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נחנך בית זק"א
ביתר עילית
הערכות לרעידת אדמה
טקס השקת אופנוע מציל חיים

נחנך בית זק"א
ביתר עילית
בטכס מכובד שהתקיים ביום חמישי ( )17.10במרכז החירום
של העיר ביתר עילית נחנך' ,בית זק"א' על שמו של מתנדב
זק"א הרב אריה ברנשטיין ז"ל ,שהיה מסור בלב ובנפש
למען 'כבוד המת והחי' שנהרג בתאונת רכבת המחרידה
יחד עם כל בני משפחתו ז"ל.
'בית זק"א' ישמש כנקודת הזנקה של עשרות מתנדבי זק"א
בעיר ביתר עילית ובגוש עציון ,כמחסן אזורי לציוד ,וגם
כגמ"ח ציוד לאבלים לתושבי העיר.
זה שנים בהם סבלה היחידה הדומיננטית של זק"א בביתר
עילית מחוסר מקום הולם בהם ירוכז הציוד הרב ,וגם
כמקום הזנקה ומפגש לפני ואחרי האירועים הקשים בהם
הם מטפלים .לכל אירוע בסביבה היה צורך להביא ציוד

שהיה מפוזר בכמה מקומות בעיר וכמובן שהדבר הקשה
מאד על פעילות מבצעית תקנית של המתנדבים .ראש
העיר ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין נענה לבקשת יו"ר
הארגון יהודה משי זהב ,והקצה במתחם מרכז החירום
החדש ההולך ונבנה ,מקום הולם שישמש כ'בית זק"א' ביתר
עילית ,כמו גם ציוד רב שהעירייה רכשה לטובת היחידה.
בטכס השתתפו עשרות מתנדבי זק"א ביתר עילית ,ראש
העיר הרב מאיר רובינשטיין ,חברי מועצת העיר ,מנכ"ל
העירייה הרב יהודה גרליץ ,יו"ר המועצה הדתית הרב נח
צדוק ,יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב ,מפקד יחידת זק"א
ביתר עילית הרב משה הולצמן ,קציני משטרת ישראל
מתחנת חברון ,כשמעל כולם מפאר כ"ק אדמו"ר מנדבורנא
שליט"א ביתר עילית.
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ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין הבטיח בדברי ברכתו,
להמשיך לעמוד לימין ארגון זק"א ומתנדביו' ,ראויים
הם מתנדבי זק"א ביתר עילית שיהיה להם מקום הולם
לפעילות הקודש רבת הפעלים למען החי והמת'.
כ"ק אדמו"ר מנדבורנא שליט"א ציין את 'קידוש השם'
הגדול בארץ ובעולם העושים מתנדבי זק"א בעבודתם
הקדושה ,ראש וראשונים
לכל דבר של עזרה וסיוע
לזולת ,אנשי 'חסד של אמת'
ששכרם רבה מאד.

זק"א ביתר עילית ראובן ראובן ויחד איתו נוות ביתו הי"ו,
המקדישים את מיטב זמנם למען ולטובת ארגון זק"א
בכלל ויחידת זק"א ביתר עילית בפרט ,והוא זה שעמד
וליווה לאורך כל הדרך את הקמת 'בית זק"א' ביתר עילית
עד לסיומו לטוב.

