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פרויקט אומן ראש
השנה תשע"ג הסתיים
בהצלחה ב"ה

הסתיים מבצע האבטחה
הנרחב של זק"א
ו'איחוד הצלה' באומן
כאלפיים
מתפללים נזקקו לטיפול רפואי
במרפאת מרכז ברסלב העולמי שפעלה באומן במהלך ימי ראש השנה
על ידי חובשי איחוד הצלה וזק"א
בין המטופלים גם מתפלל שנדקר על ידי גוי מקומי ונפצע באורח קל
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שיתוף הפעולה הבין-ארגוני המבורך המשותף זק"א,
ל'איחוד הצלה' ומרכז ברסלב העולמי ,ניכר היטב ברחבי
אומן במהלך ימי ראש השנה .כ 35-אלף מתפללים הגיעו
מאז השבוע האחרון לאומן ,כדי לשהות בציונו של רבי
נחמן מברסלב זי"ע בראש השנה .כדי לשמור על בריאותם
של המתפללים נחנכה מרפאה מיוחדת שהעניקה את כל
שירותי הרפואה הנדרשים.
המרפאה המשתרעת על פני קומה שלימה ברחבת
ה'קלויז' תפעל במהלך השנה כולה על ידי מרכז ברסלב
העולמי .בשבוע האחרון הפעיל את המרפאה ראש סניף
'איחוד הצלה' גליל ,ר' נחמן קליין ,והיא אוישה בידי צוות של
עשרות רופאים ,פרמדיקים ,חובשים ו'אחים' המתנדבים
באיחוד הצלה ובזק"א .המרפאה כוללת חדר מיון קדמי,
מיטות אשפוז ,ציוד כירוגי מתקדם ותרופות לכל סוגי
המחלות ל"ע ,ותספק מגוון טיפולים לכל הבעיות ,ממקרים
קלים הדורשים טיפול תרופתי וכדומה ועד פציעות חמורות
וטיפולים פסיכיאטריים.
לצד המרפאה פעל חפ"ק מרכזי ,בפיקודו של מפקד צוות
זק"א אומן ר' שמעון גרוסמן ,שהזניק את עשרות חובשי
זק"א ואיחוד הצלה למקרי החירום השונים .במהלך שני
ימי החג ,ערב החג והשבת שקדמה לה ,נרשמו ברחבי אומן
כאלפיים פציעות – רובן חבלות שנגרמו כתוצאה מהצפיפות
הרבה .באחד המקרים אף טיפלו חובשי 'מרפאת אומן'
במתפלל שנדקר על ידי גוי מקומי ונפצע קל .לאחר טיפול
ראשוני במרפאה ,פונה האיש לבית החולים המרכזי בקייב.
הרקע לאירוע לא ברור והמשטרה המקומית פתחה במצוד
אחר התוקף.
במהלך הימים שקדמו לראש השנה נפתח חפ"ק משותף
של זק"א וחדר המצב של משרד החוץ והיה ערוך לתת מענה
לישראלים שנתקלים בבעיות באומן .כיומיים לפני החג
הוקפצו צוותי המתנדבים באומן לטפל במספר

