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יו"ר ועד רבני זק"א ומתנדב זק"א
צפון קיבלו את מגן שר הבריאות
לשנת 2012
צילום :מנדי הכטמן

בטכס רב רושם שנערך ביום שלישי במרכז מורשת בגין בירושלים
בהשתתפות ס .שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' רוני גמזו ,יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות מר יורם זקס ,יו"ר
ארגון זק"א יהודה משי זהב ,אחמי"ם ואנשי ציבור רבים הוענקו 'מגן שר
הבריאות' למתנדבים המצטיינים לשנת  2012ליו"ר ועד רבני זק"א הרב
יעקב רוז'ה שליט"א ,ולמתנדב זק"א מחוז צפון הר"ר יוסי זליקוביץ יו"ר
ארגון 'חסדי שבתאי' כהוקרה על תרומתם החשובה והמכרעת לטובת
בריאות הציבור ולרווחתו.
בטכס הודה ס .שר הבריאות הרב יעקב ליצמן" :אתם המתנדבים
עושים אותנו לעם מיוחד וטוב יותר ,עולם ההתנדבות שייך לכל
המגזרים ונותנים מענה חשוב למען הקהילה בישראל ,עם ישראל חייב
לכם הכרת הטוב ,ובפרשות השבוע רואים עד כמה חשובה היא מידת
'הכרת הטוב' ,משה רבנו שלא רצה להכות על היאור במכת דם או
בעפר במכת כינים ,כמו גם 'הכרת הטוב' לשפרה ופועה שלא שמעו
בקול פרעה וזכו לבתי כהונה ולויה".
בדברי ההסבר לקבלת הפרס להרב יעקב רוז'ה נאמר:
"הרב יעקב רוז'ה ,מתנדב כמעט ארבעה עשורים .כיום הוא מכהן
בהתנדבות כרב ארגון זק"א במקביל לתפקידים רבים נוספים .במשך
כמה עשרות שנים לא חדל הרב רוז'ה מהתנדבותו אף לא ליום אחד,
והוא נכון וזמין בכל עת ובכל שעה עד כי הפך לדמות מוכרת ,ידועה
ואהובה בקרב כלל ארגוני החסד ,ובפרט אצל ארגוני 'חסד של אמת',
העוסקים עם חללי ישראל".
"מלבד פעילותו בשטח ,מקדיש הרב רוז'ה את חייו להדרכה ,להפעלה
ולקידום ארגוני החסד והעזרה השונים ,בעיקר בתחום "חסד של
אמת" .כרב ופוסק הוא מכשיר את המתנדבים הרבים בזק"א ומשמש

גם כרב ומדריך בארגוני ההצלה השונים בתחום הנפטרים ,ואף נוסע
בהתנדבות וללא תמורה לכל מקום בארץ או בעולם שהוא נקרא
אליהם למסור הדרכות והשתלמויות .מאות מתנדבים בארגוני ההצלה
וזק"א גדלו על ברכיו בהדרכתו וספגו את רוח ההתנדבות שהחדיר
בהם שאין מצווה גדולה מזו".
"בפעילותו בתחומי המכון לרפואה משפטית מתמסר הרב רוז'ה
לזיהוי ההלכתי והסופי של הנפטר ודואג להביאו לקבר ישראל בהקדם
האפשרי ,מתוך דאגה לכבוד המת ושמירה על בריאות הציבור
כמתחייב על פי חוק פקודת העם".
"מגן שר הבריאות מוענק להרב יעקב רוז'ה על דבקותו במשימה
הקשה של טיפול בנפטרים ובחללים ,הדורשת תעצומות נפש שאין
רבים היכולים לעמוד בהן ,שהוא מקיימה מתוך שליחות ומסירות עד
אין קץ".
בדברי ההסבר לקבלת הפרס להר"ר יוסי זליקוביץ נאמר:
"מגן שר הבריאות מוענק לעמותת 'חסדי שבתאי' בראשות מר יוסי
זליקוביץ על פעילות רצופה במשך  15שנים 24 ,שעות ביממה ,המהווה
סיוע חשוב לתושבי המועצה האזורית מרום הגליל ,שידם אינה משגת
לרכות ציוד רפואי שהם נזקקים לו ,או לחולים ומוגבלים הזקוקים
להסעה לטיפולים או לאירועים מיוחדים".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א" :מתנדבי זק"א זוכים כל שנה מחדש
בפרסים ,תעודות הוקרה והצטיינות ,עקב מסירותם הרבה לקהילה
בכל שעות היממה ,בכל מקום בו הם מתבקשים לסייע מיד הם
מתייצבים ,להציל חיי אדם או לטפל בכבוד המת ,מתנדבי זק"א הם
מזן מיוחד שכל כולם חסד אמיתי".
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מה חיפשו מתנדבי זק"א בחוף
האקוודוקט בקיסריה?

