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זק"א מתגייס למאמץ הבינלאומי:

כוח חילוץ יצא
לפיליפינים
כארגון בינלאומי המוכר על ידי האו"ם הצטרף ארגון זק"א
למאמץ הבינלאומי לעזור ולסייע לנפגעי אסון טייפון
'הייאן' בפיליפינים.

בישראל מר ג'נרוסו ,די.ג'י .קאלונג שהביע הערכה רבה
על הסיוע של ארגון זק"א ואף תיאם עם גורמי החירום
בפיליפינים את בואם של משלחת זק"א.

משלחת המורכבת ממתנדבים מישראל ומארה"ב בפיקודו
של מתי גולדשטיין ,מפקד היחידה הבינלאומית של
זק"א ,יצאו ביום חמישי לפיליפינים .בין חברי המשלחת
פרמדיקים וחובשים בכירים ומתנדבים בעלי נסיון רב
בסיוע באירועי אסון רבים ברחבי העולם .המשלחת לקחה
איתה ציוד רב ,ציוד רפואי ועזרה ראשונה ,ציוד חילוץ,
ציוד לטיפול בגופות כמו גם מזון רב .חברת 'אל-על'
סייעה כמחווה הומאניטארית בהטסת הציוד ללא תמורה.
לפני צאתם נפגשו חברי המשלחת עם שגריר פיליפינים

המתנדבים נחתו ביום שישי ,ובשבת התארחו בבירה מלינה
אצל הרב יוסי לוי שליח חב"ד בפיליפינים ,אשר נרתם בכל
כוחו לעזור ולסייע ולעמוד לימין משלחת החילוץ של זק"א.
במוצאי שבת יצאה המשלחת עמוסת הציוד לאיים מוכי
האסון כשהם מלווים בשליח של חב"ד ומתנדבים נוספים
תושבי המקום שהצטרפו למשלחת החילוץ של זק"א.
המשלחת הגיעה לאיי 'מנפסקו' ,אחד האיים שנפגעו קשות
באסון ,העיירה במקום נחרבה כמעט לחלוטין ,השריף של
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האי קיבל את חברי המשלחת ,שתיאם עבורם מבנה שבו
יוכלו להתמקם ,ביחד איתו עשו סיור ראשוני וקיימו הערכת
מצב לאפשרויות הסיוע במקום .מתי גולדשטיין מפקד
המשלחת סיפר לאחר הסיור כי "לא נותר מבנה אחד
שלא נהרס או נפגע באופן משמעותי ,המקום נראה כעיר
רפאים ,תוהו ובוהו מוחלט .מספר הנפגעים הוא אדיר ,יש
המון מתים בכל מקום וההרס עצום".
חברי המשלחת בסיוע מקומיים ,אלתרו במקום 'תחנת
ריכוז חללים' אליו רוכזו החללים הרבים שחולצו מתוך
ההריסות ,בהוראת השריף נחפר במקום קבר אחים שבו
נקברו  300-500חללים.

לפי הערכות ,הטייפון 'הייאן 'הוא ההרסני ביותר שפגע
בפיליפינים מאז תחילת התיעוד של סופות טרופיות בדרום־
מזרח אסיה .הוא הביא עמו רוחות בעוצמה של  235קמ"ש
ומשבים של עד  275קמ"ש ,גלים בגובה של  15מטרים,
כמוהם נראו רק בצונאמי בשנת  ,2004ולפחות  400מ"מ
של גשם .לפחות עשרת אלפים בני אדם נהרגו ,רובם באזור
טקלובן .מאות עדיין נעדרים ומאות אלפים כ 630,000-לפי
הרשויות נעקרו מבתיהם.
חברי משלחת החילוץ של זק"א ,ימשיכו בתיאום עם גורמי
החירום והחילוץ במקום ,את דרכם לאיים נוספים שהוכו
ונפגעו באסון הקשה.
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מתנדבי זק"א השתתפו
בתרגיל הלאומי

'קצוות תבל'

