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יחידה חדשה "זק"א לשעת חירום"
פרויקט כרזות למניעת אסונות בטיולים עמוד 4
עמוד 5

מתחברים באהבה

צילום :אסף ברזינגר

אנשי עסקים
למען
אנשי העשייה
עולם העסקים למען עולם העשייה
תחת הכותרת 'מתחברים באהבה' התקיים אירוע הצדעה מרשים
ביותר לטובת ארגון זק"א.
עשרות רבות של אנשי עסקים המבינים את החשיבות של ארגון
זק"א ומתנדביו התכנסו בבוסתן ביתם של אנשי החסד מר משה
ותחיה גורן שבמושב קדרון שפתחו את ביתם וליבם בערב מרשים
זה .אורח הכבוד היה נשיא בית המשפט המחוז (בדימוס) ד"ר
אליהו וינוגרד,
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במהלך הערב ואחרי מיצג מרשים על היקף הפעילות של ארגון
זק"א בארץ ובעולם ,נשאו דברים יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,עו"ד
מר גדעון פישר שמשרדו מלווה בשנים האחרונות במסירות רבה
את ארגון זק"א.
ברוח הימים האלו שבהם אנו צריכים לזכור שהקב"ה רואה
מלמעלה הכל ,העביר מר משה שחר ראש מחלקת לוויינים -
מפא"ת שבמשרד הבטחון ,הרצאה מאלפת תחת הכותרת 'אין
נעלם ואין נסתר' – על תוכנית החלל של ישראל .מר שחר ריתק
את קהל המשתתפים במצגת מדהימה על היכולות הטכנולוגיות
של ישראל לאתר ולזהות עצמים או כל נקודה על פני כדור הארץ,
באיכות וברזולוציה מפעימה.
את הערב הנעימו והלהיבו "הכליזמרים הירושלמים" בניצוחו של
אברהם בורשטיין ,שתחת הכותרת 'השירים של פעם היה להם
קצת טעם' השמיעו את השירים הישנים והטובים ,נכסי צאן ברזל
של השירה הישראלית.
באווירה של התחברות קבלו על עצמם עשרות אנשי העסקים
לשמש כגוף עזר וסיוע להצעיד את ארגון זק"א על דרך המלך,
ביסוסו ועצמאותו הכלכלית ,הרחבת היקף הפעילות בארץ
ובעולם ,מתן והעמדת כלים למתנדבים שיוכלו להמשיך בעבודת
הקודש.
הנחה את הערב בטוב טעם
ובקישורים מיוחדים
הזמר ישי לפידות ,על
ההפקה המדהימה
ניצחה חברת
"בולדוזר"
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מנוחת
המתנדב
תושבי כפר סירקין חשבו תחילה שאירע חלילה אירוע רב נפגעים.
בחניון המזכירות חנו אמבולנסים של זק"א ,אופנועים ועשרות
רכבי חירום .לאחר בירור קצר הבינו שמדובר בערב גיבוש למאות
מתנדבי זק"א מרכז שאירגן להם מפקד זק"א שרון ישראל
גודלבסקי .המתנדבים שבמהלך השנה נפגשים באירועי מוות
קשים הגיעו לערב של שמחה וכיף .הערב כלל בריכת שחיה,
פעילות לילדים ,ארוחת ערב וחלוקת תעודות הוקרה למתנדבים
מצטיינים ולבעלי תפקידים בכירים בעיריית פתח תקווה שעוזרים
לפעילות המתנדבים במהלך כל השנה .את הערב הנחה בטוב טעם
המתנדב המסור משה בן הרוש.
במהלך הערב נאם הרב אוריאל בוסו מ"מ ר"ע פתח תקווה
"כמתנדב זק"א בשטח אני מבין את החשיבות של מפגשים שמחים
ומנוחה מפעילות הקודש .בשם ראש העיר ותושבי העיר אני רוצה
להודות לכם מקרב לב על פעילות הקודש שאתה עושים".
צילום :אסף ברזינגר

יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר "המתנדבים של זק"א עושים את
מלאכת הקודש מכל במהלך כל השנה הם עושים למעל הקהילה
בישראל ,עכשיו אנחנו מחזירים להם שיהיה להם כוחות להמשיך".
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שמירה על כללי הבטיחות בטיולים מצילה חיים
פרויקט כרזות אזהרה של 'בית פרוג',
רשות הטבע והגנים וארגון זק"א קוראים לציבור החרדי:

