בטאון מתנדבי זק"א | גליון  | 20.12.2012 | 202ז' טבת תשע"ג

אביו של הק' איציק אמסלם הי"ד
הדליק נר חנוכה
עם מתנדבי זק"א
בכבוד המת
העיקשות
משתלמת

מתנדבי זק"א
בתרגיל משותך
עם פיקוד העורף

עמוד 6

עמוד 5

ערב גיבוש והודיה
למתנדבי זק"א מחוז דרום
בדמייך חיי ...אך ורק אצל ארגון זק"א ומתנדביו אפשרי לחוות
אירועים הזויים בהם מעורבים שמחה ויגון גם יחדיו .ככזה היה
אירוע מסיבת חנוכה למתנדבי זק"א מחוז דרום שהתקיים ביום
.רביעי ,נר רביעי של חנוכה באולמי 'חוות הברון' שבאשקלון
מאות מתנדבי זק"א מחוז דרום ובני משפחותיהם התכנסו
לערב של גיבוש והודיה על פעילותם הענפה בימי מבצע 'עמוד
ענן' ,הן בהצלת חיים והן בטיפול ב'כבוד המת' .מתנדבי זק"א
היו הראשונים שאצו וחשו לזירות האירועים בהם נפלו הטילים,
מאזעקת 'צבע אדום' אחד למשנהו ותוך כדי סיכון עצמי
לפעמים תחת אש ממש ,טיפלו בפצועים ובנפגעי הלם כמו גם
לצערנו באירוע הקשה בקרית מלאכי בו נהרגו שלשה אנשים.
שבחים רבים הורעפו על ראשם של מתנדבי זק"א מפי גורמי
.החירום על מסירות נפשם ומקצועיותם הרבה
רגילים אנו לראות את מתנדבי זק"א רצים למקומות שמטבע
הדברים אנשים בורחים משם ,ואילולא תמיכת בני המשפחה
הרחבה ,הדבר היה בלתי אפשרי .ולכן החליטו בארגון זק"א
לקיים את הערב לכלל בני משפחת זק"א ,כי להם מגיע התודה
.והברכה
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מאות מתנדבים מבאר שבע ,אופקים ,שדרות ,נתיבות,
הפזורה הבדואית ,קרית מלאכי ,קרית גת ,אשקלון ,ניצנים,
אשדוד ,גן יבנה ועוד ,התכנסו באולם המפואר לארוחת ערב
חגיגית שנערכה בטוב טעם כיאה לימי החנוכה .במהלכו
ברכו את המתנדבים והביעו את תודתם של תושבי הדרום,
ראשי ורבני הערים הפרוסים במחוז דרום ,כמו גם ראשי ורבני
.הארגון
דקות מצמררות ומרטיטות היו כשדוד אמסלם אביו של איציק
אמסלם הי"ד שנהרג מנפילת הטיל בקרית מלאכי ,כובד
להדליק את נרות החנוכה ,בשברון לב בירך את ברכת 'שעשה
ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה' .ציבור המשתתפים
בכו יחד איתו כשאמר בדברי תודתו" :אמנם בני איציק הי"ד
לא זכה לנס ,אבל מודה אני לה' על הניסים והנפלאות שהוא
עושה עמנו בכל יום ויום" .בחיבוק של חיזוק ועידוד שרו עמו
הציבור את 'מעוז צור ישועתי' בניצוחו המרגש של 'זמר הבית'
.של זק"א שרוליק קלצקין
במהלך הערב העניקו מפקדי זק"א דרום לר' יהודה משי זהב
יו"ר הארגון תעודת מיוחד בה חתומים כל מתנדבי זק"א מחוז
דרום כהוקרה על התמיכה במתנדבים במהלך מבצע "עמוד
"ענן
מרנין ושובה לב היה לראות את מאות ילדי מתנדבי זק"א,
שמחים ועולזים למראה פעילות 'הקוסמים' בהופעה מיוחדת
לכבודם ,ובסיום הערב נסחבים עם כמות המתנות והממתקים
.שקבלו בערב המיוחד
תמיד חשנו וידענו שזק"א היא משפחה שהולכת אתך לאורך"
כל הדרך ,בתמיכה ובעידוד ל'עבודת הקודש' הקשה ,הערב
ידעו זאת גם בני המשפחה הרחבה שלנו" ,אמרו מתנדבי
זק"א שחזרו הביתה אחרי ערב ארוך ,עייפים אך מרוצים.
שבחים רבים הורעפו על הדובר והמפיק הבלתי נלאה מוטי
בוקצ'ין על ההפקה המרהיבה ,האווירה המשפחתית ,ובדאגה
.לכל פרט ופרט ולכל אחד מבני המשפחה
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התכנסות של ועד
רבני זק"א
ועד רבני זק"א בנשיאותו של הגאון הרב אביגדור נבנצאל
שליט"א התכנסה השבוע לישיבה מיוחדת יחד עם הנהלת
זק"א כדי לדון על כמה נושאים העומדים על הפרק.
בישיבה שהתקיימה בביתו של הרב נבנצאל ברובע היהודי
בעיר העתיקה בירושלים ,השתתפו :יו"ר ועד רבני זק"א
הרב יעקב רוז'ה ,הרב משה ראוכברגר ,הרב חיים דביר,
הרב יהושע הרשקוביץ ,יו"ר הארגון יהודה משי זהב ,מ"מ
מנכ"ל הארגון דב ויסנשטרן ,מזכיר ועד הרבנים הר"ר
מאיר אקר.
יו"ר הארגון יהודה משי זהב נתן סקירה על הנעשה
בארגון ,סיכם את פעילות המתנדבים במבצע 'עמוד
ענן' ,בחירת מר מאיר גורביץ כנשיאה החדש של הארגון,
קבלת החלטת הקבינט הכלכלי-חברתי לאיגום משאבים
לזק"א ,ופעילות הארגון בארץ ובעולם.

