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זק"א השתתפו
בתרגיל הרב לאומי
של צבא ארה"ב
לראשונה מתנדבי זקא השתתפו בתרגיל הנחשב לתרגיל
רב לאומי של צבא ארה"ב ,אחד התרגילים הגדולים
המתקיימים שם פעם בשנתיים.
התרחיש דימה אסון טבע של סופת טורנדו שחצה את העיר
בלומינגטון במדינת אינדיאנה שבארה"ב ,בדומה לסופת
הטורנדו שפקדה את מדינת אוקלהומה בחודש שעבר ,בה
נהרגו כחמישים אזרחים ,נפצעו מאות ואלפים נשארו ללא
קורת גג .מטרת התרגיל היתה דגש על שיתוף פעולה 'בין
ארגוני' ברמה הלאומית והבינלאומית.
אל משלחת המתנדבים שיצאה מהארץ הצטרפו מתנדבים

נוספים מיחידת זק"א ארה"ב בפיקודו של מנכ"ל זק"א
ארה"ב צבי גלוק ,ונשיא זק"א הרב מאיר גורביץ.
לאחר שאשתקד בתרגיל נקודת מפנה  ,6נכחו נציגים של
צבא בארה"ב בתרגיל גדול של זק"א שהתקיים בפארק
'מרכבות הירקון' ,בו תרגל ארגון זק"א תרחיש אסון שבו
חמש מאות חללים ובשילוב של מגוון היחידות של זק"א.
פנה 'המשמר הלאומי' של צבא ארה"ב ,אל ארגון זק"א
בבקשה לקחת חלק ולשלב את יכולותיה של ארגון זק"א
בתרגיל הרב לאומי שהתקיים בשבוע שעבר.
לאחר שבועות של הכנות ותיאומים עם צוות ניהול התרגיל,

2

התקבלה המשלחת בארוחת ערב רשמית בה השתתפו
כל הכוחות שהשתתפו בתרגיל .במהלך הערב הוצגו
היכולות של 'היחידה הבינלאומית של זק"א' בפני
הנוכחים כמו גם של יתר היחידות המשתתפות.
למחרת הגיעה המשלחת למתקן אימונים מיוחד
של 'המשמר הלאומי' כדי לעבוד וללמוד על מגוון
הכלים והיכולות שיש לצבא האמריקאי וכדי להתאמן
בתרחישים הייחודיים לתרגיל.
במשך כשבוע ימים תרגלו מתנדבי זק"א מגוון של
תרחישים שונים במצבי אסון המוניים .זק"א אף הקים
במקום חפ"ק מיוחד ונקודת ריכוז חללים אליו הועברו
החללים בתרחיש של התרגיל .צוותי 'המשמר הלאומי'
האמריקאי כמו גם הגורמים המקצועיים שהיו מעורבים
בתרגיל ,התרשמו מאד מהיכולות של משלחת זק"א,
מרמתה המקצועית ומהנסיון הרב שצברו באירועי אסון
ברחבי העולם ,עד כדי כך שבמהלך התרגיל 'מפקדת
התרגיל' האצילה סמכויות נוספות על צוותי זק"א
שהשתתפו בתרגיל ,לרבות כל פעולות מיון הנפגעים
והעברתם לטיפול של שירותי הרפואה המקומיים.
במסגרת התדריכים שערכה מנהלת התרגיל ,בראשות
קצינים בכירים ב'משמר הלאומי' האמריקאי והיחידות
המיוחדות ,עלתה על ראש סדר היום חשיבות שילוב
ארגון זק"א בפרוטוקול הרשמי של יחידות 'המשמר
הלאומי' האמריקאי באירועי אסון .כפועל יוצא מכך,
כבר התקבלה פנייה רשמית מ'המנהל הרפואי'
ומ'מנהל הכוחות המשולבים' של 'המשמר הלאומי'
לקדם תהליך שכזה.
מנכ"ל זק"א ארה"ב צבי גלוק" :אין ספק שזו היתה
הזדמנות מיוחדת במינה להציג בפני הגורמים הבכירים
ביותר בארה"ב את יכולותיה של 'היחידה הבינלאומית'
של זק"א ,מתוך רצון כן שלהם לשלב יכולות אלו במענה
הלאומי והבינלאומי שלהם לאסונות".
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית" :ניתנה
הזדמנות נדירה לזק"א להיות חלק מתרגיל בסדר גודל
כזה זו הכרה ביכולת המבצעית והמקצועית של הארגון.
ואין ספק שזה יעלה את הרמה המבצעית לאין ערוך".
יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב" :הזמנת והשתתפות
ארגון זק"א בתרגיל הרב לאומי של צבא ארה"ב ,היא
תעודת כבוד והערכה רבה לארגון ומתנדביו ששמו יצא
לתהילה ברחבי העולם".
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ערב גיבוש והשקת
אופנוע לצוות באר שבע
השבוע התקיים ערב גיבוש והשקת האופנוע להצלת חיים
בזק"א באר שבע ,בהשתתפות ר' יהודה משי זהב יו"ר הארגון,
מר עמית רינגולד נציג עיריית באר שבע ,מפקד זק"א נגב,
הנהלה ומתנדבים.
במהלך הערב נשאו דברים מפקד הצוות הרב משה דיקשטיין
שדיבר על כוח האמונה שצריך מתנדב זק"א שמגיע לשטח
בזמנים קשים מאוד וצריך להתמודד עם מראות ומלאכת
קודש מיוחדת והודה למתנדבים שפעלו באירוע הרצח בבנק
פועלים לפני כחודשיים ,בסיום דבריו העניקו יו"ר זק"א והרב
משה דיקשטיין ספר תהילים מיוחד לנציג העירייה על התמיכה
החשובה במהלך כל השנה.

