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מבצע שלג
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מסע "גיבורים בעקבות המכבים" 5
שגריר פיליפינים בישראל הדליק נרות חנוכה במטה זק"א

מבצע
"מלאכים בלבן"
עשרות רבות של מתנדבי זק"א מצוידים ברכבי שטח ובטרקטורונים
פעלו מסביב לשעון בסופת השלג שפקדה את ירושלים ,בהצלת חיים,
הגשת עזרה ראשונה ,העברת יולדות וחולים ,הספקת תרופות ,ובעיקר
חילוץ מאות אנשים נשים וטף שנתקעו בצירים העולים לירושלים או
בתוך העיר .שבחים רבים של משטרת ישראל למבצע 'מלאכים בלבן'
של יחידת הג'יפים של זק"א בחילוץ מאות התקועים אנשים נשים וטף
שהיו תקועים שעות רבות בכביש  1ירושלים – תל אביב.
כבר ביום רביעי עם קבלת התחזית האחרונה על מעזג האוויר של
הסופה הקרובה ,נכנסה ההיערכות במטה החירום של זק"א לשיא.
רכבי השטח של הארגון הפזורים בכל ששת המחוזות בארץ הועברו
לירושלים ,מתנדבים של הארגון קיבלו שרשרות ברזל מיוחדות לגלגלי
הרכבים בכדי לנסוע בשלג .כמו גם ציוד מיוחד להגנת המתנדבים
מפני הקור והשלג .ואכן משעות הבוקר של יום חמישי עם החלת סופת
השלג נכנסו מתנדבי זק"א לפעילות רצופה מסביב לשעון עד למחרת
בעת כניסת השבת .מוקד החרום של זק"א קיבל מאות רבות של פניות
בכל דבר ועניין ,הסעת יולדות לבתי חולים ,העברת חולים כמו מוהלים
לבריתות ,חולי דיאליזה ,מקרי היפותרמיה ,הבאת והעברת תרופות,
איתור וחילוץ ,המוקד שתוגבר ניתב במקצועיות רבה את הקריאות
למתנדבים שהיו פרוסים בשטח.

מוקד זק"א עמד בקשר רציף מול מוקד החירום של עירית ירושלים
כמו גם מול חמ"ל משטרת ישראל ואגף התנועה.
בשעות הערב המאוחרות התקבלו במוקד החרום של זק"א מאות
רבות של פניות על אנשים נשים וטף ,התקועים שעות ברכבים
ובאוטובוסים בצירים העולים לירושלים ,ובהם מקרים קשים על סף
התעלפויות ומקרי קור חריפים ,תינוקות ללא מזון או משקה חם ,או
אנשים החייבים לקבל תרופות .הורים בכו בדמעות שליש בקריאות:
הצילו ,שרק יבואו לחלץ אותם מן המיצר.
ארגון זק"א נרתם בכל כוחו למבצע חילוץ והצלה זה .בתיאום עם מוקד
משטרת התנועה החל המטה הארצי של זק"א ,ובפיקודו של חיים
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אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות של זק"א בגיוס חירום של עשרות
מתנדבים מ'יחידת הג'יפים' של זק"א מאזור המרכז .למבצע מיוחד
אשר כונה בשם מבצע 'מלאכים בלבן' ,ואכן למעלה מ 60-רכבי שטח
התגייסו למבצע חילוץ מיוחד זה .במאמץ רב הצליחו רכבי השטח של
זק"א בליווי משטרתי מיוחד להגיע לרכבים התקועים בכביש  1מצומת
שורש עד בואכה העיר ירושלים .המתנדבים עברו אוטובוס אוטובוס,
רכב רכב וחילצו את האנשים והילדים לאולם הספורט במבשרת ציון.
המתנדבים נשאו רבים מהמחולצים על כפות הידיים ,אחרי שכבר
היו מותשים ולא היה בכוחם לעמוד על הרגליים .מראות מרגשים
היו במקום עת הגיעו 'המלאכים בלבן' של זק"א אל מאות האנשים
שהיו תקועים שעות רבות בקור מקפיא ללא שום אמצעי הגנה מפני
השלג או מים חמים ומזון .במקביל המשיכו מתנדבי זק"א בתוך העיר
ירושלים לסייע רבות בטיפול בנפגעים ,העברת יולדות וחולים ,וחלוקת
תרופות ומזון מיוחד לאנשים הזקוקים להם באופן דחוף כמו גם חילוץ
אנשים שנתקעו עם רכבם.
אחד המקרים מני רבות היה קריאה שהגיעה למוקד זק"א מבני
משפחה על סבתא שלהם בת ה 82-הגרה לבדה בביתה בשכונת
'שערי חסד' ולא עונה לטלפון .צוות מתנדבים נשלח למקום ,דלת
הבית היתה נעולה ,ועל אף דפיקות חזקות בדלת ,המתנדבים לא
נענו .המתנדבים קבלו הוראה לפרוץ את הדלת .והקשישה התגלתה
שוכבת במיטה במצב היפותרמי ,רועדת מקור בבית מנותק מחשמל
וללא שום תנור מחמם.