נפגעים
וחולים ,כאשר המידע על העזרה
הרפואית לו נזקקים המתפללים באומן הגיע ממוקדי
החירום בארץ.
באחד המקרים פנתה אמו של אחד הנוסעים לאומן למוקד
'איחוד הצלה' וסיפרה כי הוא נזקק לתרופות ,אך אין לו
אותם בנמצא .המוקד העלה לקו את החפ"ק המבצעי
באומן ויחד עם הצליחו לאתר את התרופה הנדרשת
ולהעבירה לחולה.
בנוסף צוות זק"א אל-על ילווה את המתפללים החוזרים
לארץ בשדה התעופה בקייב ויסייע לצוות קרקע של אל-על
בכל נושא ניתוב הנוסעים ובכך יחסוך עיכובים מיותרים.
הערב (מוצאי צום גדליה) תיערך במרפאה ישיבת הפקת
לקחים וייבחנו דרכי ההפעלה של המרפאה בעתיד.
"מרפאת ה'מרכז' פעלה סביב השעון" ,אומר מנכ"ל מרכז
ברסלב העולמי ,ר' שמעון בוסקילה" .אנו מודים לצוות
המסור של החובשים ,הרופאים והמטפלים שלא נחו לרגע
ובמסירות נפש נתנו יחס אישי לכל מטופל ,החל ממקרים
קלים וכלה במקרים הקשים ביותר".
"צוותי הרפואה באומן פעלו במשך ארבע יממות רצופות
תוך שיתוף פעולה הדוק בין כלל הכוחות" ,מסכם יו"ר
איחוד הצלה ,ר' זאב קשש" .באירועים בסדר גודל שכזה
ההיערכות המקדימה הינה קריטית להצלחת מערך
האבטחה ,והמרפאה שפעלה בפיקודו של חבר הנהלת
'איחוד הצלה' ר' נחי קליין – אשר אחראי על האבטחה
הרפואית באומן מזה מספר שנים – תפקדה ללא לאות
והוכיחה את עצמה בסיוע יעיל ומקצועי .זו הרגשת זכות
עבורנו בכך שסייענו לרבבות העולים לאומן ושמרנו על
ביטחונם".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר כי "אכן מדובר בפעילות
מורכבת מאוד ,אני שמח שלא היו אירועים חריגים ועברנו
את החג ללא אירועים חריגים .אנו פועלים בכל המרץ
ביחד עם מרכז ברסלב העולמי שנפעיל את המרפאה
במהלך כל השנה".

מצ"ב תמונות ממבצע האבטחה באומן (צילום :עוזי ברק)
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נמנעה נתיחת
גופת הצעירה
שנהרגה בפרו
טרגדיה בפרו :רויטל רפואה ,ישראלית בת  22התהפכה במהלך רפטינג וטבעה למוות לעיני
חבריה .רפואה היתה בעיצומו של הטיול הגדול שאחרי הצבא ,והתכוונה להמשיך בו שלושה
חודשים נוספים.
רפואה ,אשר התגוררה בבית הוריה בשכונת מלחה בירושלים ,יצאה לטיול הגדול לפני כשנה,
וכאמור ,התכוונה להמשיך בטיולה שלושה חודשים נוספים .אולם חופשתה נקטעה ,כאשר היא
הצטרפה לרפטינג סמוך לעיר קוסקו ,עם מטיילים ישראלים נוספים ,בזמן שהמים היו סוערים
במיוחד .בשלב מסוים התהפכה הסירה ,ויושביה נפלו למים ,אולם רפואה היתה היחידה שטבעה
למוות.
התביעה המחוזית דרשה לבצע נתיחה שלאחר המוות כפי שהחוק המקומי דורש לבצע נתיחה
בכל מקרה של מוות בלתי טבעי .בפעילות נמרצת של ארגון זק"א ,המחלקה לישראלים של משרד
החוץ ,קונסול ישראל בפרו מר אמיר כהן ,שלי חב"ד בפרו הרב עופר קריפור ושני עוזריו מנדי טייב
ואבי טילינגר.
ארגון זק"א בהיותו מוכר ע"י האו"ם ,הפעיל קשרים בינלאומיים רבים כדי להשיג וויתור נתיחה,
גם איש העסקים מר יוסי מימן המשמש כקונסול כבוד של פרו בישראל הפעיל את קשריו .ואכן
כעבור שעות של פעילות הגיע כתב וויתור נתיחה מהפרקליט הראשי בלימה עיר הבירה בפרו.
יו"ר זק"א ,יהודה משי זהב ,אמר" :מזל שהצליחו לאתר אותה מייד בתוך המים .היה צריך להשיט
את הסירה עם הגופה במשך חמש שעות עד לעיירה 'אנטה' ,במרחק של כחצי שעה מקוסקו.
הפכנו את העולם כדי להחזיר אותה בשלמות הביתה ,וב"ה שהצלחנו בכך.
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ערב יום כפור תשע"ג

