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אחרי  5שנים של טיפולים ושיקום

הפצועה אנוש הודתה
למתנדב זק"א
שהציל את חייה

מפגש מרגש במיוחד וסוחט דמעות נערך ביום שלישי ()19.3.13
במסגרת השקת מטה חירום של זק"א בעיר רחובות ,בין שימי
גרוסמן מתנדב יחידת 'הצלה מהירה' של זק"א לבין שרית אופק
שהציל את חייה ,וזאת כחמש שנים לאחר שנפגעה אנושות
בתאונת דרכים קטלנית שאירעה ב 1.8.08-בכביש ירושלים-תל
אביב בו נהרגו שלשה בני אדם והיא נפצעה באורח אנוש.
התאונה אירעה סמוך לשעה  05.55לפנות בוקר בכביש סמוך
למחלף נתב"ג ,ארבעה צעירים בשנות ה 20 -לחייהם נסעו
במהירות גבוהה מכיוון תל אביב לירושלים .נהג הרכב איבד
שליטה על הרכב והתנגש בעוצמה בעמוד בטון.כתוצאה
מההתנגשות הרכב התפרק ונחצה לשניים ,ברכב נסעו ארבעה
צעירים בשנות ה 20-שני גברים ושתי נשים.
צוות מתנדבי זק"א שהיו גם הם באותה עת על כביש  ,1ראו
במו עיניהם את התאונה הקשה ,לנגד עיניהם התגלה מחזה
מחריד ומראות זוועה שאינם זכורים גם לא לאנשי הצוות בעלי
ניסיון רב בטיפול באירועים קשים.

לצוות נט"ן של מד"א לא נותר אלא לקבוע את מותם של 2
צעירים וצעירה שנהרגו במקום.
במרחק עשרות מטרים התגלתה הנוסעת הרביעית שרית
אופק שנפצעה אנושות ,הפצועה קיבלה טיפול אינטנסיבי
ראשוני במקום ,ופונתה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה
ופגיעה רב מערכתית לבית החולים אסף הרופא .שם נאבקו
הרופאים על חייה.
שמעון גרוסמן מתנדב זק"א סיפר אז" :בדרכי לירושלים עקף
אותי רכב מסוג רובר ולפתע הרכב פגע בעמוד מבטון התומך
בשלטי הכוונה ,הרכב נחצה לשנים והחצי הקדמי עף לצד
הנגדי כמה מאוד מטר ,על הכביש סמוך לרכב היו הנפגעים
שלושה הרוגים ופצועה אנוש מאוד ,אני מתנדב בזק"א מזה
כעשור וזו התאונה הקשה ביותר בה אני מטפל".
צוות מתנדבי זק"א היו בטוחים שהפצועה אנוש לא שרדה,
וכך גם פורסם אז בתקשורת ,ולכן רבה מאד הייתה ההפתעה
כשלפני כשבוע התקשרה אישה למשרדי ארגון זק"א ,כשהיא
2