צילום :ג'ורג' גינזברג

מחזה לא שגרתי נראה אחה"צ (חמישי  )10.1בחוף האקוודוקט
בקיסריה .בנוכחות קהל מצומצם שכלל את אנשי זק"א ,החברה
קדישא ואנשי תקשורת נערך במקום טקס קבורה של עצמות
שהתגלו על החוף ,סמוך לאמת המים ,אותה מערכת שהזרימה
מים לעיר הנמל שבנה הורדוס .האם אלו היו עצמות ,חייל רומאי,
כובש מוסלמי או אביר צלבני .השאלה ירדה גם היא לתוך הקבר
שנחפר.
העצמות התגלו לפני כחודשיים .אזרח שטייל בחוף הבחין
בהם וצילם אותם אך רק הבוקר ניגש לתחנת משטרת חדרה
עם התמונות .על אף שעבר זמן רב בחנו בתחילה השוטרים
את החשד כי מדובר באירוע פלילי .רק לאחר התייעצות עם
ארכיאולוג של רשות הטבע והגנים ,שאמר כי מדובר בשרידים
עתיקים ,ככל הנראה מהתקופה הביזנטית ,נשללה למעשה
האפשרות כי המדובר באירוע פלילי.
הטיפול בזירה הופקד בידיהם של מתנדבי זק"א ,שהחלו
בסריקות אחר עצמות נוספות .לאחר כשעה וחצי של סריקות,
נערכה הקבורה ,לאחר שהוכרעו כל השאלות ההלכתיות בשיתוף

