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מפקד פקוד העורף:
נזדקק לידיים של
מתנדבי זק"א
לצערנו ככל הנראה במערכה הבאה נזדקק לידיים של מתנדבי
זק"א ,כך פתח מפקד פיקוד העורף האלוף אייל אייזנברג את
הפגישה התקופתית שלו עם יו"ר ומפקדי ארגון זק"א השבוע
בלשכתו בקריה ,האלוף העביר סקירה על המצב הבטחוני
באזורנו ,לדברי האלוף ,העם בישראל אינו מודע מספיק לערך
המוכנות המוקדמות אשר בכוחה להציל חיים ממש וביקש
ממתנדבי זק"א לקחת חלק במשימות להכנת האוכלוסייה
החרדית למצבי חירום.
בפגישה השתתפו :יו"ר הארגון יהודה משי זהב ,הקמב"צ
חיים וינגרטן ,מפקד היחידות המיוחדות חיים אוטמזגין,
מפקד היחידה הבינלאומית מתי גולדשטיין ,אחראי טכנולוגיה
ומחשוב שמעון משי זהב.
אלוף הפיקוד קיים דיון מעמיק ביוזמות של ארגון זק"א לסיוע
אזרחי בשעת חירום שעלו על שולחנו וברך את הארגון על
נכונותו לצרף  30ממתנדביו לקורס מחלצים מקצועי שייערך

בקיץ הקרוב בבית הספר לחילוץ והצלה בה"ד .16
שיתוף הפעולה בין ארגון זק"א המוכרז על ידי שר הבטחון
כארגון עזר לשעת חירום לבין פקוד העורף ,זוכה שנים רבות
להערכה רבה ,וגם הפעם ציין האלוף לשבח את פועלם
של ארגון זק"א ומתנדביו בתרגיל 'נקודת מפנה  '6ובתרגיל
שהתקיים לפני כחודשיים באתר הרס חי בחולון ,שם פעלו
מתנדבי זק"א יחד עם צוותי החילוץ של יחידת העילית של
פיקוד העורף  -היחצ"א.
במהלך הפגישה חשף יו"ר הארגון בפני האלוף את פרויקט
"מפקדים צעירים" או כשמו "קורס מפצי"ם" אשר נערך בדיוק
לפני שנה בישיבת 'מרכז הרב' ובימים אלו שוקדים בפיקוד
העורף למסדו ולהופכו לקורס חיוני שיועבר לקבוצות תלמידי
ישיבה ,במסגרת הקורס לומדים המשתתפים בו ,לשמש
כמנהיגים צעירים בשגרה וכמובילי הפעילות בשעת חירום
במוסד בו הם שוהים ובסביבתו.
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הילד שנעדר אם וביתה נספו
מהבוקר  -אותר בדליקה בדירת
בגן משחקים מגורים בת"א
הדרמה הגיעה לסיומה הטוב :ארי ,ילד בן  ,9שמשעות
אחר הצהרים של יום שני ,התנהלו חיפושים אחריו
ברחבי ירושלים ,לאחר שלא הגיע לחיידר ,אותר מעט
לפני השעה  17:00על ידי מתנדבי זק"א בגן משחקים
.בשכונת קרית בעלז בעיר  -בריא ושלם
לדברי הילד ,הוא שכח את הדרך לתלמוד-תורה והלך
.לטייל" .איש טוב קנה לי ארטיק" ,סיפר
ארי יצא בשעה  8:30מביתו שברחוב צפניה בירושלים,
ואמור היה להגיע בשעה  9:00לתלמוד תורה 'גור' ברחוב
ירמיהו  -אך לא הופיע .המלמד של הילד שהבחין כי
הילד מאחר ,צלצל אל ביתו ,שם התברר כי אכן יצא
.מהבית ,אך לתלמוד תור לא הגיע
הוקם חפ"ק ברחוב צפניה ועשרות רבות של מתנדבי
זק"א וארגוני הצלה פתחו בחיפושים נרחבים ברחבי
העיר ,תוך שהם מפיצים את תיאורו .כאמור ,מעט לפני
.השעה  17:00הוא אותר בגן משחקים