מזכיר ועד הרבנים ,הר"ר מאיר אקר העלה שורה של
שאלות הלכתיות אקוטיות ,המתבקשות מפעילות
המתנדבים ,הרבנים דנו ארוכות בשאלות ,והנחיות
מפורטות יוצאו בקרוב למתנדבים.
כמו כן הוחלט על הוצאת חוברת שבו ירוכזו כל ההלכות
הבסיסיות הנדרשות לידע של מתנדב זק"א ,החוברת
תשמש כבסיס לחלק ההלכתי הנלמד בקורסי זק"א – חסד
של אמת שתחייב כל מתנדב ומתנדב .יו"ר ועד הרבנים
הרב רוז'ה ירכז
את הנושאים
ויעבירם לעיונם
של חברי ועד
הרבנים לפני
ההוצאה לאור.
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מתנדבי זק"א בתרגיל
הרס של פיקוד העורף
כ 50-ממתנדבי זק"א בפיקודו של מפקד היחידות המיוחדות
בזק"א חיים אוטמזגין לקחו חלק באימון השנתי של יחידת
החילוץ הצבאית הארצית (יחצ"א) ,הסיירת של פיקוד העורף.
האימון הנחשב לאתגר חילוץ מורכב ומסובך נערך לאחר
שבתחילת השבוע פוצצו מהנדסי היחידה את בניין המכללה
הטכנולוגית בחולון ,מבנה בן  5קומות וגרמו לקריסתו על
מאות בובות המדמות לכודים.
שיתוף הפעולה בין הסיירת של פיקוד העורף
ומתנדבי זק"א החלה לפני כ 6-שנים ביוזמתו
של מפקד היחצ"א לשעבר תא"ל שלום בן אריה
שזיהה את רוח ההתנדבות והיכולת המקצועית
של מתנדבי זק"א בטיפול בחללי אסון ודאג
להכשרתם כמחלצים ושילובם לצד גדודי החילוץ
ביחצ"א.
את המסורת שהותיר בן אריה ,ממשיך אחריו
מפקד היחצ"א החדש אל"מ רמטין סבטין שהודה
למתנדבים על פעילותם המקצועית במסגרת
היחידה ועל ערכי ההתנדבות המלווה את
המתנדבים המהווים בסיס לאיכותה של היחידה

בפעולותיה בארץ ובעולם.
במהלך האימון תרגלו המתנדבים שימוש באמצעי איתור
וחילוץ מתקדמים ,רפואת חילוץ ,פעולות תיעוד ואיסוף נתוני
חלל מהזירה לצורך זיהוי החלל ,ועבודה משותפת לצד גדודי
החילוץ.