מציגה עצמה כחברה של אותה בחורה שנפצעה
אנושות בתאונה ובפיה בשורה משמחת ,חברתי שרית
אופק אחרי שנים של טיפולים מתמשכים ושיקום
ארוך ,התאוששה וחזרה לעצמה וב"ה עומדת על
הרגלים ,ובפיה בקשה קטנה בשם בתה ,לפגוש את
מתנדב זק"א שהציל את חייה.
לטקס השקת מטה חירום של זק"א בעיר רחובות
שהתקיים ביום שלישי ,בהשתתפות ממ"ר השפלה
תנ"צ שמעון הרוש ,מת"ח רחובות סנ"צ יאיר חצרוני,
נשיא זק"א הרב מאיר גורביץ ,יו"ר זק"א יהודה משי
זהב ,מפקד זק"א מרכז משה גמרו ,מפקד זק"א
שפלה מנדי חביב ,ועשרות מתנדבים ,הוזמן גם
המתנדב שימי גרוסמן ,מבלי שיידע את הסיפור
האמיתי .בשיאו של הטקס סיפר המנחה ,דובר זק"א
מוטי בוקצ'ין על אותה תאונת דרכים קשה שמתנדבי
זק"א טפלו ,והזמין את המתנדב שימי גרוסמן לעלות
לבמה ,ובמקביל הפתיע את הנוכחים בכלל ואת
המתנדב שימי גרוסמן בפרט ,כשהזמין לעלות לבמה
את שרית אופק שנפצעה אנושות בתאונה יחד עם
חברתה.
התרגשות רבה אחזה את המשתתפים כשאופק
עלתה על רגליה לבמה ,והודתה בכל ליבה למתנדב
שימי גרוסמן על שהציל את חייה" .נס גדול קרה לי
בחסדי שמים ,אני חשה אסירת תודה והוקרה למלאך
הנפלא מתנדב זק"א ,שבלעדיו לא הייתי כאן היום".
"אני לא מאמין למראה עיני ,זה לא אמיתי ,זה חלום,
לא האמנתי שאותה פצועה אנושות תשרוד את
התאונה הקשה ,אני צובט את עצמי כדי להבין שזה
לא חלום" .ענה בהתרגשות ובדמעות המתנדב שימי
גרוסמן.
האמא של שריתהעניקה שי צנוע למתנדב שימי
גרוסמן" :בזכותך אני אמא מאושרת היום ,בך התקיים
הפסוק 'כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם
ומלואו' ,כולנו תקווה שעם ישראל לא יזדקק לכם
במקרים מעין אלו אלא בדברים משמחים ומרננים".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א אמר" "כשהמתנדבים
רואים בחורה שחייה ניצלו בזכותם  -הם שואבים
כוחות מחודשים להמשיך בפעילות החשובה של
הצלת חיים".
בהמשך האירוע ,הושק מטה החירום של זק"א
ברחובות בקביעת מזוזה ,בהרמת כוסית לכבוד חג
הפסח ,ובחלוקת אפודים חדשים ושי צנוע למתנדבים.
מפקד מרחב השפלה תנ"צ שמעון הרוש אמר" :במו
עינינו ראינו כאן בהתרגשות רבה את הייחודיות של
מתנדבי זק"א ,החלוצים של עם ישראל לכל אירוע
ואסון להגשת עזרה ראשונה והצלת חיים וכשלא
נותר ,לכבד את מי שנשאר רק לכבד .יחידת זק"א
שפלה ,הם גאוות המרחב .ותודתי ותודות משטרת
ישראל נתונה לכם אישית בהזדמנות חגיגית זו".
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בפעילות נמרצת של ארגון זק"א

חולצו עשרות תיירים ישראלים
שנתקעו בסופת שלגים בהונגריה
דרמה בדרך להונגריה .קבוצה עם כ 50-נוסעים מישראל ובהם ילדים
ונשים בהריון שהיו בדרך מאוסטריה להונגריה למסע שורשים וביקור
בקברי אבות בהונגריה ,נקלעו למזג אויר סוער וסופת שלגים בכביש
המהיר  M-1בין אוסטריה להונגריה ,ונתקעו במקום במשך  18שעות
רצופות ללא מזון ושתיה חמה ,יחד עם אלפי רכבים ואוטובוסים
נוספים.
ביום שישי בבוקר ,כאשר הנוסעים החלו לחשוש שלא יוכלו להגיע
ליעדם לשבת ,הם עדכנו על כך את היחידה הבינלאומית של זק"א
בפיקודו של מתי גולדשטיין ,שהחלה מיד בפעילות מול גורמי חילוץ
באירופה ,משרד החוץ בירושלים ומול הקונסוליה הישראלית בווינה
ובבודפשט ,כדי לנסות לחלצם ובינתיים לספק להם מזון ושתיה חמה.
כן הובהר לגורמי הצלה בהונגריה כי מדובר ביהודים דתיים ,שאם
ישארו במקום עד כניסת השבת לא יוכלו לעזוב את המקום עד לאחר
יציאתה ,ועל כן יש לעשות מאמצים בכדי לחלצם במהירות.
בעקבות פעילות מהירה של משרד החוץ וזק"א התגייסו המשרד
לאסונות של הונגריה ,המשטרה ,הצבא ומשרד הבריאות לטובת
המאמץ לחלץ את האוטובוס במהירות ובשלום .לשטח הובאו
מפלסות מיוחדות שעבדו על מנת לפנות את השלג שנערם סביבם
מכל הכיוונים .כמו כן הצליח להגיע לאוטובוס רכב שטח עם שני
רופאים ,עבור מספר נוסעים שחשו ברע.
לאחר שהתברר שלא נתן לחלץ את האוטובוס עצמו מהמקום ,הגיעו
למקום מספר רכבי שטח שפינו את כל נוסעי האוטובוס לכפר סמוך.

