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אחי מתנדבי משפחת זק"א
השלום והברכה,
לרגל גיליון ניוזק"א  200היוצא לאור הרגשתי צורך לכתוב
לכם כמה מילים ,כמי שחושף לעולם כולו את פעילות
הקודש האדירה שאתם עושים בין בחסד של אמת ובין
בהצלת חיים ,בין ביבשה ובין בים ,בין בחורף ובין בימי
החום ללא שום תמורה .אני רוצה להודות לכם שניתנה
ההזדמנות החשובה להציג אותכם ולפרסם את הקידוש
שם השמים שאתם עושים בארץ ובעולם וע"י כך מאחדים
את כל העם היהודי.
זה המקום להודות לנשיא הארגון מר מיכאל מירילשווילי
וליו"ר הארגון ר' יהודה משי זהב העושים ימים כלילות
למען הצלחת הארגון והמשך הפעילות ,וכן המקום להודות
למתנדב המסור עוזר זילברשלג שיזם את גיליון ניוזק"א
בתחילת דרכו ועשה זאת במקצועיות רבה.
יהי רצון שנמשיך בעולם העשייה למען הכלל כאיש אחד
בלב אחד מחוברים ומאוחדים למען עשית חסד באמת.

בברכת שבת שלום
אחיכם בלב ונפש

מוטי בוקצ'ין
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מתנדבי זק"א תרגלו תרחיש אימה של
רעידת אדמה וגלי צונאמי
 500חללים ומאות נעדרים בים וביבשה
מתנדבי זק"א תרגלו תרחיש אימה של רעידת אדמה וגלי
צונאמי
 500חללים ומאות נעדרים בים וביבשה
מאות מתנדבי זק"א השתתפו אתמול (ג) בתרגיל בקיבוץ
פלמחים .זהו התרגיל הגדול מסוגו שהתקיים במסגרת ימי
התרגיל הלאומי 'נקודת מפנה  .'6מאות מתנדבי זק"א שהגיעו
מכל המחוזות בארץ תרגלו לראשונה תרחיש אימה בטיפול
ב 500-חללים שנהרגו כתוצאה מרעידת אדמה וגלי צונאמי.
בתרגיל לקחו חלק מעל  600מתנדבי זק"א 80 ,צוללנים25 ,
כלי שייט 15 ,כלבנים ו 45-רכב .4X4
תרחיש האימה :בשעה  13:35התרחשה רעידת אדמה
בעוצמה של  7.4בסולם ריכטר ,כשמוקד הרעש הוא בים
התיכון כ 50-ק"מ מחופי מדינת ישראל .בשעה  14:42שטף גל
צונאמי בגובה  15מ' את קיבוץ פלמחים .ישנם מאות נפגעים",
במוקדי החירום מתקבלות הודעות על מאות נפגעים וגופות
רבות הנראות פזורות מקו החוף ומזרחה למרחק של כ4-
ק"מ .כשעשרות גופות צפות על פני הים וקיים חשד לעשרות
נוספות המצויים בקרקעית הים.
מפקדי זק"א מכל המחוזות צפון ,דרום ,מרכז ,ירושלים ,ש"י
ותל אביב הוקפצו כשעה לאחר שגלי צונאמי ענקיים היכו בין
בתי הקיבוץ ,כל מחוז קיבל תא שטח בו פוזרו מאות בובות
המדמות חללים ,המתנדבים שחולקו בצוותות סרקו כל
אחד את תא השטח עליו הוא הופקד ,אתרו את החללים,
תיעדו אותם בטפסי איסוף נתונים וחללים של פיקוד העורף
במקסימום פרטים שהיו על החלל ,תיאור ,לבוש ומקום
הימצאו ,על גופה וגופה עונד אצעדה עם מספר זיהוי .הגופות
רוכזו בתא"ח (תחנת איסוף חללים) ומשם הועברו לתר"ח
(תחנת ריכוז חללים) שם בוצע הזיהוי המקצועי בלקיחת
טביעת אצבעות ,צילומי שיניים ו-די.אן.איי .במקביל פעלו
היחידות המיוחדות של זק"א בסמוך לקיבוץ .יחידת הצוללים
ויחידת כלי השייט ערכו חיפושים סרקו ומשו גופות מתוך
המים לאורך החוף ,יחידת הג'יפים והכלבנים של זק"א ערכו
חיפושים בדיונות בחוף הסמוך.
לראשונה תרגל זק"א תיעוד בטכנולוגיה חדישה ממוחשבת,
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תוכנה מיוחדת שהותקנה בטאבלטים ומהמקום בו נמצאה
הגופה שודרו כל הנתונים כולל תמונות של החלל ומיקום לפי
הג'י פי אס למחשב המרכזי שריכז את נתוני השטח.
היחידות תרגלו גם יצירת תמונת מצב על מודיעין אוכלוסיה של
תושבי הקיבוץ.
במהלך התרגיל הגיעו לביקור השר להגנת העורף מר אבי דיכטר,
מנכ"ל משרד הפנים מר עמרם קלעג'י ,ראש מינהל חירום
במשרד הפנים מר שמעון יפרח ,מנהל פס"ח (פינוי סעד חללים)
מר שלום אטיאס ,ראשי רח"ל (רשות חירום לאומית) ,בקרים
של פיקוד העורף ,מפקדי צבא ארה"ב המשתתפים בימים אלו
בתרגיל משותף עם צה"ל ,שהתרשמו מגודל התרגיל ,מכמות
הכוחות שנפרשו בשטח ,ומההרמוניה של שיתוף הפעולה
בין היחידות השונות שפעלו ביחד בניסיון לאתר את החללים