כמו כן נתנו דברי ברכה
ותודה ,יו"ר הארגון יהודה
משי זהב ,מנכ"ל העירייה
הרב יהודה גרליץ ,קצין
אק"מ משטרת ישראל.
בסיום דברי הברכה ,עברו
המתנדבים לפני כ"ק
אדמו"ר שליט"א להתברך
ולהתכבד ב'לחיים' .ראש
העיר הרב מאיר רובינשטיין
התכבד בגזירת הסרט ,וכ"ק
אדמו"ר מנדבורנא שליט"א
התכבד בקביעת המזוזה.
יו"ר הארגון יהודה משי
זהב הודה לכ"ק
אדמו"ר מנדבורנא
שליט"א על הכבוד
הגדול בהשתתפותו
בטכס חנוכת 'בית
זק"א' .לראש העיר
על היענותו המהירה
ועמידתו רבת השנים
לימין צרכי הארגון.
כמו גם דברי תודה
לעוזרי ראש העיר הרב
יהודה דייטש ויוסי
יונה שהקדישו מזמנם
להוציא
וממרצם
לפועל את הוראת
ראש העיר בבנייה
ובזיווד 'בית זק"א'
בטוב טעם ובהשקעה
נכונה .במיוחד העריך
את הפעילות הנמרצת
של קמב"צ יחידת
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ארבעת רעידות האדמה שהתרחשו
השבוע רק חידדו בארגון זק"א את
הצורך בשמירה על כשירות מבצעית
לכל רגע ותרחיש אסון שלא יבוא אי"ה.
לפני כחמש שנים נקשר הקשר המקצועי בין ארגון זק"א ופיקוד
העורף ולראשונה בתולדות צה"ל הפכו קבוצת מתנדבים
אזרחיים  -מתנדשבי זק"א חלק מכוח עתודה מקצועי המתגייס
לכל אימון ובזמן אמת כתף לצד כתף עם מחלצי יחידת החילוץ
הארצית של פיקוד העורף.
הקשר שהחל ביוזמתו ובעידודו של תא"ל (במיל) שלום בן אריה
ששימש כמפקד היחצ"א והכיר את המוטיבציה של מתנדבי זק"א
הפך את המתנדבים מנספחים המסייעים במעגל החיצוני של
אתר הרס לחלק אורגני ובלתי נפרד מיחידת החילוץ ,המתנדבים
מתגייסים (ללא תשלום) בכל אימון של היחצ"א ,עוברים הכשרת
ואימון מקצועות החילוץ ופועלים יחד עם המחלצים באתר

ההרס לחילוץ וטיפול בלכודים.
במסגרת שיתוף הפעולה ,נערך בשבוע שעבר שלושה ימי אימון
ותרגול באתר הרס חי יחד עם יחידת החילוץ הארצית או כלשון
העם "הסיירת של פיקוד העורף"
הן ארגון זק"א והן פיקוד העורף רואים בחיוב את הקשר
המתהדק בין מתנדבי זק"א ליחידת החילוץ ,המתנדבים מגלים
מוטיבציה רבה ולמרות המאמץ הפיזי הכרוך בכך הם משתלבים
בכל משימות החילוץ מה שמהווה כוח עתודה איכותי ומקצועי
ליחידה הצבאית.
במסגרת המוכנות של הארגון ,הוכשרו והוסמכו לפני כחודשיים

צילום נתי שפירא
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קבוצת מתנדבים ,כמחלצים ,בבית הספר לחילוץ של פיקוד
העורף בקורס מקצועי בן שבוע ימים.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר "ארגון זק"א מזהה את הצורך
בהקמת יחידת חילוץ מהרס שתוכל להיות עצמאית בשטח,
נראה כי בזמן אסון המוני לא יספיקו גדודי החילוץ הקיימים
היום במדינה לטפל בכל אתרי ההרס וכל כוח מקצועי נוסף
שיוכל לפעול הן בצורה עצמאית והן בכפיפות צבאית יש בה כדי
להציל חיים ,בשלב ראשון הכשרנו את המתנדבים ובשלב הקרוב
בדעתנו לרכוש את ציוד החילוץ המתקדם ביותר ולהעמידו
לטובת המתנדבים שיתאמנו ויקבלו את הניסיון הרב שצברו
בפיקוד העורף.