לאחר שהתברר כי לא ניתן לדאוג במקום למזון כשר למשך השבת,
המשיכו הנוסעים ברכבת לבודפשט והצליחו להגיע ליעדם שעה קלה
לפני שבת.
ארגון זק"א דאג מבעוד מועד לעדכן את בית חב"ד בבודפשט על
האירוע ,ובמבצע מיוחד בארגונו של הרב שמואל רסקין מנהל בית
חב"ד לישראלים בבודפשט ,הצליחו לארגן לכל הנוסעים אש"ל מלא
למשך השבת.
ר' נחום בנדיקט שהיה בין הקבוצה סיפר כי" :זו היתה סיטואציה קשה
במיוחד' .נלכדנו' באוטובוס במשך  18שעות ברציפות ללא מזון חם
או לפחות שתיה חמה .מזג האויר הסוער היה די מפתיע ולא מתוכנן.
לאחר שעות רבות הגיעו תושבים מקומיים וחילקו מרק חם לכל
הנהגים ,אך כמובן שמסיבות כשרות לא לקחנו מהם .שרר מתח נוראי
כי חששנו שניאלץ להישאר שם בשבת .בסופו של דבר ב"ה ,בסיוע של
היחידה הבינלאומית של זק"א הצלחנו להגיע להונגריה עוד לפני שבת,
שם שהינו בבית חב"ד לישראלים .אנו מודים לכל העסקנים הנמרצים
שהיו מעורבים במבצע החילוץ".
יצוין כי בנוסף גם קבוצה של  11שוחטים מישראל שעסקו בשחיטה
בפולין עבור הכשרות של  ,OKוהיו בדרכם לשבות בהונגריה ,נתקעו
אף הם באזור בשל מזג האויר הסוער ולא היה ניתן ליצור עמם קשר
משך שעות ארוכות .שעה קלה לפני שבת נמסר כי הקבוצה הצליחה
להגיע לעיר מישקולץ.
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השקת סניף זק"א וגמ"ח ניחומים
בעיר אלעד
בטקס צנוע בהשתתפות ראש העיר אלעד
הרב יצחק עידן ,מנכ"ל העירייה הרב חזי
חנונו ,נשיא זק"א הרב מאיר גורביץ ,יו"ר
זק"א יהודה משי זהב ,מפקד זק"א שרון
ישראל גודלבסקי ,מפקד זק"א אלעד אפי
שטרן ,חברי מועצה ומתנדבי זק"א ,הושק
ביום שני ( )18.3.13גמ"ח ניחום אבלים
בסניף זק"א אלעד ,הציוד שנתרם ע"י מר
מיכאל מנצר לע"נ הוריו ישמש את תושבי
העיר .הגמ"ח כולל ארונות קודש ,כיסאות
אבלים ,ואת שאר הציוד שנדרש לאבלים
בימי השבעה.
תחילת הטקס חשפו ראש העיר ונשיא זק"א
את הלוט משלט הסניף לצד עשות מתנדבי
הארגון בעיר אלעד ,ראש העיר העניק תעודת
הוקרה לנשיא זק"א כהוקרה וערכה על
פעילותם.
נשיא זק"א מר מאיר גורביץ ,אמר "מרגש
לפגוש פנים מול פנים את המתנדבים
המסורים שעושים את המלאכת הקודש
בהצלת חיים ובכבוד המת"
ראש העיר הרב יצחק עידן ,אמר "אנו
מעריכים מאוד פעילותם של מתנדבי זק"א
בעיר אלעד ואת תרומתם החשובה מידי יום
בכל עניין שהם מוזנקים".
אפי שטרן מפקד זק"א אלעד אמר "לצערנו
באלעד בשנה האחרונה היו לנו כ 40-נפטרים.
אמנם אנחנו עיר צעירה ,אך הביקוש פה
עולה והגמ"ח המקומי ישרת את תושבי העיר
והסביבה".

נשיא זק"א מר מאיר גורביץ מעניק תעודת הוקרה לרב יצחק עידן ר"ע אלעד

טרגדיה בראש העין :אב דרס
את בנו הפעוט למוות
טרגדיה מזעזעת בראש העין :אב שנסע לאחור ברכבו ,לא שם
לב שבנו בן השנה ושמונה חודשים נמצא מאחור ,ודרס אותו
למוות.
האב שנהג ברכבו ,נסע לאחור ,וככל הנראה לא שם לב שבנו
הפעוט נמצא מאחור ,ודרס אותו למוות ,כוחות ההצלה
שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הפעוט ,צוות זק"א
שהגיע למקום טיפל בגופת הפעוט.