צוות של  8מתנדבי היחידה הבינלאומית של
זק"א השתתפה ברגיל הלאומי "קצוות תבל'
שהתקיים השבוע ,בו מדינת ישראל תרגלה
מבצע סיוע בינלאומי שבו רכבת אווירית
בינלאומית מעבירה לישראל ציוד חירום
במקרה של רעידת אדמה קטלנית שתגרום
לאלפי הרוגים ולקריסת רבבות בניינים.
התרגיל התקיים ב 10-14-בנובמבר במסגרתו
הגיעו ארצה משלחות בינלאומיות ממדינות
שונות וגם משלחת של האו"ם כדי לתרגל
סיוע בינלאומי לישראל בעקבות רעש אדמה
עז .מדובר בתרגיל סיוע בינלאומי ,הראשון
מאז קום המדינה – בתרחיש מורכב ,עם דיווח
על  3,000הרוגים 4,000 ,פצועים באורח בינוני
עד קשה 8,000 ,מבנים הרוסים ברחבי הארץ,
 5,000אזרחים לכודים ו 250-אלף אזרחים
ללא קורת גג.
התרגיל הענק" ,קצוות תבל" התקיים בניהולו
של השר להגנת העורף ,גלעד ארדן ,בו אוישו
מטות שונים .בשדה התעופה נתב"ג תורגל
הגעת משלחות הסיוע הבינלאומי ,כמו גם
הגעת סיוע לנמל הימי לאחר שבעה ימים
מאז הדיווח הראשוני על רעידת אדמה .ביום
חמישי הסתיים התרגיל" .מדובר בתרגיל
ראשוני מסוגו שיביא לידי ביטוי את תהליכי
סיוע הרכש ,הקליטה והשינוע מגורמים
בינלאומיים" ,אמר השר גלעד ארדן השר
להגנת העורף.
מטרתו המרכזית של התרגיל היא לשפר את
4

תהליך ייזום וקליטת סיוע בינלאומיים למדינת ישראל
במצבי החירום ,בדגש על תרחיש רעידת אדמה .הגורמים
שהשתתפו בתרגיל ,שכלל התכוננות לתרחיש רעידת
אדמה בכמה חלקים בישראל ,הגיעו מתחומים מגוונים,
שאמורים לתת מענה מקיף לאיום .המשרד להגנת
העורף ,המועצה לביטחון לאומי ,משרד ראש הממשלה,
משרד החוץ ,משרד הביטחון ,משרד הבריאות ,צה"ל,
המשטרה ,מד"א ,זק"א ,רשות שדות התעופה ,כמו כן,
השתתפו בתרגיל נציגים של הצלב האדום ,משלחת
מהאו"ם ,נאט"ו ,כיבוי אש מארצות הברית ,אוסטריה,
בלגיה ,סינגפור וגרמניה.
צוות של  8מתנדבי זק"א ארה"ב בפיקודו של צבי גלוק
מנכ"ל זק"א ארה"ב השתתפו אף הם בתרגיל ולקחו
חלק בתרגול של כל תרחישי הייחוס הצפויים כתוצאה
מרעידת אדמה .תרגיל השטח נערך בבניין
שקרס בראשון לציון ולמשלחת הבינלאומית
הצטרפו מתנדבי זק"א מרחב שפלה מרכז
ובשיתוף פעולה תרגלו את כל נושא הטיפול
בחללים.