הפזורים בשטח.
השר סיכם" :אם לשאול את הסיסמה משייטת  ,13אנשי זק"א
הוכיחו כאן כשהגלים מתחזקים ,החזקים מתגלים ,מתנדבי
זק"א פועלים בצורה מקצועית ורצינית ביותר".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א :ארגון זק"א צבר נסיון רב בטיפול
באסונות כתוצאה מרעידות אדמה ,הארגון לקח חלק וסייע
ברעידות אדמה בתורכיה ,תאילנד ,האיטי ויפן .היום בתרגיל
הורדנו את הנסיון הרב לרמת השטח .מבחינת ארגון זק"א התרגיל
הינו חשוב עד למאוד ביכולת של הארגון לעמוד במשימותיו,
במציאות בה ח"ו יקרה רעידת אדמה בישראל ,ושהוא סמוך
ובטוח כי תרגול זה ישפר את כשירות זק"א.
חיים אוטמזגין מפקד תרגיל זק"א ,אמר" :מדובר בתרגיל מאוד
מורכב שמעורבים בו כל היחידות של זק"א ,יחידת חסד של אמת
לאיסוף חללים ביבשה ,יחידת צוללים וכלי שייט בחיפוש אחר
חללים בים ,יחידת ג'יפים וכלבים בשטח פתוח .כולנו תקווה שזה
יישאר רק כתרגיל".
עם תום התרגיל התקיים במקום סיכום והפקת לקחים ראשוני
של מפקדי זק"א ,שהביעו שביעות רצון והתפעלות מהיכולת של
המתנדבים באירוע מתמשך על פני תרחישים ותפקידים רבים,
ניכר היטב הנסיון רב השנים של מתנדבי זק"א .הובעו תודות
וברכות לצוות הלוגיסטי שעמל רבות וקשות בהפקת התרגיל
המורכב :מפקד התרגיל חיים אוטמזגין ,מנדי חביב מפקד
מרחב שפלה ,ישראל גודלבסקי מפקד מרחב שרון ,חיים וינגרטן
מפקד המבצעים ,מוטי בוקצ'ין אחראי דובר ואחראי פרויקטים,
דובי ויסנשטרן מ"מ מנכ"ל ,מתי גולדשטיין ראש מינהל חירום,
אילן ברזילי קמב"צ היחידות המיוחדות ,שימי משי זהב אחראי
מחשוב ,ראובן ראובן דאג לכלכלת המתנדבים ולפינוקים ,ברל'ה
יעקובוביץ קמב"צ  ,410מאיר אקער קמב"צ מחוז ירושלים ,גדעון
לנגמן ,אביגדור שטרן ,אבי דרעי ,דודו רוזנברג ,ברוך גולן ,יוסי
פרנקל ,ועוד רבים וטובים.
בסיומו של יום ,נערך על חוף הים ,ערב גיבוש ושירה ע"י הזמר
הפופולארי המתנדב שרוליק קלצקין ,ובתקרובת של שירותי
קייטרינג לשביעות רצונם של מאות המתנדבים מכל רחבי הארץ.
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בטקס רב רושם הושק סניף
זק"א בכפר ראמה בגליל
השבוע הושק מסלול ההכשרה הייחודי עבור מתנדבי זק"א המשתייכים למגזר הערבי .למעלה  40מתנדבים מכל העדות יעברו הכשרה לפי מערך
לימודי שנבנה במיוחד עבורם ,על מנת לשמור על כבוד המת .טקס ההשקה יתקיים במעמד המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל
סילבן שלום ,יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,מפקד זק"א צפון הרב אנשל פרידמן ,ס .השר איוב קרא ו 3-כהני הדת המוסלמית ,הנוצרית והדרוזית.
התכנית היא פרי שיתוף פעולה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,הרשות לפיתוח הגליל וארגון זק"א .מסלול ההכשרה החדש יתקיים בכפר ראמה
שבגליל ,ומטרתו היא סיוע לכוחות ההצלה בטיפול בזירות אסון ,כאשר תפקידם של המתנדבים יהיה לסייע ככל הניתן לזיהוי הקורבנות ולהבאת
הגופות לקבורה.
המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל ,סילבן שלום,
התייחס לפרויקט ואמר כי" :חשוב לנו להשקיע בתכנית מעין
זו מהסיבה הפשוטה שלכל אדם מגיע את הכבוד הראוי לו,
וחשוב לדאוג להכשרה הולמת של כוח האדם .אנו שמים דגש
על התפיסה השונה בקרב העדות השונות ולכן הקפדנו על
תכנית לימודים ייחודית עבור המתנדבים .אני מברך על הבחירה
האצילית של המתנדבים לתרום לקהילה".
לדברי יו"ר זק"א ,יהודה משי זהב" :זק"א הוקם תחת הפסוק
בצלם אלוקים נברא האדם ,ללא אבדל דת מין גזע ולאום ,אנו
בזק"א פועלים בכל המגזרים ושומרים על כבוד המת ביבשה ,בים
וכל מקום בעולם .אני אישית מאמין שככל שאנשים יהיו עסוקים
בנתינה למען הקהילה ככה יהיה שקט ושלום בין כולם".
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ס .שר הבריאות נענה לדרישת זק"א

