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מרכז השלטון המקומי
העניק לזק"א "אות
יקיר השלטון המקומי"
שיתוף פעולה למען המטיילים "תחזירנו לשלום"
עמוד 2

שיתוף פעולה למען המטיילים:

ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם
לקראת בין הזמנים תשע"ג יוצא לדרך פרויקט משותף של רשות הטבע והגנים
וארגון זק"א בחסות עיתון בקהילה ורדיו קול ברמה בכדי
לצמצום אסונות בטיולים בקרב הציבור הדתי והחרדי
יוצאים לטיול בתקופת בין הזמנים?

סוף מעשה
במחשבה תחילה:
מידי שנה נפגעים בתקופה זו
בחורים רבים אשר לא שמרו
על הוראות הבטיחות ואף
שילמו על כך בחייהם וגרמו
צער למשפחותיהם

במהלך תקופת בין הזמנים מבקשים אלפי
בחורים ,אברכים ומשפחותיהם לנצל את
התקופה על מנת לצאת אל חיק הטבע ,לנפוש
ולטייל בארץ ישראל ,על הטבע שבה וערכי
המורשת הרבים שבה .לצערנו ,הניסיון המר
מלמד כי במקרים רבים יוצאים האנשים לטיול
ללא היערכות נכונה והם אינם מקפידים על
כללי הבטיחות ,אשר נועדו להגן על חייהם על
מנת שישובו למשפחותיהם וללימודים בשלום.
שיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים וארגון
זק"א ינסה בע"ה לשים קץ לתופעה ולפגיעות
המיותרות ,אשר לעיתים מגיעות גם לפגיעות
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בנפש .במסגרת פרויקט מיוחד "תחזירנו לשלום" יפעלו זק"א ורשות הטבע הגנים בתקופת בין הזמנים בחלוקת חוברות מסלולים
ומידע ,ובהם הוראות בטיחות לטיולים ,מתכנון הטיול ,דרך ההליכה במסלול ועד לחזרה הביתה -בשלום.
בנוסף מציבה השנה רשות הטבע והגנים תחנות מידע ( 14תחנות) שיפעלו במהלך כל תקופת בין הזמנים בכניסה למסלולי טיול בכל
רחבי הארץ .המדריכים שיוצבו בתחנות המידע יפגשו את המטיילים ויתדרכו אותם לגבי כללי הטיול הנכון.