דובר מד"א זקי הלר מסר" :בשעה  17:25נמסר למד"א מרחב
ירקון על פעוט שנפגע מרכב ברח' חותמי המגילה סמוך לתחנת
מד"א בראש העין ,פרמדיקים של מד"א מדווחים על פעוט בן
שנה ו 8-חודשים שנהרג במקום וקובעים את מותו".
מתנדב זק"א סיפר" :האבא ככל הנראה נסע לאחור ולא שם
לב לבנו שהיה מאחורי הרכב .עקב הפגיעה הקשה לא נותר לנו
אלא רק לקבוע את מותו בשטח .מדובר טרגדיה גדולה".
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הקץ לשערוריות
במכון לרפואה משפטית
ד"ר חן קוגל יחליף את פרופ' היס
אחרי עשרות שנים בהן חילל את גופותיהם של רבבות
נפטרים ,פרופ' יהודה היס הולך הביתה .האיש שהיה מנהל
המכון לרפואה משפטית באבו כביר ולאחר מכן הודח
באופן חלקי והוגדר כרופא הראשי של המכון ,מסיים באופן
סופי את עבודתו כפתולוג.
בהודעה שפרסם משרד
הבריאות נאמר כי ד"ר חן קוגל
נבחר למחליפו של פרופ' היס
ויכהן כמנהל המכון לרפואה
משפטית.
הדחתו של פרופ' היס מתפקידו
באה לאחר פעילות נמרצת של
ארגון זק"א ולאחר חשיפת
פרשיות חמורות של שוד אברים
ורקמות מנפטרים לאורך שנים.
בעקבות הרעש הציבורי שעשה
ארגון זק"א ,הורה מנכ"ל משרד
צילום :אלון רון  -הארץ
הבריאות פרופ' רוני גמזו על
הקמת ועדת בדיקה שהמליצה
על הדחתו של היס מתפקידו .לאחר מגעים עם היס הוחלט
כי הוא יפרוש לפנסיה קצת לפני המתוכנן ובכך נסתם
הגולל על הקריירה השחורה משחור של האיש שהואשם
ואף הורשע בשוד איברים מאלפי גופות תוך דריסה של
החוק והמוסר והתעלמות מרצון המשפחות ומהחובה
לשמור על כבוד המת .למרות שבית המשפט קיבל את
הטענות של המשפחות בחלק מהמקרים ,האיש מעולם
לא נשלח לכלא בגין מעשיו וגם את כספי הפיצויים שהוא
נדרש לשלם שילם משרד הבריאות שהעסיק אותו.
"הטלפון הראשון שציפיתי לקבל ,זה מזק"א" ,אמר ד"ר
קוגל ליהודה משי זהב ,יו"ר זק"א ,שהתקשר לברך אותו על
המינוי.

יו"ר זק"א יהודה משי זהב אמר" :המאבק נגד התנהלות
המכון וההפרטה ,היה מאבק משותף של זק"א ושל ד"ר
קוגל .כניסתו של ד"ר קוגל לתפקיד מנהל המכון היא
השלמת מעגל .פרופ' היס היה מהחסידים הגדולים של
נתיחה לאחר המוות ,מבחינתו גם במוות רגיל מומלץ לנתח.
אם לא די בכך ,הוא היה
מנתח על דרך השלילה,
מכף רגל עד ראש ,במקום
לנתח אך ורק את האזור
הדרוש לחקירה .לעומתו,
ד"ר קוגל היה שותף מלא
להכנסת מערכת הMRI-
(דימות תהודה מגנטית),
המבצעת סריקה לא-
ומאפשרת
פולשנית
קביעת סיבת המוות ללא
נתיחה פולשנית ומונעת
ביזוי המת.
'המחלקה
מנהל
המשפטית' של זק"א מיכאל גוטוויין אמר" :כי מינויו של
ד"ר קוגל למחליפו של היס הביא לאנחת רווחה בזק"א.
אנחנו מכירים את ד"ר קוגל ועובדים אתו כבר הרבה שנים,
בעבר היה פרופ' היס הבר סמכא היחיד בתחום הפתולוגיה
וכל מה שהוא קבע היה קודש קדשים בבתי המשפט .היחיד
שהצליח לשבור את האקסיומה הזאת היה ד"ר קוגל שעמד
בראש המכון לרפואה משפטית של בית החולים תל השומר.
הוא אדם הגון וענייני .בכל פעם כאשר היס כתב חוות דעת
שיש לנתח גופה היינו פונים לקוגל ובמקרים רבים קיבלנו
ממנו חוות דעת נגדית שאותה הצגנו בפני בית המשפט.
בדרך זו הצלחנו להציל אינספור גופות מנפילה בידיו של
היס".
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אימון שטח
ליחידת הג'יפים
צילום :נבו קומבליס