פרופ' יהודה היס הודח מתפקידו
בזק"א קוראים לעשות כעת רביזיה בכל הנוגע
לנתיחת גופות ולקבוע נוהל לשימוש במכשיר
ה MRI-שהובא ע"י זק"א
במשך שנים מאשימים אותו בביצוע פשעים ואי מילוי אחר
נהלים ,הוא חויב לפחות פעמיים לשלם פיצויים למשפחות,
והודח בעבר מתפקידו כמנהל המכון הפתולוגי ,אך הוא הצליח
לשרוד בתפקידו כפתולוג הראשי של מדינת ישראל .עד אתמול.
על פי החלטת מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו ,יודח
פרופ' היס מתפקידו וייערך מכרז לבחירת רופא פתולוג חדש
שיופקד על המכון לרפואה המשפטית באבו כביר.
בהודעה שפרסם אתמול
משרד הבריאות נאמר
כי" :לאור ביקורת על
התנהלות המכון ועל פי
הנחיית סגן שר הבריאות
ח"כ יעקב ליצמן ,בחן
מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' רוני גמזו יחד עם
גורמי המקצוע מתוך
המשרד את השינויים
הנחוצים במכון".
בהודעה נאמר עוד:
הבדיקות
"בעקבות
החליט מנכ"ל המשרד
לבצע רה-ארגון של
פעילות המכון הלאומי
לרפואה משפטית ,באופן
שכלל האחריות על המכון תוכפף ישירות למינהל רפואה
במשרד הבריאות .במסגרת זו וגם עם הגיעו של פרופ' היס לגיל
פרישה ,יוצא מכרז לניהול מקצועי ותפעולי במקום פרופ' היס
שיסיים את תפקידו וכן תועבר האחריות הישירה מביה"ח אסף
הרופא ,למינהל רפואה במשרד הבריאות .בתקופה הקרובה
יתבצעו שינויים נדרשים בפעילות המכון כיחידה נפרדת".
פרופ' היס הואשם פעמים רבות בהתנהלות בריונית ובלתי
חוקית ,כאשר שמר חלקי אברים ורקמות של נפטרים שהובאו
לבדיקה שלאחר המוות .ועדה בראשותו של השופט אריה
סגלסון קבעה לפני למעלה מעשור כי היס עבר על החוק ,וסחר
בחלקי גופות מבלי לקבל אישור של המשפחות תוך הפרה בוטה
של החוק בישראל ושל החובה לשמור על כבוד המת .בעקבות