"טיילו נכון
והגיעו הביתה בשלום"
שת"פ מיוחד להגברת המודעות לכללי הבטיחות
בחיק הטבע בתקופת "בין הזמנים".
רשות הטבע והגנים ובית פרוג ,הבית של אנשי המקצוע מתחומי העיצוב והתקשורת
החזותית משתפים פעולה בפרויקט מיוחד לקראת סוכות במטרה להעלות את המודעות
לשמירת כללי הבטיחות בטיולים" :מטיילים על בטוח".
תקופת "בין הזמנים" הקרובה מתקיימת מיד בצאת יום כיפור
ועד ראש חודש חשוון בתאריכים  .15/9-5/10במהלך תקופה
זו מבקשים אלפי תלמידים ובני משפחותיהם לנצל את הזמן
לצאת אל חיק הטבע ,לנפוש ולטייל ברחבי ישראל .הניסיון המר
מלמד כי במקרים רבים ,יוצאים המטיילים ללא הערכות נכונה
וללא הקפדה על כללי הבטיחות ,אשר נועדו להגן על חייהם כדי
שישובו הביתה בבטחה .נתונים מצביעים כי מידי שנה בימים
אלו מתרחשות תאונות רבות הגובות קורבנות ופציעות קשות
במהלך טיולי משפחות ובודדים.
בשנים האחרונות מקיימת רשות הטבע והגנים ביחד עם
ארגון זק"א תכנית הסברה בקרב הציבור הרחב בכלל ובקרב
האוכלוסייה החרדית בפרט במטרה להגביר את המודעות
לחשיבות הטיול על פי כללי הבטיחות  .כך למשל מציבה
הרשות תחנות מידע במסלולי טיול מבוקשים ובהן פוגשים
המדריכים את המטיילים ומחדדים אצלם את כללי ההתנהלות
לפני היציאה לטיול .בעקבות התעלמות מכללי הבטיחות בעת
הטיולים ,קורים אסונות רבים ביניהם :מכות שמש ,טביעה,
נפילה מצוקים והתייבשות כתוצאה ממחסור מים ,הצתות לא
מכוונות ועוד .לכן ,הוקם הפרויקט המיוחד "מטיילם על בטוח"
שמטרתו להעלות את המודעות לבטיחות בטיולים.
בית 'פרוג' החליט השנה להתגייס לטובת הגברת המודעת
ויחד עם רשות הטבע והגנים הקימו את פרויקט המשותף,
בו מעצבים גרפיים מכלל המגזר החרדי הגולשים באתר פרוג
התבקשו לעצב כרזות מתוחכמות ויצירתיות המשלבות את
כוח הקריאייטיב .הכרזות יתריעו על הסכנות האפשריות וכיצד
להישמר מהן ,וישלבו מסרים ישירים בסימן שמירה על כללי

הבטיחות יכולה להציל חיים" .בחודשים האחרונים הוגשו מעל
ל  100כרזות ,ורק  20מהן הגיעו לגמר.
צוות השיפוט לכרזות המנצחות הכיל נציגים של רשות הטבע
והגנים ,ומארגון זק"א  :מר מוטי בוקצין  -דובר זק"א ,מר
דורון ניסים  -צלם ראשי של רשות הטבע והגנים ומזי מגנאג'י
מוסקוביץ'  -מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים .
במהלך חג הסוכות יוצגו  20הכרזות שעלו לגמר בתערוכה
מיוחדת שתתקיים בגן לאומי ירקון  ,במבצר אנטיפטרוס בחול
המועד סוכות בשעות פעילות הגן הלאומי
הקהל הרחב יוכל להגיע לגן הלאומי וליהנות ולהתרשם
מהכרזות באופן ישיר.
שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים טוען כי "תקופה
זו מביאה עימה מטיילים רבים שלא נערכים נכונה לטיול ולא
נשמעים לכללי הבטיחות בטבע ,דבר המוביל למקרים רבים
בהם נזקקים לעזרה ,בין אם מדובר באיבוד דרך ,התייבשות או
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 .אמר "מניסיון של השנים האחרונות
ככל שנושא זהירות בטיולים עולה ומדובר במגזר הדתי והחרדי
אנו רואים ירידה משמעותי באסונות ,לכן יש חשיבות עליונה
לפעול הסברתית בקרב אברכים ותלמיד הישיבות .ככל שיהיה
יותר הסברה ככה נציל עוד חיי אדם".
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הזוכים :
1

2

במקום הראשון זכה אליעזר דוד עם הכרזה ' :בטבע לא מתחכמים'

במקום השני זכתה שושי רוזנטל עם הכרזה':בטבע
שלך אתה יצירתי רק אל תנסה להיות יצירתי בטבע'

3

במקום השלישי זכתה איילת בלולו
עם הכרזה 'הזמן שלך אוזל'

6

"

ראיון חג במוסף דה-מרקר עם חיים אוטמזגין
מפקד היחידות המיוחדות זק"א

כשמישהו אצלנו אומר

'אני הולך לתפוס ראש'
לא מבינים לגמרי
למה הוא מתכוון

"