5

בכבוד המת
העיקשות משתלמת
לפעמים יש מצבים שהעיקשות משתלמת ואסור להשלים גם
כשנראה שאין מה לעשות ,בבחינת אפילו חרב חדה מונחת על צווארו
של אדם אל יתייאש מהרחמים,
ככזה היה הסיפור שהגיע ביום רביעי בלילה אל יו"ר זק"א יהודה
משי זהב ,על יהודי בשם דוד קוזניצוב ז"ל שנפטר במוסקבה ,האשה
והבן הנמצאים ברוסיה מתעקשים לשרוף את גופתו רח"ל ,והבן
אברך חסיד קרלין הגר בישראל ,מתנגד בתוקף .ולא רק זאת ,אלא
לפי המידע שהמשפחה ברוסיה מוסרת ,הרי הגופה כבר נשרפה
בבוקרו של יום רביעי .השאלה שהתעוררה ,האם לסמוך על המידע
שהמשפחה מוסרת ,או שזה חלק מהסחה כדי שהבן בישראל לא
יעשה צעדים נגד השריפה.
אחרי כמה שיחות דיבוב בין הבן בישראל לבין המשפחה ברוסיה ,הוא
הבין מתוך הדברים שאכן הגופה עדיין לא נשרפה ,אלא שהשריפה
נקבעה ליום חמישי שעה  12:00צהריים שעון מקומי .מפקד זק"א
רוסיה העסקן הנמרץ שייע דייטש נכנס לתמונה ,וגם אחרי שיחות
ממושכות עם בני המשפחה ברוסיה ,והצעתו למימון כל עלות
והוצאות הקבורה ,הם התעקשו על שריפת הגופה .גם אחרי שיחתו
של הרב אהרן גורביץ רב צבא רוסיה ,עם הבן ברוסיה ,הם לא היו
מוכנים לשנות את דעתם והם גם לא היו מוכנים לגלות באיזה 'מורג'
(בית לוויות) נמצאת הגופה.
בשלב זה הוחלט בזק"א על הטסתו של הבן מישראל בדחיפות מיד
בבוקרו של יום חמישי למוסקבה ,ובמקביל להגיש בקשת צו מניעה
בבית המשפט במוסקבה ,לפחות עד שיתקיים דיון בנוכחות הבן
מישראל.
המשפחה ברוסיה התבקשה שיואילו בטובם להמתין לבן מישראל
שינחת ביום חמישי שעה ,12:00 :כי גם הוא רוצה להיות כביכול נוכח
ב'טכס שריפת הגופה'.
הבן בישראל שהוא חסיד קרלין ,קיבל את ברכת האדמו"ר למהלך,