חיים אוטמזגין  -מפקד היחידות המיוחדות בזק"א ,אמר "כקצין
ביחצ"א הוטל עלי להיות איש הקשר בין זק"א לפיקוד העורף
במסגרת פעילותי זו אנו פועלים במשך כל השנה לשמר את
הכשירות המבצעית של המתנדבים ולשיתופם באימונים של
פיקוד העורף ,נראה כי מתנדבי זק"א יהיו המתנדבים הבולטים
ביותר בזמן אסון שאנו מתפללים שלא יקרה וזאת לאור
התמדתם בהכשרה ואימונים מקצועיים.
עוד מוסיף אוטמזגין ,על כלל האזרחים לדעת כי בכל האסונות
בעולם ,רוב המחולצים חולצו ע"י אזרחים מקומיים ורק מיעוט
חולצו בידי כוחות חילוץ מקצועיות ,חשוב מאוד לשנן את הוראות
פיקוד העורף ,מדובר בדקות בודדות של לימוד המסוגלות להציל
חיים ממש ואין לזלזל בכך.
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אישה נהרגה
בתאונה קטלנית
סמוך לקרית מלאכי
בעלה ובנה אותרו בטיול בחו"ל
ידידיה הלוי קמב"צ זק"א קרית מלאכי ,אמר "קיבלנו דיווח על תאונה קשה בכיבש  3סמוך לקרית מלאכי מתנדב זק"א
שהיה קרוב למקום עדכן שמדובר בפצועה אנוש .הגעתי עם צוות נוסף של זק"א לזירת התאונה האישה שישבה ליד הנהג
ברכב פרטי הייתה ללא רוח חיים לאחר התנגשות עם משאית גרר .מתנדבי זק"א לכיש טיפלו בגופה ובאיסוף הממצאים".
מתי גולדשטיין מפקד היחב"ל זק"א ,אמר "במקביל לטיפול בארץ ,צוות היחידה הבינלאומית של זק"א פעלו לאתר את
בעלה ובנה שהיו בטיול בבנקוק .לאחר שהצליחו לאתרם דאגו בשיתוף אלעל שיגיעו לישראל בהקדם האפשרי".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ואשביעך בה’ אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תיקח אשה לבני מבנות
הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו (חיי שרה כד-ג)
ואשביעך בה’ אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תיקח אשה לבני מבנות
הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו (חיי שרה כד-ג) מבנות הכנעני הם בנות
ענר אשכול וממרא ,ואע"פ שהם צדיקים ולא כל שכן מבנות שאר הכנענים.
וכן לא מבנות ישמעאל ,אלא לארצי ולמולדתי תלך ,שהיא חרן ,ומשם תיקח
אשה לבני יצחק .ואע"פ שגם הם עובדים עבודה זרה ,אבל אינם מבנות
כנען שיצאה קללה מפי נח ואמר לו ארור .ועוד שבעניין נשואים צריך אדם
לבחור לו אשה מעירו שהוא מכיר האנשים ומנהגיהם ,ואל ייקח מעיר אחרת
אע"פ ממשפחה מפורסמת ,כי אין מכירים אנשים מעיר אחת לשנייה ,ואין
לסמוך על פרסום של הבריות ,והוא יכול להיכשל בבן אדם פחות ערך
שנוהג יפה ,ואין לזה תקנה בנקל .כיצד סמך אברהם אבינו בדבר כה
גורלי על אליעזר עבדו ,ובפרט בשידוך של יצחק מי שעתיד להמשיך את
פעילותו של אברהם? מסופר בפרשה זו שאברהם זקן בא בימים לכן היה
צריך לעזרה מאליעזר עבדו כי דרכו של אברהם מבחינת זריזים מקדימים
למצווה שנאמר :וישכם אברהם בבוקר וכו’ אך אברהם בירך אותו קודם
"הוא ישלח מלאכו לפניך" .אבל גם בזה הוא לא הסתפק ,הוא גם הנחה
אותו "לא תיקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו" .ויש
לשאול הקפדתו של אברהם שאליעזר לא ייקח אשה לבנו מבנות כנען
טעונה הסבר ,הרי בנות חרן לכאורה לא היו טובות יותר? והנה קטע מספר
לב אליהו "מכל זה למדנו יסוד גדול...דאף כי היראה היא העיקר בעבודת
האדם ,וכמו שמצינו באברהם אבינו ע"ה"...עתה ידעתי כי ירא אלוקים