איך מתמודדים אנשי זק"א עם הזוועות שנגלות להם בפעילות
היום-יומית? בעזרת בדיחות שחורות למשל
נתי טוקר  /מוסף חג דה-מרקר
חבריו של אוטמזגין ביקשו לארגן מסיבה ליום הולדתו ה .40-קצין
משטרה שמכיר את אוטמזגין הודיע לו בדיסקרטיות כי עליו להגיע
בדחיפות לאזור מסוים בפתח תקוה ,שם נמצא ראשה של הנרצחת.
במקום ,כמובן ,חיכו לו בני משפחתו וחבריו מחויכים ומאושרים" .כן,
אלה החיים של מתנדב זק"א" ,אומר אוטמזגין כששומעי הסיפור מגיבים
בחלחלה" .אצלנו כשמישהו אומר 'אני הולך לתפוס ראש' לא מבינים
לגמרי למה הוא מתכוון".
הבדיחות השחורות ,אולי חסרות הטעם ,הן הדרך של אנשי זק"א
להתמודד עם הזוועות שנגלות לנגד עיניהם בפעילות היום־יומית.
אוטמזגין מעיד על עצמו שטיפל כבר ב 2,000-גופות .לצד זאת ,כמגיש
עזרה ראשונה ב"זק"א  -הצלה מהירה" ,הוא מעריך שטיפל במאות בני
אדם.
שיחה עם אוטמזגין ,מפקד היחידות המיוחדות של זק"א שפועלות
בתחום איתור הנעדרים ,כרוכה בלא מעט אי נעימות .מדי כמה דקות
הוא בוהה בבן שיחו בעיניים מזוגגות ותשומת לבו מופנית לקולות
ממוקדי החירום הנשמעים מאחד משני מכשירי המירס שצמודים אליו
כל הזמן" .אנחנו צריכים להיות בחלוקת קשב תמידית ,מתרגלים לזה",
הוא מסביר.
שגרת החיים שלו היא הדבר הכי רחוק משגרה :ביום-יום הוא עובד
במשרד עורכי הדין של רעייתו ,מגשר וגם מנהל חברת כוח אדם לעובדים
זרים בהרצליה  -אבל ברגע שמתרחש אירוע חירום ,תאונה ,הודעה על
נעדר או פינוי גופות ,הוא נעלם" .כשאני קובע פגישות ,אני מבקש מראש
להתקשר אלי חצי שעה מראש כדי לוודא שהפגישה אכן מתקיימת,
כי עלול לקרות משהו ולא אוכל להודיע .זאת דרך חיים" .את מכשירי
המירס שלו הוא לא מכבה גם בלילה .ומה עם האשה? "לא רק שהיא

כבר התרגלה לזה ,היא עוזרת לי עם זה .כשאני ישן עמוק והיא שומעת
הרבה צפצופים ומבינה שקורה משהו לא שגרתי ,היא מעירה אותי" ,הוא
מספר.
וזה לא פוגע בתפקוד המשפחה?
"אם אתה משתף את המשפחה ,ובני המשפחה מבינים את הערך של
ההתנדבות והעזרה ,הם גדלים עם זה וזה משפיע על חייהם".
אוטמזגין מצויד בג'יפ  4X4של זק"א ,שנועד בעיקר לחיפוש נעדרים
בתנאי שטח קשים .בשבוע שעבר ,בנסיעה עמו למחסן הלוגיסטי של
זק"א בפתח תקוה ,מכשירי המירס לא הפסיקו לטרטר .תאונת דרכים
כאן ,ירוי שפונה לתחנת מד"א שם .במקביל .אוטמזגין ,חניך מוסדות
לימוד חרדיים ,חובש כיפה שחורה ולבוש בחולצה לבנה ,התחיל את
פעילותו בתחום בגיל  ,18כשבמקביל ללימודים בישיבה עבר קורסים
במד"א והחל להתנדב בהצלת חיים.
"מגיל קטן נמשכתי לעולם הרפואה" ,הוא מסביר .עם הזמן ,כשהגיע
לאירועים שבהם קצרה ידו מלהושיע ,הוא ראה את צורת פינוי הגופות -
ויחד עם מאות מתנדבים אחרים קמה קבוצה ששמה לה למטרה לפנות
הרוגי אסונות לפי כללי ההלכה .הם אוספים את חלקי הגופות ,מנקים
את כתמי הדם ומביאים את ההרוגים לקבורה .הקבוצה ההיא נהפכה
לימים לזק"א ,שמתנדביו נראים בכל זירת פיגוע או אסון .עם הזמן
התרחבה הפעילות של זק"א גם לתחום הגשת עזרה ראשונה ,חילוץ
ואיתור נעדרים ומה לא" .לפחות פעם בשבוע יש לנו משימה לאיתור
נעדר  -חולה אלצהיימר ,ילד שברח מההורים או מישהו שהשאיר מכתב
התאבדות" ,הוא אומר .אוטמזגין הוא אב לארבעה ילדים  -שאחד
מהם ,בן שנתיים וחצי ,נכה בשל בעיה נדירה" .הלידה שלו הכניסה את
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ההתנדבות לתוך הבית שלנו .הוא זקוק להשגחה קבועה ולהמון ביקורים
בבית חולים" ,הוא מספר.
במחסן בפתח תקוה ,לצד שקיות ניילון לבנות גדולות שייעודן ברור,
ניצבים סירות ,אופנוע ים וציוד צלילה .כל אלה משמשים את המתנדבים
שתחת אוטמזגין לחיפוש נעדרים בים .על הקיר תלוי צב מפוחלץ.
"חשבנו שזה ראש" ,מסביר אוטמזגין בשלוות נפש .העיסוק היום־ יומי
באסונות ובאירועים קשים היה עשוי לערער את יציבותו הנפשית של
כל אדם ,אבל אוטמזגין מסביר שהוא ומתנדביו מצליחים להשאיר את
הרגש בחוץ.
"כשאני מגיע לאירוע אני רואה את הגופה בצד אחד ,את השקית בצד
שני ,ואחד צריך להיכנס בתוך השני .כאן מסתיימת העבודה שלי" ,הוא
אומר" .אם אתחיל לחשוב של מי הגופה ומי היו הילדים שלו אני אשבר
מזה ולא אוכל לעשות את העבודה .איש מקצוע משאיר את הרגשות
לרגע שבו הוא נמצא בסביבה תומכת ,לא באירוע עצמו".