טרגדיה :אישה כבת  70וביתה בשנות ה 50-לחייה ,נספו
ביום
חמישי בלילה בדליקה בדירת מגורים ברחוב ארלוזורוב
.בתל אביב
סמוך לשעה  03:20התקבלה קריאה במוקד  102של
כיבוי האש ,על דליקה שפרצה בדירת מגורים ברחוב
ארלוזורוב בתל אביב .למקום הוזנקו מספר צוותי כיבוי
שהחלו באיתור מקור הדליקה ,איתור לכודים בדירה
.וכיבו האש
במהלך הפעילות ,איתרו לוחמי האש שתי גופות באחד
מחדרי הבית וחילצו אותן מהדירה הבוערת .צוותי מד"א
שהיו במקום עם ניידות טיפול נמרץ נאלצו לקבוע את
.מותן של השתיים
לוחמי האש המשיכו בכיבוי האש .בתום כיבוי האש,
החל חוקר דליקות בבדיקת נסיבות השריפה ומחקירה
ראשונית עולה ,כי האש החלה כתוצאה מתנור חימום
.שהושאר דולק וככל הנראה גרם לשריפה
צוות מתנדבי זק"א פעלו במקום במשך שעות רבות
בזירה קשה ,לטיפול בכבוד המת ואיסוף ממצאים
.מהדירה

גופת נערה נחטפה
והוסתרה במקווה
דרמה במהלך השבת האחרונה בבית שמש :נערה חרדית נפטרה
וגופתה נחטפה על ידי 'קנאים'.
בבוקר שבת סמוך לשעה  9:40נערה כבת  16חולת אפילפסיה תושבת
רחוב נהר הירדן בבית שמש ,לא התעוררה משנתה .חובשי מד"א
שהגיעו למקום קבעו את מותה ,והמשטרה הוזעקה למקום כמקובל
בכל מקרה מוות.
במהלך השבת ,התגודדו 'קנאים' מחוץ לבית הנערה וחטפו את גופת
המנוחה ,מחשש שהמשטרה תדרוש את נתיחת גופת המנוחה .היא
הוסתרה תחילה במקווה טהרה ,ואחר כך הועברה למקום מסתור.
עם צאת השבת הוזעק למקום אברהם קאפ ,מפקד זק"א בית שמש,

ששוחח עם מפקדי המשטרה ,שהבהירו שלא הייתה כל כוונה לנתח
את המנוחה .גופת המנוחה הוצא ממקום המסתור והלוויתה נערכה
בשעות הערב.
שמוליק בן רובי ,דובר משטרת ירושלים מסר במוצאי שבת כי "שוטרים
שנקראו למקום בעקבות מקרה מוות ,הבינו כי מדובר בנערה שלא
הייתה בקו הבריאות ,ועזבו את המקום .בשום שלב לא חשבנו לקחתה
לנתיחה ,ואני לא מבין על מה המהומה".
בארגון זק"א גינו בחריפות את אותם 'קנאים' שזו לא פעם ראשונה
שללא שום סיבה גורמים לביזוי 'כבוד המת' ובמקרה זה גם לחילול
שבת ללא שום הצדקה.

3

חיפושים אחרי
נעדר ישראלי
במוסקבה
ארגון זק"א  -רוסיה ,מחפש אחר ישראלי יליד אוקראינה ,שהגיע
ללימודים בעיר מוסקבה ומאז נעלמו עקבותיו ,הנעדר סובל מקשיים
נפשיים ומצבו הרפואי אינו תקין.
ארגון זק"א – רוסיה ,מבקש את עזרת הציבור בחיפושים אחר מר בנימין
עקיבא (קונסטנטין) זסלבסקי שנעלם במוסקבה.
הנעדר הינו אזרח ישראל ,יליד דנייפרסרובסק ,בן  32שעלה לארץ
בשנת  .2000הינו דובר שפות :רוסית ,וקצת עברית ואנגלית ,גובה לערך
 1.70מטר ,צבע שיער חום בהיר.
הוא הגיע למוסקבה ב 17.2.13-לצורך לימודים ומאז אבדו עקבותיו.
ככל הידוע הינו סובל מקשיים נפשיים ומצבו הרפואי קשה.
כל היודע על מקום הימצאו נא לפנות בדחיפות למספר הטלפון:
 ,7-985-4100209או לאחיו מר לוי972-54-4830473 :

