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איש החסד
מר מאיר גורביץ
נבחר לשמש כנשיא זק"א

תחת הסלוגן "מתחברים באהבה" התכנסו השבוע מיטב אנשי
העסקים ומובילי דעת קהל בישראל לערב הצדעה והוקרה לארגון
זק"א כשבמעמדו נבחר איש העסקים מר מאיר גורביץ לשמש כנשיא
זק"א.

אחרי שלש שנים בהם שימש איש החסד הנגיד מר מיכאל מירילשוילי
כנשיא זק"א ,בהם הוא היה עמוד התווך של הארגון ,הצעיד וקידם את
זק"א כארגון בינלאומי רב פעלים ,גרס מר מירילשוילי שלמען תועלת
הארגון ,כדאי כל שלש שנים להכתיר מחדש איש ראוי לשמש כנשיא
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הארגון למען פיתוחו ,קידומו ומינופו.
אחרי מחשבה רבה פגישות ושיחות רבות עם חברי נשיאות זק"א,
בחר מר מירילשוילי את מי ששימש עד כה כסגנו ,מר מאיר גורביץ
כראוי לשמש אחריו כנשיא ארגון זק"א.
באירוע המרשים שהתקיים בבית משפחת גורביץ שבסביון ,התכנסו
סלתה ושמנה של הציבוריות הישראלית ,ידידי ארגון זק"א .בהם:
האלוף דני יתום ,ראש המוסד לשעבר .השופט בדימוס ד"ר אליהו
וינוגרד ,פרופ' עמנואל טרכטנברג ,אלעזר שקדי ,מנכ"ל אל על.
האלוף אלעזר שטרן .פרופ' אבי ביצור .יו"ר קרן שמרוק אריה עובדיה.
יו"ר דירקטוריון אל על עמיקם כהן ,שלמה כהן ,נשיא לשכת המבקרים
הפנימיים .עו"ד גדעון פישר .איציק מיכאלי .חיים יעקב ליבוביץ .משה
שתיל .יצחק גורן .עו"ד מרדכי ציבין .ועוד.
כשבמהלך קוקטייל עשיר מסביב לבריכה הציגו והדגימו צוות 'חוד
החנית' של יחידת הצוללים של זק"א ,תרגיל חי במשימה מיוחדת
של איתור וחיפוש נעדרים בתנאי ראות אפסית ,בדימוי של חיפוש
במים עכורים .הצוללים שעיניהם כוסו בבד שחור סרקו את שטח
הבריכה ותוך זמן קצר הצליחו לאתר ולשלוף את החפצים המסומנים
שהושלכו לעומק המים .כמו כן תרגלו הצוללים שימוש במכשיר
'סקוטר' לחתירה מהירה במים.
עם סיום התרגיל התכנסו האורחים בסלון המרווח של הבית לארוחת
ערב מפוארת ,כשבמהלכו עירב את האווירה הזמר ארקדי דוכין
במופע פסנתר ייחודי של שירי ארץ ישראל.
את הערב פתח יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב ,בהודיה לכל אחד
ואחד מהמשתתפים ,הודה בשם אלפי מתנדבי זק"א לנשיא היוצא
מר מיכאל מירילשוילי על היותו אבן היסוד של הארגון בשנים
האחרונות" .היכולת הנדירה והייחודית של מתנדבי זק"א להיות
הנחשונים ולהגיע ראשונים לכל אירוע או אסון בקצה הארץ והעולם,
זה בזכותו של מר מירילשוילי" .יו"ר הארגון קידם בברכות חמות את
הנשיא הנכנס מר מאיר גורביץ" ,אלפי מתנדבי זק"א בארץ ובעולם
מאחוריך הנשיא ,להמשך קידומו של זק"א כארגון מקצועי לחילוץ
והצלה ומתן כבוד למת".
תוך כשהוא מזמין את הנשיא הנכנס מר מאיר גורביץ לעלות לבמה,
פתח הנשיא היוצא מר מיכאל מירילשוילי בדברי הודיה ושבח
להקב"ה על הזכות שנפלה בידיו לשמש בנשיאות ארגון המקדש
שם שמים בכל העולם כולו" ,מתנדבי זק"א הם לא רק החלוצים
של עם ישראל ,הם החיילים של הקב"ה העומדים ראשונים בחזית".
הודה למר גורביץ על הסכמתו לשמש כנשיא זק"א" ,רבות עקבתי
אחריך ואחרי פעלך וראוי הוא ארגון זק"א שאתה תשמש כנשיאו,
אינני פורש מארגון זק"א ,כל חיי אמשיך להיות חבר בארגון חשוב זה,
אמשיך לתמוך ולהיות מעורב בנעשה בארגון ,וכנשיא תקבל את כל
הגיבוי שלי ושל חברי".
בהתרגשות רבה הודה הנשיא הנכנס מר מאיר גורביץ על האמון
והכבוד שניתן לו לשמש כנשיא ארגון זק"א" .לשמש נשיא של ארגון
ששמו הולך מקצה העולם ועד קצהו ,זה מחייב .יחד עם צוות נבחר
של אנשי עסקים אשקיע בע"ה מאמצים וזמן כדי להצעיד את הארגון
החשוב הזה על דרך המלך ,ביסוסו ועצמאותו הכלכלית ,הרחבת
היקף הפעילות בארץ ובעולם ,מתן והעמדת כלים למתנדבים שיוכלו
להמשיך בעבודת הקודש".
בסיום דברי ברכתו העניקו למר גורביץ ,מר מיכאל מירילשוילי
הנשיא היוצא ,ויו"ר הארגון יהודה משי זהב ,מזכרת ייחודית ומרגשת
מעבודת הקודש של מתנדבי זק"א .טיל קאסם שנפל בקרית מלאכי
בעת מבצע 'עמוד ענן' והרג שלשה אנשים הי"ד שטופלו בכבוד המת
על ידי מתנדבי זק"א .ואמן מיוחד הפך את הטיל לעציץ ,במסר של
'וכתתו חרבותם לאיתים'.
את הערב הנחה בטוב טעם איש התקשורת מר גלעד עדין.
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איש החסד
הרה"ח רבי שלמה
אייזנבך זצ"ל
ממקימי ארגון זק"א
גמ"ח ניחום אבלים של זק"א
יקרא מהיום 'חסדי שלמה' להנצחת זכרו
אבל כבד ירד על ארגון זק"א עם היוודע דבר פטירתו של
הרה"ח רבי שלמה אייזנבך זצ"ל שהיה ממקימי וממייסדי
ארגון זק"א – חסד של אמת ,עיצב את דמות הארגון והיה
ממכווני דרכו כל השנים בפעילותם הברוכה והחשובה
בזיהוי חללים והבאתם לקבורה.
בצער רב ובלב מורתח ויגון קודר קיבלו אלפי מתנדבי זק"א
ביום רביעי כ"ט מר-חשוון את הידיעה המרה על פטירתו
של פטרון וממייסדי הארגון ,בגיל  76לאחר סבל של מחלה
ויסורים' ,ר' שלוימה' כפי שכונה בפי כל ,היה איש החסד