בחום הלוהט של המחסן הלוגיסטי אנחנו פוגשים את אבי ,צעיר חילוני
שמתנדב ביחידת הצוללנים של זק"א .הוא נוטף זיעה בעת שהוא מסדר
חבילה של חליפות צלילה חדשות שהגיעו רק היום.
"אצלנו אין חרדים או חילונים .רציתי להתנדב ומצאתי פה מקום מעניין
וחשוב" ,הוא מסביר .אוטמזגין מודה שערך ההתנדבות קיים אצל כולם,
ובכל זאת סבור שמשהו באמונה הדתית גורם לו לעשות יותר.
"הערך הדתי הוא ערך מוסף שמשפיע עליך ברגעים שבהם ערכים
אחרים לא משפיעים עליך ,כמו בנקודת שבר של עייפות או של קושי",
הוא אומר.
"אלה הזדמנויות שבהן לולא הערך הדתי הייתי מוותר ,אבל הערך הדתי
מחייב אותך .ב– 2:30בלילה ,בדיוק כשהריסים שלך נוגעים אלה באלה,
אתה מקבל הודעה על מישהו שמרגיש כאבים בחזה .זה יכול להיות סתם
מישהו עצבני ,אבל זה יכול מישהו שעובר התקף לב ונמצא בסכנת חיים.
בדילמה הזאת נכנס הערך הדתי".

ובכל זאת ,יש רגעים שבהם גם אתה נשבר?
"שני רגעים כאלה עולים לי בראש .הראשון היה מקרה שבו טיפלנו
בתאונה בכביש  ,6והיתה שם מתנדבת מד"א ,ירדנה בר נוי המנוחה .אני
טיפלתי בגופות והיא בפצועים .היא ראתה אותי מזיע והגישה לי בקבוק
מים .היא ניגשה להחזיר את הציוד לאמבולנס ,ואז פגעה בה מכונית
והיא נהרגה במקום .הייתי צריך לברוח כדי לא להיפגע .ידעתי שהיא
נהרגה במקום ,אבל לא הייתי מסוגל לגשת ולטפל בגופה שלה .נסוגתי
 200מטר אחורה ונתתי למתנדבים לטפל בה.
"מקרה נוסף היה כששכן שלי דרס ילד של שכן אחר ,תינוק בן  .3האב
דרש לשמוע מה המצב של בנו ,אבל לא יכולתי להגיד דבר עד שתגיע
ניידת טיפול נמרץ ויסבירו לו מה המצב בזמן שיש שם פסיכולוג .אלה
אנשים שאתה צריך לפגוש אחר כך בבית הכנסת או במכולת ,והם זוכרים
את הרגע שבו היית איש מקצוע קשוח שלא מדבר אתם .רק אחרי כמה
שנים ניהלנו שיחה וסגרנו את העניין".