בסיום התרגיל אירח השר להגנת העורף גלעד ארדן את
כל צוותי החילוץ שהגיעו מחו"ל ,לארוחת ערב חגיגית
בקריה במשרד הבטחון בתל אביב .במהלך דבריו ,ציין
השר לשבח את משלחת צוות מתנדבי זק"א ארה"ב כמו
גם את כלל הפעילות הבינלאומית של ארגון זק"א בשגרה
ובחירום .עם סיום הארוחה החגיגית העניק השר תעודות
לכל צוותי החילוץ.
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א:
"שילוב מתנדבי זק"א בתרגול משותף יחד עם כוחות
חילוץ מרחבי העולם ,מוכיחה את השתלבותה היפה של
'היחידה הבינלאומית של זק"א' כאחד מכוחות החילוץ
הבינלאומיים החלוצים בכל מקרה של אסון ברחבי
העולם ,יחידה ששמה הולך לפניה בנסיון הרב שצברנו
באין ספור של אירועים".
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נחנכו משרדי
זק"א בארה"ב
בטקס רב רושם נחנכו המשרדים החדשים של זק"א בארה"ב.
בהשתתפות אח"מים וראשי ארגוני ההצלה בארה"ב.

היקף הפעילות של ארגון זק"א בישראל וברחבי העולם ,על כל
יחידותיו .כמו גם יעדים ואסטרטגיה.

עם התרחבות הפעילות הבינלאומית של ארגון זק"א 22 ,יחידות
זק"א פעילות ברחבי העולם ,עשה הארגון רה-ארגון ומהיום
משרד זק"א ארה"ב ירכז את כל הפעילות הבינלאומית ,ויחד
עם כינון ההנהלה החדשה בזק"א ארה"ב בראשותו של העסקן
הנמרץ מר צבי גלוק שישמש כמנכ"ל זק"א ארה"ב ובנשיאותו
של איש החסד הנגיד הרב מאיר גורביץ ,הגיע הזמן גם למשרדים
קבועים ומסודרים ההולמים את היקף הפעילות של הארגון וזאת
אחרי שנים בהם משרדי זק"א בארה"ב נדדו ממקום למקום.

נשיא הארגון מר מאיר גורביץ אמר בדברי ברכתו" :העבודה של
מתנדבי זק"א בישראל ובעולם היא צורך אנושי ומוסרי ומחובתנו
להיות שליחי הציבור לתמוך בהם ולתת להם את הכלים בכדי
שיוכלו לעשות את עבודתם – עבודת קודש נאמנה".
מר ג'יימס וויסי ראש ה  CIAלשעבר אמר" :החשיבות של 'כבוד
המת' שהוא בעצם 'כבוד החי' באיסוף הממצאים וחלקי הגופות
ובהבאתם לקבורה ,הם מעשה חשוב לא פחות מהצלת חיי אדם,
העולם חייב להוקיר את המעשה הייחודי שאתם עושים בזק"א".

המשרדים החדשים והצנועים ממוקמים בלב מרכז הפעילות
העסקית והמסחרית של מנהטן ,ברחוב ברודווי  11בטקס
שהתקיים ביום ראשון ( )3.11.13נכחו ראש ה CIA-לשעבר מר
ג'יימס וויסי ,מלקולם הונליין סגן יושב ראש ביצועי של ועידת
הנשיאים של הארגונים היהודיים העיקריים בארצות הברית,
נשיא ארגון זק"א מר מאיר גורביץ ,יותם אורן שליח ישראל
באו"ם ,רבנים ,קציני משטרה ,נציגי עיריית ניו-יורק אנשי
משטרה ועוד.

מנכ"ל זק"א ארה"ב מר צבי גלוק סיכם ואמר" :המשרד פה
ישמש כזרוע מבצעית וכלכלית לטובת יחידות זק"א ברחבי
העולם ,ובראשם היחידות המבצעיות בישראל שם מתקיימת
רוב הפעילות של הארגון שמציל חיים ומטפל באירועי מוות
בלתי טבעי במהלך השנה כולה בשגרה ובחירום ,אני וההנהלה
החדשה נעשה הכל כדי שמתנדבי זק"א ימשיכו להוביל ולהאיר
את אור החסד בעולם כולו".