כחלק ממוכנות הארגון לתרחישי אסון לאומי קיימו מתנדבי יחידת הג'יפים של זק"א אימון שטח הכולל הדרכה מקצועית בסילוק
רכבים הפוכים בצירי תנועה והתמודדות נכונה עם תנאי נסיעת שטח.
באימון השתתפו  62רכבי שטח ומעל  80ממתנדבי היחידה .במהלך המפגש צורפו  15מתנדבים חדשים ליחידה.
חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדת ,אמר " האימון בשטח עם הדרכה מקצועית זה שילוב מצוין לפעילות המתנדבים במקרה
של אירוע אמת ,זה הזמן להודות לכם המתנדבים על הנחישות
והתרומה למען הכלל".
במהלך האימון הפתיע יו"ר הארגון יהודה משי זהב את
המתנדבים שהגיע להודות להם על פועלם ולהעניק להם שי
לחג.
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מתנדבי זק"א בסריקות אחר
 2טייסי מילואים שנהרגו
בהתרסקות מסוק קוברה
שני קציני מילואים סגן אלוף נועם רון בן  49מאורנית ורב סרן
ארז פלקסר בן  31מחיפה נהרגו ביום שלישי  12.3.13בלילה
בהתרסקות מסוק קרב מסוג 'צפע' (קוברה) ,מעט לאחר חצות
בין צומת מסמיע לקיבוץ רבדים שבדרום .המסוק נפל בשדה
חיטה ולא באזור מיושב .בזירה נמצאו שתי גופות של קציני
מילואים ,והודעה נמסרה למשפחות .מפקד חיל האוויר ,האלוף
אמיר אשל ,הודיע מיד על הפסקת הטיסות בחיל עד לחקירת
נסיבות התאונה הטראגית.
בצה"ל קיבלו את הדיווח מעדי ראייה שראו את התרסקות
המטוס ומיד הבינו כי הקשר עם המסוק נותק בסמוך
להתרסקות .וככל הנראה הטייסים לא הפעילו אותות מצוקה.
גורם בחיל האוויר אמר :כי מדובר בתאונה שהנסיבות שלה אינן
ברורות וכי מדובר במסוק יחסית אמין ,שתאונות התרסקות בו
הן נדירות.
מסוק הקוברה ,המכונה בחיל האוויר "צפע" ,הוא מסוק קרב
דו-מושבי מתוצרת אמריקאית הוא המסוק הראשון בעולם
שנבנה למטרות שיגור וחימוש .מתאפיין בפרופיל צר המקשה
לפגוע בו .הוא פשוט לתחזוקה ועל כן זול ואמין.
עד לרכישת מסוק האפצ'י ,היה הקוברה מסוק הקרב העיקרי
של צבאות ארצות הברית וישראל .משימתו העיקרית של
הקוברה היא תקיפת מטרות שריון ,וחימושו האופייני כולל
טילים נגד טנקים ,שתי כוורות רקטות ותותח תלת-קני 20
מ"מ .ניתן לחמשו באופן שונה בהתאם למשימה והתאמתו לירי
טילים מונחים נגד טנקים או נגד מטרות אחרות מסוגים שונים.

אל"מ במילאוים נרי ירקוני ,טייס קרב וחוקר תאונות אוויריות,
אמר" :נותרו שרידים גדולים מה שאומר שמהירות הפגיעה
בקרקע הייתה אטית יחסית .אך עוד מוקדם מדי לומר ,צריך
לבדוק מה קרה שם .לפעמים ברגע הראשון לא מעלים על
הדעת מה הייתה הסיבה לתאונה וזה מסתבר רק בדיעבד".
חיים אוטמזגין ,מפקד היחידות המיוחדות של זק"א שפיקד
על כוחות זק"א שהשתתפו בסריקות ,סיפר" :אזרחים ראו
כדור אש ושיערו שמדובר בנפילת מסוק .הקפצנו את 'יחידת
הג'יפים' של זק"א ,ובהמשך עלה חשש שהמסוק התרסק אל
תוך מאגר מים ,אז הקפצנו את 'יחידת הצוללים' של זק"א.
אמרו לנו שאנחנו צריכים לחפש ערימת ברזל .היה קשה לסרוק
את השטח מהאוויר ,כיוון שמדובר בשדה חיטה גבוה מאד .עד
שאחד המתנדבים פרץ לקשר ואמר 'מצאנו שברים'' ,מצאנו
שברים' .מהר מאד הגענו לגוף המסוק .ראינו מסוק ששוכב על
הגב וחלקים מפוזרים בשטח מסביב .זה אסון במלוא עוצמתו".
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שגרירת אוסטרליה
בביקור במטה זק"א
שגרירת אוסטרליה בישראל הגב' אנדראה פאולקנר ערכה בסוף
השבוע ביקור מיוחד במטה זק"א בירושלים ,הביקור נערך במסגרת
הרחבת הפעילות של 'היחידה הבינלאומית' של זק"א ,בהקמת יחידות
נוספות ברחבי העולם ,ותיאום מול גורמי ממשל בעולם .אל השגרירה
נלווה גם מר עבדאללה עזאר ,מנהל מחלקת אשרות הגירה ואזרחות
בשגרירות אוסטרליה ,ו'השגריר החרדי' באוסטרליה ר' אריאל נחום.
במפגש עם השגרירה השתתפו יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א ,מתי
גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית ,דוד רוז מנהל קשרי חוץ,
וחיים וינגרטן מנהל אגף המבצעים .במהלכו הוצג בפני המבקרים
מצגת על הפעילות הנרחבת של 'היחידה הבינלאומית' של זק"א,