הועדה נפתחה נגדו חקירה משטרתית שהממצאים שלה הביאו
את המשטרה לקרוא לפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום,
אולם היועץ המשפטי לממשלה דאז ושופט בימ"ש העליון כיום
אליקים רובינשטיין ,כמו גם פרקליטת המדינה דאז ומי שמונתה
גם כן להיות שופטת בביהמ"ש העליון הגב' ארבל ,החליטו
מסיבות לא ברורות להימנע מהגשת כתב אישום נגדו ובמקום
זאת פתחו בדין משמעתי .ההחלטה עוררה זעם רב ,והדימוי של
היס כמי שמצוי מעל
לחוק רק הלך והתחזק.
ב 2004-החליט שר
הבריאות דאז ,דני
נווה ,להדיח את היס
מתפקידו כיו"ר המכון
משפטית,
לרפואה
והעביר את הנהלת
המכון לבית החולים
אסף הרופא .עם
זאת ,היס המשיך
לכהן כרופא הראשי
של המכון ,למרות כל
הטענות שאף הוכחו
על ידי ועדת החקירה
ובחקירת המשטרה,
לפיהן היה ברור כי מדובר
בעבריין מועד ,שאינו מרגיש עצמו כפוף לחוק בישראל ,ועושה
ככל העולה על רוחו כאשר אזמל המנותחים בידו.
לאחר שצלח את כל הנסיונות להדיחו המשיך היס במעלליו.
והתעלל שוב ושוב בגופותיהם של נפטרים שנהרגו בנסיבות
טראגיות.
חסינותו האינסופית של היס הסתיימה כאשר פרשה נוספת
התפרסמה ,והתברר כי הוא ממשיך במעשיו השפלים וגונב ללא
הפסקה אברים ורקמות מגופותיהם של נפטרים .במשך תקופה
ארוכה רעשה הארץ כאשר התברר שהוא לא בחל בשום רקמה,
ואף גזל חלקים מגופותיהם של אישים מפורסמים ,חיילי צה"ל
ואנשים שהובאו לבדיקות שגרתיות כדי לוודא שהם מתו בצורה
טבעית וכדו'.
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מיד עם פרסום שערוריית צנצנות האיברים שהושארו במכון,
פנה ארגון זק"א לס .שר הבריאות הרב ליצמן בדרישה לפטר
לאלתר את פרופ' היס" .לא ייתכן שבעל תפקיד עם כל כך הרבה
שערוריות על ראשו ימשיך בתפקיד ציבורי כה רגיש .עשרות
פסקי דין של בתי משפט קיימים נגד פרופ' היס על עוולות
שהוא עשה במשך השנים בפגיעה בכבוד המת ובכבוד החי,
כמו גם קנסות של מיליוני שקלים .עוד כמה פרשיות ושערוריות
צריך לחשוף נגדו כדי שהוא יילך הביתה? האם לא די בסבל
והפגיעות במשפחות עד כה?" נאמר בפנייה של ארגון זק"א לס.
שר הבריאות.
בעקבות פניית ארגון זק"א הורה סגן שר הבריאות הרב יעקב
ליצמן למנכ"ל משרדו פרופ' רוני גמזו לפתוח בבדיקה על
מעלליו של היס ,ואתמול פרסם המנכ"ל את מסקנותיו ואת
החלטתו להדיח את היס מתפקידו בהקדם.
עורכי דין המייצגים את משפחות הקרבנות שמגופותיהם גזל
היס רקמות ואברים מסרו הודעה ,בה הם מודים למנכ"ל משרד
הבריאות על החלטתו ,ומביעים תקווה כי המערכת המשפטית
בישראל לא תידרש שוב לעסוק במעשים חמורים כמו אלו
שביצע פרופ' היס .קרובי משפחה של אחד הנפטרים שנותחו
על ידי היס אמרו אתמול כי "זהו לא יום שמח עבורנו .העיסוק
בנושא גורם לכך שהצער על מותם של יקירנו מסרב לשקוע,
אך חובה מוטלת עלינו למצות את הדין עם הפושעים שביזו את
כבוד המת".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב הגיב לנוכח הדחתו של פרופ' היס:
"השאלה הראשונה שנשאלת היא למה חיכו עד עכשיו .במשך
השנים הצטברו עשרות פסקי דין נגדו ,מדינת ישראל שילמה
מיליונים רבים כפיצויים בגלל מעשיו הלא אחראיים .לפני