הטיול של חולה האלצהיימר
הסתיים בתוך בסיס
חולה אלצהיימר תושב חיפה ,שהגיע לבקר בסוף השבוע את
בנו במעלה אדומים ,נעלם למשך שעות ארוכות .תושבים רבים
בעיר ועשרות מתנדבי זק"א התגייסו לחיפושים אחריו ,עד
שלבסוף הוא אותר אחרי לילה ארוך כשהוא שוכב על ספסל
בתוך מחנה ישי השייך לצה"ל ,לא הרחק מהעיר.
ביום שישי בשעות הצהריים הגיעה אשתו של הנעדר לתחנת
מעלה אדומים ודיווחה שבעלה ,בן  ,70יצא בתשע בבוקר לזרוק
אשפה ולא חזר לביתו .בשעה עשר בלילה ,אחרי שהנעדר
לא נמצא ,החליטו במשטרה לעלות את רף החיפושים .ביחד
עם מתנדבי יחידת החילוץ 'מגילות' נעשתה הערכת מצב
שבמסגרתה התברר שזו כבר הפעם השלישית שהאיש הולך
לאיבוד במהלך ביקור אצל בנו בעיר.
רב פקד איציק בן-אבו ,קצין מתנדבים ושיטור קהילתי במעלה
אדומים שהיה אחראי על המבצע" :כשהבנו שהשעות חולפות
והזמן אוזל החלטנו להעלות את החיפושים דרגה .הסריקות
החלו במעגל הקרוב לבית ומשם הרחיבו המתנדבים את מעגלי

החיפוש ,כשמעליהם חג מסוק עם מכשור לזיהוי חום גוף .הגיעו
כ־ 300בני נוער ,תלמידי ישיבות ,מתנדבי זק"א ומתנדבים של
'מגילות' ,שפעלו כמו יחידה צבאית".
אחרי לילה מתיש עלה צוות החיפוש על עקבותיו של הנעדר
ומצא אותו שכוב על ספסל בתוך המחנה" .בסביבות 4:30
לפנות בוקר אותר הקשיש בתוך המחנה הצבאי .הוא נמצא
מבולבל ותשוש" ,מסכם רפ"ק בן-אבו.
מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי הקשיש הגיע למחנה ישי
כשבידיו מפתחות וניסה לפתוח את השער משום שחשב שהגיע
לביתו .שתי חיילות שהיו באותה העת במשמרת בשער הראו לו
את הכיוון למעלה אדומים בלי שטרחו לבדוק מה מעשיו שם
ואם הוא צריך עזרה .בדרכו חזרה למעלה אדומים נתקל האיש
בפרצה בגדר הבסיס ונכנס פנימה.
דובר צה"ל " :הנושא מוכר ומתוחקר על ידי המפקדים בשטח,
על מנת למנוע הישנותו בעתיד".
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נשיא זק"א מארח את
המפקדים והקמב"צים
את עוצמתו ופריסתו רבת ההיקף של ארגון זק"א ניתן היה לראות
במפגש ראשון של מפקדי זק"א עם נשיא זק"א הנכנס הרב מאיר גורביץ
שהתקיימה השבוע בביתו שבסביון.
בביקורו בארץ ביקש נשיא זק"א לארח ולהכיר מקרוב את מפקדי
זק"א .עשרות מפקדים ביניהם כל מפקדי המחוזות ,מפקדי המרחבים,
הקמב"צים ,מפקדי הערים ומפקדי היחידות המיוחדות ,יו"ר הארגון
יהודה משי זהב וסגל המשרד ,התכנסו בביתו המרווח של נשיא זק"א
בביתו שבסביון ,מסביב לשולחנות עמוסים בכל טוב כיד המלך ותחת
הכותרת' :הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד' .הציגו עצמם
מפקד אחר מפקד ,הרב אנשל פרידמן מפקד מחוז צפון ,הרב אשר
לוי מפקד מחוז דרום ,הרב בנציון אוירינג מפקד מחוז ירושלים ,הרב
מיכאל גוטויין מפקד מחוז גוש דן ,הרב משה גמרו מפקד מחוז מרכז,
הרב גיל ביסמוט מפקד ש"י ,כל אחד בתורו הציג את השטח והפריסה
הגאוגרפית עליו הוא מפקד ,כמות המתנדבים הנמצאים תחת פיקודו,
האירועים הבולטים שהיו במחוזו ,הבעיות המיוחדות איתם הוא
מתמודד ומה חזונו לעתיד.
ברוב קשב האזין הנשיא לדברי המפקדים ,התעניין לפרטי פרטים
ורשם לעצמו את הנקודות והמאוויים של המפקדים.
המפקדים איחלו לנשיא את ברכותיהם ואיחוליהם להצלחה בתפקידו
החשוב והנעלה ,בתפילה שיצליח להצעיד את הארגון מעלה מעלה
מחיל אל חיל .הבטיחו לנשיא את מירב שיתוף הפעולה וגיבוי בכל
פעליו ומעשיו לקידום הארגון.
הנשיא הודה למפקדים על הזכות שנפלה בחיקו ועל האמון הרב לה
הוא זוכה" .להיות נשיא של ארגון בעל שם עולמי ששמו יצא לתהילה
מקצה לקצה ,זה מחייב .אעשה ככל יכולתי לקדם את הארגון בכל