אתה" מ"מ יש לנו לידע כי אדם שיש בו עדינות הנפש ומדות טובות אף
כי עומד במצב שעדיין לא קנה היראה אבל אם יגיע להכר בחיוב יראת
שמים ירדוף אחריה ושיגנה בנקל ,כי מי שיש לו מידות טובות יש בו היסוד
לבנות את עצמו ולהגיע לכל המדרגות היותר נעלות ,מה שאין כן המושחת
במדות ,חולה רעה היא ואיומה אשר מעטים מאד זכו להחלף ו להרפא
ממנה ,וכל זמן שהמדות הרעות שולטות באדם כל יגיעתו בעבודת השי"ת
לריק הוא והולך לטמיון ר"ל" .עוד הוא כותב "גם יש לדעת כי המידות בין
לטוב או למוטב מורישים האבות לבניהם אחריהם ..מעתה נבין היטב מה
שהקפיד אברהם אבינו ע"ה כל כך ופחד ורחב לבבו והשביע לאליעזר עבדו
שלא ייקח אשה לבנו מבנות הכנעני ,כי הכנענים מושחתים במדות רעות,
שהם זרעו של חם אבי כנען ,אשר השחית והתעיב עלילה לפני אביו נח
הצדיק ,ואמנם החרימו וקללו בקללה נמרצת עד עולם ויאמר לו "ארור
כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" ,כלומר כי חם השריש בקרבו ובקרב לב בניו
מדתו הרעה והארורה אשר לא יוכלו לצאת ממנה ונשארו כולם בעלי מומים
עד עולם ,אשר לא להם החרות ניתנה ורק עבד עבדים יהיה לאחיו!" לבן
ובתואל ,עם היותם עובד עבודת כוכבים לא היה מחויב שיעבור רישומם
לבניהם ,ולכן בחר בהם אברהם והרחיק בנות הכנעני .כי מבני כנען רושם
מדיותיהם הרעות עוברים לצאצאיהם ולא ניתנים לתיקון שביארנו לעיל
ואילו מבני חרן אם האבא עכו"ם צאצאיו יכולים לעשות תשובה ולנקות את
הרושם שקיבלו מבית אבא.

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

נטיעת עצים בבית הקברות
א .מהמקורות הבאים אפשר להוכיח בברור כי נהגו לנטוע עצים בבית
הקברות :
.1תוספות מסכת מגילה (כט עמוד א ) :
"אין מרעין בהן בהמות  -משום כבודן של מתים אבל האילנות שנוטעין
בהן מותרין ואין בהם משום כבודן של מתים אחרי שאינן על הקברים
עצמן".
 .2רא"ש מסכת מגילה פרק ד :
"והאילנות הנטועין בבית הקברות מותר ללקוט פירותיהן ואין כאן חשש
מפני כבוד מתים"
.3דעת השולחן ערוך:
כך נפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות (שסח סעיף ב'):
"אילנות שנוטעין בבית הקברות ,מותר ללקט פירותיהם ,מאחר שאינם
על הקברות עצמם".
ובש"ך שם :
"ד מותר ללקט כו'  -כתב הב"ח מה שנוהגין הגבאים ללקוט הפירות
למכרם והדמים לצדקה ומקצתם נותנים אותם לעובד כוכבים שומר
בה"ק והעובד כוכבים יעשה לו ג"כ גן בבה"ק צריך ליזהר שלא יהא אילן
נטוע ולא הגן זרוע אלא במקום שאין בו ספק קבר" .
הרי שנפסק כדעת הרא"ש והב"ח שמותר לנטוע בתנאי של יהיה על
הקבר עצמו.
.4וכן פסק בשו"ת אבני נזר יורה דעה סימן תעו ):
"דבר האילנות של בה"ק כל שאין בו ספק קבר מותר לחתכו .ואין חילוק
בין נטועים קודם שנעשה בה"ק או נטעם אח"כ .וכן משמע הלשון כיון
שאינו על הקברים עצמם .דאי כדברי בגדי ישע [במרדכי מגילה סי'
תת"ל] הול"ל כיון שנטועים קודם לכן שבזה הי' נכלל שאינו על הקברים
עצמם .ומבואר היטב בב"ח [סי' שס"ח] החילוק שבין עשבים שבעשבים
יש מראית עין שהעומד מרחוק יחשוב שליקט מקברים עצמם .משא"כ
אילנות אין דרך לנוטעם על הקבר וליכא משום מראית עין.