אוטובוסים .רכבי השטח החלו בסבבים להוריד את המחולצים
מהמתנ"ס במבשרת ציון לתחנת הדלק ב'לטרון' ,שם חכתה להם
שתייה חמה ומיני מאפה ,ומשם העבירו אותם למרכז הארץ חזרה
לביתם.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :זה היה מבצע מורכב מאוד ,מתנדבי
זק"א המסורים פעלו במסירות ובאהבה רבה בכדי להגיע לכל קריאת
עזרה .ללא ספק היה פה מחדל עצום וכישלון מוחלט של המערכת
הכללית שלא ידעה לתת מענה בזמן אמת ,אבל אני מרוצה מהכוח
העצום שיש לארגוני החסד על מתנדביהם שפעלו ללא לאות מסביב
לשעון כדי להיות לעזר ולאחיסמך בעת צרה ,בזמן שהרשויות לא
תפקדו".
חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדת של זק"א ,שפיקד על מבצע
'מלאכים בלבן' ,אמר" :מכמות האדירה של הפניות למוקד החירום
של זק"א הבנו שמדובר בסכנת נפשות של ממש ,עשרות המתנדבים
עם רכבי השטח גויסו בתוך שעה ,החיוך על פני האזרחים כשהצלחנו
להגיע אליהם ולחלצם אחרי שהיו תקועים שעות רבות בקור מקפיא,
היה שווה הכל".