המונה כיום ארבע עשר יחידות .כמו גם התוכנית להקמת יחידה
נוספת באוסטרליה ,והפעילות השוטפת בארץ.
בדברי ברכתה אמרה השגרירה" :ידעתי וראיתי את הפעילות של זק"א
בארץ ובעולם ,אבל לא הייתי מודעת על העוצמה וכמות האירועים
בהם הארגון מטפל ,אתם הפנים היפות של מדינת ישראל" .הביעה
התפעלות מהיקף הפעילות ויכולת המבצעית והלוגיסטית של זק"א
להיות החלוצים בכל אסון ברחבי העולם .הודתה על הרעיון והיוזמה
בהקמת יחידה באוסטרליה ,הבטיחה לעשות חיבור ותיאום עם גורמי
החירום וההצלה באוסטרליה" .דלתי תהיה תמיד פתוחה בפניכם"
סיימה השגרירה את ביקורה.

זק"א בסיוע אתר 'בחדרי חרדים'
איתרו את משפחת הפצוע
הצלבת מידע של כתב אתר 'בחדרי חרדים' עם ארגון זק"א סייעה
לבני משפחה מבני ברק לגלות :הבחור החרדי שנפצע בתאונה
סמוך למושב ברקת  -הוא בנם.
בצהרי היום (שישי) פנה תושב בני ברק למוקד זק"א ,1220
וביקש סיוע באיתור בנו ,לאחר שמאז אמש הוא לא יצר קשר
עם בני משפחתו.
חיים וינגרטן ,ראש אגף המבצעים בזק"א ,נרתם לנושא ,וביקש
מהמפעל בו עבד הבחור בטירת יהודה ,לבדוק את צילומי
האבטחה.
עובדי המפעל סיפרו ,כי אחד מהם היה אמור לקחת את הנעדר
בטרמפ לביתו שבבני ברק ,ובצילומים נראה הבחור יוצא לעבר
הכביש הראשי כדי שיאספו אותו.
מדובר בבחור כבד ראייה ,החובש משקפיים עם מספר גבוה,
ובחשיכה בשעות הלילה ,כמעט ואינו רואה דבר .על פי הערכה,
הוא כנראה התקדם מעט לעבר הכביש ,ורכב שחלף במקום פגע

בו ,ופצע אותו קשות.
יום קודם ביום חמישי ,לאחר תאונת הדרכים בכביש 4613
ממושב ברקת לכיוון אלעד ,סיפר יחיאל ועקנין חובש 'איחוד
הצלה' ל'בחדרי חרדים' כי איתר תיק תפילין בזירת התאונה ,אך
אינו יודע אם הוא שייך לאחד הפצועים ,או לאי מי מקרוביהם.
המתנדב מסר לכתב 'בחדרי חרדים' את השם שהיה כתוב על
התפילין ,והכתב העביר את השם למוקד זק"א .עם פתיחת
החיפושים אחר הנעדר ,התברר כי שם הנעדר והשם שהיה רשום
על התפילין זהים.
מוקד זק"א פנה לבית החולים 'תל השומר' שם מאושפז הפצוע
מהתאונה ,ולאחר הצלבת הפרטים ,ביקשו מהאב להגיע לבית
החולים ,מאחר ובנו הוא הפצוע בתאונה.
בני משפחת הפצוע ביקשו להעתיר בתפילה עבור הפצוע,
נחמיה בן פייגה ציפורה ,המאושפז במצב אנוש עם פגיעה רב
מערכתית ,לרפואה שלמה.
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דבר היו"ר
יהוגה משי זהב