ואז התברר שאין לו 'דרכון' ,בהתערבות לשכת שר הפנים הרב אלי
ישי ,סודר לו 'דרכון' בשדה התעופה בנתב"ג.
ואז קרה הלא יאומן ,המשפחה ברוסיה נלחצה מהגעת הבן מישראל,
והודיעו שהם מוותרים על שריפת גופת אביהם ,בתנאי שעד שעה:
' 12:00חברה קדישא' יוציאו את הגופה ממקום המשרפה ,יטפלו בכל
ההלוויה והקבורה ,וגם יסיעו את בני המשפחה הלוך ושוב.
צוות זק"א רוסיה נכנס לפעולה מיידית ,החל משעות הבוקר
המוקדמות ,בכדי לטפל בכל הפרוצדורה המורכב ,שחרור הגופה
מה'מורג' ,צוות נוסף נשלח לאסוף את בני המשפחה ,ונסיעה לשדה
התעופה לאסוף את הבן המגיע מישראל.
ואכן בשעות אחר הצהריים התקיימה הלוויה כדת וכדין בהשתתפות
ובהתאחדות של כל בני המשפחה ,וצוות מתנדבי זק"א רוסיה בקור
של מינוס  20מעלות.
זכה האב להבאה לקבר ישראל כדת וכדין ,זכה הבן להשתתף בהלוויית
אביו ,זכתה המשפחה להתאחד לאחר שנים רבות וזכו בזק"א להציל
עוד יהודי בקצה העולם מלשרוף את גופתו.
סיפור מפעים זה ,בא בהמשך למקרה נוסף שקרה במוסקבה יום
קודם ,כאשר בהשגחה פרטית נודע על אישה ערירית וגלמודה
שנפטרה לפני כשבוע .הרשויות העבירו את גופתה ל'מורג' של
גלמודים ,ומשם לשריפה רח"ל.
צוות זק"א רוסיה נכנס לפעולה מיידית ואינטנסיבית ,רבה של רוסיה
הגר"ב לאזאר ,העומד בראש החברה קדישא המרכזי במוסקבה ,שיגר
מכתבי בקשה למשרדים שונים ובדרך נס ,הצליחו בדקה האחרונה,
לקבל את הגופה ולקבורה כדת וכדין.
שמה ושם אביה הועברו לביהכנ"ס המרכזי "מארינה רושצ'ה"
במוסקבה ,שם יתפללו ,יאמרו קדיש וידליקו נר נשמה  -לעילוי
נשמתה במשך השנה הקרובה.
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"גילינו את הילד היהודי,
ומיד בודדנו את גופתו"
מתנדבי 'חסד של אמת' מספרים" :גופות של ילדים היו מוטלות
בכיתה שהרצפה שלה נראתה כמו בריכה של דם" • "אימו של נוח
פוזנר בן ה 6-עזרה לנו בזיהוי גופתו"
"קבלנו הודעה על רצח המוני בבית-ספר .זה אמנם בית-
ספר לא יהודי ,אבל ידוע שהרבה ילדים יהודים לומדים
בבתי ספר ממלכתיים ,אז מיהרנו לזירת הרצח" ,מספר
ג'ייקוב נובקס ,מתנדב בארגון 'חסד של אמת' במדינת
קונטיקט ,שהגיע ביום שישי אל בית הספר 'סנדי הוק'
שבעיירה ניוטאון ,מיד לאחר הדיווח על הטבח המחריד
שהתחולל בו  -במהלכו נרצחו  27בני אדם ,מתוכם 20
ילדים ,כולם תלמידי כיתה א' בגילאי שש עד שבע ,ושש
מעובדות בית הספר.
"היתה שם אנדרלמוסיה נוראה .אי-אפשר לתאר את מה
שהלך שם .גופות של ילדים מוטלות בכיתה שהרצפה
שלה נראתה כמו בריכת דם ,הורים היסטריים ,ילדים
מבוהלים .אבל לשבחם של השלטונות יאמר שלמרות
הפאניקה והבלבול ,הם השתלטו מהר מאוד על המקרה,
מיינו את הפצועים ואת המתים והחלו עוד במקום בזיהוי
שמות הילדים.
"אנחנו מיהרנו להתחקות אחר שמות הנרצחים ,וגילינו
מיד את שמו של ילד יהודי בן  - 6נח פוזנר ז"ל .מיד בודדנו
את גופתו .אימו ,שהגיעה לזירת הטבח ,עזרה לנו בזיהוי
גופתו ,ומיד דאגנו למנוע בזיון המת .האמא ,כמובן,
היתה היסטרית .ניסינו לעזור לה .שתי בנות נוספות שלה
לומדות אף הן בבית הספר ,אך בדרך נס ניצלו" ,מספר
נובקס.
חברים מהקהילה היהודית בקונטיקט שהו עם המשפחה
במהלך השבת .מועד הלוויה של נוח נקבע ראשון מבין
הנרצחים והיא תתקיים היום ,יום ראשון.