מעשי החסד
ימליצו על אנשי החסד
ידידי ורעי מתנדב זק"א !
בפתחה של שנה חדשה בה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון .ועל המדינות
בו ייאמר איזו לשלום ואיזו לרעב ,איזו לשובע ואיזו למות ואיזו לחיים ,בריות
בו ייפקדו להזכירם לחיים או למוות.
עת זו היא גם העת לחשב את חשבונה של השנה היוצאת כדי ללמוד הימנה
לעתיד ולהכין עצמנו כראוי לקראת השנה הממשמשת ובאה.
שוב ושוב יצאו מתנדבי זק"א לפעילות של 'הצלת חיים' ו'חסד של אמת'
באירועים טראגיים "קטנים" או באירועים רבי נפגעים .בשגרה כבחרום בארץ
ובעולם ,אצו רצו מתנדבי זק"א לבושי האפודים הצהובים או הסרבלים הלבנים
להציל כשניתן להציל ולכבד כשנשאר רק לכבד .באלה שלא שפר גורלם ולא
זכו לבוא בשלמות לקבר ישראל .זה הוא המקום והזמן להודות לך על פועלך
המסור ולהביע את הערכתי על מסירותך ונכונותך לפעול ללא ליאות ,בנאמנות
ובמקצועיות ,ביום ובלילה ,בחום ובקור ,בשבתות ובחגים ,בשעות ללא שעות,
במסירות נפש ומתוך הקרבה אישית של בני משפחתך היקרה..
חיילים אנו בחזית שהיא בלתי צפויה ,וככאלה חובה עלינו להיות מוכנים
לבאות .להכין עצמנו לכל צרה שלא תבוא ולקיים את חובת ההשתדלות
המוטלת עלינו לקדם את פני הסכנה .אך אין לנו להתייאש מן הרחמים ואל
לנו להסתלק מהתקווה שבסופו של דבר ,תתגבר מידת החסד על מידת
הדין המתוח עלינו ,ומי אם לא אתם ,אנשי החסד ,המתנדבים היקרים ,אלה
שבזכותכם נזכה לשנת החסד .שנה של רחמים וחיים טובים עלינו ועל כל
ישראל .בבחינת יבואו מעשי חסד וימליצו על אנשי חסד.
בפרוס השנה החדשה הבעל"ט ,אנו תפילה שהשנה המתחדשת ,תהא שנת
שלום ושלווה ,שנה שבה לא ישמע עוד קול בכי ושבר ,שנה שלא יזדקקו בה
לפעילות זק"א – חסד של אמת.
בידידות ובהוקרה
שלכם

יהודה משי זהב – יו"ר
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ילך משה וידבר את הדברים אל כל ישראל ,ויאמר אליהם בן מאה ועשרים
שנה אנוכי היום ,לא אוכל עוד לצאת ולבוא (וילך לא-ב)
רבותינו מביאים שהלך משה רבנו מפתח לפתח ,ומבית לבית ,ואמר
להם ’’ראו זקנתי ומה יש בכוחי לעשות עתה ,ורק תורה מצות ומעשי
טובים שעשיתי הם עומדים לי" (הובא בספר "אמרי פי" הנד"מ להגאן
המקובל רבי אליהו לופס זכותו יגן עלינו אמן) .ומכאן למדו כמה
חשוב שיוכיח אדם את חברו בדברי טובים ומועילים ,שיש בהם טעם.
והיא מצוה מפורשת בתורה" :הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו
חטא" ,וידוע שכל ישראל הם ערבים זה לזה ,ואמרו חכמינו זיכרונם
לברכה ,שמי שרואה את חברו עובר עברה ,ואינו מוכיחו על פניו,
מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשאה ,והוא נענש תחילה.
מצינו בחורבן בית המקדש שלא הוכיחו זה את זה ונקנסה עליהם
מיתה ,ואף על פי שקיימו את כל התורה מאלף ועד תי"ו ,אף על פי
כן לא עמדה להם זכות התורה להגן עליהם .וידוע הדבר שכל מי