לא משנה איזה סוג מצה אתם
כל דור ודור מדמיין ומצייר לעצמו את 'ארבעת הבנים' שלו ,את
החכם ,רשע ,תם ושאינו יודע לשאול ,כמו את עמלק והמן ואת
ה'ממשלת זדון' שבאותו זמן.
ברוח הזמן והתקופה ובנושא הבוער שעל סדר היום הציבורי,
באיום ובפחד מ'הגזירות' הממשמשות ובאות ,יהיו מי שינסו
להדביק את התוארים למנהיגים הפוליטיים החל מלפיד ובנט
וכל מה שמסביב .כל אחד לפי ראייתו והשקפתו הוא.
גם במצב זה ועוד יותר בליל מיוחד זה ,צריך לזכור שכנגד
ארבעה בנים דברה תורה ,אפילו לא כל בנינו חכמים ,ואפילו יש
ביניהם תם ,רשע ומי שכל כך רחוק שאפילו לשאול אינו יודע,
עדיין נקראים בנים ועל כולם אנו מודים לה' ואומרים לו 'ברוך'
ארבע פעמים כפי שכבר דרשו את הפסוקים:
ברוך המקום – ה' ,שהוא מקומו של עולם ואין מי שיצא מעולמו,
גם לא הרשע ,ועל כך אנו ניתן לו ברכה והודיה.
ברוך הוא – גם על הנטפל לרשע ,הוא הבן המרוחק שחדל כבר
מלשאול.
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל – כל שכן שאני מודה לו ומברך
על שזיכני בבן חכם העוסק בתורתו.
ברוך הוא – גם על הבן התם ,שאף על פי שאינו חכם ,הרי הולך

בתמימות ונטפל לעושי מצווה – על
כולם אנו חייבים לברך.
שכן בבשורת הבנים שהכתוב מבשר
ליוצאי מצרים שיבואו אל הארץ ויולידו בנים – דווקא בבן רשע
מתחילה (שמות יב ,כה-כו) ,כדי לומר שאף הוא בננו הוא ,והתורה
כשדברה על חינוך הבנים – כנגד כל הארבעה דברה ,ואף בלילה
זה ,כשאנו יושבים ומספרים ביציאת מצרים ,כל ביתנו שלום,
אחד הוא ,כולם בנינו.
כי בלילה הזה הרשע כחכם ,השאינו יודע לשאול כתם ,כולם
יבואו על תיקונם ובקול אחד יאמרו האב וכל ארבעת בניו שיר
והלל לה'.
כל דכפין ייתי וייכול ,כל דצריך ייתי ויפסח .פתוח תפתח את פיך
בלילה זה ואל כולם הגד תגיד הגדתך ,אל כל מי אשר תביא
לשלחנך בלילה הזה ויראו מצה ומרור מונחים לפניך ,ואת מאור
פניך יביטו ולשירת הלילה יאזינו ,באותה שעה – והגדת לבנך –
והוא מבין ומאזין ,מקשיב ושומע.
כי לא משנה איזה סוג מצה אתם :מצה עגולה ,מצה מרובעת,
מצה שבורה ,מצה עם שוקולד ,כולם אחים וכולם בנים לה'.

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

הפסקת אבלות מחמת חג הפסח
פסח מבטל אבלות שבעה
 .1מי שמת לו מת לפני פסח ונהג אבלות שבעה ,זמן קצר לפני חג הפסח,
אם הגיע חג הפסח באמצע השבעה ,חג הפסח מבטל ממנו דיני אבלות
שבעה ( .שו"ע תקמ"ח סי"ב )
 .2ערב פסח אחר חצות דינו כיום טוב ולכן מותר ברחיצה וכיבוס ,ישיבה
על גבי כסא ,ובתלמוד תורה ,מיד לאחר חצות ( .שם ,משנה ברורה ל"א,
(נחמו עמי פ"כ).
 .3רחיצה לאחר חצות היום יש מתירים רק בצונן ויש מתירין גם בחמין,
מסקנת ה"משנה ברורה" " :הרוצה להקל אין למחות בידו" ( .שם ,משנה
ברורה מ"ב ושער הציון ל"ב )
 .4במשך חול המועד,מותר לרחוץ בחמין ( שם ).
 .5איסור תספורת לא הותר לו שהרי הוא עדיין בתוך השלושים ( .שם ).
. .6אם נהג אבלות שבעה זמן מה לפני חג הפסח ,כאשר מגיע חג הפסח
באמצע ימי השבעה ,מבטל החג את השבעה ,וימי החג עצמם הם שבעה,
הרי עברו עליו ארבעה עשר יום מתוך השלושים ויש לו להשלים עוד ששה
עשר יום של אבלות שלושים אחר חג הפסח ( .שו"ע תקמ"ח סי"ב )
 .7ולכן מיד אחר חג הפסח אסור האבל ברחיצה וכיבוס ושאר דיני
אבלות שלושים ,עוד ששה עשר יום ( .שם )
. 8נוהגים לעלות לקבר ביום השבעה .כאשר חג הפסח בטל דיני שבעה,
יעלה לקבר באסרו חג(.גשר החיים פכ"ט ס"ו).
 .9לגבי עליה לקבר בסיום השלושים ,יש אומרים שיעלה לקבר בסיום
האבלות דהיינו ששה עשר יום לאחר חג הפסח(.פני ברוך סימן ל"ז סעיף
ט') .ויש אומרים שיעלה לקבר שלושים יום מלאים מיום הקבורה וכן נוהגים
 .10אם היתה הקבורה בערב פסח לפני חצות היום ,בחצות היום בטלים