הוריהם של הילדים שנהרגו בטבח העידו ,כי בחרו לגדל
את ילדיהם בעיירה השקטה בקונטיקט ,על מנת להעניק
להם חיים טובים ובטוחים .כך ,למשל ,משפחתו של נח
פוזנר החליטה לעקור מברוקלין שבניו-יורק ,רובע בו
מתרחשים אירועים פליליים רבים ,לקונטיקט השקטה -
בדיוק מסיבה זו.
"הם עזבו את ניו יורק בשביל הביטחון והחינוך" ,סיפר
דודו של נח ,ארתור פוזנר ,לעיתון 'ניוזדיי' .לדבריו ,אחיינו
היה "מאוד מאוד בוגר ,כשהייתי בגילו לא הייתי כזה .הוא
גודל לתפארת והיה מאוד חכם".
פוזנר סיפר כי לאחיינו יש אחות תאומה בגילו ,ואחות
נוספת בת  ,8אשר למדו שתיהן בבית הספר.
בתוך כך ,בעוד ארצות-הברית כולה מתאבלת על קורבנות
הטבח המחריד ,פרסם אביו של הרוצח  -אדם לנזה,
הודעה לעיתונות" :אנו מזדהים עם המשפחות והחברים
שאיבדו את אהוביהם ,ועם כל מי שנפגע באירוע.
משפחתנו מתאבלת יחד עם כל מי שהושפע מהטרגדיה
הנוראה הזאת .אין מילים שיכולות לתאר כמה אנו שבורי
לב.
"בשלב זה אנו מתקשים להאמין למה שאירע .אנחנו
מנסים למצוא את התשובות לכל השאלות  -שאותן גם
אנחנו שואלים .כרגע אנחנו משתפים פעולה באופן מלא
עם רשויות אכיפת החוק ,וכך גם נמשיך לפעול .כמו רבים
מכם  -גם אנחנו עצובים מאוד ,אך מנסים למצוא היגיון
בדברים שקרו".
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טרגדיה בירושלים:

פעוט נחנק למוות משקית ניילון
טרגדיה :בן שבעה חודשים נחנק למוות בעת ששיחק
בשקית ניילון בביתו בשכונת גבעת שאול בירושלים
• בדיקה ראשונית :המטפלת לא שמה לב ,כי חשבה
שהתינוק נרדם
טרגדיה בירושלים :תינוק בן שבעה חודשים נחנק היום
(ג) בשעות אחר הצהריים משקית ניילון בביתו ,ברחוב
ניסנבוים בשכונת גבעת שאול .מבדיקה ראשונית
התברר כי המטפלת לא שמה לב ,כי היא חשבה
שהתינוק נרדם.
חובשים מתנדבים שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות

החייאה  -אך למרבה הצער ,ללא הצלחה .רופא וניידת
טיפול נמרץ שהגיעו לזירה  -נאלצו לקבוע את מותו.
צוות מתנדבי זק"א בפיקודו של קמב"צ ירושלים מאיר
אקר טיפל באירוע בכבוד המת בפינוי ובקבורת הגופה
בכבוד.
מוקדם יותר  -בשעות הצהריים  -נמצא בן שבעה
חודשים במיטתו ברחוב רבי עקיבא בבני-ברק כשהוא
מחוסר הכרה .לאחר פעולות החייאה הוא פונה בניידת
טיפול נמרץ לבית החולים 'מעיני הישועה'  -שם נקבע
מותו.

יצאו לטייל במדבר
כשיש סכנת שטפונות
במוקד החירום  1220של זק"א התקבל ביום ג'
אחר הצהריים דיווח מבחור ישיבה ,תושב ירושלים,
שסיפר כי יצא לטייל עם שלושה חברים בנחל
אשלים במדבר יהודה ,ליד מצדה ושהם איבדו את
דרכם.
לאחר שזמן רדת החשיכה התקרב ,והמטיילים עדיין
לא הגיעו לסוף המסלול ,התפצלה הקבוצה לשניים
 אך הם טעו בדרכם ,ללא איתור נקודת יציאה.מוקד החירום של זק"א יצר קשר עם יחידת חילוץ
ערד ,שיצאה לחלץ את המטיילים.