התחומים ,ביכולת המבצעית והלוגיסטית ,באפשרות לתת מענה לכל
תרחיש ותרחיש ,ושכל מתנדב ומתנדב ירגיש בארגון זק"א כמשפחה
אחת גדולה".
יו"ר הארגון יהודה משי זהב ,הודה במילים חמות לנשיא על הסכמתו
להיכנס כממשיך דרכו של הנשיא הראשון איש החסד והנגיד מר
מיכאל מירילשוילי ,שהחזיק את הארגון בשנים האחרונות ולזכותו
נזקפות הפעילות המבורכת של הארגון ומתנדביו בארץ ובעולם בשנים
האחרונות' ,אתה הוא האיש הראוי לכהן כנשיא הארגון ,ובשם מפקדי
ואלפי מתנדבי זק"א אני מביע לך את תודתי והוקרתי על הסכמתך
לשאת בעול .וכפי שאמרו המפקדים ,גם מאתנו סגל המשרד תזכה
לאמון ושיתוף פעולה מלא להצלחה בתפקידך הנעלה".
בהזדמנות זו הציג יו"ר הארגון את הרב צבי גלוק ,מגדולי וחשובי
העסקנים בארה"ב ,שנכנס לתפקיד החדש כמנכ"ל זק"א ארה"ב.
הרב צבי גלוק מסור בלב ובנפש לכל נושא של 'כבוד המת' בארה"ב
וברחבי העולם ,וזה אך טבעי שישמש כמנכ"ל זק"א ארה"ב .אנו תפילה
שבעזרת הנשיא הרב מאיר גורביץ ,יצליח המנכ"ל הרב גלוק להעלות
את המשרד בארה"ב על דרך המלך שישמש כעוגן לפעילות החשובה
של זק"א בארץ ובעולם ,אמר יו"ר הארגון יהודה משי זהב.
בהמשך הערב התקבצו המפקדים והמשתתפים לערב של התעלות
בשירה וזמרה ודבוק חברים בניצוחם של הזמרים :אברהמי רוט ,דדי
גראוכר ,וילד הפלא אפרים מנת שהטיבו להלהיב את המשתתפים עד
שעות הקטנות של הלילה.
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טעו בנחל אוג ונמצאו תשושות
חמש נערות בנות  16שטיילו ביום ראשון בנחל אוג שבמדבר
יהודה טעו בדרכן ונמצאו כעבור שעות ארוכות כשהן תשושות.
יחידת חילוץ מגילות ויחידת המבצעים של זק"א מצאו את
הנערות כעבור מספר שעות כשהן תשושות.
הבנות יצאו עם קבוצה של כ 70-נערות מסמינר 'מעלות
שרה' שבמודיעין עילית .עם סיום המסלול התברר כי חמש
הבנות נעדרות ושירותי החילוץ הוקפצו מיד כדי לאתרן.
כוחות משטרה ויחידת ההצלה של זק"א השתתפו בניסיונות
האיתור לצד יחידת חילוץ מגילות .בחיפושים השתתפו
כעשרה מתנדבים.
תחילה אותרו שלש בנות בערוץ הנחל ,ובהמשך נמצאו שתי
הבנות האחרונות כשהן תשושות .לבנות שלום.