דיני שבעה כמבואר בסעיפים .2,3
 .11אם קבר מתו בערב פסח לאחר חצות,
אינו חולץ מנעליו ואינו יושב על גבי קרקע ,וחג
הפסח מבטל שבעה(.חכ"א קס"ט ג').
 .12אין אוכלים סעודת הבראה בערב פסח החל מזמן איסור אכילת חמץ.
(שו"ע או"ח תע"א ,משנה ברורה כ"ב ושער ציון כ"ו).
 .13אין חג הפסח מבטל את המנהגים שנוהגים במשך השבעה לכבוד המת
ולכן צריך להדליק נר כל שבעת הימים מיום קבורת המת.
ב .פסח מבטל אבלות שלושים.
 .1אם חל חג הפסח לאחר שבעה ,באמצע ימי השלושים ,חג הפסח מבטל
דיני אבלות של ימי השלושים .דיני האבלות של ימי השלושים בטלים
בחצות היום של ערב פסח(.שו"ע או"ח תקמ"ח סעיף ח').
 .2אפילו חל היום השביעי בערב פסח ,תחילת היום נחשבת לסיום השבעה,
ושאר היום נחשב ליום ראשון של השלושים ובהגיע חצות היום של
ערבפסח בטלו דיני שלושים( .שם).
 .3מי שאבל על קרוביו שאינם אביו או אמו והוא בתוך ימי השלושים ,מותר
לו להסתפר בערב פסח.
 .4מי שאבל על אביו ואמו ,אסור להסתפר עד שיגערו בו חבריו ,אין החג
מתיר לו להסתפר ,למרות שהחג בטל את דיני שלושים(.שו"ע יור"ד שצ"ט
ס"ד).
 .5נוהגים לעלות לקבר בסיום ימי השלושים .אם חג הפסח בטל את ימי
השלושים ,יש אומרים שיעלה לקבר באסרו חג(פני ברוך סימן ל"ז).ויש
אומרים שיעלה לקבר בתום שלושים יום מלאים מיום הקבורה.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
טקס השקת סניף זק"א אלעד
צילום  :בועז בן ארי

11

ראשון לציון ,שני הרוגים בפיצוץ ברכב
צילום  :בערלה יעקובוביץ

12

חיפושים אחר מסוק שהתרסק סמוך לרבדים
צילום  :אילן ברזילי

בני נוער מאוסטרליה ביקרו במטה זק"א
צילום  :יוסי פרנקל

13

אימון שטח של יחידת הג'יפי ם
צילום  :נבו קומבליס

14

טקס השקת סניף זק"א רחובו ת
צילום  :בועז בן ארי

15

טקס השקת סניף זק"א רחובו ת
צילום  :בועז בן ארי

תאונה קטלנית ,רוכב אופניים נהרג בנמל אשדוד
צילום  :יוסי צמח

חג חרות שמח

מוטי בוקצ'ין  -עורך ניוזק"א
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ויצאו ברכוש גדול

השבוע נערך חלוקת ציוד ואפודים חדשים לכל מחוזות זק"א במחסן
הלוגיסטיקה הראשי בפתח תקוה

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

הרב אלישע
סיטרואן

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

יוסי ברמינקה
צוות צפון
לרגל הולדת בתו

ר"צ עיירות,
לרגל הולדת הנכד
יו"ל ע"י

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

לרגל הולדת בנו

פה
הנכ
לרגל הולדת דה

מיכאל
יעקובוביץ

משהקמב"ץבושלהרוש

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

שלמה הילמן

צוות גוש דן לרגל בר
המצווה לבניו התאומים
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אנשל בעק
לרגל נישואיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידיד הארגון

הרב יואל וקסברגר

להולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת
מאחלים
מוטי בוקצין יהודה משי זהב

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