מה השלב הבא?
"יש לנו חזון לקחת מאסות גדולות של אנשים שלא מגויסים למילואים,
הן בציבור הדתי והן בציבור החילוני ,ולתת להם הכשרה חד־פעמית של
ארבע שעות והשתלמויות ואימונים במשך השנה .הם ייהפכו לידיים
מצילות חיים בשעת חירום".
זה ברוח הימים האלה? אתם נערכים במיוחד לקראת מתקפה בסוריה?
"יש דברים שאנחנו יודעים שמן הסתם הם לא נחלת הכלל ,גם אם
הם לא נקודתיים להיום או למחר .באווירה של הימים האלה מצפים
ממתנדבי זק"א להיות דרוכים ומוכנים לכל משימה".
מה נאחל לשנה הבאה? שתהיו מובטלים?
"אימונים זה גם נחמד .נאחל שנה שבה נראה כל אחד את מעלת חברו
ולא את חסרונו ,ושלום בינינו ועם שכנינו"
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תפיסת החירום במדינת ישראל קובעת כי בכל אירוע חירום משמעותי
כגון רעידת אדמה או התקפת טילים מהותית ומתמשכת אשר תסב נזקים
משמעותיים לתשתיות ולאזרחים ,יהיו האזרחים בסביבת האסון ,הראשונים
לסייע לעצמם ולקרובים אליהם.
מתוך תפיסה זו והצורך ליטול חלק במאמצי המוכנות הלאומית והאישית
למצבי חירום קיצוניים ,חברו יחד לשיתוף פעולה 'פיקוד העורף'' ,משטרת
ישראל' וארגון זק"א להקים 'יחידות זק"א לשעת חירום' ברחבי הארץ ,שיוכלו
לתת מענה בשעת חירום למשימות כוחות הבטחון ולרשויות המקומיות
בתרחישי הייחוס השונים .היחידות החדשות הם בנוסף למצבת כח האדם
הקיים כיום בזק"א.
בבחינת אירועי רעידות אדמה ברחבי העולם אנו נתקלים בתמונה החוזרת של
אזרחים המבצעים פעולות לחילוץ והצלה של משפחתם ,שכניהם והסביבה
הקרובה .פעולות אלו התבצעו באופן ספונטני באירועים שנצפו בתורכיה,
בהאיטי ,ביפן ,בניו-זילנד ועוד.
פעולות החילוץ הספונטניות נקראות חילוץ קל ,והן למעשה שימוש בתרגולות
בסיסיות המסייעות לאזרח לחלץ את עצמו ואת סביבתו הקרובה .פעולות
אלו הן הכרחיות כיוון שהשעות הראשונות הן קריטיות להצלת החיים .לקחי
אירועי רעידות אדמה מהעולם חידדו את העובדה כי שיעור הניצולים הגדול
ביותר הינו בצמידות להתרחשות האירוע זאת על ידי התושבים עצמם.
בקורס לומדים המתנדבים את התרגולות הבסיסיות בעורף לחילוץ קל
ומוכשרים כמגיבים ראשונים בקהילה.
בפגישות שקיים יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב עם מפקד פיקוד העורף
האלוף אייל אייזנברג ,ועם סמפכ"ל משטרת ישראל ניצב ניסים מור ,וראש
אג"מ במשטרת ישראל ניצב אהרן אקסול סוכם על מתווה היחידות שיהיו על
בסיס יחידות עירוניות ,מטרות והישגים,
ואכן קבוצה ראשונה של  45מתנדבים ביוזמתו ובהובלתו של קמב"צ ירושלים
מאיר אקר ,סיימו בהצלחה את הקורס הראשון שהתקיים בירושלים ,שהכשיר
את משתתפיו כמתנדבים ביחידה החדשה 'יחידה לשעת חירום' של ארגון
זק"א.

צילום  :בועז בן ארי

יחידה חדשה של
זק"א לשעת חירום
בטכס הסיום בהשתתפות יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,קצין אג"מ מחוז
ירושלים נצ"מ קובי דווידיאן ,סנ"צ אלי מזרחי רע"ן מתנדבים מחוז ירושלים,
עודד נחמה קצין יח"מ מחוז ירושלים ,הרב משה גפני ס .הרב הראשי של
משטרת ישראל ,הרב גרשון וינגוט קצין אק"מ מגזר חרדי ,קבלו המתנדבים
תעודת סיום הקורס ותעודת מתנדב זק"א ב'יחידה לשעת חירום' .בהמשך
יצוידו המתנדבים במיגון אישי ואמצעי קשר .המתנדבים מוכרים ומבוטחים
כמתנדבי זק"א לכל דבר ,המתנדבים ישולבו גם בפעילויות שוטפות בשגרה.
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"בטבע ,אמא
מגוננת על ילדיה.
פה ראינו טירוף אחר"
כוחות ההצלה והשוטרים שהגיעו לדירה בירושלים בה לפי החשד
רצחה אם את שני ילדיה וניסתה לשים קץ לחייה ,תיארו זירה יוצאת
דופן" .אירוע קשה מבחינת האכזריות וכמות הדקירות".
זמן קצר לאחר הרצח הכפול בירושלים ,מתברר גודל הזוועה :כוחות
המשטרה וההצלה שהגיעו הבוקר (שני) לדירה ברחוב עין גדי
שבשכונת תלפיות ,בה רצחה על פי החשד אם בת  36את שני ילדיה
וניסתה לשים קץ לחייה ,גילו זירה קשה במיוחד" .ראינו אירועים
קשים רבים ,אבל האירוע הזה ,מבחינת האכזריות שלו וכמות
הדקירות בגופות ,קשה במיוחד" ,תיאר יו"ר זק"א ,יהודה משי זהב,
שהגיע לזירת האירוע זמן קצר לאחר הקריאה הראשונית שהתקבלה
במוקד" .בטבע ,אנו רגילים לראות אם שמגוננת על הילדים שלה ,ופה
ראינו טירוף אחר לגמרי".
מפקד מרחב מוריה ,ניצב-משנה חיים בלומנפלד ,שהגיע גם הוא
לזירה סיפר כי הדיווח הראשוני על האירוע התקבל סמוך לשעה
 7:00בבוקר" .קיבלנו דיווח על אם שמתבצרת עם ילדיה בדירה",
אמר" .שוטרים שהגיעו למקום מצאו דירה נעולה וכאשר עלה חשש
לחיי הילדים ,אחד השוטרים פרץ לדירה דרך המרפסת של השכן.
שם התגלתה לו התמונה הקשה" .לדבריו ,האם הינה עולה חדשה
מאוקראינה ,גרושה וללא ילדים נוספים" .אחותה ישנה איתה בלילה
והתעוררה למשמע צרחות של הילדים .היא ניסתה להיאבק בה
וכשראתה שהיא לא מצליחה ,הגיעה לאחד השכנים והזעיקה משם
את כוחות המשטרה".
נצ"מ בלומנפלד סיפר עוד כי אביהם של הילדים ,בני  5ו 7-שעלו
ארצה עם אמם השנה ,נמצא כעת בחו"ל .הוריה של האם החשודה
אינם שוהים בארץ גם כן .לדבריו ,אחותה של החשודה הועברה
לחקירת המשטרה" .המצב הנפשי של האם שהיא מתארת הוא לא
משהו שאנו יכולים להסיק ממנו כרגע מסקנות" ,הסביר.