יהודה משי זהב יו"ר הארגון ,הודה למתנדבים על המסירות
הרבה בכל ימות השנה ובעיקר בתקופת 'מבצע ענן' בזמן פגיעות
הטילים המתנדבים המשיכו להגיע לאירועים להציל חיי אדם.
בסיום הערב הושק אופנוע מציל חיים למתנדב רותם טביביאן
מצוות באר שבע ,המתנדבים קיבלו שי אישי וברכת הדרך
להמשך פעילותם למען הכלל.
זה המקום להודות לתורמי הערב בפרט למר שלומי אטיאס
מנכ"ל אומני הבשר על תרומת הבשרים והשתתפותו בערב,
וכמובן להודות למתנדבים המסורים שפעלו להצלחת הערב
במיוחד למאיר לסרי על השקעה רבה לשמעון זגורי לישי יניר
לרותם טביביאן ולהרצל בן שבת
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לאחר דיון חוזר שוחררה
הגופה לקבורה
ביום שישי שעבר נמצאה גופה בחיפה ,למרות בקשת המשפחה
שלא לעשות נתיחה המשטרה הגישה לבית המשפט בקשה
לביצוע נתיחה .השופטת קיבלה את בקשת המשטרה ואישרה
נתיחה .עו"ד ישראל שלומאי חבר המחלקה המשפטית פנה
במוצ"ש ויום ראשון לבית המשפט בבקשה לערוך דיון חוזר מאחר
והמשטרה לא אפשרה לבת להשתתף בדיון .ואכן היום בשעות
הצהרים נערך דיון חוזר ולאחר שהשופטת שמעה את הצדדים
החליטה לשחרר באופן מידי את הגופה לקבורה ללאנתיחה.

עו"ד ישראל שלומאי ,אמר "היה לנו דיון מורכב בגלל החלטת
השופטת מיום שישי על נתיחה .הגשתי בקשה נגדית ולאחר
דיון ממושך החליטה השופטת לשנות את ההחלטה מיום שישי
ולשחרר את הגופה לקבורה".
חזקי פרקש קמב"ץ זק"א צפון ,אמר " ללא ספק שיתוף הפעולה
בין כל הגורמים הביא לתוצאה הטובה של שחרור המנוחה
לקבורה תודה מיוחדת לעו"ד ישראל שלומאי שהשקיע מזמנו
ומירצו בכדי להביא לתוצאה טובה זו".