והמעש שעסק יותר מיובל שנים למען כבוד המת בגופו
ובממונו ,מראשי הלוחמים במסירות נפש אמיתית בניתוחי
מתים.
בפטירתו איבדה ירושלים את אחד מטובי בניה ועסקניה,
איש ירא אלוקים עדין נפש ואציל רוח ,איש שמסר נפשו
לכבודם ומנוחתם של נוחי נפש ,בהיותו מגדולי העושים
והפועלים במערכת הקודש למניעת ניתוחי מתים ,זכה
להוקרה והערכה מגדולי וצדיקי הדורות על עשייתו הנועזת
לטובת המוני בני ישראל ,קבע עיתים לתורה במשך עשרות
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בשנים ליד שריד בית מקדשנו הכותל המערבי בשעת
אשמורת הבוקר ,גומל טוב עם הבריות בהיותו כתובת
מרכזית לכל מר נפש.
נולד ביום ט"ו לחודש אייר שנת תרצ"ה בעיה"ק ירושלים
לאביו הנכבד הרה"ח ר' מרדכי אייזנבך זצ"ל ,ולאמו
הצדקנית מרת שרה בתו של המקובל לתהילה הגה"צ רבי
יוסף הופמן זצ"ל ,על ברכו זכה לגדול ולקבל ממנו מלוא
חפניים ברכה בתורה וביראת שמים.
בצעירותו למד בת"ת וישיבת 'עץ חיים' והיה מטובי ויקירי
התלמידים ,במשך תקופה אף למד תורה מפי רבו הגה"צ
רבי חייקל מילצקי זצ"ל בביתו שבשכונת בתי ברוידא
בירושלים.
בהגיעו לפרקו נשא את בתו של הרה"ח המפואר רבי שמואל
אשר קליין זצ"ל ויחד עם רעייתו הכבודה הקים את ביתו
המפואר בהשתיתו את יסודותיו על אדני התורה והיראה.
עוד מהיותו בגיל צעיר התמסר רבות לטובת הבאתם לקבורה
של גלמודים ומתי מצווה ,כאשר בפעילות נועזת ובמסירות
נפש פעל במצווה קדושה על אף כל הקושי שהיה כרוך
בכך .יחד עם זאת התמסר בכל לבו ונפשו בעקביות נאמנה
למנוע ניתוחי מתים וחילול כבודם ,בהיותו נכון ודרוך לפעול