שנתיים הוא אמר לי בעצמו שהוא ניתח במשך השנים מעל
שישים אלף גופות .זה פשוט מחריד .מעבר לזאת ,בכל דיון שיש
לנו מול המשטרה בבית המשפט כדי למנוע נתיחת מתים ,ויש
לנו דיון כזה מדי שבוע בממוצע ,בית המשפט מבקש חוות דעת
מקצועית מפרופ' היס .זאת ,כאשר היס הוא אחד הפתולוגים
היחידים בעולם שמחזיקים בעמדה של לנתח כל גופה על דרך
השלילה ,דהיינו ביתור של כל גופה וגופה כשסי וערב .הוא עצמו
אמר לי שמבחינתו כל נפטר צריך לנתח כדי לקבוע שהמוות
היה טבעי .זה הרי לא מתקבל על הדעת שאדם כזה ייתן חוות
דעת מקצועית במדינה שבה החוק אומר שמנתחים רק כאשר
יש חשד ממשי לפלילים".
"מזמן היו צריכים להדיח אותו ולהרחיק אותו מגופות של
נפטרים .בהזדמנות זו אנו קוראים למשרד הבריאות לבצע רענון
מלא של המערכת ,ולהפסיק את המצב הקיים לפיו אדם אחד
מחזיק בידיו את כל תחום הפתולוגיה במדינת ישראל .בכל
בית חולים יש מכון פתולוגי .צריך פשוט לשדרג את המחלקות
הללו לדרגה של פתולוגיה משפטית ולאפשר חוות דעת שונות.
במצב כזה תמיד נוכל להביא חוות דעת נגדית ,ובית המשפט
יוכל לקבל תמונה מלאה של המצב ,מבלי להיזקק לחוות דעתו
של אדם אחד בודד שמשליט את דעותיו האישיות על כל
המערכת המשפטית כי אין לו תחליף .כמו כן אנחנו קוראים
לס .שר הבריאות במסגרת הרביזיה במכון לקבוע נהלים חדשים
בעקבות הכנסת מכשיר ה MRI-לקביעת סיבת המוות בסריקה
דיגיטלית במקום נתיחה פולשנית .במדינות מתקדמות כבר
הפסיקו לחלוטין את החרפה של ניתוחי מתים ועברו לבדיקות
במכשיר ה .MRI-ומן הראוי שזה ייכנס לתוקף גם במדינת
היהודים".

מפקד זק"א בלגיה זכה במקום
הראשון במפלגה הדמוקרטית
בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו אתמול (א)
בבלגיה ,נבחר המועמד החרדי שמואל מרקוביץ' שהתמודד
במפלגה הליברלית-דמוקרטית בעיר אנטוורפן במקום
הראשון של מפלגתו.
מדובר בפעם הראשונה בה חרדי מתמודד לרשות מקומית
בבלגיה .מרקוביץ' ,המכהן כאחד מראשי ארגון 'הצלה'
המקומי ומפקד יחידת זק"א בבלגיה ,התמודד במסגרת
המפלגה הליברל-דמוקרטית המקומית.
הבחירות נערכות בשיטה בה הבוחרים מצביעים על שמו
של המועמד באופן אישי ,מרקוביץ' רשם הישג משמעותי,
זכה בכ 2,700-קולות וקטף את המקום הראשון במפלגתו.

תושביה החרדים של העיר הבלגית מרוצים גם מזהותו
של ראש העיר הנבחר ,ברט דה וואוור ,המקורב לקהילה
החרדית המקומית ,וידוע כתומך במוסדות התורה והחסד.
ראשי זק"א ברכו את חברם על היבחרו ועל קידוש השם
שבכך.
שמואל מרקוביץ המועמד הנבחר" :נכנסתי לכך רק לפני
שלושה שבועות ,לאחר שקיבלתי את ברכת הרבנים
להיכנס לפוליטיקה .עשינו קידוש ה' גדול .הצלחנו אתמול
להוכיח שאנחנו רוצים לעזור ולסייע לתושבים .ניצחון כזה
לא היה כאן אף פעם ,ואני מקווה שבחירתי תעזור לקהילה
החרדית בעיר".
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סעודת שבת באולם
מקבלי הפנים בנתב"ג
 40נוסעים שומרי שבת שבתו בטרמינל  3בנתב"ג
לאחר שטיסתם מארה"ב לישראל המריאה באיחור
והם נחתו לאחר כניסת השבת
ביום שישי ( )28.9.12נחתו מעל  40נוסעים שומרי שבת שהיו בטיסת  us airwaysמפילדלפיה לישראל
המטוס היה אמור לנחות בישראל בשעה  14:00אך לאחר עיכוב של שעתיים בהמראה הבינו הנוסעים
שהם ינחתו ממש סמוך לשבת ,למרות הסיכון של חילול השבת החליטו חלק מהנוסעים לעלות על
הטיסה לאחר שחברת  us airwaysאמרו להם שהם ינחתו בישראל בסביבות השעה .16:00
במהלך הטיסה הודיעה להם צוות הטיסה שיש עוד עיכוב קטן והם ינחתו בישראל לאחר כניסת השבת.
בעקבות בקשה שהגיע למוקד זק"א מאחד המתנדבים שאחיו שהה על הטיסה התגייס צוות של זק"א
והרב ניסים אלמליח רב רשות שדות התעופה לכוננות של אירוח כמות גדולה של נוסעים שומרי שבת,
הרב יוחנן חיות רב אל-על התגייס אף הוא למשימה למרות שמדובר בחברה אחרת.
ישראל גודלבסקי מפקד זק"א שרון גייס מאגף לשעת חירום של עיריית פ"ת  100מיטות שדה ודאג
להביאם לנתב"ג עם אמבולנס זק"א .ברלה יעקובוביץ קמב"צ זק"א גוש דן גייס את קייטרינג שטייסל ויוליש קייטרינג שתרמו כמויות
של אוכל לשלוש סעודת השבת.
אחד הנוסעים הלל פרנקנטל המתגורר בטקסס ,סיפר "היה לחץ אדיר בין נוסעי הטיסה החרדים .שהודיעו לנו שיש עיכוב בנחיתה
דיברנו עם הצוות שהיה במטוס והם הביאו לנו מנות כשרות שנשארו להם במטוס למקרה שנשאר ללא מזון.
ברגע שנחנו העבירו אותנו מידית לבדיקת דרכונים מהירה ומשם לאולם קבלת אורחים שם המתין לנו משגיח כשרות של נתב"ג
הרב אלעזר מנחם שיטרית שהיה איתנו כל השבת וסיפר לנו
על גיוס למענינו של אנשי זק"א היקרים ושל החנויות מזון
בבני ברק .והוסיף "זו הייתה שבת שאני לא ישכח בחיי חוויה
מיוחדת"
ברל'ה יעקובוביץ קמב"צ זק"א מספר" :מדובר במערך
לוגיסטי מורכב מאוד ותוך פרק זמן קצר ,לצערי זה לא
הפעם הראשונה שזה קורה ואני מבקש בכל לשון של בקשה
במקרים של ספק חילול שבת לא לעלות על הטיסה בחו"ל".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ואת הנפש אשר עשו בחרן

