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מתנדבי זק"א מחוז
ירושלים הוכשרו
כחובשים במד"א עמוד 4

מאות מתנדבי
זק"א בערב
של גיבוש חברים
מאות מתנדבי זק"א מכל רחבי הארץ התקבצו ובאו להם
במוצש"ק פרשת שופטים ל'מלווה מלכה' של אהבת
חברים וגיבוש מתנדבים ,לערב של שירה והשתפכות
הנפש בבוסתן ביתו של נשיא זק"א מר מאיר גורביץ
שבסביון ,בהשתתפות מיטב הזמרים.
בבחינת 'הנה מה טוב ומה נעים שבת מתנדבים גם
יחד' ,וכהוקרה על הפעילות המבורכת ללא ליאות של
המתנדבים במשך כל השנה בכלל וב'בין הזמנים' בפרט,
בו פעלו מתנדבי זק"א ברחבי הארץ בהסברה מונעת,
בהדרכה מקצועית במאות מוסדות וב 12-תחנות רענון
שהוקמו בצפון ובדרום הארץ ,ולצערנו גם באירועים
טראגיים שקרו ב'בין הזמנים' .אירח מר מאיר גורביץ
נשיא זק"א בביתו שבסביון מאות ממתנדבי זק"א מכל
רחבי הארץ ,ל'מלווה מלכה' ולערב של שירה ודיבוק
חברים.
בתחילה הערב סעדו המתנדבים 'מלווה מלכה' ולאחר
מכן ישבו לקומזיץ חסידי עם הזמרים מרדכי בן דוד
ורדיגר ,בנו יידל ורדיגר ,ישראל קלצקין ,גדעון לוין.
בדיבוק מתנדבים ובאהבת חברים 'כאיש אחד בלב אחד'
שרו המתנדבים שירים של השתפכות הנפש ומלאי רגש
עד לשעות הקטנות של הלילה .כשעל הקלידים ניגן אבי
דרור.
מתנדבי זק"א שבדרך כלל נפגשים באירועים של הצלת
חיים וכבוד המת נפגשו הפעם באירוע משמח של שירה
ודיבוק חברים וחזרו לביתם בתחושה עילאית של אגירת
כוחות רעננים להמשך עבודת הקודש.
בסיום הערב ערכו המתנדבים מסיבת יום הולדת
בהפתעה לדובר זק"א הנמרץ מוטי בוקצ'ין שיזם וארגן
את הערב הנפלא למען המתנדבים.
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צילום :יוסף ניסן

יום גיבוש וכיף
למתנדבי זק"א מחוז
צפון בפארק יוקנעם
מתנדבי זק"א צפון בפיקודו של הרב אנשל פרידמן התכנסו ליום
גיבוש וכיף ביחד עם משפחתיהם בפארק יוקנעם בצפון ,מיד
בכניסה קיבלו נשות המתנדבים מתנה אישית וכן כל ילד קיבל
חוברת צ'ופרים מיוחדת של פינוקים ודברי מתיקה .במהלך היום
נערכו במקום סדנאות יהדות לבנים הכנת נרות הבדלה ולבנות
הכנת מתקן לנרות שבת ,פינת מתוקים לילדים ,רכב ספארי ענק
שיצא בכל שעה לסיור שטח עם משפחות המתנדבים ,מופע
ג'אגלינג לילדים ,מתנפחים לקטנטנים ,מופע של יחידת הכלבים
והחבלה של משטרת מחוז צפון .ביקרו את המתנדבים במשך
היום ניצב רוני עטיה ממ"ז צפון ,ר' יהודה משי זהב יו"ר זק"א,
הרב משה גפני מ"מ רב המשטרה.
בסיום היום כיף חולקו תעודות הוקרה לראש עיריית יוקנעם,
למתנדב המסור פנחס שטרלינג שיזם וארגן את היום כיף ,ונערכה
הגרלת ענק שכל משפחה קיבלה מתנה.
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במסגרת העמקת
שיתוף הפעולה בין הארגונים:

