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הסתיים בהצלחה
פרויקט מירון
אימון משותף עם
צה"ל בבה"ד 10
עמוד 11

ערב גיבוש
למתנדבי זק"א
בית שמש
עמוד 4

הסתיים בהצלחה
פרויקט זק"א מירון
אותרו מאות ילדים והורים ,עשרות
קיבלו טיפול רפואי בנוסף חולקו
למעלה מ 10,000 :בקבוקי מים
לקחים
כהפקת
משנים עברו ,נערכו
'זק"א'
בארגון
לפעולות מגוונות
אירועי
לקראת
ל"ג בעומר ,בסיוע
מאוחדת ורוזנטל
רכבים הוקמו מס'
נקודות לאיתור
נעדרים ,המתנדבים פעלו בעזרת המוקד המרכזי
מסביב לשעון באיתור ילדים אובדים ונעדרים
אשר לא ענדו "תג זיהוי" .במקרים מיוחדים
אף נשלחו 'טרקטורוני זק"א' לאתר את
ההורים ע"י הכרזה במערכת הכריזה
המיוחדת של הטרקטורונים.
לאורך צירי העלייה חולקו ע"י צוותי
מתנדבי זק"א ' 25,000תגי זיהוי'
מיוחדים .רעיון יצירתי של זק"א
שבמסגרתו חולקו עשרות אלפי תגי זיהוי
אשר הוצמדו לידי הילדים שעלו לרשב"י,
כשעל התג מופיעים פרטי הילדים ומס'
הטלפון של אחד ההורים .כדי להקל על
איתור מהיר של ההורים .מרהיב היה לראות את
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ילדי החלאקה על כתפי אבותיהם כשעל ידיהם צמודים
"תגי הזיהוי".
בשעות הצהרים התקבלו מאות טלפונים במקוד החרום
של זק"א מאזרחים הנמצאים באוטובוס שתקועים בפקק
ובחניונים .בגלל החם הכבד הם היו במצב של תחילת
התייבשות ,מיד התקבלה החלטה במוקד זק"א במירון4 ,
אמבולנסים ו 2רכבי שטח חילקו למעלה מעשרת אלפים
בקבוקי מים בחניונים ובאוטובוסים.
סה"כ טיפלו מתנדבי מוקד זק"א השנה ב 762 -מקרים
של איתור נעדרים בניהם במקרים חריגים של תינוקות
בני פחות משנה שנאבדו ,בנוסף המוקד המרכזי של זק"א
הממוקם במרכז העליה להר נתן מענה של עזרה ראשונה
לעשרות אנשים בהתייבשו בגלל החום.
בנוסף לפעילות של האיתור נעדרים ,הפעיל ארגון זק"א
בשיתוף רוזנטל רכבים קמפיין זהירות בדרכים בכל מתחם
ציון הרשב"י ובחניונים במטרה להעלאת המודעות לנושא
הבטיחות בדרכים
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר "ב"ה השנה ישנה ירידה
בכמות המקרים של ילדים שאבדו ,אנו נותנים דגש על
חלוקת תגי הזיהוי ובכך אנו מצליח למנוע מקרים מסוג
זה ,לקראת שנה הבאה אנו נעשה הפקת לקחים ונתארגן
מראש עם כמויות של בקבוקי מים קרים לחלוקה בחניונים
ובמספר מוקדים בעליה לציון הרשב"י".
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ערב גיבוש וחלוקת ציוד חדיש
למתנדבי זק"א בית שמש
צילום :משה הולצמן

אמש נערך ערב גיבוש וחלוקת ציוד חדיש למתנדבי זק"א סניף בית
שמש ,בערב השתתפו יו"ר זק"א ,מפקד משטרת בית שמש ,מפקד
זק"א מחוז ירושלים ,רכז המתנדבים ,אנשי מטה הארגון וכ40-
מתנדבים שעושים במלאכת הקודש של 'חסד של אמת' בבית שמש
בתאונות
והסביבה ומטפלים
ת
38
דרכים קשות על כביש 3
ובאירוע מב"ט נוספים.
מפקד
בסוף הערב העניקו
ד
שמש
תחנת משטרת בית
ש
מפקד
סנ"צ דביר בר-אלי
ד
אברהמי
זק"א בית שמש
י
משי
קאפ ,יו"ר זק"א יהודה
י
זהב ,מפקד מחוז י-ם בנצי
אוירניג ורכז המתנדבים
מאיר אקר תעודות הצטיינות
המצטיינים
למתנדבים
ם
המת.
במסירותם למען כבוד ת.
מפקד
ד
סנ"צ דביר בר אלי
שהגיע
ע
משטרת בית שמש
למתנדבים
במיוחד להודות
ם
"כמי
י
על פעילותם ,אמר:
הפעילות
ת
שרואה מקרוב את
מסירות
ת
שלכם מתוך