בתחום זה בכל שעות היממה.
בפעילותו הרבה להצלת מתי ישראל עמד לימינו של הגה"צ
רבי רפאל סולובייציק זצ"ל שעמד בראש 'הועד להגנת כבוד
האדם' ,וברבות השנים בעקבות פעילותו המסורה והנאמנה
אף זכה להערכה רבה אצל גורמי השלטון ,כאשר את מעמדו
המיוחד ניצל לפעול לטובתם של אנשים שנקלעו למצוקה.
במלחמות 'ששת הימים' ו'יום הכיפורים' ,התנדב מרצונו
לסייע בטיפול באיתור וזיהוי חללי צה"ל שנהרגו במלחמות,
ימים רבים העביר בחזיתות הדרום והצפון ,עד גמר מלאכת
הקודש.
עם התחלת הפיגועים הקשים בתקופת האינתיפאדה,
היה ממקימי וממייסדי ארגון זק"א ,ליווה את הארגון על
כל צעד ושעל ,דאג לכל צרכי הארגון ,ציודים ותשתיות ,את
האמבולנס הראשון של זק"א רכש ר' שלוימה על חשבונו
הפרטי לטובת הארגון .כחייל במערכה היה מהראשונים
שהתייצבו בפיגועים הקשים בעבודת הקודש של 'כבוד
המת' ,כמו גם באלפי אירועים של מוות בלתי טבעי
ברחבי הארץ ,בימים ובשעות מסביב לשעון .הן בשמחות
משפחתיות והן בשבתות ,חגים ומועדות ,היה עוזב הכל
למען 'כבוד המת'.
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מתנדבי זק"א בפעילות שיא
במסגרת מבצע "עמוד ענן"
 250קסדות ,אפודי מגן וציוד רב של זק"א חולקו
למתנדבי זק"א במוקדים בכל חזית הדרום
בשבועות האחרונים התקבלה החלטה במטה ארגון זק"א בירושלים
להעביר ציוד לכל הסניפים באזור הדרום .לפני כחודשיים נערך
טקס חלוקת ציוד מיגון למפקדי זק"א מאזור הדרום בלשכת
הרב יעקב ליצמן ס.שר הבריאות בירושלים .בשבוע החולף לאחר
החיסולים בעזה צוידו מתנדבי זק"א דרום בציוד מיגון אישי ,קסדה
ואפוד כרמי .בנוסף במהלך כל השבוע ירדו מתנדבים מאזור המרכז
וירושלים דרומה לתת גיבוי לצוותים הפועלים בשגרה.
ביום חמישי שעבר בשעות הבוקר התקבל הדיווח ממוקד זק"א על
פגיעה בבניין מגורים בקרית מלאכי המתנדבים עם ציוד המיגון
נכנסו לפעולה בזירת האסון .לאחר שהסתיים הטיפול בפצועים
טיפלו בגופות ההרוגים ובאיסוף הממצאים הרבים במשך למעלה
משלוש שעות עם הפסקות למרחב המקום בזמן שנשמע צבע
אדום.
במהלך כל השבוע האחרון פעלו מאות מתנדבי זק"א בכל זירות
נפילות הטילים בדרום וטיפלו בעשרות פצועים ומאות נפגעי חרדה.
המתנדבים הוזנקו בזמן אמת לאחר כל פגיעה ישירה עם נפגעים.
ר' חיים וינגרטן ראש אג"מ זק"א .אמר " אנו נערכים למערכה ארוכה
עם ציוד נוסף ועם מתנדבים נוספים ממרכז הארץ שיבאו לדרום
לתת גיבוי לצוותים של הדרום .תושבי ישראל נמצאים במציאות
כואבת מאוד כאשר כל אזרחי הדרום תחת אש ובכל שניה יכול
להתרחש האסון הבא" והוסיף "לנו כארגון יש חשיבות עליונה
שמתנדב שעוזב את משפחתו בשעה הכי קשה והולך להציל ולסייע
לנפגעים אחרים ,יוכל לחזור לביתו בשלום"
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