כ 20-מתנדבי זק"א הוכשרו
לשמש כחובשים וככונני מד"א
כ 20-מתנדבי זק"א הוכרזו ככונני מד"א בשבוע שעבר עם
תום הכשרה בת  3חודשים בידי אגף ההדרכה של מד"א *
המתנדבים ייצאו לאירועי החירום של מד"א ויתרמו להעמקת
הקשר בין הארגונים למען התושבים בישראל * מנכ"ל מד"א
רמ"ג אלי בין" :הכוננים החדשים עשויים לתרום תרומה
חשובה ואני מברך על כך"
כעשרים מתנדבי זק"א הוכשרו בשבוע האחרון ככונני מגן
דוד אדום והחלו להעניק טיפול רפואי בשעת חירום במסגרת
הקריאות המתקבלות במד"א.
במסגרת שיתוף הפעולה בין ארגון זק"א למגן דוד אדום,
החליטו הארגונים להעמיק את שיתוף הפעולה בהכשרת
מתנדבים בזק"א כחובשים וכונני מד"א ,מה שיסייע למד"א
להקטין את זמן התגובה לקריאת חירום.
בחודשים האחרונים נערך קורס חובשים עבור כעשרים
ממתנדבי זק"א בירושלים ,במהלכו קיבלו את ההכשרה
המקצועית המקיפה מטעם מד"א לשמש כחובשים.

בתום שלושת חודשי הקורס הוכשרו המתנדבים לשמש
כחובשים והחלו בהתנדבות פעילה במד"א.
בשבוע שעבר נערך טקס סיום הקורס וחלוקת ציוד העזרה
הראשונה ,ובמהלכו צורפו החובשים ככונני מד"א והחלו
להיענות לקריאות החירום והגשת השירות הרפואי.
במד"א ובזק"א בירכו על המיזם המשותף בהדגישם את
החשיבות שבהתנדבות המשותפת לארגונים הוולנטריים.
מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין אמר" :שיתוף הפעולה בין זק"א
למד"א הנמשך זמן רב מתהדק בימים אלו עם הכשרת
מתנדבים מזק"א לשמש ככונני מד"א .הכוננים החדשים
עשויים לתרום תרומה חשובה לפעילות הצלת החיים בישראל
ואנו מברכים על כך בכל לב".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,אמר "המתנדבים הנמרצים של
זק"א קיבלו הכשרה רפואית ומעכשיו יוכלו להגיש עזרה
ראשונה ולהציל חיי אדם ,אנו מברכים על שיתוף הפעולה
שמחתי מאוד שגם בני הוכשר כחובש רפואי".

4

עשרות מתנדבי זק"א
סיימו קורס מחלץ בפקע"ר
בעקבות בקשתו של אלוף פיקוד העורף לפני חג הפסח ,סיימו 25
ממתנדבי זק"א את הסמכתם כמחלצים בית הספר לחילוץ והצלה בה"ד
 16של פיקוד העורף.
בישיבת העבודה האחרונה שהתקיימה בין אלוף פיקוד העורף האלוף
אייל אייזנברג ,ביקש האלוף מיו"ר זק"א יהודה משי זהב ,להכשיר כמה
שיותר מתנדבים לקראת תרחישי ייחוס עמם צפויים להתמודד תושבי
מדינת ישראל.
בשבוע האחרון סיימו  25ממתנדבי זק"א את הכשרתם כמחלצים
וישמשו מעתה כוח עתודה מקצועי לכל אירוע חילוץ בו יזדקקו לידיים
מקצועיות נוספות.
הקורס שנמשך כשבוע ימים כלל בתוכו לימוד והכשרת המתנדבים
להתמודד עם חילוץ לכודים מסוגי הרס שונים ובאמצעות טכניקות
וכלים בהם משתמשים יחידות החילוץ של פיקוד העורף אשר זכו לשם
ותהילה ברחבי העולם בתחום חילוץ מאתרי הרס.
חיים אוטמזגין  -מפקד היחידות המיוחדות של זק"א וקצין ביחידת

החילוץ הארצית של פיקוד העורף אשר הוביל את ההכשרה מתאר את
שבוע ההכשרה כחוויה מקצועית מעוררת התפעלות ,המדובר באזרחים
אשר הסכימו לוותר על חופשה עם הילדים ,על ימי עבודה והשתתפו
בקורס הדורש התמסרות של כשבוע שלם מבוקר עד ערב כאילו היו
חיילים בני  ,18החניכים בקורס זכו להערכת המדריכים אשר ציינו לשבח
את המוטיבציה והנכונות הרבה אותה השקיעו המתנדבים במסגרת
הכשרתם.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א  -תמיד ידעתי שמתנדבי זק"א עשויים מגנים
מיוחדים ,בכל פעם אני מתפעל מחדש מהמסירות ומרוח ההתנדבות
של מתנדבי זק"א ,הפעם מדובר לא רק ברצון טוב אלא בהסמכה
מקצועית שתוכל להציל חיים ממש ברגע אסון בארץ או בעולם.
עוד מוסיף משי זהב כי בהתאם להנחיות שקיבל מפיקוד העורף בתקופה
הקרובה יצטיידו המתנדבים בציוד חילוץ בהתאם לתקן של מחלקת
חילוץ בפקע"ר ובכך יהיו זמינים לבצע פעולות חילוץ בצורה עצמאית
ללא תלות בציוד צבאי המצוי בשימוש של יחידות החילוץ הצבאיות.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