אנשי המרכז הלאומי לרפואה משפטית .את חלקי העצמות
שנחשדו כעצמות בעלי חיים ,הוחלט לקבור בנפרד מהעצמות,
שלגביהן קיים סיכוי כי הן עצמות אדם .הבור נחפר ,לפי הנחיות
ההלכה ,לעומק של שלושה טפחים ,דהיינו כ 30-ס"מ .העצמות
נעטפו בסדין לבן .טקס הקבורה נערך על ידי הרב יוסף גרשון
מחברה קדישא בנוכחות הקהל המצומצם ובסופו כוסו העצמות
בחול הים.
במרחק של כמטר מהבור סימן קצין המבצעים של זק"א חדרה,
רפי מנת ,את המקום בבקבוק פלסטיק בולט.
דוד בירנבוים ,מייסד ומפקד זק"א חדרה סיפר כי הוא מכיר
לפחות  10אירועי חשיפת חלקי שלדים ,באזור חוף האקוודוקט,
בעקבות סערות וגלים חזקים .לדבריו ,בעבר הגיעו למקום
אנשי פתולוגיה וארכיאולוגיה ,והמסקנה אליה הגיעו הייתה כי
במקום ישנו בית עלמין עתיק .עוד ציין כי לפני כשלוש שנים
ביקשו בזק"א חדרה ממשרד הדתות לגדר את המקום" .מפתיע
שמשרד הדתות לא נענה עד היום לפנייה שלנו".
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היחידות המיוחדות של זק"א
פעלו לחילוץ תושבי בת חפר
צילום :אריאל פורת
השבוע התקבלה הודעה במוקד החירום של זק"א של שיטפון בישוב
בת חפר בשרון ,מאות מתושבי המקום בניהם ילדים וקשישים נזקקו
לחילוץ ,צוותים של יחידת הצוללים של זק"א ויחידת כלי השייט ספיר
הוקפצו למקום ,ולאחר מספר שעות של פעילות משותפת עם חייל
הים ,פיקוד העורף והכיבוי חולצו התושבים בשלום.
חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדת בזק"א ,אמר "קיבלנו מידע
על השיטפון ושיש סכנה לחיי אדם ,למקום הוקפצו  30צוללים ו6
כלי שייט עם סירות הצלה ,המתנדבים סרקו את הבתים וחילצו
את התושבים עד שעות הלילה המאוחרות ,השתמשנו בציוד חדיש
ומשוכלל לחילוץ בתנאי שיטפון .התושבים היו מאוד מודאגים לאחר
שנותק החשמל והמים .ב"ה הפינוי עבר בהצלחה ללא נפגעים".
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לאחר כשעתיים וחצי הופיעו
 2מלאכים של זק"א
בין אלה שנלכדו ביום שלישי בסופה בחדרה הייתה גם קבוצת
ילדים מכפר חב"ד .הללו יצאו בשעות אחר הצהרים מכפר חב"ד
לעבר העיר חדרה ,שם נערכה שמחת בר מצווה לנער השוהה
בפנימייה .בשעה  18:00יצאה הקבוצה עם מיניבוס ועליו 16
נפשות ,בהם  12ילדים וארבעה מדריכים לעבר חדרה.
יעקב דהן ,אחד המדריכים שהשתתף בנסיעה ,סיפר לכתב אלי
שלזינגר מאתר 'בחדרי חרדים' על המקרה:
"כשנסענו לחדרה שם נערכה שמחת הבר מצווה לחברינו,
נתקענו בכביש בית אליעזר ,בתוך שלולית ענקית של מים שלא
איפשרו את המשך הנסיעה .ניסינו לצלצל למשטרה ולגורמים
נוספים ,אך כולם אמרו לנו שהם בדרך ,ובפועל נותרנו לבד.
"ידענו שבבר מצווה נוכל לאכול ,כך שלא נערכנו עם אוכל
לשהות ממושכת במינבוס .היה לנו מעט שתיה ,והיא נגמרה די
מהר .המים חדרו גם למיניבוס ,והגיעו לגובה של כ 20-ס"מ.

"ברוך השם אף אחד מהנוסעים לא נרטב ,כולנו היינו עם מעילים
וביגוד מתאים ,אך השהות הממושכת ,והעובדה שלא ידענו מתי
יבואו לחלץ אותנו לא הוסיפה למצב רוח של הנערים.
"במשך הזמן שהיינו לכודים בתוך המיניבוס ,התקשרנו למשטרת
ישראל ,לכיבוי אש ,למוקד העירוני ,לארגוני חסד ועוד ,אך אף
אחד לא הגיע אלינו.
"מתוך ייאוש ,אחד המדריכים התקשר לצלם ישראל ברדוגו,
שיגיע לחלץ אותנו עם מסוק ,בו הוא מצלם בדרך כלל ,אך הוא
אמר לנו שאסור לו בלי אישור של המשטרה .לאחר כשעתיים
וחצי ,הופיעו שני מלאכים של זק"א ,והם דאגו להגעת צוותי
חילוץ ,וביחד הם חילצו אותנו באמצעות מזרנים למקום בטוח.
"לאחר מכן הזמנו הסעה חזרה לכפד חב"ד מבלי שהגענו לבר
מצווה שכל כך רצינו לשמח את החתן".
(אלי שלזינגר  -בחדרי חרדים )9.1.13