(לך לך יב-ה)

אשר עשו בחרן  -שהכניסו תחת כנפי השכינה .אברהם מגייר את האנשים
ושרי מגיירת את הנשים (רש"י) נביא במסגרת זו כמה סיפורים על קירובם
לתורה של צעירים שברבות הימים הפכו לגדולי תורה ויראה .כשנפגש רבי
יצחק בלאזר בפעם הראשונה עם רבי יוסף יוזל הורוביץ הסבא מנובהרדוק,
שאלו ר’ יצחק בלאזר לאן הוא נוסע? ר’ יוסף יוזל ענה שהוא נוסע ללייפציג
לרגל מסחרו .הוסיף ר’ יצחק בלאזר לשאול :ומה בדבר חובת האדם ,לימוד
התורה? ענה לו ר’ יוסף יוזל שהוא מטפל באשה וששה בנים וללא פרנסה ועם
מה חיים? על כך ענה לו רבי יצחק בלאזר ,תוך כדי דיבור בנעימת התבוננות ,
"און מיט וואס שטארבט מען?" (ועם מה מתים?) .דברי רבי יצחק בלאזר נכנסו
וחלחלו בלבו של רבי יוסף יוזל ומשעה זו ואילך היה לו נוקף וחרד ממש ,וניצוץ
זה הפך לשלהבת שאליה התמסר רבי יוסף יוזל כל ימי חייו .אלמנה צעירה,
מטופלת ביתומים רבים ,התגוררה בעירו של רבי שמואל .פרה חולבת הייתה
לה ,לאשה ,וממכירת חלבה פרנסה האלמנה את משפחתה .באחד הימים
ארע דבר נורא :הפרה צנחה ארצה ונפחה נשמתה! כסף על מנת לקנות פרה
חדשה לא היה לה ,לאלמנה .לפיכך נשארה המשפחה האומללה ללא מקור
מחיה.
הדבר הגיע לאזני יהודי בשם שמואל והרעיד את נימי נפשו .הוא לא נח ולא
שקט עד אשר השיג את הסכום הדרוש וקנה פרה חדשה בעבור האלמנה
והיתומים.
המצווה שקים  -השבת מטה הלחם למשפחה בישראל ,מלאה את לבו של
הצדיק שמחה אין קץ .וימים רבים לאחר המאורע היה מתעניין ודורש בפרנסתה
של האלמנה המרוצה היא מן הפרה .היה מבקש לדעת ,השורה ברכה בתנובת
החלב? הבאים לקוחות רבים לקנות חלב? ועוד כהנה וכהנה שאלות ,שכולן
התעניינות בגורל האלמנה והיתומים .באחד הימים כששאל רבי שמואל
כמנהגו על אודות הפרה ,פנתה אליו בתו היחידה ,הצדקת מלכה ע"ה" .אבא",
כך אמרה" ,זה נכון שיש מצוה חשובה לתמוך באלמנה וביתומים ,אך אותה
אלמנה ואותם יתומים ,שעליהם אתה מדבר ,מצבם רחוק מלהיות נורא ואיום.
מדוע אפוא ,אבא ,מרעיש אתה עולמות סביב הפרה שקנית ,כאילו המדובר
במצווה חשובה ,העומדת ברומו של עולם?" שמע אדון שמואל את דברי בתו,
והשיב לה במשל" :מעשה באדם שפרנסתו הייתה מכירת צמר ועורות כבשים.
נסע האיש בעגלתו העמוסה ליריד המתקיים בעיר פולטבה .בדרכו התכוון
ללון באכסניה על אם הדרך .כשראה האכסנאי את העגלה העמוסה בצמר