מצוות ביכורים
אמרו חז"ל בגמרא (ברכות מח ע"ב) רבי מאיר אומר :מנין שכשם
שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? תלמוד לומר" :אשר נתן לך
ה’ אלוהיך" ,דיינך בכל דין שדינך ,בין מידה טובה ובין מידת פורענות
(שם ה’ הוא מידת הרחמים ,ושם אלהים הוא מידת הדין) ,ע"כ .במצוות
ההודאה בביכורים ,מודים בו זמנית גם על מידת הטוב וגם על מידת
הרע ,ומכאן לומר רבי מאיר שצריך לברך על שניהם .כך אומר האור
חדש .במצות ביכורים אומר הכתוב "ולקחת מראשית כל פרי האדמה"
ואומרת המשנה בביכורים (ג ,א) כיצד מפרישים הביכורים? יורד אדם
בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה ,אשכול (ענבים) שביכר ,קושרו בגמי
ואומר :הרי אלו ביכורים ,ע"כ .ננסה להבין מדוע בחרה המשנה בתור
דוגמא לפרי את התאנה ואת אשכול הענבים? המפרשים שם תולים
את הדרש בפסוק שנאמר בברכת המזון" :ואכלת ושבעת וברכת את ה’
אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" (דברים ,עקב ח ,י) אבל רבי מאיר
אינו אומר את הלשון הזה ,אלא "אשר נתן לך ה’ אלוהיך" .לכן נראה
לומר שהמקור הוא במצוות ביכורים (וכן מובא בספר "אבני שוהם")
ששם כתוב" :ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה’ אלוהיך" (דברים ,כי
תבוא כו ,יא) ,ועל זה דורש רבי מאיר שיש להודות לשמוח ולברך גם על
מידת הרחמים – שם ה’ ,וגם על מידת הדין – שם אלהים ,בין מידה טובה

ובין מידה רעה .העונש על האדם הראשון הגיע בגלל כפיות הטובה שלו,
שהרי שהה בגן עדן והיה לו הכל ,רק עץ אחד נאסר עליו לאכילה,
ואף על פי כן הוא לא התאפק על יצרו ואכלו וכפר בטובה .ועל זה
קיבל את עונשו ,שאת כל מה שקיבל לפני כן בקלות ,יצטרך להתאמץ
ולעבוד .זוהי הקללה .הפרי שגרם לחטא אדם הראשון שהביא קללה
לעולם ,היה תאנה או ענבים .ועל ידי החטא נתקלקל האדם שיצטרך
להתאמץ בעבודת הקרקע ,כפי שאומר הכתוב" :ולאדם אמר ...ארורה
האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך ,וקוץ ודרדר תצמיח לך
ואכלת את עשב השדה ,בזעת אפיך תאכל לחם" (שם ,יז-יט).התיקון
של חטא אדם הראשון שלא הצליח להתאפק ולהתגבר על יצרו ואכל
מעץ הדעת ,בא לידי ביטוי במצוות הביכורים .לאחר שהאדם חרש זרע
ועיבד את אדמתו בזיעת אפיו ,עד שבסופו של דבר הוא זוכה לפרי
האדמה ,אזי יצרו תוקפו לקחת את הפרי הראשון לעצמו ,שהרי זה
מעשה ידיו לאחר סבל ועמל רב .באה התורה ואומרת לו :אל תהיה כפוי
טובה כאדם הראשון ,אשר למרות שהיה לו הכל בחינם ובקלות ,הוא לא
שלט על יצרו וכפר בטובה ,אלא אתה ,למרות שעבדת קשה וסבלת ,תן
קודם תודה לקדוש ברוך הוא ותפריש את הפרי הראשון ותשים אותו
בטנא ולך אל המקום אשר יבחר ה’ אלוהיך לשכן שמו שם.