זוג חרדי מטורונטו נרצח
באתר נופש בפלורידה
דוד פוצסקי בן ה 71-ואשתו רחל ז"ל ,זוג נופשים חרדים
מטורונטו שבקנדה ,נרצחו באכזריות בדקירות סכין בבית
הנופש שלהם בפלורידה ,כרטיסי האשראי וחפצים יקרים
נשדדו
אתר הנפש  ,hallandale beachהממוקם צפונית
למיאמי ביץ' ,בו שורר בחורף מזג אוויר נעים ,מהווה יעד
בימי החורף הקרים של ארה"ב וקנדה  -במיוחד ב'חופשת
החורף' שמתחילה מתחילת השנה הנוצרית למשך חדש
ימים  -לבעלי ממון חרדיים.
ביום חמישי האחרון הזדעזעו הנופשים באתר הנופש
לגלות כי זוג נופשים חרדיים מטורונטו נשדדו ונרצחו בבית
הנופש שלהם .היה זה לאחר שבני הזוג לא הגיעו לאירוע
של הקהילה המקומית .שכנה נכנסה לבדוק מה שלומו

של הזוג החביב ,ולתדהמתה גילתה כי במקום שוררת
אנדרלמוסיה ,ובני הזוג נמצאו מוטלים על הרצפה ,בתוך
שלולית דם ענקית ,ללא רוח חיים.
המשטרה שהוזעקה אל זירת הרצח גילתה ,כי השניים
נשדדו ונרצחו באכזריות בדקירות סכין .כרטיסי אשראי,
דרכונים ,וכל החפצים יקרי הערך נעלמו מהדירה.
שכניהם לבית הנופש סיפרו על זוג חרדי נעים הליכות
שנישאו לפני ארבע שנים ,ומאז הגיעו מדי שנה בימי
החורף הקרים לדירת הנופש במקום.
ארגון 'חסד של אמת' פעל למנוע בזיון המת .גופותיהם
של בני הזוג הוטסו במוצאי שבת לטורונטו שבקנדה ,שם
תיערך הלוויתם.
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צל"ש למתנדב יחידת
הצוללים של זק"א דני וובק
ראש עיריית רמת השרון איציק רוכברגר העניק מכתב
הערכה מיוחד לפקח העירוני דני וובק שהשתתף
(בהתנדבות) בשבוע שעבר בחילוץ והצלת אזרחים
ביישוב בת חפר שהוצף בסערה האחרונה שפקדה
את ישראל.
דני וובק ,המשמש בשנים האחרונות כפקח בעיריית
רמת השרון ,הוא בין היתר גם מתנדב ב'יחידת
הצוללים' של זק"א מחוז מרכז .וובק בין יתר כישוריו,
הוא גם מדריך צלילה ( )dive masterובמסגרת
התחביב שלו הוא מתנדב כצוללן בארגון זק"א ועבר
קורס איתור והצלת אנשים במים.
במהלך השבוע שעבר ,במסגרת נזקי הסערה ,היישוב בת-חפר ספג
נזקים אדירים ונוצר חשש לפגיעה בחיי אדם לאחר זרימה חזקה של
מים מכיוון נחל שכם אל עבר בתי היישוב .כמויות המים ששטפו את
היישוב ,פגעו בכ 600-בתים ,וב 150-בתים מתוכם הוצפה לחלוטין
הקומה התחתונה.
בעקבות השיטפון ,התושבים עלו לקומות גבוהות יותר ,ורובם העבירו
בקומה את הלילה ללא יכולת לצאת .התושבים סיפרו כי בנס לא היו
פגיעות בנפש ,הודות לכוחות ההצלה שהגיעו למקום וחילצו תושבים
מבוגרים וחולים ואת המשפחות המתגוררת בבתים חד-קומתיים.
הפקח העירוני דני וובק ,היה אחד מצוללני זק"א שהוקפץ לבת חפר
ושם מצא את עצמו יחד עם חבריו המתנדבים מצילים תושבים מסכנת
טביעה.
בשעה עשר וחצי בלילה הביפר של דני צפצף עם הודעה דחופה:
"הקפצה ,אירוע אמת ביישוב בת חפר .הצפה .כל המתנדבים
מתבקשים להגיע בדחיפות לכניסה לבת חפר" .וובק שהיה באותה
שעה בבת ים ,שם הוא מתגורר ,עזב את הכל ומיהר לכיוון בת חפר.