בשעות הצהרים של יום ו' לאחר ישיבת היערכות נוספת הוחלט במוקד
זק"א להתחיל בחלק השני של מבצע 'מלאכים בלבן' לפנות את מאות
המחולצים מהלילה ששהו במתנ"ס במבשרת ציון ,ולהחזירם למרכז
כדי שיוכלו לעשות את השבת יחד עם בני משפחותיהם.
מטה זק"א שוב הפעיל את 'יחידת הג'יפים' של זק"א ,בתחנת הדלק
'לטרון' רוכזו רכבי הסעה של אזרחים שגויסו לשם כך כמו גם חמשה
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תחת הכותרת" :גיבורים בעקבות המכבים  "5ערכו זו שנה
החמישית' ,יחידת הג'יפים' של ארגון זק"א ובהשתתפות
עשרות רבות של מתנדבי זק"א יום של כיף והנאה לילדים
בעלי צרכים מיוחדים המטופלים בארגון 'חברים לרפואה',
עשרות מתנדבי זק"א בעלי רכב שטח הגיעו מכל הארץ
למען המטרה החשובה ,הכינוס נערך בתחנת הרכבת
סמוך לראש העין שם המתינו לילדים ולמלווים של ארגון
'חברים לרפואה'  45רכבי שטח שיצאו לטיול אתגרי מיוחד
בהדרכתו המקצועית של המתנדב ואיש השטח דב כפיר.
למרות הציפייה לגשמי ברכה התמזל מזלם של הילדים וזכו
לקרני שמש מלטפות אשר ליוו אותם לאורך כשלוש שעות
של מסלול מהנה מלא אתגרים וחוויות.
את המסע המרגש המפגין עוצמה של אהבה לילדים
המוגבלים ארגנו חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות
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של זק"א ,מתנדבי זק"א שרון בפיקודו של ישראל
גודלבסקי כשמסייעים בידם צוות הלוגיסטיקה של
זק"א.
בתום המסלול חיכתה לילדים הפתעה נוספת,
ארוחת ערב מפוארת ומגוונת תרומת מרכז האירועים
'לב האצולה' בצומת ירקונים ,כמו גם מופע מוזיקלי
וטכס הדלקת נרות חנוכה.
חיים אוטמזגין" :זו השנה החמישית שאנו שמחים
לתת לילדים המיוחדים האלו את החוויה לה הם כה
ציפו ,הפעילות עם הילדים מחזקת אותנו למשך כל
השנה ויותר מאשר אנו נותנים לילדים ,אנו מקבלים
מהם כוחות נפש ותעצומות".
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מסע של  2.5קילומטר
עם נפטר בשלג
בגובה חצי מטר
בין אלו שסבלו קשות מסופת השלג האחרונה ,היו הישובים ביהודה ושומרון .ניתוק מרשתות החשמל ,המים והתקשורת,
וחסימה של דרכי הגישה ,אלפי תושבים בהתנחלויות פינו את בתיהם ,כמו גם שכונות ומאחזים מבודדים שרוב תושביהן
נטשו ,מאז מוצאי שבת ,את הקרוואנים ואת בתי הקבע שנבנו בהם ,תוך סיוע כוחות צבא ומתנדבים מבחוץ .הסופה הכתה
בעוצמה ביישובים השוכנים בגובה רב ,ועשרות יישובים נותקו ,כולל יישובים ותיקים עם תשתיות מסודרות.
בהתנחלות נוקדים מת גבר בן  78כתוצאה מדום לב ,בעיצומה של הסערה; רופא קבע את מותו ,אך נדרשה יממה שלמה
עד שהגופה פונתה בגלל הניתוק מהרשת הסלולרית .מתנדבי זק"א קברו אותו עם צאת השבת בבית העלמין בתקוע ,תחת
תנאי מזג אוויר קשים וזאת אחרי מסע אלונקה מפרך עם הנפטר לאורך של שני קילומטר וחצי ,תוך התבוססות בחצי מטר
שלג ובסופה שהכתה בפניהם של המתנדבים' .חסד של אמת' בכל תנאי ובכל מצב.
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חובש זק"א ביצע
לידת תינוקת בפקק
שנוצר בגלל השלג
בשעות הבוקר נוצר פקק תנועה בכביש
 443בכניסה לירושלים ,מתנדב זק"א
שעמד עם רכבו הפרטי בפקק שמע
קריאות לעזרה של גבר שאשתו במצב
לידה ,המתנדב ארל'ה פאמפ חובש
בכיר בזק"א התחיל מצב לידה ,תוך כדי
טיפול מילדת שהייתה באחד הרכבים
הגיע לסייע לו ,ואכן לאחר דקות ספורות
נולדה תינוקת ,ולאחר כשעה פונתה עם
אמבולנס לבית החולים.
ארל'ה פאמפ ,חובש זק"א ,אמר" :הייתי
בדרכי לעבודתי בירושלים ,לפתע שמעתי
גבר כבן  40קורא לעזרה דחופה ,רצתי
לרכב עם תיק ציוד רפואי וראיתי אישה
במצב לידה ,ביקשתי מנהג רכב סטיישן
שיפנה מקום ,קיפלנו את המושבים
מאחורה והתחלתי לידה מלאה ,במקביל
עדכנתי את מוקד זק"א והם הזמינו
אמבולנס ,בפקק היתה גם מילדת שעזרה
לי בלידה ,היה רגע מאוד מרגש כשנתתי
לאם להחזיק את התינוקת ,האם אמרה לי
שהיא לא חשבה שבלידת הילד מספר 14
היא תלד ברכב ,כשהם יצאו מהבית הם
שמעו שהכביש פנוי והם חשבו להספיק
להגיע לבית החולים ,ברוך ה' שהאם
והתינוקת בריאים"
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שגריר פיליפינים
בישראל הדליק נר חנוכה
עם משלחת זק"א
שגריר הפיליפינים בישראל מר ג׳נרוסו
קאלונג'ה הגיע במיוחד למטה זק"א
בירושלים בכדי להדליק נרות חנוכה
עם חברי משלחת זק"א לאסון שאירע
החודש בפיליפינים.
השגריר אמר "אנו מודים למדינת
ישראל ולארגון זק"א על הסיוע
המיוחד והמהיר שהגישו לאזרחים
שנפגעו באסון .ללא ספק הפעילות
שלכם הצילה הרבה חיי אדם"
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