יעקב ורטהיימר נבחר למתנדב
המצטיין לשנת תשע"ג של
עיריית ירושלים
מתנדב זק"א יעקב ורטהיימר נבחר למתנדב מצטיין שנת תשע"ג
של מחוז ירושלים ,וזכה לתעודת הוקרה מטעם ראש העיר מר ניר
ברקת ,מפקד מחוז ירושלים ניצב יוסי פאריינטי ,ומפקד מחוז
ירושלים של פקוד העורף אל"מ חן לבני.
בטקס השנתי שהתקיים ביום חמישי  6.5.13באולם מועצת עיריית
ירושלים ,בהשתתפות חברי מועצת העיר ומפקדי כוחות הבטחון
וההצלה בירושלים ,הוענקו תעודת הוקרה לעשרות מצטיינים של
כוחות ההצלה והבטחון המשרתים במשטרה ,כב"א ,מד"א ,זק"א,
איחוד הצלה .שנבחרו כמצטיינים בשל הנחישות שגילו במילוי
תפקידם ,אומץ לב וגבורה ,מקצועיות ,מנהיגות וגילוי דוגמה אישית.
בתעודת ההוקרה שהוענקה למתנדב יעקב ורטהיימר נאמר:
"קובי התחיל את התנדבותו בזק"א לפני כשנתיים כמשרת בשירות
האזרחי ,וגם עם סיום תפקידו בשנת השירות ,החליט להמשיך
בהתנדבות בארגון זק"א למען הכלל והפרט.
קובי משמש כמנהל משמרת במוקד זק"א ,בנוסף להתנדבותו
ב'יחידת האופנועים להצלה מהירה' וביחידת 'חסד של אמת'.
בקיץ שעבר הגיע למוקד קריאה בשעה  02:00בלילה על חולה
אלצהיימר בן  75שנעדר בשכונת בית וגן ,קובי לקח יוזמה אישית,
עלה על אופנועו והחל לסרוק את האזור ,עד שמצא אותו במורדות

בית הכרם תשוש ועל סף עילפון .בפעולה מהירה זו הציל חיים.
קובי מהווה דוגמא קלאסית למתנדב זק"א ,מתנדב בלב ונפש,
תורם רבות מזמנו וכוחו מעל ומעבר למצופה ,תחת הסיסמה :לעזור
ולסייע לכל אדם כשאפשר לעזור ,ולכבד את כבודו כאשר נשאר רק
לכבד .מהווה סמל ודוגמא לניצול ההתנדבות כמאחדת ומלכדת בין
בני אדם ,דתיים ולא דתיים ,יהודים ובני דתות אחרות".
על החתום :מר ניר ברקת ראש העיר ירושלים ,מר אלישע פלג מחזיק
תיק חירום וביטחון ,ניצב יוסי פאריינטי מפקד מחוז ירושלים.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן

(פנחס כה-יא)

פנחס לא ניקרא כהן כי נולד לפני שחילקו הכהונה אך אחרי קנאתו
את קינאת ה’ זכה להיות כהן שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום.
בזכות מסירות הנפש של פנחס שלא פחד שייהרג בידי שבט שמעון
וידוע ששבט שמעון מוציאים לפועל כמו שהוציאו לפועל את נקמת
בעילת דינה בת יעקב .ועוד נאמר לשבחו של פנחס שלא ידע שמלאך
ה’ יעזור לו ומסופר במדרש תנחומא שקרה לפנחס שני עשר ניסים
עיין שם ונספר מקצתם שהרומח לא נישבר בבטנם של זמרי וכוזבי
בת צור והעלה אותם למעלה כמו שיפוד באוויר שזה דורש המון כוח
ולא פרחה נשמתם מיד ,כדי שפנחס לא יטמא למת .ולא טפטפו
טיפות של דם מבטניהם שלא יטמאו את פנחס הכהן ותלה אותם על
ענף העץ שכולם יראו והענף לא נשבר .שכל שבט שמעון רצה לפגוע
בפנחס והמלאך עצר אותם כל זה ועוד עשה הקב"ה בשביל פנחס
שחשב על שמו יתברך ובכדי להמחיש את גבורת פנחס המשיל משל
ששמעתי מעשה במלך שהלך עם נער ליווי מחדר המלוכה לעיירה
סמוכה ובדרך תקף אותם שודד .הנער הגן על המלך במסירות גדולה
ונתן לו  100.000זהובים .כעבור כמה חודשים קרה את אותו סיפור רק