במהלך הטכס הוצג בפני המשתתפים מצגת מקצועית על

בסיום הטכס גזרו האח"מים את סרט ההשקה והרימו כוס
לחיים.
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סקר חדש קובע:

זק"א הוא מהארגונים

האהובים ביותר

ידיעות אחרונות ( :)17.11.13סקר חדש שבוחן את יחסו של הציבור כלפי
המוסדות השונים במדינה קובע :צה"ל נותר הגוף האהוב ביותר ,יחד עם
מד"א ,וזק"א.
הסקר החדש ,שאותו ביצע מכון  TRIמחקרים אסטרטגיים לקראת
פתיחת כנס ישראל-שדרות לחברה שייצא לדרך בשבוע הבא ,פנה
ל 505-גולשי אינטרנט מעל גיל  ,18המהווים מדגם כלל-ארצי של
האוכולוסיה היהודית .הנשאלים התבקשו לבטא את שביעות רצונם
מהגורמים השונים באמצעות סולם של  1עד  5אשר הוסב לסרגל ציונים
של  0עד .100
נוסף על צה"ל שזוכה לציון משוקלל של  ,90גם מד"א וזק"א כיכבו עם
ציון גבוה של .86.8%
"המדד הוא המראה האוהדת או הביקורתית שמציבה בפנייך החברה
הישראלית – לטוב ולרע" ,אמר אלוף (במיל') עוזי דיין ,מייסד ונשיא כנס
ישראל-שדרות לחברה" .המדד מראה שרוב החברה הישראלית יותר
פטריוטית ,מסורתית וציונית והיא יודעת להעריך אנשים וארגונים עם
ערכים ישראליים".
יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א" :הסקר מבטא את מה שאנו יודעים
וחווים ביום יום ,את ההערכה הגדולה לעבודת הקודש של מתנדבי זק"א,
על היותם החלוצים לפני המחנה באירועי שגרה כבחירום בארץ ובעולם
בהצלת חיים ועד מתן כבוד למת".

http://youtu.be/EAz4b8dk0a0
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

וירצוהו מן הבור

(מקץ מא-יד)

מכאן למדנו יסוד עצום שכשמגיע קץ הזמן המיועד ,הן לטוב הן לרע,
אין הקדוש ברוך הוא מתמהמה אפילו לרגע אחד יותר מהזמן הקצוב.
ומכיוון שהושלם הזמן שיוסף היה צריך להיות בבית האסורים הריצוהו
מהר ,לכן כתוב "ויריצוהו מן הבור" .וכמו כן כשתגיע עת גאולתנו ופדות
נפשנו לביאת משיח צדקנו לא נתמהמה אף לרגע יותר על הזמן ,אלא
פתאום יבוא המשיח ויריצו אותנו במהירות מן הגלות לארצנו הקדושה
במהרה בימינו (חפץ חיים זצ"ל) .ולמעשה כך היא כל דרך תשועת ה’
שנעשית ברגע ,כמו שנאמר "ישועת השם כערף עין" ועוד" :כי קרובה
ישועתי לבוא (ספורנו) .וכשם שיוסף הצדיק שהגיע למצב של עבד ועבר
נסיונות רבים ,והיה בבית הסוהר מקום חשוך ביותר ,והישועה היתה
רחוקה מלבוא מצד שכל האנושי ,ובכל זאת בטח בה’ יתברך ובזכות זה
יצא מבית האסורים והמליכוהו למלך .כך כל איש ישראל יתחזק ויבטח
בהשם יתברך בכל עת ובכל מצב .אמר דוד המלך כשהיה נרדף על
ידי שאול שרצה להרגו (תהלים ג’) "לא אירא מרכבות עם" .רבבות היו
רודפים אותו ,ומה כתוב לאחר מכן "אני שכבתי ואישנה" שכבתי וגם
נרדמתי ,ולא פחדתי מאף אחד "כי ה’ יסמיכני" .וכשדוד היה ביער ולא
היה לו לאכול ולשתות כמעט יצאה נשמתו והזמין לו הקדוש ברוך הוא
טעם מעין העולם הבא ,ואז חיבר מזמור המורה על גודל הביטחון שהיה
לו "ה’ רועי לא אחסר" וכו’ (תהילים כ"ג) כולו דברי נחמה ושמחה בבורא
עולם למרות כל הצרות והרדיפות .ולכן צריך להתפלל מעומק הלב
כמו שכותב הרמב"ם שהתפילה לא תהיה כפועל שהוא חופר באדמה
ועושה פעולה של חפירה בלבד ולא מעניין אותו מה יש בפנים ,אלא
צריכה להיות במחשבה עמוקה ולהיות בטוח שרק הקדוש ברוך הוא