וידבר ה’ אל משה ואל אהרון ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים
וגו’ (וארא ו-יג)
ציווה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם( .רש"י) יש להתבונן ולראות עד כמה
תורתנו ,תורת אמת .למרות שפרעה מכביד את לבו על בני ישראל ועוד
מעיז ואומר "מי ה’ אשר אשמע בקולו" ומענה את בנ"י בכל מיני עינויים
קשים ומרים .למרות כל זאת מצום הקב"ה לנהוג בו כבוד מלכות ,כי
מלך הוא .ומכאן ,אומר הגרי"ל חסמן זצ"ל ",אנו למדים עד כמה מדויקת
בתכלית הדקדוק מידת העונש לאדם כחוט השערה לא פחות ולא יותר,
הנה מענישים את פרעה בעשר מכות ,צפרדעים מכרכרים בתוך מעיו ,היש
לך ביזיון גדול מזה? האם יש כאן כבוד מלכות? וכך בכל המכות ביזיון רודף
ביזיון ,ורשע זה אינו לומד לקח אדרבה ,מתחצף למשה רבינו ואומר לו:
"ביום ראותך פני תמות" (שמות י,כח)!!!ומשה עונה לו בפשטות" :כן דברת
לא אוסיף עוד ראות פניך" (שם י,כט).ומכאן אנו רואים יסוד גדול ,עד כמה
חשוב בעיני הקב"ה כבוד האדם .שהשכל צריך להיות במידה ובמשקל מה
מותר ומה אסור ,ואם משה רבינו שעלה השמימה ,והוא זה שצריכים לחלוק
לו כבוד ,בכל אופן הוא מוותר על כבודו והוא מראה לנו דוגמא נפלאה עד
כמה הוא יכול למשול ברוחו ולחלוק כבוד למלכות .אנו לצערנו חושבים
עצמנו כאנשים שצריכים לחלוק להם כבוד .גדולתו של האדם יכולה
להיראות גם כלפי חוץ ,כבוד הזולת זהו ערך שיש עליו ציווי ,זו לא חומרה
,או טובה שעל פי רצון האדם הוא צריך לעשות לחברו-יש לנהוג בכל אדם
בכבוד הראוי לו .מעשה נפלא הממחיש כיצד מכבדים אדם ,מסופר על
הרב שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל ,מפוסקי דורנו הענקיים שהיה קשור