עם שומר הראש האישי המובחר של המלך .וחיסל השומר ראש את
השודדים .חשב השומר ראש בטח שנגיע לארמון מחכה לי מסיבות
וזהובים וחיים מאושרים והנה עבר חודש חודשים וכלום לא קרה .שאל
השומר את המלך ברמזים ולא הבין המלך עד שהשומר אגר אומץ
ואמר למלך לנער עשית מסיבה ונתת לו זהובים ואילו אני הצלתי אותך
משני שודדים ולי לא נתת כלום .ענה לו המלך ,יקירי זה התפקיד שלך
לזה הוכשרת ונועדת ובשביל זה אתה מקבל משכורת ואילו אותו נער
זה היה פלא פלאים איך מסר את נפשו למען שהוא לא היה חייב ולא
היה לו ביטחון ואינו הוכשר למצבים הללו ועשה מעל המוטל עליו ואילו
אתה עשית את המוטל עליך לכן אין אתה ראוי ליחס מיוחד .ע"כ בדיוק
כך קרה עם פנחס שנאמר ויקום "מהעדה" מהי עדה? קם מעדת
סנהדרין שפנחס היה שופט בתוך עדת סנהדרין ומסר את נפשו על
קידוש ה’ לקנאות את קנאתו בתפקיד שלא מוטל עליו ושלא הוכשר
בשבילו ,בשביל מה לו להתעסק עם עבריינים בשביל זה יש שופטים
ושוטרים שיטפלו במצבים אלו .אלא זה היה פלא שעשה פנחס מעל
המוטל עליו ולכן אמר ה’ הנני נותן לו את בריתי שלום

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

איסור קבורת יהודי אצל גוי
א .במסכת גיטין (סא ע"א) נאמר " :וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל".
כתב רש"י:
"עם מתי ישראל  -לא בקברי ישראל".
וכתב בחידושי הריטב"א( :שם)
"והא דאמרינן וקוברין מתי גוים עם מתי ישראל .לאו בקברי ישראל חס ושלום ,
אלא להתעסק בהן מפני דרכי שלום כשם שמתעסקים במתי ישראל ,והאי 'עם'
דקאמר ,לאו בשעה שמתעסק עם מתי ישראל קאמר ,משום דההיא שעתא איכא
איבה טפי אמאי קוברין אלו ומניחין אלו כמו שנראה מתוך פירוש רש"י ז"ל ,אלא הכי
קאמר כשם שמתעסקים במתי ישראל כך מתעסקים עם מתי גוים ,וכן הוא מפורש
בירושלמי כאן (ה"ט)  ..וכן הוא מפורש נמי בתוספתא".
ב  .ובשו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן לו כתב :
"דבר ברור ופשוט הוא שאין להרשות בשום פנים קבורת עכו"ם בבית קברות יהודי,
ואין לשנות כלל ועיקר מהמקובל והנהוג בזה מדור דור ,ואשר יסודו מהררי קודש,
ואי משום מה א"א למנוע זה יש לקיים "ויט ישר' מעליו" ולהגביל את ההר הישראלי
ולקדשו על ידי סידור מחיצות מפרידות מכל צד.
ומצינו בספר שו"ת מלמד להועיל חיו"ד סי' קכ"ז שהשיב לקהלה אחת להפרד
בענין קברות מחברה שמקברין בני נכריות בבית הקברות של ישראל ולקנות בית
קברות מיוחד .ויפה מה שמגדיר וכותב שם ,דהגם דזה דבר ידוע שאין קוברין נכרי
אצל ישראל ,דהא בכל תפוצות ישראל מעולם הי' להם לבני ישראל בית קברות
מיוחד ,והוא דבר פשוט וא"צ לראיה "מ"מ כיון דהמחדשים והמהרסים מתעקשים
לומר דאין בזה עון אשר חטא לקבור נכרי בבית קברות ישראל אברר דין זה קצת
בראיות ,הנה כבר אמרה הגיורת הצדקת רות אל נעמי ,באשר תמותי אמות ,ואיתא
שם בתרגום ,אמרה נעמי אית לנא בית קבורתא ,אמרת רות ותמן אהא קבירא ,ועי'
מד"ר שם וביבמות מ"ז ע"ב דאמרה נעמי ב' קברים נמסרו לב"ד וכו' ,והיינו דלא
מבעי' דאית לנא בית קבורתא שאין קוברים שם נכרים אלא בישראל עצמן ב'
קברות נמסרו לב"ד משום דאין קוברין רשע אצל צדיק כדאיתא בסנהדרין ד' מ"ז
ובש"ע יו"ד סימן שס"ב ,והא דאין קוברין נכרי בבית הקברות ישראל מוכח בהדיא
מדברי הראשונים במס' גיטין ד' ס"א ע"א וכו'" ,יע"ש.
ג .ועוד הוסיף והביא מספר דודאי השדה סי' ל"ג:
"מה שאין קוברין עכו"ם בקברי ישראל לא מחמת שנאה אסור לנו לעשות כן ,רק כי
הנשמה בעת תפרד מגויתה צריכה לשוב למלונה למקום אשר חוצבה ,ומי שדרכו
ליסע למזרח העולם לא יוכל ליסע ביחד עם מי שנוסע למערב העולם ,כמו כן
בביה"ק אשר הוא משכן הגוף למנוחות אשר משם תפרד הנשמה לשרשה ,לא
תתכן שיהיו הגופות אשר רוח החיה אשר בהם היה אינם מתאחדים בשרשן שיהיו
משכנם במקום אחד .. .שמי שנמנה על האומה הישראלית אשר שורש נשמתו
חצובה מתחת כסא הכבוד ,לא טוב לו להיות מקום מנוחתו בקבר במקום קברי או"ה