שאול גולדשטיין מנכ"ל רשות הטבע והגנים" :מידי שנה אנו נתקלים בתקופה זו בעשרות מקרים של מטיילים שנזקקים לעזרה ,בין אם
מדובר באיבוד דרך ,התייבשות ואף צורך בחילוץ רפואי .מרבית האוכלוסייה אינה מורגלת בטיולים והרצון לנצל את החופשה ,מבורך
ככל שיהיה ,מוביל לעיתים לפזיזות .ניתן לטייל בלי להסתכן ,אם רק מקפידים על כמה כללים פשוטים",
יהודה משי זהב ,יו"ר זק"א" :מתנדבי זק"א הם אלו שמטפלים במקרים הקשים של נפגעים מחוסר מודעות ושמירת כללי הבטיחות,
לכן אנו משלבים כוחות של ארגון זק"א ורשות הטבע והגנים במסגרת פרויקט "תחזירנו לשלום"  .הפקנו חוברת מסלולים מיוחדת
הכוללת מסלולי טיולים המתאמת למגזר החרדי ומשלבת את הוראות למטיילים ,החל מתכנון נכון של הטיול ,דרך כללי ההתנהגות
במהלך המסלול עצמו ועד הנסיעה חזרה הביתה ,לצד הנחיות לשעת חירום ובמקרים של פציעה מכל סוג שהיא -מנקע בקרסול ועד
למקרים של התייבשות ומכת חום .בנוסף להוראות הבטיחות מופיעים על דפי המידע טלפונים לשעת חירום וכמובן -תפילת הדרך.
החוברות עם המידע יופצו בכל עיתון בקהילה ובכל תחנות המידע של רשות הטבע והגנים ,בהדרכות לתלמידי הישיבות ,בשמורות
הטבע ובגנים הלאומיים".
ישראל פריי ,מנכ"ל בקהילה :אנו
רואים חשיבות עליונה להיות שותפים
לפרויקט חשוב זה ,ללא ספק הסיבה
המרכזית לירידה במספר האסונות
בשנים האחרונות ב"ה היא הגברת
המודעות לסכנות בטיול בקרב המגזר
החרדי ,זו השנה השביעית שאנו
פורסים את חסות העיתון לפרויקט
"תחזירנו לשלום".
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ירדן :התמוטט בדרך לתפילה
בקבר אהרן הכהן ,מצבו קשה
בחור חרדי בן  28שנסע להתפלל בקבר אהרן הכהן בהר ההר שמעל 'פטרה'
בירדן ,התמוטט בליל יום שני ואיבד את הכרתו .לאחר החייאה פונה לבית
החולים המקומי במצב קשה
רק לאחר פעולות ותיאומים שנערכו במשך הלילה בין מוקד
זק"א ,מד"א ,חדר המצב במשרד החוץ וקונסול ישראל בירדן,
ועם ייצובו של הבחור ,הועבר על ידי אמבולנס ל'מעבר יצחק
רבין' שליד אילת ומשם ע"י אמבולנס מד"א להמשך טיפול
בבית חולים 'יוספטל' שבאילת .וזאת אחרי שבמהלך נסיון פינוי
ראשון לכיוון מעבר הגבול עם ישראל ,הבחור קיבל התקף נוסף
והאמבולנס הירדני נאלץ לשוב חזרה לבית החולים המקומי,
עקב מצבו הקשה .רק מעט לאחר השעה  13:30בצהריים
התייצב שוב מצבו ,והוא הועבר לישראל לאחר שהושגו
האישורים הדרושים ,כשהוא מחוסר הכרה ומונשם ,ומצבו
מוגדר קשה .הצעיר יצא יחד עם קבוצה של חרדים ,להתפלל
על הקבר המיוחס לאהרון הכהן ב ַּג ֶּ'בל ָהרוּן  -جبل نبي هارون
בדרום-מערב ירדן .בדרך חזור ,איבד הצעיר את הכרתו .יוסי
רפאלי ,מתנדב זק"א וחובש איחוד הצלה ,ששהה יחד עם
הקבוצה בבית המלון ,סיפר כי סמוך לשעה  1:00בלילה ,בעת
שישן במיטתו בבית המלון בפטרה ,שמע צעקות מחוץ לחדרו:
"הצלה" .כאשר יצא מהחדר סיפרו לו כי אחד מחברי הקבוצה