למוסד רפואי גדול בירושלים ,בכל ענייני ההלכה שצריכים .והנה נודע לו
שעומדים למנות למנהל ביה"ח רופא בכיר מארה"ב ,עוד נודע לו שאותו
רופא אינו שומר תורה ומצוות .הרב אויערבאך זצ"ל ביקש מההנהלה
לבטל את המינוי .ואולם ההם לא אבו לשמוע .הרב הגיש התפטרותו מבית
החולים ,וכתב מכתב לאותו ד"ר שלא יגיע ארצה .בהגיע הד"ר ארצה הזמינו
הרב לביתו והתייחד עמו זמן רב .כשגמרו ,הרב יצא מחובק עמו וליווה עד
לרכב .בני הבית ,שידעו עד כמה נלחם הרב נגד אותו רופא לא יכלו להבין
מה קרה לרב ,הרי הרב חשש מד"ר זה בגל אי קיום מצוות ה’ ואיך מכבדו
בכבוד מלכים שכזה .שאלוהו והשיב להם :וכי בגלל התנגדותי למעשיו
והשקפתו אני שונאו?! בתור יהודי אני חייב לכבדו ומה שאני נלחם ,לא צריך
לגרוע בדין של בין אדם לחברו .כבוד הבריות אינו עניין של נימוס ודרך ארץ
אלא הכרה וגילוי מעלת הדבר כשהאדם מכבד את חברו ,הוא מגלה בכך
קדושת התורה .כשמכבדים את השי"ת מראה האדם בכך כי הוא מגלה
אלקותו-אין עוד מלבדו .כבוד הבריות הוא גילוי כבודו של צלם אלוקים.
כששאלו התלמידים את רבי אליעזר" :רבנו למדנו אורחות חיים ונזכה בהם
לחי העולם הבא!" אמר להם" :היזהרו בכבוד חבריכם" (גמ’ ברכות כח).
וזוהי מחלה בדורנו ,שכל המרבה לזלזל הרי זה משובח .בני התורה בדורנו
נדרשים לקדש מידה נעלה זו של כיבוד חברים.

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

פתיחת קבר לצורך התרת עגונה
א .בשו"ת שואל ומשיב (מהדורה א חלק א סימן רלא) כתב בין
השאר :
"הנה ראיתי בשו"ת שיבת ציון סי' ס"ד נשאל על אחד שנמצא
נטבע בשבולת הנהר ונתעסקו אנשים במיתתו ולא נודע אם
השגיחו על סימנים עתה באתה האשה ואמרת סי' שהי' לבעלה
באחת מאצבעות ידיו וגם באחת מאצבעות רגליו אם מותר
לפתוח הקבר אולי ימצאו סימן שזהו האיש שכתביו ובגדיו מורים
שזה האיש הוא שנאבד זה חצי שנה",
והשיב בין שאר דבריו :
"דזה ודאי דכל שעושין לצורך ענין גדול תקנות עגונה לא שייך
ניוול ומ"ש מהר"פ שם דהכא יש ספק שמא לא ימצאו הסימנים
לכן אי אפשר לנוולו .הנה כל שעושה בשביל שיבוא איזה תכלית
לא מקרי ניוול ומה שכתב דשייך משום חרדת הדין .לפע"ד דכל
שיש תקנה בכדי שתותר האשה לא משגיחין מפני חרדת הדין
ואם כן אף דבשביל ממון אין לנוול בקרובים היינו דוקא בממון
דניתן למחילה אם כן הקרובים מחייבים לוותר בשביל קרבתם
,אבל בשביל תקנת עגונה מותר".
ב .בשו"ת כתב סופר (יורה דעה סימן קעד) הובאה שאלה דומה :
"הנה המעשה שבא לפני הי' שאחד מהתושבים פה נאבד ויצא
הקול שאיבד עצמו לדעת וזמן זמנים טובא אחר שבא הקול
לעירינו כי סמוך ונראה לק"ק ס"ה נמצא אחד נטבע והוליכוהו
להקהילה הנ"ל וקברוהו שם ,וקודם שקברוהו בדקו אחר סימן
שבגוף ,והלכה האשה שם אחר אבידתה ,וכתבתי לב"ד צדק
דשם שנראה לי שמותר לפתוח קבר הנמצא כדי לבדקו יפה אולי
ימצאו בו סימנים שיש בו להתיר האשה מכבלי העיגון ,אם אין