אמם של הילדים ,שעל פי החשד ניסתה לדקור עצמה למוות לאחר
שדקרה את השניים ,פונתה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם
בעיר" .כשהגענו לזירה התגלתה אלינו תמונה קשה" ,אמר פרמדיק
מד"א זכי יהב שהוזעק למקום .לדבריו ,במרכז הסלון הביתי שכבה
האישה כבת  36עם דקירות מרובות בפלג גופה העליון" .היא הייתה
מעורפלת הכרה ,ואחרי טיפול ראשוני פינינו אותה משם" ,סיפר.
בקצה אחד של הסלון שכב הילד בן ה 7-שבפלג גופו העליון דקירה
עמוקה .לפי מד"א הוא היה ללא סימני חיים ,ונאלצו לקבוע את מותו
במקום" .בקצה השני של הסלון שכבה ילדה בת  5עם סימני דקירה
רבים בפלג גופה העליון ,ללא רוח חיים ,וגם פה נאלצנו לקבוע את
מותה" ,אמר יהב.
צוות מורחב של מתנדבי זק"א בפיקודו של קמב"צ מחוז ירושלים
מאיר אקר ,פעל במשך שעות בזירת האירוע באיסוף הממצאים
ובטיפול בכבוד המת ,גם המתנדבים הקשוחים והוותיקים של זק"א
שכבר ראו וחוו זוועות עולם ,לא עמדו אל מול המראה הקשה של
עוללים שנטבחו ונדקרו בעשרות דקירות על ידי אמם שבדרך הטבע
אמורה להיות זאת שמגינה עליהם .בעיניים דומעות ובלב כואב כשהם
מחזקים ומעודדים אחד את השני בבחינת 'איש את רעהו יעזרו ולאחיו
יאמר חזק' ,יכלו מתנדבי זק"א לעשות את עבודתם – עבודת הקודש
בזירה הקשה עד למאד.
בפעילות נמרצת של מפקד יחידת זק"א רוסיה ,רבי יהושע דייטש,
אותר אביהם של הילדים ,במוסקבה ,דייטש הגיע אל האב מלווה
בחובש ובפסיכולוג ובישר לו את הבשורה הקשה ,האב החל לבכות,
דפק על השולחן ואמר' :ידעתי שזה יקרה' .הוא ביקש לשמוע עוד
פרטים ,אבל בשלב הזה הם בעיקר תמכו בו רגשית והפנו אותו
לקונסוליה הישראלית ,משם המשיך הטיפול בו .האב אמור לנחות
היום בערב בישראל ,והוא יקבע את מועד ההלוויות.
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העולם שתק
כשהרעילו אותנו בגז.

אנחנו לא !!!

מתנדבי ארגון זק"א השתתפו השבוע בהפגנה
מול שגרירות רוסיה בתל אביב
אנו שחרתנו על דגלנו באמונה את נושא כבוד
המת ללא הבדל דת מין גזע ולאום ,לא יכולים
להמשיך את שיגרת החיים כאשר נרצחים מידי
יום עשרות אנשים נשים וטף ברחובות סוריה.
לכן החלטנו לקחת חלק בהפגנה מחר מול
שגרירות רוסיה.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :כמי שעמוד
בראש ארגון זק"א אני רואה את נושא כבוד
החיים והמתים בארץ ובעולם מידי יום ,אנו לא
יכולים להיות אדישים למראות הקשים ביותר
של אלפי גופות חפי מפשע ברחובות סוריה"