הק' אברהם":
 .5וכן פסק בשו"ת מהרש"ם (חלק ג סימן
רנז ):
"והמעיין בב"ח ימצא שכתוב מתחלה דאילנות נטועים אין דרך לנטוע
על הקברים אלא מן הצד ,ומ"ש בסוף דבריו שלא יהא אילן נטוע וכו'
אלא במקום שאין ספק קבר ,היינו שיזהרו בעת נטיעתן בזה אבל
מסתמא בלא נודע יש לנו לתלות שלא נטעו במקום הקברות ע"ש "
.6בשו"ת דעת כהן (ענייני יורה דעה סימן ריב)
מופיעה השאלה הבאה :
בתשובה על השאלה בענין שפור בית הקברות פה ,וביחוד ביה"ק של
החיילים שבהר הצופים ,אם יש בזה איזו מניעה מצד התורה
וכתב בתוך התשובה " :ע"ד נטיעת אילנות בבתי הקברות .אמת הדבר,
שבחוץ לארץ מנהג עתיק הוא לנטע אילנות בבית הקברות ,וכן הוא
מפורש בתוספות מגילה דף כ"ט ע"א ד"ה אין ,וכן הוא במרדכי שם,
שנראה שהי' מנהג קבוע בארצות אשכנז וצרפת לנטע אילנות בביה"ק
בישראל .אבל פה בא"י נראה שמנהג קבוע הוא שאין נוטעים אילנות
בביה"ק .ויש להם על מה שיסמכו.....
....וכיון שהעולם אומרים שנהגו בא"י לחוש לאיסור הקדום הזה ,כפי מה
שנראה לי ,יהיה קשה מאד להתיר ,ורבים יתמרמרו על זה בצדק .על
כן נראה לי ,שיותר טוב להניח הענין הזה ,של נטיעת האילנות בבית
הקברות בארץ ישראל ,בשב ואל תעשה .שישנן הלכות מיוחדות שהן
שייכות לא"י ,אשר על פיהן נהגו שלא לנטע נטעים בבתי הקברות".
נראה מדבריו שיש מנהג בארץ ישראל שלא לטעת אילנות בבתי קברות
עמוד רפ"ד כתב  :כי מנהג זה רק
אולם בגשר החיים חלק א'
בעירים העתיקות שבארץ ישראל ולא בשאר ערי ארץ ישראל :
"ופה בארץ ישראל בעירות העתיקות ירושלים צפת טבריה חברון לא
נוהגים לנטוע אילנות בבית הקברות"

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
תאונה קטלנית ,בראשל"צ רוכב אופנוע איבד שליטה ופגע בקיר ונהרג
צילום  :אסף ברזינגר

8

טקס השקת סניף זק"א ביתר עילית

9

אימון משותף זק"א ויחצ"א
צילום  :עזריאל משה

טקס השקת אופנוע הצלה מהירה זק"א

10

תאונה קטלנית 2 ,הולכי רגל נהרגו מפגיעת רכבת סמוך לבת חפר
צילום  :אסף ברזינגר

תאונה קטלנית ,נוסעת נהרגה בהתנגשות רכב בכביש מעלה אדומי ם

11

תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג בהתנגשות במשאית חונה בכביש

תאונה קטלנית ,אישה נהרגה בהתנגשות רכב פרטי ומשאית בצומת ק.מלאכי

12

תאונה קטלנית ,ילד נהרגת מפגיעת משאית בצומת פת ירושלי ם

תאונה קטלנית ,רוכב אופניים נהרג מפגיעת רכב בפתח תקוו ה
צילום  :אלן מלכה
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הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

אנו שמחים לבשר
למתנדבים היקרים

שבע"ה נתכנס כולנו
ל'שבת חברים'
שבת של איחוד לבבות
ודיבוק חברים
פרטים נוספים בהמשך....
ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכות
ואיחולים

דוד שקלאר

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

אברהם אייזיקיס

צוות ירושלים
להולדת הבת

צוות אשדוד
להולדת הנכד'

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

דודי רוזנברג
צוות צפון
להולדת הבן

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

שמוליק הרץ

מנדי קוריץ

צוות צפון
לרגל נישואי בתו

צוות גוש דן
לרגל נישואיו

כוס תנחומים

למתנדב המסור ישראל זיף
בפטירת אביו ז"ל

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

כוס תנחומים

צוות 410

לאיש החסד הרב חנניה צ'ולק

שליט"א יו"ר עזר מציון

בפטירתה אישתו הרבנית לאה צ'ולק ע"ה
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מתנדב בר מצווה

חתן בר מצווה שהגיע עם הוריו מאנגליה לישראל לרגל בר המצווה ביקש לסייר
במטה זק"א ולפגוש את יו"ר הארגון

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

זר ברכות
ליו"ר ועד רבני זק"א
הרה"ג רבי

יעקב רוז'ה

שליט"א

לרגל בחירתו
למועצת הרבנות הראשית
הנהלת הארגון
ועד הרבנים
מפקדי המחוזות והמתנדבים

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