ומקצועיות רבה ,אני רוצה להודות לכם באופן אישי ,ברור לי שלא
היינו יכולים בלי העזרה שלכם".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :אתם המלאכים שעושים את
המלאכה הקשה מכל ללא שום תמורה ,יישר כוח על העבר והעתיד".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

אך את מטה לוי לא תפקוד
בפרשת במדבר ישנה הבדלה ברורה ובולטת של שבט לוי
משאר העם .בפרק א' פס' מ"ט מצווה הקב"ה את משה "אך
את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל".
שבט לוי לא נמנה יחד עם בנ"י ,ומסביר רש"י ע"פ המדרש ,מדוע
נמנה שבט לוי בפני עמו" :כדאי הוא ללגיון של מלך להיות נמנה
לבדו" .לשבט לוי יש תפקיד מיוחד" :ואתה הפקד את הלווים
על משכן העדות" .ובהמשך ,מבואר תפקיד הלווים "ושמרו את
משמרתי ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד" ,כלומר שבט
לוי עובד במשכן במקום כל העם כולו" -משמרת כל העדה".
אמנם בשבט לוי יש דרגות – גם כוהנים וגם לווים – כוהנים
רק מזרע אהרון ולווים משאר השבט ,אבל בכללו נבדל משאר
העם .מהו תפקידו של שבט לוי? יעקב אבינו רומז לתפקידו
של לוי בברכתו "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" ,בפרשת
"ויחי" ,שם רומז יעקב לתפקיד השבטים ,מהותם ,תכונתם
וכוחם הפוטנציאלי .מהי התכונה של לוי ,ומדוע יעקב משתמש
בביטוי "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" שלכאורה נראה כמו
קללה כדברי המדרש" :בקש לקללם ,וקלל את אפם שנאמר
"ארור אפם כי עז"? תפקידו של שבט לוי ,שבט הכהונה ,הוא
לחבר ,לקשר בין ישראל לקב"ה .עם ישראל בנוי שלכל שבט יש
תכונה מיוחדת וכוח מיוחד ,שאותו השבט צריך לגלות בפועל:
יהודה=מלכות; זבולון=מסחר; יששכר=אנשי הספר; וכד' .תפקיד
שבט לוי הוא לקשר בין עם ישראל לקב"ה ע"י עבודת הקודש

במשכן ,הן הכוהנים והן הלווים .הכוהנים הם מורי ההוראה
והמלמדים בעם ,ואליהם יבואו לשאול שאלות ולהישפט "ובאת
אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם" ,ונאמר ב"וזאת
הברכה" – "יורו משפטך ליעקב ותורתך לישראל" ,ולכן צריכים
הם להיות בכל ארץ ישראל .ממלא יוצא שאכן דברי יעקב הן
ברכה או ניבוי תכונת שבט לוי ולא קללה כפי הנראה לכתחילה.
בהמשך הפרשה ממשיכה על הפידיון שהיו צריכים לפדות את
הבכורים הנותרים על הלווים ,.הבכורים היו אמורים לעבוד בבית
המקדש תמורת הצלתם ממכת בכורות במצרים – "ואני הנה
לקחתי את הלווים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם
מבני ישראל ...כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים
הקדשתי לי כל בכור בישראל ,"...אולם ,שבט לוי מחליפם וזו
ראיה ששבט לוי מקשר בין כנס"י לקב"ה .ידוע ששמו של אדם
מבטא את מהותו וייעודו של האדם ,לא זאת בלבד אלא אף
ההורים הם שלוחים של הקב"ה בקריאת השם לילדם ,ולהורים
יש מעין רוח הקודש במצב זה .אם כן ,גם תפקידו ,יעודו ומהותו
של שבט לוי ,אמור להיות רמוז בנתינת שמו .לאה יולדת את הבן
השלישי ליעקב ומנמקת את שמו כך" :הפעם ילווה אישי אלי ,כי
ילדתי לו שלושה בנים ,על כן קרא שמו לוי" – הפשט הוא שהאם
יכולה לשאת שני ילדים )יש לה רק שתי ידים( ואת השלישי
יצטרך בעלה ,אישה ,לשאת וכך יתלווה אליה.