11

פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ושמחת בחגך והיית אך שמח
ושמחת בחגך והיית אך שמח-חג הסכות ב"ה המגיע עלינו לטובה הוא
חג של שמחה .נשאלת השאלה :למה יש צווי מיוחד בתורה של שמחה
דווקא בסוכות? התורה מזכירה את החובה לשמוח בסוכות שלוש
פעמים" :ושמחת בחגך" (דברים טז יד)" ,והיית אך שמח" (דברים טז טו),
"ושמחתם שבעת ימים[ " }.ויקרא כג מ) .שאלה נוספת היא למה בדיוק
חג הסוכות מתקיים בתקופה זו של השנה ,הרי בני ישראל יצאו ממצרים
בחודש ניסן ,למה לא בקיץ או בחודש חשוון שחסרים בו מועדים.והשיב
ת-בנֵי
ֹש ְב ִּתי ֶא ְּ
ׁ
יכםִּ ,כי ַב ֻּס ּכוֹת הו ַ
בעל חידושי הרי"ם ְל ַמ ַען ,י ְֵדע ּו דֹר ֵֹת ֶ
ֹקיכם .רש"י מפרש-
יאי או ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִםֲ :אנִ י ,ה' ֱאל ֶ
ׂר ֵאלְּ ,בהו ִֹצ ִ
ִש ָ
יְ
ענני כבוד ורמב"ן מוסיף -שעשיתי להם ענני כבודי סכות להגן עליהם
"ל ַמ ַען י ְֵדעוּ" .בשביל לקיים את המצווה אנו
שבמצות סוכה נאמר ְ
זקוקים לדעת .ברוב ימות השנה האדם מלא חטאים ועוונות ודעתו
אינה מיושבת עליו .חג הסוכות הוא לאחר ראש השנה ויום הכיפורים
ימים בהם אנו משיבים לעצמנו את הדעת ,אנו חוזרים בתשובה לפני
הקב"ה ויש לנו את יישוב הדעת וכך אנו יכולים לקיים את המצווה
החשובה הזאת .אנו עוברים את הימים הלא פשוטים של עשרת ימי
תשובה ונכנסים לתוך המועד שבו אנו מצווים " ושמחת בחגך והיית
אך שמח" .יש לנו את היכולת לשמוח לפני הקב"ה לאחר שקיבלנו את
הדעת ואנו מרוכזים ומבינים מה היא עבודת השם ואיך עלינו לעבוד את
בוראנו לאחר שהמלכנו אותו בראש השנה ,ועשינו תשובה לפניו ביום
הכיפורים ,אחרי ימים אלו אנו יכולים ליהנות מזיו שכינתו באמת ואף יש
לנו את היכולת לשמוח.
בנוסף דרשו המפרשים שבנ"י ישבו בסוכות של ממש וכל זאת התחיל
בימים בהם מתחילים להתחדש הגשמים והם בד"כ ימי תשרי  ,והחג

מתקיים דווקא בתקופה זו של השנה ולא בחודש ניסן בו יצאו בני
ישראל ממצרים  ,כדי שלא יאמרו שיציאה לסכות היא סתם הגנה
מפני השמש ויציגו את הנושא כאילו עם ישראל יצא לאיזה פיקניק ח"ו.
עם ישראל יוצא בחודש ניסן לגאולה וזוכה לניסים רבים .אחד הניסים
הוא ענני הכבוד המקיפים אותו ,דואגים לו לשמירה ולצל ואף ליישור
הדרך ,עם ישראל צועד במדבר ולמעשה הצעידה היא על משטח
ישר ,המשטח ישר בזכות ענני הכבוד .ילדים קטנים לא ידעו מה זה
הר -כשאהרון נפטר כתוב בתורה "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר
ההר על גבול ארץ אדום לאמר .ויאסף אהרן אל עמיו '"פעם ראשונה
שהם ראו ההר זה היה במות אהרון שראו את ההר מתגלה מתוך ענני
הכבוד .ההשגה הפרטית במדבר ,הדאגה לעם שלם לכל הצריכים שלו-
לבוש ,מים ,אוכל ,צל ,שינה והיכולת ללמוד תורה בנחת .כל זאת זכו
בני ישראל במשך  40שנה בהשגחה פרטית, .רק כשאנו נשענים על
החסדים של בורא עולם אנו זוכים לדאגה אמיתית .הישיבה בסוכה
נותנת לנו את ההרגשה של זמניות בעולם ,אנו יוצאים ממגורי הקבע
שלנו לשבוע ימים וחיים מחוץ לבית ,לא בתנאים שאנו רגלים אליהם.
בסוכות אנו זוכרים איך בני ישראל חיו יום יום .החזרה לבית לאחר חג
הסכות נותנת לנו את תחושת התודה לבורא עולם על שפע החסדים
ועל השפע הגשמי שיש לנו וכמה אנו צרכים להיות שמחים בחלקנו.
גם בורא עולם" שמח בחלקו" ,וחלק שלו בעולם הזה עם הוא  :עם
ישראל ,ושעם ישראל מקיים את מצוות הישיבה בסוכה הדבר עושה לו
נחת רוח .לכל יום של ישיבה בסוכה יש את היכולות לתקן אחד מימות
השבוע :יש חיוב מן התורה בלילה הראשון לאכול פת בסוכה ,כך אנו
מתקנים את היום הראשון בשבוע ,וכן הלאה.