וובק מספר" :כל האזור היה מוצף ועשרות כוחות כיבוי
נמצאים במקום .לא ניתן היה לראות את הכניסות לבתים
והעומק של המים הגיע לארבעה וחצי מטרים שאפילו
הסתירו בתוכם אוטובוסים שלמים .הוצאנו את הציוד
שלנו שכלל סירות גומי ,ואופנועי ים ויחד עם נציגי הישוב
וכוחות של שייטת  13התחלנו לחפש בתוך המים ניצולים
וכמו כן העלנו לסירות תושבים שנתקעו בבתיהם מבלי
יכולת לעזוב .בשל דחיפות האירוע כל מתנדב צוללן הביא
את הציוד האישי שלו וכעבור כחמש שעות סיימנו לחלץ
את כל התושבים .באותו אירוע לא חשבתי על כלום מלבד
להציל את האזרחים .התושבים התרגשו מאד ממה שעשינו ,אמרו לנו
תודה ענקית וחיבקו אותנו בחום  -זה היה שווה את הכל".
כאמור ,ראש העירייה ,איציק רוכברגר ,העביר מכתב הוקרה לדני
וובק ,בו ציין" :שמעתי בהתרגשות על תרומתך הגדולה לחילוץ דיירים
שבתיהם הוצפו בבת-חפר ,במהלך סערת החורף הגדולה בשבוע
שעבר .התנדבותך ,מעבר לשעות העבודה היא תופעה מחממת לב
ואני שמח על שעובדים מסורים כמוך ,שגם רגישים למצוקות הזולת
עובדים בשרות העירייה .במעשיך אתה מצטרף למאות תושבים
נפלאים המתנדבים אם באופן עצמאי ואם במסגרת עשרות ארגוני
המתנדבים הפועלים ברמת-השרון .כולכם יחד ,מבליטים את האיכות
האנושית שלנו – שהיא העוצמה האמיתית שלנו כחברה .בשמי ובשם
העירייה אני מבקש להביע את הוקרתנו לבך ולפעילותך הברוכה,
הבאה ממקום טהור של עשייה למען הזולת ,מבלי לחשוב על תמורה
כלשהי ,לבד מן הרצון לשמח את הזולת ולהקל עליו".

סדנת דיבוב למתנדבי זק"א מרחב נגב
עקב הצטברות של אירועי מוות קשים בהם טיפלו לאחרונה
מתנדבי זק"א מרחב נגב בכלל ובפעילות האינטנסיבית במבצע
'עמוד ענן' בפרט ,התכנסו עשרות המתנדבים שפעלו באירועים
לערב דיבוב והתפרקות ,כדי לדבר על הטראומה הנפשית הקשה
שחוו .ולדובב את המתנדבים ולהקל על מצוקתם הנפשית.
עשרות מתנדב זק"א מרחב נגב ובתוכם גם מתנדבי 'הפזורה
הבדואית' התכנסו ביום ראשון  30.12.12לעת ערב ב'מכון
מנדל' במגדלי הרכבת בבאר שבע לפעילות של דיבוב בקבוצות.
המתנדבים חולקו לשתי קבוצות ומדריכים מטעם ארגון 'משאבים'
דובבו את המתנדבים.
יפה היה לראות את הדיבוב הקבוצתי המשלב אירועים ומתנדבים