חיים ויינגרטן ,ראש אגף המבצעים בזק"א ,ומבקש
מציבור המטיילים להיצמד להוראות הבטיחות" .אין
לטייל באזורים ובזמנים המועדים לשטפונות .יש
לקחת מפה ואמצעי זיהוי .אסור להיכנס למסלול
ארוך בחורף לאחר השעה  8:00בבוקר ,ובמקרה
חירום להישאר ביחד ולהתקשר למוקד ."1220
כשעה וחצי לאחר תחילת החיפושים ובסיוע יחידת
החילוץ ערבה איתרו  2מטיילים כשהם ללא ביגוד
מתאים וכעבור חצי שעה נוספת אותרו  2מטיילים
נוספים כשהם קפואים אך מרוצים.

8

פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא
עמד איש אתו ((ויגש מה-א)
ועד אז לא רצה יוסף להתוודע אל אחיו שהיה חושש שמא
יהרגוהו כדי שלא יתביישו אבל עכשיו ששמע שהם מתכוונים
להרוס עיר אמר יוסף ,מוטב שאיהרג ובלבד שלא תיחרב עיר
שלמה כי עכשיו שהם זועמים כ"כ לא איפטר מהם ע’’י זה שאתן
להם את בנימין ועוד על פי מה שכתבנו בפרשת מקץ שכל
המהומה הזאת לא עשה יוסף כדי לצער את אחיו או להניקם
מהם ח"ו אלא לבון אם הם אוהבים אותו כי לפי ההנהגה שלהם
עם בנימין למד על עצמו שראה עד כמה משתדל יהודה לטובת
בנימין ושם נפשו בכפו כדי להצילו אז ידע שיש להם לב טוב
כלפי בני רחל ,ולכן החליט להתוודע אליהם .ויש אומרים שירד
מלאך בדמותו של יוסף והוא שגרם להם את כל הצער הזה.
כדי שצער זה יהיה להם כפרה על מכירת יוסף .הוציאו כל איש
מעלי ר"ל שהיו שם הרבה מצרים ומאשני פרעה ,וכולם ביקשו
ממנו לחון את בנימין בשומעם את דברי יהודה שהסביר כי אביו
עלול למות מחמת צער וכך נפלו כל אותם האנשים לרגלי יוסף

וכל אחד הפציר בו מצד אחר עד שלא היה יכול יוסף לסבול
האנשים שהיו שם ולכן דבר אל עבדיו בכעס שיוציאו כל איש זר
מעליו כי לא רצה לבייש את אחיו .ולא רצה להודיע להם פתאום
שהוא יוסף כי בוודאי היו מתים מרוב צער .וכך הזהירו חז"ל
שאם אדם היה נעדר מביתו זמן רב ,אסור לו להופיע פתאום
בביתו ,שהוא יכול לסכן בזה נפשות בני ביתו בראותם אותו בליל
שיתכוננו לכך .לכן התחיל יוסף בדברים לאמר זה שאמרתם
שאחיו של בנימין מת האם זה בטוח או לא .אמרו השבטים
כן אדוני הוא מת .אמר להם יוסף כיצד אתם מדברים שקרים
והרי מכרתם אותו ,אם כן מהיכן אתם יודעים שהוא מת ואני
קניתי אותו כעבד ועכשיו אקרא אותו והתחיל לקרוא בקול גדול
יוסף בן יעקב בא לכאן! יוסף בן יעקב בא לכאן ודבר עם אחיך!
והשבטים התחילו להסתכל לכל ד’ הרוחות לראות בואו וכשראה
יוסף שדעתם נחה קצת אמר להם לאן אתם מסתכלים שם אני
יוסף אחיכם האמיתי העוד אבי חי?