וישלח יעקוב מלאכים

(וישלח לב-א)

ויצו יעקב את המלאכים לאמר בדברכם אליו בשמי וקראתם לו "אדון"  ,כי מלך
הוא בשעיר ועלי לכבדו ,ואמרתם אליו כה אמר אחיך יעקב עשרים שנה עבדתי
את לבן הארמי בכל כוחי ויתן לי ה’ עושר וכבוד ואם אמנם רמני לבן ויחלף את
משכרתי מאה פעמים ,בכל זאת לא חסר מרכושי דבר כי ראה ה’ את יגיע כפי
ויושיעני .ועתה אנכי הולך אל אבי ואמי לראות את שלומם ,ואשלחה להגיד לך
אדוני לאמר אל נא תאמר ברכת יצחק אבי העשירה אותי! ולא תקצוף עלי ולא
תעשה עמדי רעה! ויען עשו את מלאכי יעקב בגאוה ובוז לאמר הלא שמעתי
אשר עשה יעקב ללבן דודו ,כי לקח את בנותיו וינהגן כשבויות חרב ויקח את
כל רכושו ויברח ולא זכר את החסד אשר עשה לבן עמו כי גדלו וירוממהו וייטב
עמו על כן אנכי הולך לקראת יעקב ונקמתי ממנו את נקמתי ואת נקמת לבן
אחי אמי! וישובו המלאכים אל יעקב ויאמרו לו באנו אל האיש אשר אמרת
אחיך הוא ונדבר אליו ככל אשר צויתנו ונשמע את דבריו הקשים אשר ענה
אותנו ,כי לא כאח יתהלך אתך ,כי אם כעשו הרשע השואף לשפוך דם נקיים
כי אסף אליו ארבע מאות איש כולם גיבורים והולך לקראתך .ויצר ליעקב מאד
פן יהרג במלחמתו עם עשו את אחד מאנשיו ויתפלל אל ה’ לאמר אמנם ה’
אלהי הבטחני לאמר היטיב איטיב עמך ושמרתיך בכל אשר תך אולם שנים
רבות עברו מהעת ההיא ומי יודע אם לא חטאתי נגדך ואת הרע בעני עשיתי?
והיה בקום עלי עשו ,ונתתי בידיו לעשות עמדי כטוב בעיניו על כן אנכי מתחנן
אליך ה’ עשה נא עמדי חסד חנם וחשכת את עשו מהלחם בי ומשפך דם!...
וישמע ה’ את קול תפילת יעקב וישלח ארבעת אלפים רבוא מלאכים לקראת