ובעורות ,חפץ לקנות פסת עור קטנה על מנת לתפור ממנה כובע לראשו .אך
הסוחר ,ששמע את הבקשה ,צחק בלבו" .אני ,הסוחר הגדול ,אתעסק בעסקה
פעוטה שכזו?" ובקול אמר לאכסנאי" :ראה ,הן זוהי טרחה מרובה לפרוק את
כל חבילות על מנת למכור לך פיסת עור קטנה ,שכמעט אינה מביאה לי
רווחים "...שתק בעל האכסניה ולא אמר מאומה ,מי הוא שיטריח ,בגלל הכובע
שלו ,את הסוחר הדגול?? "בבוקר ,לאחר שהחליף כח ,המשיך הסוחר בדרכו
אל היריד .אך שם נכונה לו אכזבה .מסיבה כלשהיא ,בלתי נראית לעין ,כלל
לא הצליח למכור את סחורתו! אמנם היו אנשים שהתעכבו ליד עגלתו ובחנו
את העורות  -אך איש מהם לא ביקש לקנות! בתום ימי היריד ,מצא עצמו
הסוחר מעמיס את כל סחורתו על העגלה .כפי שהגיע לפולטבה ,כן יצא
ממנה ,מאומה לא נגרע מסחורתו" .בדרכו אל עיר מגוריו שוב עבר ליד אותה
אכסניה בה לן בדרך אל היריד .גם עתה ביקש להנפש קמעה .כשהתקרבה
עגלתו אל פתח בית האכסניה ,ראה את האכסנאי לנגד עיניו’ .הו ,אדוני’ ,פנה
אליו בנימוס’ ,הן ביקשת לקנות אצלי עור לתפירת כובע .אם כן ,המתן רגע
ואפרוק את חבילותיי ,ואז תוכל לבחור את העור המבוקש! ’"לשמע דבריו של
הסוחר הסתמנה הבעת פליאה על פני משרתו’ .אדוני’ ,לחש’ ,רצוני לשאלך
דבר מה :מדוע כשהיינו פה בפעם הקודמת והאכסנאי ביקש לקנות פיסת עור,
סירבת לפרוק את החבילות למלא את בקשתו ,ואילו עכשיו באת אתה אליו
והצעת לו לקנות ,מבלי שהוא ביקש?!’"לכך הייתה תשובה מן המוכן בפיו של
הסוחר’ :האנך מבין? בדרכי אל היריד קיוויתי למכור את כל סחורתי ביריד,
ולכן לא רציתי להטריח עצמי סביב מכירת פיסת עור קטנה .אך שונה המצב
כעת :ביריד לא הצלחתי למכור מאומה ,וכל תקוותי התנפצו ועתה ,מנסה אני
להרוויח אפילו את המכירה הקטנה הזו"’...
אדון שמואל הפנה מבטו לעבר בתו" :את ,בתי ,עדין רכה בשנים וחיים ארוכים
משתרעים לפניך עוד תספיקי למלא את ימיך ושנותיך במצוות ובמעשים
טובים לרוב .כן ,בתי ,עוד תספיקי לעשות ב’יריד’ הרבה ’עסקים’ מצליחים
וגדולים ...אך אני  -אני אדם זקן שחזרתי בתשובה בסוף ימי ,נמצא אני בדרכי
חזרה הביתה .ב’יריד’ לא הצלחתי לעשות מאומה ,ביריד החיים לא צברתי
מצוות ומעשים טובים די הצורך .ולכן עתה ,בהיותי בדרך הביתה ,משתדל אני
לאגור כל מצוה המזדמנת לי .כל מצוה ומעט טוב נחשבת עתה בעיני כמציאה’
ושש אני עליה כמוצא שלל רב .ואת ,בתי ,עודך שואלת מדוע מרעיש אני
עולמות בגלל פרה אחת?"

הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

הנהגות בבית קברות
א .יש לכסות את הציציות בארבע אמות ליד הקבר משום לעג לרש .אסור
לאכול בבית קברות ואפשר לאכול ברחבת בית הקברות רחוק מהקברים.
אסור לשבת או להלך על הקבר .יש להימנע מנטיעות בבתי הקברות ועל
הקברים.
ב .נוהגים להניח ביד שמאל אבן על הקבר כסימן שהיה בקברו של הנפטר.
ולאחר מכן אומרים "ואתה לך לקץ .ותנוח לשלום לגורלך לקץ הימין".
ג .נוהגים לעלות לבית הקברות בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים ,וכן
בערב ר"ח אלול ובערב ר"ח ניסן להתפלל לעילוי נשמת יקיריהם.
ד .אין לומר קדיש בבית הקברות אם אין שם עשרה גברים מעל גיל שלוש
עשרה.
ה .אין מבקרים בבית העלמין בשבת ,בחגים או בחול המועד.
ו .נשים בימי ראייתן לא יעלו לבית הקברות .כוהנים אסורים בעלייה לבית
הקברות אף לא לקברות צדיקים ,אלא אם כן יודעים שלא יגיעו תוך ארבע
אמות  2-מטר -מהקברים.
ז .אין ללכת לקבר אחד פעמיים באותו יום.
ח .העוסקים בקבורה נוהגים שלא ליטול המעדר איש מיד רעהו ,אלא מניח

על הארץ והשני נוטלו ,שאין אדם מושיט צרה
לחברו.
ט .ביציאה מבית הקברות נוטלים את הידיים
שלוש פעמים לסירוגין .אין מוסרים את הכלי
מאחד לשני אלא מניחו והשני נוטלו ,שאין אדם מושיט צרה לחברו .נוהגים
שלא לנגב את הידיים אחרי הנטילה זו.
י .תחילת האבלות היא משנקבר המת ונסתם הגולל בעפר ,והפכו האבלים
פניהם מהקבר ,אפילו לא קבלו עליהם האבלות ולא ישבו על הארץ.
י"א אין האבלים חולצים נעליהם עד שיגיעו לביתם .והאשכנזים מחמירים
לחלוץ נעליהם לפני שעובר בשורת המנחמים בבית הקברות.
י"ב יום הקבורה נחשב ליום הראשון של האבלות ,אפילו אם נקבר המת בין
השמשות בסמוך לחשיכה ועד שיגיעו לביתם יהיה לילה ,,כיוון שהפכו פניהם
מן הקבר קודם הלילה ,הרי זו תחילת האבלות ונחשב להם ליום הראשון
מהאבלות לשבעה ולשלושים .אבל אם נקבר המת בלילה מתחילים לספור
את שבעת הימים ממחרת.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
הכנות לתרגיל יחידות זק"א  -נקודת מפנה 6
צילום  :שמוליק סופר

10

תרגיל חסד של אמת זק"א  -נקודת מפנה 6
צילום  :שמוליק סופר ,בועז בן ארי

11

תרגיל חסד של אמת זק"א  -נקודת מפנה 6
צילום  :שמוליק סופר ,בועז בן ארי

12

צילום אוויר  -נקודת מפנה 6
צילום  :יוסי צמח

13

ערב גיבוש  -נקודת מפנה 6
צילום  :יוסי צמח

14

ערב גיבוש  -נקודת מפנה 6
צילום  :יוסי צמח

נפילה מגובה בנשר
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

15

תרגיל נקודת מפנה  6בפתח תקווה
צילום  :אנשל בעק

16

חשד לרצח במסגד בלו ד

תאונה קטלנית 2 ,הרוגים בהתנגשות חזיתית בצומת תפו ח
צילום  :אודי זגיר
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אפליקציה זק"א

לרגל אימון יחידות זק"א השיקה חברת  now forceאפליקציה מיוחדת לטיפול מקצועי
באירועים

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב המסור

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב המסור

צוות ביתר,
לנישואי בתו

צוות כרמיאל,
לרגל היכנס בנו לעול
תורה ומצוות

שמשי
גרוסברגר

יו"ל ע"י

מנחם קופצוב

זק"א

איתור חילוץ והצלה
יו"ר ועד הרבנים :הרב יעקב רוז'ה
יו"ר :יהודה משי זהב
מנכ"ל :ארל'ה צור
דובר :מוטי בוקצ'ין

יפו  234ת.ד36060 .
ירושלים 34386
טל02-5015120 :
פקס02-5015121 :
www.zaka.org.il
moti@zaka.org.il

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב המסור

יצחק בן שטרית
מצוות באר שבע
לרגל הפיכתו להיות
סבא לנכדה

כוס
תנחומים

למתנדב היקר
דניאל לוי ,מראש העין
בפטירת אביו ז"ל
על פטירת אחיו ז"ל

לקבלת העלון שלחו מייל ל:
zaka@013.net.il
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