ארה"ב :לאחר  13שנה
זוהה הנפטר
תעלומה מסתורית שהסעירה את הרחוב החרדי בניו יורק
לפני כ 13-שנה נפתרה השבוע :הבחור היהודי שנעלם
נמצא קבור בבית עלמין נכרי.
תעלומה מסתורית שהסעירה את הרחוב החרדי בניו יורק
לפני כ 13 -שנה נפתרה השבוע :בחור יהודי מניו יורק
בשם ישראל מאיר בעק ,שנעלם לפני  13שנה ועקבותיו
לא נודעו ,התגלה השבוע קבור בבית עלמין נכרי.
בעק ,בחור חרדי תושב ניו יורק ,שנזקק ביום בהיר
אחד לטיפול רפואי נעלם ,ומאז לא נודעו עקבותיו.
בני משפחתו ,המשטרה וארגוני מתנדבים מהשכונות
החרדיות בברוקלין ,ערכו חיפושים נרחבים אחריו ,בכל
רחבי ארה"ב .בשעתו אף הובטח פרס כספי למי שיביא
לאיתורו .אך לשווא ,כשגם המשטרה לא הצליחה לעלות
על קצה חוט.
לאחר שהכל התייאשו וחדלו ממלאכת החיפושים,
משפחתו של הבחור לא הרימה ידיים והמשיכה לקבץ
שביבי מידע על אודות בנם .הם חשדו שמא הוא נפטר
כאלמוני ונקבר בבית קברות כלשהוא ברחבי המדינה.

בתקופה האחרונה ניסו שוב קרובי המשפחה לאתרו ופנו
לארגון 'חסד של אמת' שיסייע להם במלאכה ,וינצל את
האפשרויות הטכנולוגיות העומדים לרשותו .באמצעות
הממצאים שברשותם פנו אנשי הארגון כדי לבדוק אם
אדם עם ממצאים דומים היה מאושפז בתקופה ההיא
בבית חולים בניו יורק.
בשבוע האחרון התקבלו התוצאות ,כי אכן אדם שכזה
נפטר באותו שבוע בבית החולים בקווינס ,ומכיון שלא
היה ברשותו מסמכים ,קברו אותו אנשי בית החולים בבית
העלמין המקומי.
חקירה קצרה העלתה כי כבר ביום שנעלם אושפז הבחור
בבית החולים בשל בעיות בריאותיות ,כשעל בגדיו לא
נמצאו תעודות מזהות וכעבור מספר ימים הוא נפטר .הוא
הוחזק בבית החולים כמה שבועות .ולאחר שאיש לא הגיע
לדרוש את הגופה ,הוא הובא לקבורה בבית עלמין נכרי,
בחלקה המיועדת לאלמונים .אנשי 'חסד של אמת' פנו
לרשויות כדי לקבל אישור להוצאתו מבית העלמין ,ומיד
לאחר מכן יובא לקבר ישראל.

6

 
  

       
      
    

       
   
    
 









 






   


  

           


  
 
 

7

 

      



פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפורים ,אחת בשנה יכפר
עליו לדרתיכם ,קדש קדשים הוא לה’ (תצוה ל-י)
המלבי"ם היה מגדולי הלוחמים בתנועת ההשכלה .בתבונתו ,בעוז רוחו
באהבת ה’ הגדולה שפעמה בקרבו הוא עצר את התפשטותה של
ההשכלה ,וסייע לרבים לשוב לתורת ה’ ולמצוותיו .בחכמתו הרבה ידע
המלבי"ם גם מתי לא להגיב לדבריהם של המשכילים .אחד המקרים
הללו מובא להלן :נוהג היה הגאון המלבי"ם בעירו בוקרשט ,ללמוד
כל ליל שבת פרשת השבוע ,לפני קהל של כשלוש מאות בעלי
בתים ,ששאבו קורת רוח והנאה רוחנית מרעיונותיו .בתקופה ההיא
השתוללה תנועת "ההשכלה" ועשתה שמות בקרב הנוער היהודי,
וכמו כן ,נפגעו מקצת מבעלי הבתים בנגע ה"השכלה" .המלבי"ם היה,
כידוע ,אחד היריבים הקשים לתנועה זו ,והמשכילים מצדם כל אימת
שניתן להם הדבר ,יצאו נגדו .היה זה בליל שבת פרשת תצווה ,בהגיעו
לפסוק האחרון שבפרשה .הוא פירש את הפסוק באופן שנתן "חומר"
למשכילים להיתפס בו ולדבר בגנותו .בפסוק זה שבסוף "תצווה" כתוב:
"וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכפורים .אחת בשנה
יכפר עליו לדורותיכם קודש קדשים הוא לה’  -רש"י מסביר כי "קודש
קדשים" הכוונה היא למזבח .ואילו המלבי"ם פירש כי "קודש קדשים"
הכוונה היא לאהרן הכהן (ראה בפירוש המלבי"ם לפסוק זה).פירושו
קומם כנגדו את המשכילים בעשותם "מטעמים"  -הרב נוטה מפירוש
רש"י .ועוד ,מאימתי התורה מהללת בן תמותה בתואר "קודש קדשים"?
הם התלוצצו על חשבונו של המלבי"ם ,ומוקירי המלבי"ם השתתקו