עשו ויהיו בעיניו כאנשי חיל מלובשים בגדי ברזל ורוכבים על סוסים אבירים
ויושבים במרכבות יפות ...ויחרד עשו ויבהל .יעקב אבינו ידע שעשיו לא סולח
לו ורצה לדעת מה מצבו .אך יעקב אבינו לא שכח את המימרא בפרקי אבות
"תיתרחק משכן רע ואל תיתקרב לרשע" ידע יעקב אבינו שאחיו עשיו רשע
מרושע וחכם גדול ברישעתו וסירב לשלוח אליו שליחים שמע יצרף אותם
למחנה שלו לכן החליט יעקב אבינו לשלוח אליו מלאכים ממש שהוא ברא
אותם מהמיצוות והמרשים הטובים וגם הוא בחר אותם מהטובים בותר שלח לו
חטיבה מוברחת של מלאכים של ממש הינה הגיעו אל עשיו המלאכים תפסו
אותו בפינה שהוא לבד והחלו להרביץ בו מכות נימרצות וקשות ועשו נילחץ
וצעק וראה כבר את המוות מול העיניים וצעק מה אתם רוצים אני הנכד של
אברהם וציפה שזה יזעזע אותם ענן זכותו של אברהם אך ניסיונו כשל והם
המשיכו להרביץ בו וזעק עיזבו אותי אני הבן של יצחק והם עונים לו אז מה
שאתה בנו ומכים בו עד זוב דם וזעק זעקה אחרונה אני אח של יעקב ופתאום
ניפסקה הקטטה ועשיו נשם לרווחה מגועל בדם והם החלו לבקש ממנו סליחה
לנקות אותו ולהתחנן סליחה מכבודו לא ידענו שאתה אח של יעקב בבקשה
אל תספר לו של יקפיד עלינו ומהפחד שפחדו עשיו הזדעזע מהתגובה ואמר
בליבו מה אחי יעקב כך בנה לו שם בעולם ויותר מאברהם ויצחק ואך אני לא
שמעתי עליו מענין מה קרה איתו ונכנס לעשיו פחד מיעקב לכן כשפגש את
יעקב חיבק אותו ונשטח לפניו ולא כמו שהבטיח לשליחיו שהוא יהרוג אותו וכך
הצליח יעקב ע"י חטיבת מלאכיו לנטרל את התלהבות עשיו.

