דוד דיאגו לדובסקי
ציבורית  במדיניות  שני  תואר  סיום  לפני  עמד  הוא   .1992 בשנת  לישראל  ועלה  בארגנטינה  נולד  במותו,   29 בן 

באוניברסיטה העברית והיה אמור להתחיל את תפקידו הדיפלומטי הראשון בשגרירות ישראל בלימה, פרו.

ג'ניס רות קולטר
בת 36 במותה, מבוסטון מסצ'וסטס, בעלת תואר שני ביהדות מאוניברסיטת דנבר. היא שימשה רכזת תכניות בכירה 

בבית הספר לתלמידים מחו"ל בניו יורק. הייתה אישה נפלאה וחכמה, מסורה ובעלת חוש הומור יוצא דופן.

דינה קרטר
בת 38 במותה, נולדה בצפון קרוליינה בארה"ב ועלתה לארץ ב-1990. דינה שימשה ספרנית וארכיונאית במחלקת 

כתבי יד וארכיונים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. היא הייתה בחורה מיוחדת במינה, בעלת אישיות כובשת 

לב, אינטליגנטית ואמנית מחוננת.

לוינה שפירא
בת 53 במותה, ילידת ירושלים, עבדה באוניברסיטה העברית יותר משלושים שנה והגיעה לתפקיד הבכיר של 

מנהלת האגף לִמנהל תלמידים. היא התברכה בתבונה ובכישרון, במסירות ובנועם הליכות, ביחסי אנוש מעולים 

ובסקרנות בלתי נלאית.

דפנה שפרוך
ומן העובדות הבכירות  ילידת תל אביב, הייתה מתאמת מערכות באגף לִמנהל תלמידים קרוב לשלושים שנה 

והמקצועיות שלו. דפנה הייתה אישה חכמה, אינטלקטואלית ובעלת השכלה רחבה. לפני מותה למדה לתואר מוסמך 

במדע הדתות.
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