באין מענה בפיהם להסביר את ה"טעות"...יחד עם זאת לא העיז איש
להעמידו על "טעותו" מלבדי  -מספר ר’ שמעון אליהו  -שאזרתי עוז
ושאלתי את פיו .ברם ,המלבי"ם ללא התרגשות ענני :נו ,ולמי אכפת
ליצנותם של המשכילים? בליל שבת הקרוב אחזור לפסוק זה .ליל
שבת "כי תשא" בא ,והקהל כולו דרוך היה לקראת השיעור ומצפה
לראות כיצד יצליח המלבי"ם להסביר את "טעותו"...והנה המלבי"ם
פותח את שיעורו באמרו :בטרם נתחיל ב"כי תשא" נחזור לפסוק אחרון
של "תצווה"" :קודש קדשים"  -הוא אהרן הכהן! ...והמלבי"ם עובר מיד
לסדר "כי תשא" כדרכו ,הקהל נשאר משתומם ולמחרת פונה אליו שוב
ר’ שמעון אלי’ :הרבי חזר על "טעותו"? ...הירגע נא  -עונה המלבי"ם  -אין
כאן שום טעות ,ומקרא מלא הוא בדברי הימים" :ויבדל אהרן להקדישו
קודש קדשים הוא ובניו עד עולם" .ומדוע זה  -שואלו ר’ משעון אליהו
 לא הקהה רבינו את שניהם של המשכילים שעל אף התרברבותםהרי אינם אפילו מקרא! לשם מה?  -עונה המלבי"ם " -אל תען כסיל"
כי אם אני יענה להם וזה יחשיב אותם למשהו ודעתם תישמע בצבור
ועלול להכשיל עמי ארצות והם יחפשו עוד מצבים דומים להתלבט
כדי שדעותיהם התפרסמו וכשאינך מתייחס ובז למעליזים ולא יורד
לרמתם אז גם לא נתת להם במה ,ולא לוקחים אותם ברצינות וזאת
כל המטרה.

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

עליה לקברים בחודש ניסן
בעניין זה מצינו מנהגים שונים:
א .בשו"ת מלמד להועיל חלק ב' (יורה דעה) סימן קמה כתב:
"על כן נראה מי שלא הלך על הקבר בערב ר"ח ניסן ויש לו יאהרצייט
בניסן יש להתיר לו לילך בניסן ,אך לא יאמר כל התחנות שאומרים
בשאר ימות השנה אלא תחנת ההשכבה או תחנה של יאהרצייט
הכל לפי הענין".
ב .בספר גשר החיים (עמוד שז) כתב":ואפילו בחודש ניסן עולין לבית
הקברות ליאר צייט ולשלושים ולשבעה לומר שם מזמורי תהילים
לעלוי נשמת והקדיש אלא שאין אומרים ההשכבה".
ג .בספר חיים וחסד-עמוד ש"מ( -הרב שמואל פנחסי) כתב":מותר
לעלות בחודש ניסן לקבר הנפטר כשחל יום שבעה או שלושים וכן
יום פקודת השנה בימים שלפני החג או אחרי החג".
ובהערות שם":הרב משה אמריליו בשו"ת דבר משה (יו"ד סימן יח)
התיר לעלות בחודש ניסן ושכן עשו מעשה גדולי ישראל לעלות אחר
הפסח לציון וקבר אביהם"
ד .בספר נפש כל חי -עמוד קיג( -הרב יצחק רצאבי) כתב ":כי בכל
חודש ניסן רבים נוהגים להתיר"
ה .בספר מועד לכל חי-עמוד קי"ח( -הרב אליהו ביטון)כתב":יש
שנהגו שאין עולים לבית הקברות כל חודש ניסן ,ויש שמקילים בזה
ובמקום הצורך המקל בזה יש לו על מה לסמוך.ובפרט אם זה לצורך
אזכרת השבעה השלושים ואזכרת השנה".
ו .בספר נטעי גבריאל –עמוד תרח(-הרב גבריאל ציננער) כתב":יש