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

קבר שאינו שלו
באופן עקרוני אסור לפי ההלכה להוציא נפטר מקברו אלא רק במקרים
מיוחדים.
אחד המקרים הוא כאשר נפטר נקבר בקרקע השייכת לאדם אחר או בקבר השייך
לאדם אחר .
להלן מספר מקורות :
.1במסכת סנהדרין מ"ז ע"ב נאמר ":קבר הנמצא מותר לפנותו ,פינהו מקומו טהור
ומותר בהנאה",
ופרש רש"י  ":כגון שהוא חדש ויודע בעל השדה שלא ציוה לעולם לקברו שם
ובגזילה נקבר שם"
.2בית יוסף יורה דעה סימן שסד
"קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה קבר הידוע אסור
לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה ופירש רש"י קבר הנמצא .וכגון שהוא חדש
ויודע בעל השדה ש לא צוה מעולם לקברו שם ובגזילה נקבר שם":
.4ברכי יוסף יורה דעה סימן שסג :
"ואתה תחזה את המאור הגדול הרב מהר"ר יחיאל באסן בתשובותיו סימן כ"א,
שנשאל על מי שקנה מערה אחת בכסף מלא ,ככל אשר עושים מעשים בכל יום
בקושטנדינה ,ואין הצבור מוחים ,והקנייה קיימת לאחוזת קבר לקונה ,ויקר מקרהו
של קונה המערה הנז' שקברו שם מת אחד בטעות הקבר{נ}ים בחושבם שאותה
מערה היתה לו ,ושאלו להרב הנז' אם מותר לפנות המת ממערת הקונה הנז'
ולקוברו במקום אחר ,והשיב הרב כלשון הזה :לא אסרו לפנות מת שנקבר בשדה
אחר בבלי דעת בעלים ,כנדון דידן ,כיון שנהגו למכור ולקנות ואין טובי העיר מוחים
זכה כל אחד במה שקנה ,והרי הוא כבעל השדה ,ואמרו קבר הנמצא מותר לפנותו,
ופירש"י שהוא חדש ויודע בעל השדה שלא ציוה מעולם לקוברו שם ובגזלה נקבר
שם ,וכן פסקו כל הפוסקים ,אין חולק בחלק זה ,בשנודע ודאי שנקבר שלא ברשות
בעל השדה  -שמותר לפנותו .וזה ברור מאד .עכ"ל.
.5שו"ת שבות יעקב חלק א סימן פז :
"וראיה דהנקבר שלא ברשות אין לו חזקה ויש לפנותו כדאיתא להדיא /במס'
סנהדרין /פ' נגמר הדין קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה
ופרש"י כיון שבגזילה נקבר שם שלא ברשות בעלים וכן אמרינן בב"ב פ' יש נוחלין

נמצא צדיק קבור בקבורה שאינו שלו ע"ש וכ"ש
אלו שנקברו שלא ברשות ב"ד ושלא ברשות בעלים
דיש לפנותם כדי שלא לעבור בכל שעה להיות מונח
בקבר שאסור בהנאה".
.6שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רמ :
"קבר אביהם והקבר הסמוך הכינו בעד אמם שלאחר מיתתה תקבר שם שכן הוא
מנהג המקום שחושבים זה ליותר כבוד כשנקברה האשה אצל בעלה ואירע אחר
זמן שהגבאים מכרו לאיש אחר אותו הקבר שקנו עבור אמם ונקבר שם וגם הקבר
שאחר קבר זה קברו שם איזה איש ונמצא שאף אם יתבעו שיפנו את האיש שקברו
שם בקברם שקנו שהוא כדינא משום שהוא קבר גזול שצריך לפנותו",
.7שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רלז :
"והרמב"ם פי"ד מאבל הט"ו שכתב שלתוך שדהו מפנהו אפילו ממכובד לבזוי הוא
ענין אחר דהוא כשמונח בקבר שאינו שלו אף באופן שבעל השדה אינו מקפיד
רשאים לפנותו לשדהו כדי שלא יהיה קבור בקבר שאינו שלו שהוא קפידא גדולה
כמפורש בב"ב דף קי"ב גבי אלעזר בן אהרן דאם זבין מיזבן והיתה חוזרת השדה
ביובל ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו אף שודאי כל אדם לא היה מקפיד ע"ז
שאלעזר כהן גדול קבור בשדהו",
.10שו"ת שבט הלוי חלק ג סימן קסז
"נשאלתי היום  -בענין ב' מתים שנתחלפו בחדר המתים והוליכו את האחד למגדל
העמק בחשבם שהוא שייך שם ,ולבסוף נודע שהוא הבר מינן ששייך לעיר חדרה
וכבר נקבר במגדל העמק והיורשים תובעים להוציאו מקברו להביאו לחדרה לקוברו
שם וגם אישתו קבורה שם
 תשובה:להלכה אין שום ספק שמותר ומצוה להוציאו מקברו להביאו לתוך שלוע"פ המבואר יו"ד סי' ש"ס  -דלתוך שלו אפי ממכובד לבזוי מותר ,ומכל שכן דאיכא
גם טעמא להקבר ע"י אשתו ,ועוד נוסף לזה דהיה דרך טעות גמור וברור".
העולה מכל האמור כי מי שנקבר בקבר השייך לאדם אחר צריך לפנותו מקבר זה
ומהר ככל האפשר.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
מבצע "עמוד ענן" פעילות שטח