מכל המגזרים וצורת ההתבוננות המחשבתית של כל מתנדב
בשונה מחברו תוך כדי או בתום אירוע כזה או אחר.
בין היתר הועלו בבולטות יתר :הרצח המזעזע של שלשה ילדים ע"י
אמם בישוב רהט ,פיגוע כביש  ,12מבצע עמוד ענן וכיו"ב.
דגש הושם ע"י המדריכים על נושא המשפחה הנשארת מאחור
בעת צאת המתנדב לאירוע וכן על עת חזרתו לשגרה בתום האירוע
אל חיק משפחתו.
קמב"צ מרחב נגב גדי קלרמן" :המפגש הכיל את המשתתפים בו,
בצורה נפלאה ביותר ,והמשוב מן המתנדבים העלו הדים חיוביים
ביותר .יישר כח לכל העוסקים במלאכה מאחורי הקלעים להצלחת
אירוע שכזה ,הקטן בגודלו והענק באיכותו".
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מפגש מרגש נערך בין הזמר
יעקב שוואקי לר' אלון פז
יממה לפני המופע הענק בהיכל נוקיה בתל אביב ביקש
יעקב שוואקי לשמח יהודי בבית החולים ,למשימה
נרתמו חבריו מתי גולדשטיין מפקד היחב"ל בזק"א
ומוטי בוקצין דובר זק"א וביחד עם יומי דזילובסקי
וזאב פרוינד מעזר מציון ארגנו מופע אישי לר' אלון פז
תלמיד ישיבה חרדי שלאחר תאונת דרכים קשה נהפך
להיות משותק בכל גופו .אנשי זק"א שבקשר עם אלון
ידעו את אהבתו למוזיקה חסידית וכמה זה מחזק אותו
ולכן הגיעו ביחד עם יעקב שוואקי לשמח את אלון.
יעקב שוואקי ,אמר "באתי לחזק ויצאתי מחוזק ,לשמוע
דברי חיזוק ואמונה מאדם שעבר כל כך הרבה זה רק
מחזק אותנו להמשיך ולשמח יהודים בכל העולם".
לפני שנפרדו העניק שוואקי דיסק מתנה לאלון והבטיח
לשוב ולשמח אותו שוב.

צילום :בועז בו ארי

הודעה חשובה למתנדבי
מחוז ירושלים
ניתן להשיג את חוברת שיבוץ
המתנדבים לשנה הקרובה.

מאיר אקער:
קמב"ץ מחוז ירושלים

057-2450025
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

החודש הזה לכם ראש חדשים

(בא יב-ב)

מספרים ,כי בעת שרצה הברון ר’ שמעון וולף רוטשילד לקיים מצות
כתיבת ספר תורה ,לא סמך על סופר הסת"ם .מה עשה אפוא? הביא
מרוסיה סופר סת"ם שנודע כירא שמים וכלמדן גדול ,והאיש ישב
בביתו של הברון תקופה ממושכת וכתב את ספר התורה בקדושה
ובטהרה .סוף סוף נשלמה מלאכת הקודש ,.והסופר נכנס אצל הברון
כדי לקבל את השכר המגיע לו" .האם כבקבלת סכום כל שהוא על
החשבון?" שאלו הברון רוטשילד" .כן" ,השיב הסופר .הוא שלף פנקס
מכיסו והחל קורא בקול ":בחודש אפריל קבלתי כך וכך...בחודש מאי
קבלתי כך וכך...בחודש"...אך כאן קטע אותו קולו של הברון" :עד כדי
כך"? הרעים הברון רוטשילד בקולו" .האם סופר סת"ם ירא שמים מונה
על פי חדשי הגויים ולא על פי חדשי ישראל או פרשיות השבוע? הגם
סופר סת"ם ,עובר על הנאמר ’ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע
על פיך’"? ובדברו נטל הברון רוטשילד את ארנקו ושלם לסופר את
שכרו" .ובלכתך קח עמך את כל יריעות ספר התורה שכתבת"! ציווה
עליו (מעשיהם של צדיקים) .עלינו להתחזק באהבת הקב"ה ולעשות
נחת רוח לבורא עולם שבראנו לכבודו והבדלנו מן הגויים ונתן לנו תורת
אמת .ראיתי וכתוב במעשה אבות בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת
בשר ודם .מידת בשר ודם מסית את חברו מדרכי חיים לדרכי מיתה.
והקב"ה מסית את האדם מדרכי מיתה לדרכי נועם .ישראל קרויים
בנים לה’ שנאמר "בני בכורי ישראל" .וה’ קרוב לישראל שנאמר "קרוב
ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" ואדם או אומה שתרצה שלוח