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

י־לב ִשׂ ְמ ָחה"
ִש ֵר ֵ
"ו ְּלי ְׁ
השמחה הינה סממן חיוני לאדם ,משום שעבודת ה' ,אינה יכולה
להתבצע בשלימות ,אלא מתוך שמחת נפש.
בעיית כל הבעיות הינה שהאדם אינו מכיר את מקומו .גם אם
יש לו שפע כלכלי ,משפחה בריאה וכל טוב ,לא תמיד הוא שרוי
בשמחה.
כדי להגיע לשמחה ולשלוות נפש פנימית האדם זקוק להכיר את
מקומו ,ולזאת זוכים ישראל במועד חג הסוכות .ארבעת המינים
הניטלים בסוכות ,המכוונים לכל סוגי נפשות ישראל ,מסייעים
לכל אחד למצוא את מקומו הייחודי ,את עצמיותו ,ואז שמחתו
שלימה.
לכל אדם נגזר משמים תפקיד ייחודי בלעדי ,המותאם אך ורק לו
בהתאם לשורש נשמתו .אין שני בני אדם שלהם תפקידים זהים.
לפלוני הוענקו ממרום כשרונות שכליים ולכן תפקידו לעשות חיל
בתורה .לעומתו ,אלמוני התברך בממון ,ועל כן הוא ימצה את
עצמו דוקא בעשיית צדקה וחסד.
אם אכן זוכה האדם למלא את התפקיד הייחודי שהוטל עליו ,אין
שמח ומאושר ממנו .בתחום זה תורמים ארבעת המינים הניטלים
בסוכות תרומה נכבדה .הם ,כאמור ,רומזים לכל סוגי הנפשות
שבישראל ,ויש בנטילתם סיוע אדיר לגילוי העצמיות הייחודית
של כל אחד .זהו העומק הגנוז בקביעה שעל ידי נטילת ארבעת
המינים מגיעים לשמחה" :ושמחתם לפני ה' אלוקיכם".
ׂ ְמ ָחה ּבֹא ּו ְל ָפנָיו ִּב ְר ָננָה"
"ע ְבד ּו ֶאת־ה' ְּב ִש
ִ
בנטילת ארבעת המינים ,השונים זה מזה באופיים ובאיכותם,

אנו מצהירים לפני אבינו שבשמים:
הננו לפניך כפי שהננו .אב מקבל את
בניו כמות שהם .יחסי החיבה העזים
שבין האבות לבניהם אינם תלויים לא
בכשרונות ולא בסגולות אחרות .כך גם יחסו של אבינו שבשמים
כלפינו.
אין צורך לקנא באף אחד ואין כל תועלת בחיקוי של הזולת.
חובתנו להוציא לפועל את הפוטנציאל שהקב"ה הועיד לכל אחד
מאיתנו .כך נישא חן וחסד בעיניו ,וכך נתמלא בשמחת אמת.
ארבעת המינים הנאגדים יחד ,רומזים לסגולת האחדות שצריכה
להיות נחלת עם ישראל .השגת האחדות כרוכה בפינוי מוקדם
של נגיעות אישיות מלב האדם .את זאת עושה יום הכיפורים.
כאשר נטהר האדם מחיידקי האנוכיות ,הוא מסוגל להתקרב אל
הזולת ולהתאחד עמו .כשם שסילוק הנגיעות האנוכיות מוביל
אל האחדות ,כך הוא מוביל אל השמחה .מי שמעבד את מידותיו
ומדגיש את עצמו פחות ,השמחה תשרור בלבו ויוכל לחיות
באחווה עם הבריות.
אנשי קודש ,מתנדבי ארגון זק"א בארץ ובעולם נטלו על עצמם
תפקיד ייחודי
וקשה מאין כמוהו .תוך מסירות נפש למען כלל ישראל ותרומה
לאחדותו  ,הם הם ישרי הלב הזכאים לשמוח בלב שלם כאמור :
"ושמחתם לפני ה' אלוקיכם" .אתם וכל אשר לכם.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
ערב הצדעה לזק"א בבית משפחת גורן
צילום  :אסף ברזינגר
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ערב הצדעה לזק"א בבית משפחת גורן
צילום  :אסף ברזינגר
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ירושלים ,אם רצחה את שני ילדיה
צילום  :משה מזרחי  -חדשות 24

תאונה קטלנית ,כביש  38תאונה חזיתית  2הרוגים
צילום  :בועז בן ארי
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טקס סיום קורס
היחידה לשעת חירום בירושלי ם

הפגנה נגד רצח אזרחים בסוריה

צילום  :בועז בו ארי
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תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בכביש  44סמוך לכרמי יוסף
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יש כבוד

ברכות לקמב"ץ זק"א צפון חזקי פרקש לרגל קבלת דרגת פקד במשטרת
ישראל ,המשך לקדש שם שמים ברבים
ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אלי יעקובי

אריה אלתר

צוות ירושלים
להולדת הבת

צוות ירושלים
להולדת הבת

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

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

עזריאל גרוס
צוות מרכז לרגל שמחת
בר המצווה לבנו

זר ברכות
לידיד הארגון
הרב חיים גשטטנר
לרגל אירוסי ביתו בשטו"מ

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אליהו ברנד
צוות ירושלים לרגל שמחת
בר המצווה לבנו

יזכו לרוב נחת
מתוך בריאות ואושר
בידידות
יהודה משי זהב מוטי בוקצין
דובר
יו"ר

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