אינו חש בטוב" .מדובר בבחור בן  28שפירכס ואיבד את
הכרתו .הגשתי לו סיוע רפואי ראשוני ,כאשר במקביל הזעקתי
את כוחות הרפואה המקומיים ,שהגיעו עם שלושה אנשי צוות,
והתלוותי יחד איתם לבית החולים המקומי" .הצעיר החרדי
אושפז בבית החולים בעין מוסא שליד פטרה .בפעילות נמרצת
שנמשכו כל הלילה על ידי יהודה משי זהב יו"ר זק"א וישראל
ירט ,עוזרו של הרב גרוסמן ,רבה הראשי של מגדל העמק,
הופעלו הקשרים בהשגת התיאומים והאישורים הנדרשים על
מנת להעבירו במהירות לישראל .יו"ר זק"א יהודה משי זהב,
שניהל את המגעים להחזרת הישראלי לארץ סיפר כי בתחילה
שקלו להנחית מסוק ולהעבירו לישראל ,אולם מאילוצי תקציב
הוחלט כי החולה יועבר באמבולנס מקומי למעבר טאבה ומשם
יילקח באמבולנס של מד"א להמשך טיפול רפואי בבית חולים
בישראל .מוסיף משי זהב" :מדובר ברשלנות פושעת .זה בחור
חולה שלא לקח את הכדורים והצטרף לקבוצה של עולים לקברו
של אהרון הכהן שבירדן .החום הכבד ,העלייה הקשה לקבר,
והחוסר בכדורים שנזקק להם  -עשו את שלהם".
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מתנדבי זק"א נסעו  650ק"מ
כדי להביא יהודי לקבר ישראל
הנכדה טטיאנה הגרה בישראל ,שנסעה לבקר את סבא האהוב
יצחק בן מאיר הגר בעיירת טרוסקבץ ,עיירת ספא שכוחת אל
במחוז לבוב שבאוקראינה ,לא תיארה לעצמה שזו תהיה נסיעת
פרידה ממנו .ארבע שעות אחרי שהיא הגיעה לביתה של סבא,
הוא נפטר לה בידיים.
תושבי העיירה הנידחת הנראית כמי שהקידום שלה נעצר אי
שם לפני מאה שנה .נוצרים אדוקים שהכירו את יצחק בן מאיר
ז"ל ,בקשו לקבור את שכניהם האהוב על הכל ,בקבורה נוצרית,
בטכס ובתיפלות כמנהג המקום .הם התדפקו על דלת ביתו
בבקשה לקחת את גופת המנוח .אך הנכדה טטיאנה סרבה
ועמדה על כך שסבא ייקבר אך ורק בקבורה יהודית .תושבי
המקום שראו בכך 'שליחות דתית' חזרו ושוב ושוב כדי לקחת
את הגופה ,אך הנכדה גרשה אותם ממש בידיים.
בצר לה ,פנתה הנכדה אל ארגון זק"א .בפעילות נמרצת של
יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,התארגנו מניין של מתנדבי 'יחידת
זק"א אוקראינה' מקייב הנמצאים תחת סמכותו של רבה של
אוקראינה הרב משה אסמן ותחת פיקודו של רבי יעקב זילברמן.
המתנדב הפעיל הנמרץ מוישל'ה צימרמן ארגן עשרה מתנדבים

בראשות הרב זלמן פובולקוב מנהל החברה קדישא בקייב,
מצוידים בציוד הנדרש יצאו למסע של שש מאות וחמישים ק"מ
בעשר שעות נסיעה עד לעיירת טרוסקבץ ,השיגו את האישורים
הנדרשים ,אלתרו מקום במה שנשאר מבית העלמין היהודי
הישן והביאו את המנוח למנוחת עולמים בקבורה יהודית כדת
וכדין.
שכניו של המנוח ,שכעסו על כך שלא התאפשר להם להביא
את ידידם לקבורה נוצרית כמנהג המקום ,החרימו במודע את
ההלוויה ואף אחד מהם לא השתתף בהלוויה.
כשמתנדבי זק"א אוקראינה התעניינו אצל הנכדה על קורותיו
של סבא המנוח ז"ל ,התברר שהוא היה נכד של רבה של אודסה.
זכה המנוח ז"ל ,זכתה הנכדה טטיאנה ,זכו מתנדבי זק"א
אוקראינה ,לזכות הגדולה להביא יהודי שנשאר אי שם במקום
נידח בקצה העולם ,לעשות כל מאמץ ולהביאו לקבר ישראל
כדת וכדין.
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ארגון זק"א
קיבל את 'אות
יקיר השלטון
המקומי'
יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב קיבל היום את 'אות יקיר השלטון
המקומי' ,במסגרת חגיגת יובל  75שנה למרכז השלטון המקומי.
הועידה השנתית של מרכז השלטון המקומי נפתחה היום (שני)
במלון דן פנורמה בתל אביב ,במעמד נשיא המדינה שמעון פרס ושר
הפנים גדעון סער .יו"ר מרכז השלטון המקומי ,חברי כנסת ומאות
ראשי רשויות מקומיות.
במסגרת ערב הפתיחה הוענק 'אות יקיר השלטון המקומי' לארגונים
ועמותות שנבחרו ע"י ועדה מטעם מרכז השלטון המקומי שנועדה
לבחון תרומה מהותית לשלטון המקומי.
הארגונים שנבחרו ע"י הועדה הן :ארגון זק"א בראשות יהודה משי
זהב המסייע רבות לרשויות המקומיות בעתות חרום .ארגון נוסף
שקיבל את האות הוא" :פרויקט עתידים" – פרויקט שהוביל רא"ל
(מיל ).שאול מופז שמטרתו שילוב צעירים מצטיינים משולי החברה
במוסדות להשכלה גבוהה.
בתעודה שהוענקה לארגון זק"א נכתב" :וזאת לעדות היום יום שני
כ"ג בתמוז התשע"ג 1 ,ביולי  ,2013התכנסנו ,אנו ראשי הרשויות
המקומיות בישראל ,במעמד ועידת השלטון המקומי ,לכבד להוקיר
ולהעלות על נס את ארגון זק"א – איתור חילוץ והצלה ,ארגון
התנדבותי ,יהודי חרדי ,העושה מלאכת קודש וחסד של אמת
בעתות אסון ,חירום ופיגועים .אלפי מתנדביו נכונים לקריאה יומם