שיש בידו למחות באנשי עירו ,ולא מוחה ,הרי זה נתפס בעוון עירו,
ואם בדורו נתפס בעוון דורו .בימינו גברה מידת החנופה חס וחלילה,
ואדם "מתבייש" לומר לחברו מדוע הוא עובר על מצות המלך ,מלכו
שעולם? והוא עושה את עצמו כמי שלא רואה וכמי שלא שומע,
אוי לנו מיום הדין ,או לנו מיום התוכחה .וכשיבוא אדם זה במשפט
ישאלוהו ,על כבודך מחית!!!! מדוע על כבוש שמים לא מחית? ואז
מה נענה ביום פקודה? או שיש מי שמפחד שמא יתלוצצו עליו
הליצנים ויאמרו ,מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? או יאמרו לו :טול
קורה מבין עיניך!!! ועל כך כתב "הפלא יועץ" שצריך להיזהר שלא
להוכיח מי ששוגג באופן שיודע בברור שלא ישמע ,אך אם יודע
שהדבר אסור והוא עובר עליו ,לא יפחד אלא יוכיחו על פניו אולי
ישוב מדרכו הרעה.

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

דיני קריעה בחול המוד
בנידון זה יש מנהגים שונים :
פוסקים הסוברים שבחול המועד קורעים על כל שבעת הקרובים :
רא"ש מסכת מועד קטן (פרק ג סימן נח) :
"מתני' אין קורעין ואין חולצין ואין מברין אלא קרוביו של מת  ...כתב הראב"ד
ז"ל כל הני במועד דוקא שאין רשאין לקרוע על מת במועד אלא קרובים
דוקא הראויין להתאבל...
בית יוסף (אורח חיים סימן תקמז ) :
"וכך הם דברי הרמב"ן בתורת האדם וכתב דבין קרובים הראויים להתאבל
בין כל המחוייבים קריעה קורעין במועד אבל לכבוד הרשות קתני מתניתין
דאין קורעין וכן נוהגין העולם לקרוע ולהברות בחול המועד כדעת הרמב"ם
והראב"ד והרמב"ן והרא"ש ז"ל".
שולחן ערוך יורה דעה (סימן תא סעיף ב') :
"אין קורעין בחול המועד אלא מי שהוא חייב לקרוע אבל מי שאינו חייב,
ורוצה לקרוע מפני הכבוד ,אסור".
פוסקים הסוברים שיש לקרוע בחול המועד רק על אב או אם :
שולחן ערוך אורח חיים (סימן תקמז סעיף ו) :
"אין קורעין על המת בחול המועד ,אלא לקרוביו שהם חייבים להתאבל
עליו; וכן על חכם או על אדם כשר; או אם עמד שם בשעת יציאת נשמה;
ועל קרוב שחייב להתאבל עליו ...
הגה  :ונהגו בני אשכנז שלא לקרוע במועד כי אם על אביו ואמו; ועל שאר
המתים קורעים לאחר המועד ובמקום שאין מנהג ,יש לקרוע על כולם".
שולחן ערוך יורה דעה (סימן שמ סעיף לא) :
"...אבל בחול המועד ,קורעין על כל אחד כפי מה שהוא ,אם עומד בשעת
יציאת נשמה או אם הוא אדם כשר או חכם על כל אחד ,כדינו שנתבאר.
הגה :וי"א דנוהגין שאין לקרוע בחול המועד ,רק על אביו ואמו; ועל שאר
מתים קורעין לאחר המועד מו ובמקום שאין מנהג ,יש לקרוע על כולם" .
ש"ך יורה דעה (סימן שמ ס"ק מו ) :