שאין הולכים להתפלל על הקברים בחודש
ניסן מפני שהם ימי רחמים ולכן מי שיש לו
יארצייט בחודש ניסן הולך שם בערב ראש
חודש ניסן .ומכל מקום ,אם לא הלך בערב ראש חודש ניסן ,אפשר
לילך ביום היארצייט ,אך לא יאמר התחינות שאומרים בשאר ימות
השנה .ויש אומרים דביום היארצייט של אבותיו וכל שכן על קברי
צדיקים מותר לילך להתפלל בחודש ניסן".
ז .בספר ילקוט יוסף חלק הלכות ביקור חולים ואבלות (מהדורת
תשס"ז ,עמוד תרפח) מתיר לעלות לבית הקברות בחורש ניסן אם
יום השנה חל בחול המועד .מכאן – שאם חל יום זיכרון במהלך חודש
ניסן ודאי שמותר לעלות.
להלכה:
א .אם חל סיום שבעה או שלושים או יום השנה בחודש ניסן ,לדעת
רוב הפוסקים מותר לעלות לבית הקברות אך יש לקצר באמירת
התפילות.
ב .אם יום השנה חל בימי חג הפסח או בחול המועד יש לעלות בערב
ראש חודש ניסן או לדחות את העליה לקבר ל-ב' באייר.
ג .בימי חול המועד אסור לעלות לבית הקברות.
ד .יש מתירים לעלות לקברי צדיקים בחול המועד לצורך תפילה על
חולה.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
8

בעין המצלמה
תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג בכביש 4
צילום  :אסף ברזינגר

9

מפגש מפקדים וקמבצי"ם עם מר מאיר גורביץ נשיא ארגון זק" א
צילום  :מנדי הכטמן
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תאונה קטלנית ,נהג נהרג בתאונה חזיתית בכביש  90סמוך למיתר

חיסול פלילי בכביש  4סמוך לראשל" צ

תמונות מפורים תשע"ג
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הטבה מיוחדת למתנדבי זק"א
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הגרלה על שמיכותפוך מ

ביתפריד


           

מתנת "סוויט דרימס"
כל מה שעליכם לעשות זה
הקליקו כאן:
zaka.info1220@gmail.com
כיתבו מה דעתך על הניוזק"א
ואתם בהגרלה
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היס מלהזכיר

מתנדבי זק"א התחפשו לעובדי המכון לרפואה משפטית

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צוות אלעד
לרגל בר המצווה לבנו

צוות גוש דן
לרגל נישואי בתו

צוות ראשל"צ
לרגל הולדת בנו

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צוות אלעד
לרגל הולדת התאומים

צוות ירושלים
לרגל נישואיו

אפי שטרן

יו"ל ע"י

זק"א

עקיבא רוזנווסר

איתור חילוץ והצלה

צוות צפון
לרגל הולדת בתו

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

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

יפו  234ת.ד36060 .
ירושלים 34386
טל02-5015120 :
פקס02-5015121 :
www.zaka.org.il
moti@zaka.org.il
לקבלת העלון שלחו מייל ל:
zaka@013.net.il

משה בן הרוש
קמב"צ שפלה
לרגל הולדת בנו

שלמה יספיש

דיויד בדר

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב עו"ד

אפרים גריידנגר
צוות אשדוד
לרגל בר המצווה לבנו

יענקי פיטרמן

יעקב ועג

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אברהם ברמינקא
צוות צפון
לרגל נישואי בתו

כוס תנחומים למתנדב המסור
ר' אליהו אלגרבלי צוות אשדוד
בפטירת אמו ע"ה
13