כי אז לא תוכל נפשו להגיע למטרת חפצה וגם לא
להשיג את שביכלתו להשיג".
ד .ובשו"ת דעת כהן סימן ר"א כתב בפשיטות:
"בודאי לא יעלה על דעת שום אדם ליתן לנכרים,
איזה מין שיהיו ,מקום קבר בקרבת מקום של קברי ישראל .והלא אפילו במדרגות
הקדושה שבישראל גופן מצינו ,שאין קוברין רשע אצל צדיק .. ,וכל אלו הענינים
מדברי קבלה אנו למדין אותם בסנהדרין שם מקרא דאלישע ,שנאמר ויהי הם
קוברים איש ,והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש
בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו ,ודברי קבלה לדעת הרבה מהראשונים כדברי
תורה הם ,ודברי תורה אינם נדחים מפני דרכי שלום ומפני איבה .. .וע"כ בודאי לא
יעלה על לב לקבור נכרים אצל ישראל קדושים ,ועמך כולם צדיקים".
וכן ביאר בשו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן קמז ש"הנכרי אם לא היה מחסידי
אוה"ע הא לא יהיה לו חלק לעוה"ב ,וגם הא [=ואף אם הוא מחאוה"ע] אין לו קדושת
ישראל".
ה .ובשו"ת יביע אומר (ח"ז יורה דעה סימן לו ב) שהביא דעה מקילה באופן קיצוני
של "שו"ת עצי הלבנון (סי' עה) שנשאל אודות חייל מוסלמי שנהרג במלחמה ,ועל
פי פקודת שר הצבא נקבר החייל בבית הקברות היהודי ,ושוב עברה רוח אחרת עמו
והתרצה השר לפנות את המוסלמי משם ,בתנאי אם הדין נותן כך ,וציפו להכרעת
הרב הנ"ל בנידון ,והשיב ,שמבלי להשגיח על רצון השר ,אין לעשות כזאת בישראל,
כי צעד כזה מתנגד בתכלית לדרכי השלום שנצטוינו על כך מפי חז"ל ,וכדתנן בגיטין
(סא א) קוברים מתי עכו"ם עם מתי ישראל מפני דרכי שלום .וכן פסק הרמב"ם
(סוף פרק י' מהל' מלכים) ,רק שלא יהיה קבר הגוי סמוך לקברי ישראל ,אלא יניחו
סביבו אמה אחת פנויה לכל רוח ולעשות מחוץ לשטח זה גדר גבוהה י' טפחים
ברוחב ד' טפחים .ע"כ.
אבל לקוברם יחד ממש ,לא עלה על דעתו של העצי לבנון.
ו  .ובשו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ד סימן נו ש"להקבר אצל עכו"ם שאסור נמי
הוא דאורייתא מהלכה למשה מסיני שאיכא שתי בתי קברות לב"ד אחד לנסקלין
ולנשרפין ואחד לנהרגין ולנחנקין (סנהדרין מ"ז ע"א שני קברות גמרא גמירי לה)
משום שאין קוברין רשע חמור אצל רשע קל ,וכ"ש שאין קוברין סתם אינשי שהם
בחזקת כשרות אצל עכו"ם ואפילו אינשי מישראל שהם עמי הארץ איכא כ"ש שאין
קוברין אותם אצל עכו"ם." ..
בסיכום :ברור ופשוט לכל הפוסקים שאין לקבור גוי עם יהודי ללא הפסק המתחייב
לפי כללי ההלכה