יכול לעזור לו .ומסופר על הג"ר יוסף ידיד זצ"ל שכשעלה לארץ היה
מוסר שעורי תורה אבל לא תמכו בו כי לא העריכו את מעלתו הגדולה.
פגש אותו ידיו הג"ר אברהם עדס זצ"ל ואמר לו :מדוע אתה חי בעניות
כה גדולה? אני מכיר שלושה אנשים מעדת הבוכרים שיש להם ממון
רב ,אשפיע עליהם שיתמכו בך בכסף רב שיספיק לך לשנה שלימה.
שמח הרב על כך שמעתה יוכל ללמוד בישוב הדעת ,לא עברו ימים
וחזר רבי אברהם עדס לרבי יוסף ידיד ואמר לו :העשיר הראשון נפטר,
והשני חזר לבוכרה עיר מולדתו ,והשלישי אמר שאין לו עכשיו כסף
לתת לך .ענה רבי יוסף ידיד ואמר :זהו שאמר הפסוק בתהילים "אל
תבטחו בנדיבים ,בבן אדם שאין לו תשועה ,תצא רוחו ישוב לאדמתו,
ביום ההוא אבדו עשתונותיו" .על הראשון שמת – נתקיים בו "תצא
רוחו" ,ועל השני שחזר לארצו – נתקיים – "ישוב לאדמתו" ,ועל השלישי
שהתחרט – אמר הכתוב "ביום ההוא אבדו עשתונותיו" .הביטחון היחיד
הוא רק בבורא עולם כמו שאמר דוד המלך "ברוך הגבר אשר יבטח
בה’" .ואמר שלמה המלך עליו השלום "דאגה בלב איש ישיחנה" יש
מפרשים ישיחנה ישיח דאגתו לפני הקדוש ברוך הוא כנאמר "ויצא
יצחק לשוחח בשדה" לשוחח – לשון תפילה ,ודורשי רשומות אמרו:
ראשי תיבות של תפילה :תרופות פלא ליהודי המאמין (לבוש יוסף).
התפילה זאת התרופה האמיתית וכשם שאנו הולכים לרופא ועושים את
כל מה שהרופא מבקש בלי לשאול הרבה שאלות תאורטיות ומעשיות
על התרופה שנתן לנו הרופא כך להבדיל אין צריך להיות קושיות חלילה
נגד תרי"ג המצוות שהם בריאות הנפש והתפילה היא התרופה היחידה
שיכולה לספק ולהענג את הנפש.

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

הספד ועליה לקבר בימי חנוכה
נפסק בשולחן ערוך (הלכות חנוכה סימן תרע ):
"בכ"ה בכסליו מתחילין שמונת ימי חנוכה ואסורים בהספד
ותענית" .
בברכי יוסף (סימן תרע) פסק לגבי אמירת צידוק הדין בחנוכה:
"רבינו ישעיה הראשון בתשובותיו נשאל אם אומרים צדוק הדין
בחנוכה ,וכתב דרש"י בספר הפרדס התיר משם רבו .אבל הוא
ז"ל כתב דאין לאומרו .וכתב שכן כתב רבינו משולם ורב נטרונאי
גאון .וכן נהגו בכל העולם שלא לאומרו .והיינו דוקא בימי חנוכה
עצמן ,אבל לפניהם ולאחריהם שרי".
אולם לגבי עליה לקבר נחלקו דעות הפוסקים :
א .בספר ילקוט יוסף (עמוד קפה) כתב ":נכון שלא לעלות לקבר
בימים אלו,מפני שמתעוררים לבכי ולמספד על יד הקבר ,ולכן
יקדימו לבקר לפני חנוכה ,או יאחרו לבקר לאחר חנוכה .ואף על
פי שביום פקודת השנה יש מקום להקל לבקר בבית הקברות
החנוכה ובפורים,שגזרה על המת שישתכח אחר י"ב חודש ,מכל
מקום נכון שגם ביום פקודת השנה יקדימו לבקר בבית הקברות
לפני חנוכה".
ב .בספר נטעי גבריאל (עמוד תרז) כתב ":הנוהגים לילך לבית
הקברות בסוף שבעה ,אין להם לילך בחנוכה כיון שנהוג לילך
שם להספיד המת ,ובפרט הנשים שלא היו העת הקבורה שאצלן
מתעורר אז ההספד .אכן להתפלל על החולה וכדומה –מותר".
ושם (עמוד תקמט) כתב עוד ":חל יארצייט בחנוכה או בפורים,