וליל לעשות הנדרש לשמור על כבוד האדם הנברא בצלם .על כל
אלה מוענק לארגון זק"א 'אות יקיר השלטון המקומי' .ובאנו על
החתום :עדי אלדר ראש עיריית כרמיאל ויו"ר האסיפה הכללית.
שלמה בוחבוט ראש עיריית מעלות תרשיחא ויו"ר מרכז השלטון
המקומי ,בשם כלל ראשי הרשויות המקומיות בישראל".
לאחר קבלת האות אמר משי זהב" :אני שמח וגאה להיות כאן עמכם
במעמד הזה ,ומודה לכם מעומק ליבי על כי בחרתם להעניק לארגון
זק"א ומתנדביו את "אות יקיר השלטון המקומי" ,מתנדבי זק"א אכן
ראויים לכך".
מרכז השלטון המקומי מהווה מזה  75שנים נדבך מרכזי לעשייה
למען תושבי ישראל ,ובמהלך שנות קיומו הוביל תהליכים ומאבקים
והביא להישגים היסטוריים .השנה מתקיימת ועידת השלטון המקומי
ה ,4-בסימן  75שנה לשלטון המקומי.
בערב הפתיחה נאם נשיא המדינה שמעון פרס ואמר" :בשנים
האחרונות אנחנו עדים לשגשוג גדול של הערים .העתיד שלנו נמצא
בערים .והערים בישראל נמצאות בידיים טובות  -הידיים שלכם".
יו"ר השלטון המקומי שלמה בוחבוט" :אנו ראשי הרשויות עומדים
אל מול אתגרים שלעיתים נראים בלתי אפשריים ,אך עלינו מוטל
להפוך אותם למעשיים .השלטון המקומי מציין היום  75שנה .הוא
מבוגר יותר ממדינת ישראל ,ולה ולו עוד נכונו מעשים רבים ביחד".
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טיול יפה,

זה שאפשר לחזור ולספר עליו...

בין הזמנים תשע"ג

תחזירנו לשלום
ארגון זק"א ורשות הטבע והגנים בשיתוף
עיתון "בקהילה" יוצאים לקראת "בין
הזמנים" בפעילות הסברתית ייחודית
להטמעת כללי זהירות ובטיחות.
במסגרת הפעילות יפעילו רשות הטבע והגנים וזק"א,
מוקדי הדרכה למטייל שומר המצוות במספר מסלולי
הטיולים והגנים ובשמורות הטבע .במוקדים יופצו ויחולקו
עלוני הסברה ובהם הוראות וכללי זהירות ,הנחיות
לשמירת הבריאות ולהתמודדות עם פגיעות ועזרה
ראשונה ,הנחיות לשעת חירום ,כללי בטיחות ברכב ועוד.

מוקד
חרום
זק"א

1220

להדרכת
קאמפים וקבוצות
ללא תשלום

057-7400404

מספר הדרכות מוגבל !
בשיתוף:
ĐĚĥĜĘ ĦđėĕČ ěĚĒ
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ואהבת את ה' אלוקיך וגו'

(ואתחנן ו-ה)