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

הדלקת הנר לעילוי נשמה
החשיבות של הדלקת נר לכבוד המת
א .על החשיבות של הדלקת נר לכבוד המת כתב רבינו בחיי על שמות ( פרק
כה פסוק לא):
"וידוע כי הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת בעדוני ההוד והשמחה,
ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה מפני שהיא חתיכת אור חצובה
באור השכל ,ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה אע"פ שהוא
אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט ,ועל כן המשילה שלמה ע"ה לנר הוא
שאמר (משלי כ) נר ה' נשמת אדם":
ב .וכן בספר שבולי הלקט (הלכות שמחות סימן כא) מובא המנהג להדליק נר
במשך ימי השבעה משום קורת רוח לנשמה .:
"דגרסינן בפ' שואל  ,אמר רב חסדא נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה
ואינה מתאבלת אלא במקום שנפטרה ממנו עד כאן מצאתי .ובפרקים דר'
אליעזר נמי מצינו שבעת ימי האבל הנפש הולכת וחוזרת מביתו לכוכו ומכוכו
לביתו ולאחר שבעת ימי האבל התחיל הגוף להתבקע ונמס וחוזר לעפר
כשהיה שנאמר "וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים
אשר נתנה" .הלכך לא שנא יש לו מנחמין ולא שנא אין לו מנחמין צריך לילך
ולישב שם כההוא מעשה דרב יהודה ובמקומנו נהגו להדליק הנר בכל לילה כל
שבעה במקום שרחצו בו המת ע"ג קרקע משום קורת רוח לנשמה שחוזרת
ומתאבלת עליו כל שבעה כדאמרינן":
ג .בשו"ת חתם סופר (ג (אבן העזר א) קמב) פסק שהוצאות עבור נר השבעה
קודמות לתשלום דמי הכתובה לאלמנה :
"וגם צרכי נשמתו כמו שנוהגים להדליק נר שמן ז' ימי אבלו ,הכל קודם
לכתובה ".
מקום וזמן ההדלקה
א .בספר לשון חכמים (בהלכות אבלות ס"ס כח) כתב שהדלקת הנר היא רק
במקום הפטירה ולא במקום אחר וכן ההדלקה בשבעת הימים מיום הפטירה: .
"ראיתי באגודת שמואל בפי' על משלי בפסוק נר ה' נשמת אדם ,שכתב,
קבלה בידינו להדליק נר ז' ימים אחר כל אדם שנפטר,
ודוקא בז' ימים הראשונים,
וגם דוקא בבית המת שנפטר שם ,ולא בבית אחר,
ולכן קרוביו שמתאבלים עליו בבית אחר אין מדליקין שם נר.