8

מבצע "עמוד ענן" פעילות הומניטרית ומיגון המתנדבים
צילום  :מנדי הכטמן

9

ערב ידידים למען זק"א "מתחברים באהבה"
צילום  :מנדי הכטמן

10

ערב ידידים למען זק"א "מתחברים באהבה"
צילום  :מנדי הכטמן

11

ערב ידידים למען זק"א "מתחברים באהבה"
צילום  :מנדי הכטמן

12

יחידת הצוללים בחיפושים אחר נעדר באגם יקו ם
צילום  :אילן ברזילי

תאונת עבודה ,פועל נפל מגובה ונהר ג
צילום  :אביגדור שטרן

13

תאונת עבודה ,מנוף שקרס באתר בניה בפתח תקוו ה
צילום  :בועז בן ארי

Sushigarden
סושי בר צמחוני

sushigarden

סושי בר צמחוני

הטבה מיוחדת למתנדבי אירגון זק"א

 15%הנחה על כל קניה
רח' ירמיהו  23ירושלים
14

תאונה קטלנית בין משאית לאוטובוס בכביש 6
צילום  :ליזר שלזינגר

תאונה קטלנית בין רכב פרטי ומסחרי בכניסה לטייב ה
צילום  :אסף ברזינגר לוגסי

15

תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג
מפגיעת רכבת בחדרה

תאונה קטלנית בכביש המנהרות
רוכב אופנוע נהר ג

צילום  :אהרן ברוך לביבוביץ

צילום  :ארלה ברנשטיין
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תאונה קטלנית ,הולכת רגל נהרגה מפגיעת אוטובוס בפתח תקוה

תאונה קטלנית ,נהג קולנועית נהרג בהתהפכות בירושלים
צילום  :יוסי בן דוד

תאונה קטלנית ,רוכב אופנים נהרג מפגיעת רכב בכביש ערד ים המלח

17

ח"ק ומתנדבי זק"א רוסיה התכנסו לסעודה כנהוג בט"ו בכסלו
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ברכות ואיחולים
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צוות מנהלה
לרגל הולדת בנו

צוות גוש דן
לרגל הולדת הנכד

דוד רוז

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

שמעון אטינגר
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אליהו ברנד
צוות ירושלים
לרגל אירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

בניצומות נין פורגס

צביקה שנהב
צוות צפון
לרגל אירוסי הבן

אברהם
אייזיקס
צוות לכיש

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ות ירושלים
לרגל הולדת הנכד

צוות ירושלים
לרגל הולדת הבת

ות עיירות
לרגל הולדת הנכד

צוחיים מילר

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ישראל סטפנסקי
צוות ירושלים
לרגל ארוסי הבת

חל סורק
לרגל ארוסי הנכד

משה נדה

יוצוסי דייטש

כוס תנחומים
למתנדב היקר

איציק קליינר מפתח תקוה
בפטירת אביו ז"ל

19

מדלית זהב

מדליית זהב מיוחדת הוענקה לנשיא זק"א הנכנס מר מאיר גורביץ הנכבד

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למפקד המסור
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

גיל ביסמוט הי"ו
לרגל הולדת הבן
בשעה טובה ומוצלחת
יהודה משי זהב
רבני הארגון
מפקדי מחוזות מתנדבים

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