"לפי שהוא אומר ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ,איני יודע
באיזה צד אוהבים את הקב"ה ,תלמוד לומר והיו הדברים האלה...
על לבבך ,שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומידבק בדרכיו"
(ספרי) דברי הספרי ,אומר בעל ה"חפץ חיים" בספרו "שם עולם"
עונים על השאלה הקשה כיצד ניתן להעמיס על האדם מצוות
עשה בדבר התלוי במחשבה בלבד ואינו תלוי בידו כמו המצוות
שיש בהן מעשה? עצת הספרי נראית לכאורה פשוטה בתכלית:
לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום .אך למרבה הפלא ,רבים
הם הקוראים קריאת שמע ובכל זאת רחוקים הם עדיין מאהבת
ה' .וכתוב בספר לקח טוב שפשרו של דבר יוסבר על פי משל
לבעל בית עשיר שהחזיק בביתו שמש עני כדי שיהא על ידו תמיד
לשמשו .פעם אחת הוצרך העשיר להעדר מביתו כמה ימים.
קרא אליו את שמשו ומסר לידו גיליון של נייר שעליו היו כתובים,
מפורטים ומבוארים באר היטב ,כל הדברים וכל העבודות שעליו
לעשות באותם הימים שיהא רבו נעדר מן הבית .כדי שלא ישכח
לעשות אפילו דבר אחד ,ציווה עליו בעל הבית שיחזור ,ויקרא יום
יום את הכתוב בגיליון .לאחר ימים אחדים ,כשחזר העשיר לביתו,
קרא מיד לשמשו ושאל אותו" :ובכן ,עשית ככל אשר צוותיך"?
"כן אדוני"  -השיב השמש " -קראתי וחזרתי וקראתי פעמים
אחדות בכל יום את הכתוב בגיליון שמסרת לי"" .אי לך ,שוטה
שבעולם!"  -קרא אליו בעל הבית בכעס " -כלום צוותיך לקרוא
את הכתוב בגיליון הנייר לשם קריאה בעלמא? כל כוונתי לא

היתה אלא שעל ידי כך תזכור היטב את כל המלאכות והעבודות
שעליך לגמור ולעשות עד שובי הביתה .בקריאה בלבד עדיין
לא פעלת כלום!" פרשת קריאת שמע היא באותו גליון נייר שבו
מנויות העבודות והמלאכות שחייבים אנחנו לעשות .המחשבה
שעל ידי קריאה גרידא נוכל להגיע לידי אהבת ה' היא חסרת
טעם והגיון .כשם שלא יעלה על הדעת שמצוות הנחת תפילין
אפשר לקיים על ידי שינון הפסוק וקשרתם לאות על ידך" .כן
הוא העניין באהבת ה' .אין אנו יוצאים ידי חובה ,רק בקריאת
הפסוק של "ואהבת" ,עד שנתבונן היטב בדברים ונגיע לאהבת
ה' יתברך בפועל .שאלו הפילוסופים :כיצד יתכן צווי לאהוב ,הלא
אהבה היא בטבעו של האדם כשבאמת אוהב את הדבר ,אחרת
לא תהיה אהבה ,ואם כן כיצד אפשר לאהוב את בורא עולם רק
בגלל צווי? ואומר השפת אמת שהאמת היא כי התירוץ נעוץ
בקושיא עצמה ,כי מזה שצווה ה' יתברך "ואהבת" יש להסיק
שאכן יש בטבעו של כל אדם מישראל לאהוב את הבורא ואין
צריך אלא לעורר את הכוח הטבעי הזה .ואכן זוהי הדרך להגיע
למצב של "ואהבת" שתעשה את כל הפעולות הדרושות כדי
לעורר את הכוח שמוסתר בקרבך לאהוב את ה' יתברך.וכתב
הרמב"ם שעל ידי שיתבונן האדם בפלאי העולם ,ובראותו את
התכנון המופלא של גופו( ,כמו שמתגלים על ידי המדענים בכל
יום גילויים נוראיים ומרעישים על כל פרט בגוף האדם) ,מיד הוא
יאהב את הקדוש ברוך הוא אהבה עצומה