ילך לפני חנוכה ופורים .ויש מתירים לילך
בחנוכה".
ג .בספר גשר החיים (עמוד שז)
כתב":וכיום נוהגים ללכת לבית הקברות גם בראש חודש וגם
בחנוכה וגם בערב פורים ומכל שכן בשאר ימים שאין אומרים
בהם תחנון כגון ל"ג בעומר וט"ו באב ט"ו בשבט וכדומה.ואפילו
בחודש ניסן עולים לבית הקברות ליארצייט ולשלושים ולשבעה,
לומר שם מזמורי תהילים לעילוי נשמת והקדיש אלא שאין
אומרים ההשכבה".
ד .נמצא תחת ידי מכתב בכתב ידו של הרב הראשי לירושלים
הרב שלום משאש זצ"ל ובו נכתב בין השאר " :על ימי חנוכה
ופורים וניסן אם אירע בהם יום השבעה או השלושים או השנה ,
אם לעלות לבית עלמין כרגיל .
תשובה .מנהג מרוקו ידוע שבכל הזמנים הנ"ל עולין לבית עלמין
ועושין סעודת מצוה ותהילים לעילוי נשמת הנפטר" .ובסיום
מכתבו נאמר "ובכן ברור הדבר שכל קהל עדתינו יוכלו לעלות
לבית העלמין בימים הנ"ל באין פוצה פה"
ה ..בספר בן איש חי (שנה א' וישב)כתב שמותר לעלות בחנוכה
לקברי צדיקים וסיים":וכן המנהג פה עירינו שהולכים על מצבת
אדונינו יהושע כהן גדול בתוך ימי חנוכה".
וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
משלחת זק"א בסיוע באסון הפיליפינים

9

טקס השקת משרדי זק"א בארה" ב

הרב פנגר ביקר במטה הארצי של זק"א

10

מתנדבי זק"א מישראל ומחו"ל השתתפו בתרגיל הלאומי קצוות תבל

11

קורס הכשרת מתנדבים בגוש חלב

12

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג בתאונה עצמית בראשל"צ

יו"ר זק"א ומפקד היחב"ל נפגשו עם שגריר הפיליפינים בישראל

13

מתגברים בש"י

השבוע התחיל קורס הכשרת מתנדבים חדשים באזור חברון (מחוז ש"י)

יו"ל ע"י

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב היקר

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב היקר

שלומי גרוסברגר

אשר אביעד

(צוות זק"א )410
לרגל נישואי בנו

(כפר סבא)
לרגל הולדת הבת

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 היקר

יוסי יונה

בנימין שוקרון

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב היקר
רכז זק"א שפלה

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב היקר
(צוות ביתר עלית) לרגל
הולדת התאומים,

צוות אשקלון
להולדת הבת

ארז ברזני

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב היקר

לרגל הולדת התאומים

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב היקר

ישראל זיו

עזריאל שניצר

(צוות זק"א )410
לרגל נישואיו

(צוות זק"א )410
לרגל אירוסיו

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