די בסימן שבגופו ובכליו שראו הקברנים
קודם הקבורה ,והנה אז היה הזמן בהול
קצרתי בטעמי ההיתר ואומר עם הספר עכשיו טעמי ונימוקי
בביאור יותר ואח"כ מה שדברו הגאוני' הנ"ל זצ"ל בזה":
ומסקנתו שם :
"ולכן מוסיף אני ואומר דווקא היכא שיש אומדנא והוכחה בלאו"ה
שזה שנמצא ונקבר הוא בעל האשה או שראו בו קודם קבורה
סימן אמצעי אלא להתיר האשה מחזקת אשת איש דידה לא סגי
בהוכחות וסימנים אלו וצריך סימן ביותר ומשום זה צריך לפותחו
ולבדקו יפה ,כה"ג יש לומר כיון דיש אומדנא והוכח' על ידי סימן
או דברים אחרים שהוא בעלה סמכינן על כל זה לפתחו ולא
לניוול כיון שאם הוא בעל האשה ניחא ליה בניוול כדי שתחלוץ
או משום אמירת קדישים".
"הגם שאין להתיר האשה רק לאחר הבדיקה ולא ע"י הוכחות
שיש לנו קודם פתיחת הקבר ,מכל מקום מהני על כל פנים לענין
איסור לסמוך לפתוח הקבר שבוודאי ימצא שהוא בעלה ע"י
סימנים מובהקים שאומרת האשה שיש בו ,ויבוקש וימצא ,אכן
אם היכא דליכא אומדנא וסימנים קודם פתיחת הקבר שהוא
בעל אשה זו ,בכה"ג אסור לפתוח ולנוול על ספק שמא הוא
בעלה דכן יש לומר דאחר הוא והניוול בחנם"
ג .בשו"ת מהרי"ל דסקין (חיו"ד סי' לא) ,שכתב ,שכן הורה
למעשה כדי שתוכל להנשא ע"י כך .וגם איכא בזה מצוה דלשבת
יצרה וסיים" : ,ונהירנא שכבר אירע כן לפני אבי מורי הגה"צ
בוואלקאויסק בשנת תקצ"א ,וציוה ג"כ לפתוח הקבר .ע"כ".

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
מבצע שלג "מלאכים בלבן"
צילום :אסף ברזינגר
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מסע גיבורים בעקבות המכבים 5
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מסע גיבורים בעקבות המכבים 5

שגריר פיליפינים בישראל בהדלקת נרות חנוכה במטה זק"א
צילום  :בועז בן ארי
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גופת גבר נמצאה ע"י יחידת הכלבנים של זק"א
צילום  :בועז בן ארי

13

גופת גבר נמצאה ע"י יחידת הכלבנים של זק"א
צילום  :בועז בן ארי

תאונה קטלנית ,נהג נהרג בתאונה חזיתית בכביש
צילום  :אסף ברזינגר
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ברכות
ואיחולים

ברכות
ואיחולים למתנדב

ברכות ואיחולים
למפקד זק"א שפלה

מרדכי דדון

מנדי חביב

צוות אופקים
לרגל הכנס בנו
לעול המצוות

לרגל הכנס בנו לעול
המצוות

ברכות
ואיחולים למפקד
צוות מודיעין עילית

ברכות ואיחולים
למפקד זק"א
מחוז מרכז

הרב שמואל סגל

משה גמרו

לרגל
אירוסי הבת

להולדת הנכד

ברכות ואיחולים
למתנדב

ברכות ואיחולים
למתנדב

חיים שרגא,

נתי גויטין,

צוות ירושלים
לרגל הולדת הבן

צוות ירושלים
להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידידי הארגון

ארל'ה ואסתי גרטנר שיחיו'
לרגל אירוסי הבת
שיזכו לבנות בניין עדי עד
הנהלת הארגון

מתנדבי צוות 410
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אות ידידות והערכה

שגריר פיליפינים בישראל העניק אות ידידות והערכה ליו"ר זק"א על פעילות
הארגון באסון

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
למו"ר הרב יעקב רוז׳ה שליט"א
יו"ר ועד רבני זק"א

בהיכנס נכדו
לעול התורה ומצוות
הנהלת הארגון
ועד הרבנים
מפקדי המחוזות והמתנדבים

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