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

טהרת המת -מקור והלכה
מצוות טהרת המת מוזכרת בשני מקומות במשנה :האחד ,במסכת
שבת" :עושין כל צרכי המת ,סכין ומדיחין אותו ,ובלבד שלא יזיזו
בו אבר) "...כג,ה( – המשנה עוסקת בדיני מוקצה בשבת ,אך מתוך
האיסור להזיז אבר של הנפטר בשבת ,לומדים את עצם נושא
הטהרה.
המקור השני הוא מסכת שמחות "הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר ...אין
מזיזין אותו ,ואין מדיחין אותו ,ואין מטילין אותו לא על גבי החול ולא
על גבי המלח עד שעה שימות) "...מסכת שמחות ,א' ,א'-ג'.(.
בויקרא רבה ,מסופר על טהרה שערכו רבי יוחנן וריש לקיש" :ר' יוחנן
וריש לקיש :נחתין למסחי בהדין דימוסין דטבריא פגע בהון חד מסכן
אמר לון :זכון בי .אמרו ליה :כי נפקון אנן זכיין בך נפקין ואשכחוניה
מאית .אמרין :הואיל ולא אטפלון ביה בחייו נטפל ביה במותו ,מי
מסחין ליה אשכחון חדה כיס דחמש מאה דינרין תלי בצואריה"...
)ויקרא רבה ,פרק לד' ,י'(
)רבי יוחנן וריש לקיש ,ירדו לרחוץ במרחצאות טבריה ופגשו בעני
אחד .ביקש מהם העני צדקה .אמרו לו כשנחזור ניתן לך .כשחזרו
מצאו את העני כשהוא מת .אמרו היות שלא טיפלנו בו בחייו ,נטפל
בקבורתו .כשרחצו אותו ,מצאו ארנק ובו חמש מאות דינרים תלוי
על צווארו(.
רבי אליעזר בן שמואל הלוי ממגנצא )זקנו של המהרי"ל(כתב
בצוואתו :
"בקשתי מאד מאד שיטהרוני במתון ובטהרה ובנקיות בין אצבעות
ידיים ורגלים ובין האחור .ויחופו ראשי ויסרקוני במסרק כדרך החיים
ויטלו צפורניי ידיי ורגליי כדי שאבא טהור ונקי למנוחה כמו שהלכתי
לבית הכנסת בכל שבת בחפיפה ובנטילת ציפורניים ובסריקה
ובבדיקת נקבים .כן יעשו לי גם למנוחת עולמים" .
בשו"ת חתם סופר )חלק ב )יו"ד( שכח( נשאל :