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

חובת קבורה של אבר מן החי
א.במסכת כתובות דף (כ' ב') נאמר ":אמר רבי חנינא :מתוך שהנשים
קוברות שם נפליהן ומוכי שחין זרועותיהם" וכן במדרש רבה (בחוקותי
פרשה לז)נאמר " :יפתח היה נישול איברים איברים ונקבר במקומות הרבה,
הה"ד וימת יפתח ויקבר בערי גלעד (שופטים יב ,ז) .בעיר גלעד אין כתיב
כאן אלא "בערי גלעד" ,מלמד שהיה איבר נישול ממנו כאן ונקבר במקומו
ואיבר נישול ממנו במקום אחר ונקבר במקומו".
ממקורות אלה ניתן לכאורה להוכיח כי יש חובה לקבור אבר מן החי כמו
שעשו ליפתח.
ב .שו"ת נודע ביהודה (תנינא  -יורה דעה סימן רט)נשאל :
"כהן שנחתכו רגליו ויש עליהם בשר באופן שמטמאים אם הכהן רשאי
להחזיקם אצלו שהוא נושא אותם להראות אשר נעשה בו למען יכמרו
רחמים עליו .לא ידעתי בזה ספק שבודאי אסור לו כמפורש בנזיר דף מ"ג
ע"ב שאין הכהן מיטמא לאבר מן החי של אביו ומהי תיתי יטמא לאבר של
עצמו.
וסיים שם ":אבל באמ"ה שאין שם מצוה של קבורה ומה שקוברין האברים
הוא להציל מן הטומאה .פשיטא שאין שום היתר כלל ואברי עצמו ואברי
איש זר דין אחד להם שאין הכהן רשאי ליטמא להם".
וכן בשו"ת שבות יעקב (חלק ב סימן קא) " :אינו מחוייב לקברם אבל מ"מ
צריך ליתן בחדר א' שלא יכנסו שם הכהנים ויטמאו בו כי אבר מן החי
מטמא" .
ג .ובשו"ת ציץ אליעזר (חלק י סימן כה פרק ח)דן בשאלה זו :
שאלוני הרופאים שומעי לקחי אם יש חיוב לקבור אבר שחותכים מן החי,
ואיך עליהם לנהוג בזה בבצעם ניתוח כזה( .א) והנה לא מצינו מפורש מזה
בגמ' וברמב"ם ושו"ע ,ולכאורה הדעת נותנת לומר שאין חיוב קבורה באבר
הפורש מן החי ,דהרי הגמ' בסנהדרין ד' מ"ז נו"נ בטעמא דמצות קבורה
אי משום כפרה ואי משום בזיונא ,והרי באבר הפורש ונחתך מן החי בודאי
לא שייך טעמא שיקברוהו משום כפרה דהאדם עודנו בחיים ,וממילא מוכח
דליכא בזה גם טעמא דמשום בזיונא",
וסיים שם ":ההלכה היוצאת לנו בזה הוא( :א) אין מצות קבורה באבר הפורש