"כתוב בתשובת משאת בנימין סימן ע"ב דהיינו
בכל מלכות פולי"ן דאילו באשכנז נהגו שלא
לקרוע כי אם על אב ועל אם וכמ"ש הרב בא"ח
סימן תקמ"ד סעיף ו' אבל במלכות פולין יש
לקרוע על כולם":
תרומת הדשן (סימן רפח) :
"שאלה :מת לו מת בחול המועד צריך לקרוע או לאו?
תשובה :יראה דיש חילוק בדבר ,וכן קבלתי מאחד מהגדולים שקבל הוא
מרבו מאחד מהגדולים שקבל גם הוא מגדול אחד ,שנוהגין באשכנז לקרוע
בחול המועד על אביו ואמו כרש"י דסבר הכי ,ועשה מעשה בחול המועד
כדאיתא בסמ"ק ,וכן כתב הרמב"ם .אבל בשאר מתים נהגינן כשאר הגאונים
דסברי דאין קורעין בחול המועד .ואלו הגאונים לא מפלגי בין אביו ואמו
לשאר מתים ,אלא שהעולם נהגו לחלק ולמיעבד בהא כהני ובהא כהני.."..
החלפת בגד הקריעה :
שו"ת ציץ אליעזר חלק ה סימן ה :
"למנהגנו שקורעים על אב ואם בחוה"מ ,אם צריך האבל להחליף אח"כ
הבגדים שלא יהא נראה כאבילות בפרהסיא ,ואם בא ומחליף האם צריך
לקרוע שנית כדין הנפסק ביו"ד סי' ש"מ על או"א במחליף תוך ז'.
נראה לענ"ד דמכיון דאין אבילות בפרהסיא בחוה"מ( ,עיין או"ח סי' תקמ"ח
ויו"ד סי' ת"א) א"כ יש משום זה על האבל להחליף הבגד הקרוע ,שלא יראה
אבילות בפרהסיא ,ומכיון שדבר ההחלפה שרשו נעוץ בדינא ,א"כ יש לתת
לכך דין כדין ההחלפה בשבת ,וכשם שבשבת מחליף ואינו קורע ,עיין ביו"ד
סי' ת' ובש"ך ביו"ד סי' ש"מ ס"ק כ"ג ,כן ה"ה בחוה"מ" .
להלכה :
מנהג רוב ארץ ישראל לקרוע בחול המועד על כל הקרובים .
מנהג ירושלים  ,בחול המועד קורעים רק על אב או אם ,על שאר קרובים
קורעים במוצאי יום טוב האחרון .בשעה שמתחלים את ימי השבעה.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
6

בעין המצלמה
מרפאת אומן
צילום  :עוזי ברק

7

תאונה קטלנית ,הולכת רגל נהרגה
בדרך לסליחות בכניסה לגבעת זא ב

התאבדות בתוך רכב פרטי
בקיבוץ אפ ק

צילום  :נחמן רביבו

צילום  :אהרן ברוך לביבויץ

8

הולך רגל נהרג מפגיעת רכב
בכביש  22בצפון

תאונה קטלנית,
בכניסה לשער אפרים  2הרוגי ם

תאונה קטלנית ,הולכת רגל נהרגה מפגיעת רכב מסחרי בקריות
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

9

תרגיל צוללים שנערך בנחל ירקון

10

ערב גיבוש למתנדבי זק"א מרחב לכיש  -מחוז דרום

11

ערב גיבוש למתנדבי זק"א מרחב לכיש  -מחוז דרום

12

רצח בהוד השרון ,מטען שהוצמד לרכב התפוצץ .במקום הרוג
צילום  :אנשל בק
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ברכות ואיחולים
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אלקנה ויסנשטרן
מחוז ירושלים
להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב המסור

לרב שמחה שטטנר
צוות דרום
לרגל נישואי ביתו

כוס
תנחומים
כוס תנחומים
למתנדב המסור

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידיד הארגון

מר אברהם מיכאלי
ומשפחתו
לרגל נישואי הבן

ברכה מיוחדת

לחיים וינגרטן

ראש אגף מבצעים בזק"א

להולדת נכדתו הראשונה
יהי רצון שתזכו לרוב נחת
מתוך בריאות ,אושר וכל טוב
מאחלים
ההנהלה מפקדי מחוזות
המתנדבים

משה בן הרוש
קמב"צ שפלה
על פטירת אחיו ז"ל

זר תודות
למתנדב המסור

כוס תנחומים
למתנדב המסור

על היוזמה והארגון של ערכות שי לחג למתנדבי
זק"א ירושלים  -בית שמש  -ביתר עילית

ישראל גודלבסקי
מפקד זק"א שרון
בפטירת חמיו ז"ל

ראובן ראובן
בהערכה רבה
יהודה משי זהב
בן ציון אוירינג מאיר אקער
אברהם קאפ משה הולצמן
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יחידת זק"א אל-על להרגיש בבית בקייב

הסגל הבכיר של אל-על בראשות המנכ"ל מר אליעזר שקדי ביחד עם צוות זק"א אל-
על מלווים את המתפללים באומן חזרה לארץ

יו"ל ע"י

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

גמר
חתימה
טובה

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