יד בבני או בקרובי המלך – כיצד ימלט? עם ישראל משול לאש ואומות
העולם למים .כאשר יש ביניהם מחיצה כמו תחתית של סיר הרי שהאש
גוברת ומאדה את המים לגמרי ,אך אם אין מחיצה ויש ח"ו התבוללות
הרי שהמים מכבים את האש ח"ו .אמר דוד המלך ע"ה – "ניפלה נא
ביד ה’ כי רבי רחמיו וביד אדם אל אפולה" שאין לאדם רחמנות כמו
רחמנותו של ה’ יתברך" .עמו אנוכי בצרעה" .שכמו שאבא שמכה את
בנו משתתף בצער הבן כך גם השכינה סובלת בצער והייסורים של
עם ישראל .מסופר על ר’ תנחום ,שפנה אליו פעם המלך ואמר לו
בואו ונהיה כולנו עם אחד בלא שום הבדל .ענה ר’ תנחום בבקשה אנו
מוכנים אך כיון שאנו כבר מהולים אין אנו יכולים להיות שוב ערלים ,אך
אתם יכולים למול עצמכם ונהיה לעם אחד בלא הבדל .ירד המלך לסוף
כוונתו של ר’ תנחום ואמר לו – ניצחתני ,אך המנצח את המלך חייב
מיתה .פקד וזרקו את ר’ תנחום לגוב אריות .הסתובבו האריות סביב ר’
תנחום ולא נגעו בו לרעה .וכל המלך והשרים עומדים ומשתאים לנוכח
המחזה .באותו מעמד נכח יהודי מומר שחרה לו מאד על קידוש ה’
שנעשה ,פנה למלך ואמר שלדעתו כנראה האריות שבעים ולכן לא
נגעו בר’ תנחום .נענה המלך שאכן אפשרות סבירה היא וכדי לבדוק
אם זה נכון ציווה לעלות את ר’ תנחום ולהשליך במקומו את המומר,
ועוד בטרם הספיק המומר להגיע לקרקעית הבור כבר טרפו וחתכו
האריות את גופו לגזרים .זהו שנאמר "צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע
תחתיו" .יה"ר שכן יכרתו כל אויבנו ושונאנו.

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

אמירת קדיש לפני הקבורה
האם אונן ,שפטור מכל המצוות משעת הפטירה ועד הקבורה ,יכול לומר
קדיש על קרובו המת.
בעינן זה יש מחלוקת בין הפוסקים ורבו הדעות  .להלן עקרי דעות הפוסקים:
א .בטורי זהב באורח חיים (סימן עא ס"ק ב):
"מ"מ נראה לי דבן שהוא אונן על אביו ויש מתעסקין ילך לבית הכנסת
ויאמר קדיש כי זה כבודו של אביו ומותר לכ"ע":
אולם ביורה דעה (סימן שעו ס"ק ד)כתב הטורי זהב שרק בשבת יאמר
קדיש ,ולא ביום חול:
"נראה לי דמי שמת בשבת או בי"ט ואי אפשר לקברו בו ביום דעל כל פנים
יאמר קדיש תיכף אחר המיתה דאין אמירת קדיש תלוי באבילות כלל אבל
בחול אין לעשות כן דהא כשהוא אונן פטור מן התפלה כן נ"ל":
בבאר היטב (אורח חיים עא ס"ק ד)תרץ סתירה זו .אם אין לאונן מי
שיתעסק בקבורת המת לא יאמר קדיש ועל מצב זה דיבר הט"ז ביורה
דעה ולכן בשבת ,שאי אפשר לקבור את המת ,יאמר קדיש .אולם בהלכה
שבאורח חיים מדובר שיש מי שעוסק בקבורת המת ולכן יאמר האונן קדיש
גם ביו חול.
וכן פסק בספר חכמת אדם –( כלל קנג א):
"ומכל מקום אם הוא אונן על אביו ויש מתעסקין ילך לבית הכנסת לומר
קדיש שזהו כבוד המת",
ב .בשפתי כהן (יורה דעה שעו) בנקודות הכסף ,חולק ואומר ,שבעיקרון אין
לומר קדיש לפני קבורה ":גם יש טעם נכון שלא לומר קדיש כל זמן שלא
נקבר המת" והביא ראיות מכמה מקומות בזוהר "שאין מקום לומר קדיש
עד לאחר דאיטמיר גופא בארעא".
ג .בברכי יוסף (יורה דעה סימן שמא) הביא מנהג ארץ ישראל:
"והמנהג בארץ הצבי שהבן אומר קדיש עם החזן קודם קבורה ,וכמ"ש
בלקט הקמח ,ויש סמך למנהג ,דאינו דומה לברכה ,ויועיל לאביו".