"אודות הלנת המתים יום או יומים עפ"י
פקידת המלכות יר"ה ורובם מתנוולים ואין
רבים רוצים להתעסק בטהרה ולבישה
אם יש להתיר ולטהרו וללובשו מיד ורבים
מתעסקי' בו ולהלינו אח"כ ולשנות מנהגם מאז לסמוך את הטהרה
סמוך לקבורה מפני שדרכו להתנוול ע"י פרש שעל פניו ממאכלות
ומשקה רפואות"..
והשיב ":ואך כשאין הקבורה רחוק ממיתה שפיר דמי להמתין עד
שעת קבורה מטעם שדרכו לחזור ולהתנוול .אך באופן שנשתנה
עתה עפ"י פקידת המלכות י"ל לרחצו ולטהרו ולהלבישו מיד ולכרוך
על המלבושים סדין ושוב כשיצא בלעו מפיו יחזרו וינקהו סמוך
לקבורה ויסירו הסדין המלוכלך ההוא ומלבושיו ישארו נקיים ויסירו
והחכם עיניו בראשו ויבולע מות לנצח".
ובשו"ת שבט הלוי )חלק י סימן רז( כתב :
ב .ב"ה ,כב' חברה קדישא חרדי בני ברק הי"ו.
"בענין הקדמת הטהרה במקום אחר כדי שלא להטריח הצבור ,אין
ליתן בזה כללים גמורים ,איברא היות גם לפי דעת מרן החתם סופר
יו"ד סי' שכ"ח מעיקר הדין מותר לעשות מיד לאחר המיתה ,לכן
יראה דאם הקבורה על כל פנים באותו יום של מיתה ואין כל כך
חשש שיתלכלך עוד פעם ,אפשר להקדים הטהרה מיד ,אבל אם אין
הקבורה באותו היום ויש מרחק רב בין הפטירה לקבורה כדאי מאד
לעשות הטהרה סמוך לקבורה ,אם לא בשעת הדחק ממש".
להלכה :
.1יש לערוך את הטהרה סמוך לקבורה ככל האפשר שזהו כבודו של
המת.
 .2רק בשעת הדחק מותר להרחיק את הטהרה מזמן הקבורה ואז יש
לבדוק לפני הקבורה אם המת נשאר נקי הוא ותכריכיו.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
פרויקט מירון תשע"ג
צילום  :מנדי הכטמן
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פרויקט מירון תשע"ג
צילום  :מנדי הכטמן
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טכס חנוכת בית זק"א ראש העין
צילום  :דיויד בר
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ערב גיבוש וחלוקת ציוד למתנדבי זק"א בית שמש
צילום  :משה הולצמן
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אימון משותף עם יחידת הטראומה הצה"לית בבה"ד  10בצריפין
צילום  :נתי שפירא

11

חיפושים אחר אדם שטבע סמוך לנתניה
צילום  :אסף ברזינגר

12

נפילה מגובה בראשון לציון
צילום  :אביגדור שטרן

פיגוע דקירה בצומת תפוח בשומרון
צילום  :אודי זגיר

13

תאונה קטלנית בצומת חולות נהג פגע במשאית חונה ונהרג
צילום  :חזקי לונגר

פות
תתפ
מות הזזוכים שהשת
שמ
בהגררלה וכתבו את דדעתם עעל
פוך מבבית
ההניוזזק"א זככו בשמיככת פ
מס"
סוויט דרימ
תנת "ס
פריד מת
פ
ישראל רביבו

æëøî

äðéùä

éøöéååùä

íéìùåøé ,äìåàâ ,10 èéáîä 'çø
17:00-20:00 10:30-13:30 ä-à :äçéúô úåòù
050-4151681
02-5003817 ïåôìè
www.swi
s.co.il

אורן אדמוני

ישראל גולדברג

תודה למאות המשתתפים
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ברכות ואיחולים
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברוך קלאר

צוות צפון
לרגל אירוסי בתו
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ישראל סטפנסקי
צוות ירושלים
לאירוסי בתו

יאיר קירשבוים
צוות מודיעין עילית,
לנישואי ביתו

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

יחזקאל פריצקי
צוות ירושלים.
להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב
למפקד צוות דימונה ירוחם

הרב יעקב יפרח
לנישואי בנו

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברוך רובין

צוות 410
לרגל הולדת הבת

מרדכי דוד אדלר
ברכת מזל טוב חמה
ולבבית לקמב"צ
מרחב שרון

יהושע לנג

לרגל הולדת הנכדה

צוות מודעין עילית
לרגל אירוסי בתו

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

יוסף פילו ויורם בקובזה

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

משה בן הרוש
צוות 770
לרגל אירוסי ביתו

צוות אופקים
להולדת הנכד
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מפגש לקידום שיתוף הפעולה

השבוע נפגשו יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,חיים וינגרטן ראש אג"מ ,בנצי אוירינג
מפקד המחוז י-ם ומאיר אקר רכז מתנדבים ארצי עם ניצב יוסי פריינטי מפקד
מחוז ירושלים במשטרה

יו"ל ע"י

זק"א

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

מידי חודש בשנה הקרובה נעניק יום
פינוק זוגי למתנדב זק"א

תרומת "אחוזה במרום"
מדובר באחוזת יוקרה על צלע הר כנען
מול צפת ,הכולל חדר אירוח ברמה גבוה,
ארוחת בוקר ,בריכה פרטית ,סאונה ועוד

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
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