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
יהודי נורה למוות ברחבת הכותל

נפילה מגובה בנתניה
צילום  :אסף ברזינגר

8

ערב גיבוש והשקת אופנוע לצוות באר שבע

9

זק"א השתתפו בתרגיל רב לאומי של צבא ארה"ב

10

קורס יחידה הבינלאומית בברצלונ ה

פועל נהרג בראשל"צ מנפילת מטען כבד

11

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג מפגיעת רכב בכביש 5
צילום  :אודי זגיר

תאונה קטלנית ,ילד נהרג מפגיעת משאית בכפר הס
צילום  :אסף ברזינגר

12

תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג מפגיעת משאית בכביש 40

ירי בתוך בנק בבאר שבע  5הרוגים

13

תאונה קטלנית ,רוכב קטנוע נהרג בכביש  471פ"ת
צילום  :נתי שפירא

תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג כשפגע בגשר להולכי רגל בכפר סבא
צילום  :אסף ברזינגר

14

תאונה קטלנית ,רכב מסחרי פגע במשאית בכביש  1נוסע אחד נהרג
צילום  :עוזי פרלמוטר

חיסול כפול בפתח תקווה
צילום  :אסף ברזינגר
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ברכות
ואיחולים

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית מתנדב

ראובן פול
צוות ירושלים
לנישואי בתו

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

חזקי מנת

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צוות צפון לרגל
הולדת הבן

ברוך גולן
ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

מנדי קוריץ
צוות 410
לרגל אירוסיו

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ירוחם קנטמן
צוות צפון
לרגל נישואי בנו

צוות צפון
לרגל נישואיו

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

יהודה הנפלינג
צוות ירושלים לרגל
הולדת בתו

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

צביקה שנהב
ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

חיים בלך
צוות 410
לרגל נישואיו

צוות צפון
לרגל נישואי בנו
ברכת
מזל טוב
חמה ולבבית לרכז
המתנדבים בירושלים

מאיר הקר
לרגל נישואי בתו

זר ברכות ואיחולים מעומק הלב לידידנו

ר' דובי ויסנשטרן
למ"מ מנכ"ל הארגון

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

שלומי גרוסברג
צוות 410
לרגל אירוסי בנו

ולאביו מראשוני המתנדבים
ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

חזקי בראון
צוות ירושלים לרגל
בר המצווה לבנו

הרב דוד ויסנשטרן
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו \ נכדו
איתמר ני"ו
יהי רצון שתזכו לרוב נחת ובריאות ואושר
בברכה

ברכת
מזל טוב
חמה ולבבית
למפקד צוות באר שבע

הרב משה דיקשטיין
לרגל
חתונת בנו

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ראובן פילו

יהודה משי זהב

מאיר גורביץ

יו"ר

נשיא

מוטי בוקצין

חיים וינגרטן

מתי גולדשטיין

דובר

ראש אג"מ

מפקד היחב"ל

ועד הרבנים ,מפקדי הארגון,
אנשי המטה ומתנדבי הארגון

צוות אופקים
לרגל חתונת בנו
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מתנדב החודש
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

מתנדב החודש

קחזקי פרקש
מב"ץ מחוז צפון

חסד חוצה גבולות

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

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

הרב יעקב רוז'ה יו"ר רבני זק"א ומיכאל גוטווין רכז
המחלקה המשפטית בעבודת קודש בבית הקברות
בצרפת
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