ונחתך מאדם חי (ב) יש אבל לקוברו אי משום
מנהגא (ויעוין בגה"ח פט"ז ממנהג ירושת"ו)
ואי משום כדי שלא יבואו כהנים ליטמא בו
(ג) בשעת צורך מיוחד יש להתיר גם להצניעו
בחדר מיוחד( ,ד) מותר ליהנות מאבר הפורש מן החי ומותר לרופאים
להתלמד עליו דרכי רפואה .וכמובן לא להשליכו לאחר מיכן בבזיון אלא
להצניעו או לקוברו".
ד .ושו"ת מנחת יצחק (חלק ד סימן צח) מזכיר כי יש אנשים ,שמשום
מה,חוששים לקנות קבר בחיים כדי לקבור אבר מן החי וכתב על זה :
"להלכה ,גם דעת הנוב"י ,צריך קבורה ,להציל מן הטומאה ,ומ"מ אם אדם
זה ,באמת חושש לסכנה ,אפשר להקל ,אבל אין להעיר אותו על זה ,כי
שומר מצוה לא ידע דבר רע ,וכן ראיתי בספר גשר החיים (פרק ט"ז ב -
ב) ,שכתב דברוב המקומות לא קפדו על זה " ,דשומר מצוה וגו' ,ובעיה"ק
ירושלים ,נהגו לקבור את האבר בחיים ,ובטהרה כנזכר שם",
בספר דרכי חסד (לרב אושפאל עמוד עט) כתב":יש שחוששים לקבור אבר
מן החי מפני הסכנה .אך כבר נהגו מקדם דנא לקבור את אבר מן החי"
הלכה למעשה :
 .1אבר מן החי חייב בקבורה כדי להציל את הכהנים מטמאה.ולכן יש לקבור
רק אבר שמטמא .דהיינו ,שיש בו עצם .אבל אבר או חלקי אבר שאין בו
עצם ,אינו מטמא אם הוא מן החי ואינו טעון קבורה.
 .2יש נוהגים במקרה זה לקנות לעצמם קבר מחיים וקוברים בו את האבר
כדי לצאת דעת המעבר יבק שיש להקפיד שכל אבריו של האדם-גם אותם
שנקטעו בחייו  ,-יהיו עמו בקברו.
 .3אולם יש החוששים לקנות קבר מחיים (אף על פי שאין בזה כל חשש)לכן
נוהגים לקבור את האבר במקום מסומן בבית הקברות ,כדי שלאחר אריכות
ימים ושנים יצרפו את האבר לקברם .
 .4ויש שאינם מקפידים לצאת לפי דעת המעבר יבק ,ומוסרים את האבר
לחברה קדישא לקבורה בבית קברות כדי למנוע מלהכשיל את הכוהנים
מטומאה.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
ערב גיבוש ועידוד למתנדבי זק"א דרום \ נגב
צילום  :קובי הרשברג

10

ערב גיבוש ועידוד למתנדבי זק"א דרום \ נגב
צילום  :קובי הרשברג

11

תאונה קטלנית ,צומת הודיה רכב התהפך ,נהג נהרג

Sushigarden
סושי בר צמחוני

sushigarden

סושי בר צמחוני

הטבה מיוחדת למתנדבי אירגון זק"א

 15%הנחה על כל קניה
רח' ירמיהו  23ירושלים
12

מתנדבי זק"א ערכו תרגיל משותף עם פיקוד העורף
צילום  :אילן ברזילי

13

תאונה קטלנית ,בכניסה לאשדוד תאונה חזיתית ,נהג נהרג
צילום  :יוסי בן דוד

תאונת עבודה ,עובד במוסך נהרג מהתפוצצות צמיג
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ
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ברכות ואיחולים
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צוות מרכז
לרגל הולדת בנו

צוות גוש דן
לרגל הולדת בנו

צוות פתח תקווה לרגל
הכנס בנו לעול המצוות

אשר יקובזון

יענקי חריטן

יוחנן וייס

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צוות ירושלים
לרגל אירוסיו

צוות צפון
לרגל ארוסי בנו

צוות שרון
לרגל הולדת הנכד

יעקב ועג

אשר אוסטר

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ישראל קלצקין
צוות ירושלים
לרגל הולדת הבן

זר תודות
למתנדבים המסורים
שפעלו רבות להצלחת
הערב גיבוש בדרום
מאיר בוסקילה ,אבי דרעי ,יוסי
לנדאו ,ראובן ראובן ,חיים וינגרטן,
נחמן רביבו ,יוסי צמח ,גלעד אורבך

יוסי ידעי

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

גדעון סעדי

צוות שרון
לרגל הולדת הנכד

זר תודה
למתנדב המסור

ישראל קלצקין

ני"ו

ששימח את המתנדבים
במסיבת חנוכה בדרום
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עלה לאוויר

אתר האינטרנט הרשמי של זק"א עלה מחדש בכתובתwww.zaka.org.il :

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית
יו"ל ע"י

זק"א

איתור חילוץ והצלה
יו"ר ועד הרבנים :הרב יעקב רוז'ה
יו"ר :יהודה משי זהב
ראש אג"מ :חיים וינגרטן
דובר :מוטי בוקצ'ין

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

ליו"ר זק"א המסור
ר' יהודה משי זהב הי"ו
לרגל הולדת הנכד
בשעה טובה ומוצלחת
רבני הארגון
ההנהלה
מפקדי מחוזות
מתנדבים

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