וה"ה השומע אחר ז' ימים אפי' בבית שנפטר
שם המת ,ומכ"ש השומע בעיר אחרת ,שאין
להם להדליק ,מפני שאין מנוחה למת ,שמחוייב
לילך מנר לנר כאופן המתגלגל".
ב .וכן ספר נחלת שבעה (תשובות סימן עג) פסק שגם במקרה שימי השבעה
נידחים מפאת החג  ,יש להדליק את הנר מיום הפטירה :
"ופסקתי שאף על פי שהאבילות אינו חל עד אחר יום טוב ויו"ט האחרון נמנה
מן השבעה ,מכל מקום הנר שרגילין להדליק כל שבעה במקום שמת שם
המת ידליקו תיכף ,ולא ימתינו עד שישבו שבעה ,ואין זה תולה במה שהרגל
ביטל האבילות או במה שאין האבילות חל עד אחר הרגל"
ג .באליה רבה (תשובות מהר"ם מינץ בענין קדישים אות ז') הוסיף על כך :
"ואפילו כשמת מדליקין הנר ,מיהו בחדר שאוכלין כולם שם אף שמת המת
שם אין להדליק ביום טוב ,שמא מתוך כך יבא לידי הספד ,ויש להדליקו בבית
הכנסת או באחד מחדרי הבית שאין אוכלים שם".
ד .אולם בשו"ת יביע אומר (חלק ד  -יורה דעה סימן לה) כתב :
"ודע שמנהגינו להדליק נר נשמה בבית האבל ,אף על פי שהמת נפטר
בבית חולים ,או בבית אחר .שכשם שהתפלה בבית האבל מועילה לנחת רוח
לנשמת המת ,אף על פי שאינו בית שנפטר שם המת .כן הדלקת הנר מועילה
לעשות נחת רוח לנשמת המת .וכמו שנוהגים גם כן להדליק נר נשמה לכבוד
הצדיקים ,ולעילוי נשמתם".
ה .כתב בבית יוסף אורח חיים סימן תרכא :
"כתב המרדכי מה שהורגלו לידור צדקה ביום הכפורים עבור המתים יש להביא
ראיה מספרי דתניא בפרשת עגלה ערופה (דברים כא ח) כפר לעמך ישראל
אלו החיים אשר פדית אלו המתים מלמד שהמתים צריכין כפרה :וכתב הרוקח
(סי' ריז ד"ה ומה) מה שפוסקין צדקה עבור המתים ביום הכפורים יש להם
אסמכתא שכתוב בסוף פרשת תצוה "הכפורים אחת בשנה יכפר" וסמוך ליה
"ונתנו איש כופר נפשו לה' "
אצל יוצאי אשכנז מדליקים נר נשמה לזכרון הנפטרים קודם הדלקת נרות של
יום הכיפורים ,שמחת תורה ,שביעי של פסח ושבועות .בתאריכים אלו רגילים
לומר בבתי הכנסת תפילת יזכור לנשמת הנפטרים ונודרים צדקה בעבורם.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
ערב שירה ודיבוק חברים בקומזיץ בבית משפחת נשיא זק"א
צילום  :מנדי הכטמן
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ערב שירה ודיבוק חברים בקומזיץ בבית משפחת נשיא זק"א
צילום  :מנדי הכטמן
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יום גיבוש וכיף למתנדבי זק"א מחוז צפון
צילום  :יוסף ניסן

9

יום גיבוש וכיף למתנדבי זק"א מחוז צפון
צילום  :יוסף ניסן

10

ערב גיבוש וכייף למתנדבי זק"א מרכז
צילום  :אסף ברזינגר HNN.CO.IL -
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טקס סיום קורס מד"א למתנדבי זק"א ירושלים
צילום  :יוסי פורמנסקי

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג בכניסה ללו ד
צילום  :בועז בן ארי

12

רצח פלילי ,חיסול כפול בצומת ירקונים בפתח תקוו ה
צילום  :אסף ברזינגר
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קורס יחצ"א למתנדבי זק"א
צילום  :בועז בן ארי

14

נפילה מגובה בראשון לציון
צילום  :שוקי לרר

תאונה קטלנית ,בכניסה לטייבה הולך רגל נהרג מפגיעת רכ ב
צילום  :אסף ברזינגר
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חיפושים ביער סמוך למודיעין
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תאונה קטלנית 4 ,הרוגים
צילום HNN.CO.IL :
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ברכות
ואיחולים

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

בערלה מסינגר

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ישראל רביבו
צוות צפון
להולדת הבת

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

שמוליק שטרן

אהרן אברמן

צוות שפלה
להולדת הנכד

צוות ירושלים
להלדת הנכד

צוות ירושלים לרגל שמחת
בר המצווה לבנו

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

בעריש גרינפלד

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אילן אביסדריס
צוות באר שבע
להולדת הבת

צוות ירושלים
להולדת הבן

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

משה ענקי
ר"צ ההתישבות
לרל אירוסי בתו

ברכת
מזל טוב
חמה ולבבית
למפקד מחוז ירושלים
ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

בנצי אוירנג
להולדת הנכד

ישראל סטפנצקי
צוות ירושלים
לרגל נישואי בתו
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אמבולנס חדשלפעילות זק"א ירושלים

במסגרת שיתוף הפעולה בין הארגונים ,מד"א העניקו אמבולנס לפעילות זק"א
מחוז ירושלים

זר ברכות

לחברינו המתנדב הותיק
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

מוטי בוקצ'ין
דובר הארגון

לרגל הולדת בתו "רעות"
בשעה טובה ומוצלחת
יזכו ההורים לגדלה בבריאות לחופה ומעשים טובים
בידידות
מאיר גורביץ יהודה משי זהב הרב יעקב רוז'ה
חיים וינגרטן
דובי ויסנשטרן
ועד הרבנים מפקדי המחוזות מפקדי היחידות
מתנדבי זק"א בארץ ובעולם

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