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

לימוד הדינים הקשורים לטיפול בניפטרים
לקט מקורות
האם יש חשש ללמוד הלכות הקשורות בנפטרים
 .1ספר חסידים (מרגליות) סימן קה :
"כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה לפי שהיא כמת
מצוה ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה שהמצוה מקטרגת
ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל".
.2ספר חסידים (מרגליות) סימן רסא: :
"אהוב לך את המצוה הדומה למת מצוה שאין לה עוסקים כגון שתראה
מצוה בזויה או תורה שאין לה עוסקים כגון שתראה שבני עירך לומדים
מועד וסדר נשים תלמוד סדר קדשים ,ואם תראה שאין חוששים ללמוד
מועד קטן ופרק מי שמתו אתה תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם כי
הם דוגמת מת מצוה ,אהוב אותן מסכתות ואותן הלכות שבני אדם אין
רגילים בהם.
 .3בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שמו ) מסופר על הגאון רע"א ששלח
לחתנו ,החתם סופר,שאלות בהלכות אבלות ,החתם סופר ,בשעה שקבל
את מכתבו של חמיו,ראה בכך סימן רע.ואכן באותה עת הגיעה אל החתם
סופר שמועה שנפטרה אימו,
אולם ראוי לציין כי בתשובות החתם סופר עצמו יש כשלושים תשובות
בהלכות אבלות,מכאן למדו הפוסקים כי כאשר מדובר הלכה למעשה אין
כל חשש.
 .4כאשר מדובר באנשי קודש אשר מוכנים בכל עת לעסוק בטיפול
בנפטרים
יש להביא את אשר נפסק בספר זכרון מאיר (עמוד :)508

"חוב קדוש מוטל על כל חבר ללמוד ולדעת
את כל הדינים והמנהגים הקשורים לעסוק
בנפטר ומאוד חשוב שבראש החברה יעמוד תלמיד חכם מובהק"
ועוד כתב (שם עמוד " ) 292כל אחד מהחברה קדישא יהיה בקי בדיני
ומנהגי הטהרה וטוב שהחברה קדישא יתאספו מזמן לזמן וילמדו ויחזרו
על הדינים ומנהגים הנוגעים להתעסקות בטהרה ,ולדון בשאלות הקשות
העולות מפעם לפעם בעת הטהרה ,כדי להקל עליהם למעשה בעת
הצורך,וכדי שהטהרה תתנהל ללא שהיות"
וכן כתב בנטעי גבריאל בהקדמה":מי שלומד למעשה ,בודאי מחויב ללמוד
שלא יכשל בהלכה למעשה".
 .5בשו"ת 'חק השיב' :
[תשובות בהלכה שהשיב הגר"ח קנייבסקי] (יורה דעה שאלה ה) וזה
לשונו":שאלה :יש נוהגים ומאוד מקפידים על כך ,שאדם שאינו אבל ,לא
ילמד הלכות אבלות .האם יש לחוש למנהג זה ,שהרי ,אם האדם לא
ילמד הלכות אלו ,בבוא היום כאשר רחמנא ליצלן הוא יהיה אבל,
הוא לא יידע את ההלכות הללו ,וחס וחלילה יבוא לידי תקלה.
תשובה :אין לחוש לזה".
ויהי רצון
מלפני בורא עולם ,שנזכה כולנו ולא נצטרך
ליישם את הלכות אבלות הלכה למעשה,
ויבולע המוות לנצח.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
מציאת גופת נעדר בשטח סמוך
לכפר סבא

נמצאה גופה מתחת לגשר
במערב ראשון לציון

9

טקס קבלת אות יקיר השלטון המקומי
צילום  :מנדי הכטמן

10

טייס נפל אל מותו סמוך למכתש רמון

תאונה קטלנית ,הרוג בתאונה חזיתית בכביש 5
צילום  :אודי זגיר

11

קורס מתנדבים לשעת חרום

12

תאונה קטלנית ,קטנוען נהרג בכביש רמות בכניסה לירושלים

13

תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג בתאונה עם משאית חונה
צילום  :שוקי לרר

תאונה קטלנית ,הרוג בתאונה בין רכב מסחרי ומשאית במחלף ענבה
צילום  :אסף ברזינגר
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ברכות
ואיחולים

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית
למפקד זק"א מחוז י-ם

מזל
טוב למתנדב

ברוך רובין

הרב בן ציון אוירינג

()410
ולאביו שמחה רובין (י-ם)

לרגל היכנס בנו
לעול תורה ומצוות

לבר מצוה
לבן/נכד

בדרכי אבות

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

יונתן אוטמזגין הבן של מפקד היחידות המיוחדת
מצא משחק נחמד ביום אימון ליחידות
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