ד.בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ה  -רמת רחל סימן
מו)כתב:
מנהג ירושלים מביא גם בספר בית לחם יהודה
(יו"ד סי' שע"ו סק"ח) שהבן אומר קדיש עם החזן על ארון אביו כשמוציאין
אותו מפתח הבית ובשער העיר .והברכי יוסף (יו"ד סי' שמ"א סקי"ב) מכנה
זה בשם מנהג ארץ הצבי ,ומוסיף על זה בלשון" :ויש סמך למנהג דאינו
דומה לברכה ויועיל לאביו".
והוסיף חידוש דין נוסף:
"ועל פי כל הנ"ל היה נלפענ"ד דיש להתיר לאונן גם אמירת תהלים לשם
שמירה על המת ולעילוי נשמתו כשיש מתעסקין בלעדו ובמיוחד כשהמת
נשאר לישכב בבית כל הלילה עד יום המחרת והאוננים נשארים כמעט
לבד עם המת בבית ,כי גם זהו כבודו של הנפטר בכך ממה שיעמדו סביבו
שוממים ודוממים מבלי דבר דבר ועל אחת כמה ממה שינמנמו או ישיחו
שיחה בטילה ,ולנפטר יהיה הרבה נחת רוח וכפרה על נפשו אם בניו וקרוביו
יתדבקו באמירת שירי דוד עליו השלום בלב נשבר ובכוונה רצויה לשמירת
הנפטר מן החיצונים ,ולכן מכיון שעיקר הטעם שפטרו חכמים האונן מכל
המצות הוא משום כבודו של מת ,אם כן בכהאי גוונא שזהו כבודו של המת
מותר אמירת התהילים הנאמרת לשם שמירה והגנה על הנפטר בדרכו
הארוכה רבת התלאות".
ה .בשו"ת יביע אומר (חלק ו  -יורה דעה סימן לג) פסק:
"מסקנא דדינא שהאונן אומר בשבת קדיש על המת אע"פ שהוא קודם
קבורה .וגם בחול רשאי לומר קדיש לאחר שנמסר לכתפים .מכל מקום
אמירת קדיש שהיא לכבודו של המת לכולי עלמא מותר אף לכתחלה.
וזה ברור".

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
מתנדבי זק"א צפון מטפלים במציאת
עצמות בחוף הים בקיסריה

תאונת עבודה ,נהג טרקטור
נהרג בהתהפכות

צילום  :ג'ורג' קינסברג HNN

צילום  :יוסי בן דוד
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יום בטיחות בדרכים בחיל הים
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

מתנדבי היחידות המיוחדות מחלצים את תושבי בת-חפ ר
צילום  :אריאל פורת
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נפילה מגובה בחיפ ה
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

סיור במרכז השליטה של רכבת ישרא ל

מפגש הוקרה עם מר מוריס אוחנה סגן נשיא זק" א
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תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג בכביש 6
צילום  :שוקי לרר
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תאונה קטלנית ,שני אחים נהרגו מפגיעת אוטובוס בפתח תקווה
צילום  :שוקי לרר
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מאירים את הדרום

מפקד זק"א קרית מלאכי ר' ידידיה הלוי הדליק נרות חנוכה בבית שנפגע
מפגיעת ישירה של טיל קאסם

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

וות גוש דן
לרגל ארוסיו

צוות גוש דן
לרגל אירוסי בתו

ר"צ באר שבע
לרגל אירוסי בנו

צחיים בלך

שלמה יספיש

משה דיקשטיין

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

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

לגב' פרומי ברג
זק"א ארה"ב
להולדת בתה בשעטו"מ
הנהלת הארגון

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