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סגן השר העניק
תעודות הוקרה
למתנדבי יחידת הג'יפים
צילום :בעז בן ארי

בו בזמן שועדת הפנים של הכנסת דנה בכמה דיונים על
הכשלים של המערכת בסופת השלג שפקדה את ישראל.
נערך מפגש מיוחד בכנסת ביחד עם סגן השר לשירותי
דת הרב אלי בן דהן בכדי להודות ולהוקיר לאלו שהיו בזמן
אמת בשטח ופעלו ללא לאות בתנאים קשים לאלפי איש
שהיו זקוקים לעזרה וסיוע בסופה הקשה.
סגן השר הרב אלי בן דהן שברשותו רכב שטח ,כששמע
בתקשורת בליל הסופה שאלפי איש נמצאים בצרה
וזקוקים לעזרה ,החליט לעשות מעשה ,רתם את רכב
השטח שברשותו וחיפש משימות .התקשר לכמה וכמה
ארגונים כמו גם לארגונים רשמיים ,אך אלו בקשו ממנו
שישאיר מספר טלפון ושיחזרו אליו .ואז סגן השר התקשר
למוקד זק"א  1220מבלי שהזדהה ,ובו במקום הטילו
עליו משימה להעביר אישה לבית החולים .וכך במשך כל
הלילה עבר סגן השר ממשימה למשימה שהוטלו עליו
ממוקד זק"א.
כאמור היום (יום ב') כינס ארגון זק"א את עשרות מתנדבי
'יחידת הג'יפים' של זק"א ,בפיקודו של חיים אוטמזגין
בכנסת ,סגן השר סיפר לעשרות המתנדבים שהוא בניגוד
לאחרים ,ראה מקרוב והיה שותף למעשיהם הנשגבים
של מתנדבי זק"א ,שפעלו מסביב לשעון ,מקריאת חירום
אחת לשנייה ,בהצלת חיים ,הגשת עזרה ראשונה ,העברת
יולדות וחולים ,הספקת תרופות ,ובעיקר חילוץ מאות
אנשים נשים וטף שנתקעו בצירים העולים לירושלים או
בתוך העיר .ולכן הוא החליט להוקיר ולהעניק תעודת
הוקרה לארגון .יו"ר זק"א ביקש מסגן השר להצטרף
כמתנדב מן המניין ב'יחידת הג'יפים' של זק"א.
מפקד היחידה חיים אוטמזגין סקר בפני סגן השר על
פעילות ארגון זק"א בסופה .אחד אחד עברו המתנדבים
וקבלו מסגן השר את תעודת ההוקרה .בסיום הטקס
הוענק לסגן השר אפוד היחידה כמתנדב חדש מן השורה
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סיום קורס זק"א
לבני מיעוטים
בגליל

בטקס צנוע ומכובד שהתקיים ביום שני ( )6.1.14ב'גוש חלב'
הסתיים הקמת 'יחידת זק"א גליל עליון' .המורכבת ממתנדבים
המשתייכים למגזר המעוטים .עם סיום הקורס שנמשך במשך שלשה
חדשים התווספו לזק"א מחוז צפון בפיקודו של הרב אנשל פרידמן כוח
רענן של  25מתנדבים חדשים מכל העדות שבמגזר המעוטים ,שעברו
הכשרה לפי מערך לימודי שנבנה במיוחד עבורם ,על מנת לשמור על
כבוד המת .המתנדבים שסיימו את הקורס עברו בהצלחה את המבחנים
וישמשו כ'יחידה לשעת חירום' של ארגון זק"א בגליל העליון.

הקמת יחידת זק"א לבני המיעוטים היא פרי שיתוף פעולה של 'המשרד
לפיתוח הנגב והגליל' בראשות המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח
הנגב והגליל מר סילבן שלום' ,הרשות לפיתוח הגליל' וארגון זק"א.
בטקס השתתפו יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,מר שמי כהן מנכ"ל הרשות
לפיתוח הגליל ,הרב אנשל פרידמן מפקד זק"א מחוז צפון .בסיום הטקס
הוענק למתנדבים תעודת סיום קורס ,תעודת מתנדב ואפוד זק"א .בטקס
הוענקו שבחים למתנדב זק"א המסור יוסי זליקוביץ מצוות צפון על ארגון
וריכוז הקורס.
עם השקת היחידה ותחילת הקורס לפני כמה חדשים בכפר ראמה
שבגליל ,אמר אז המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל,
סילבן שלום ,כי" :חשוב לנו להשקיע בתכנית מעין זו מהסיבה הפשוטה
שלכל אדם מגיע את הכבוד הראוי לו ,וחשוב לדאוג להכשרה הולמת של
כוח האדם .אנו שמים דגש על התפיסה השונה בקרב העדות השונות
ולכן הקפדנו על תכנית לימודים ייחודית עבור המתנדבים .אני מברך על
הבחירה האצילית של המתנדבים לתרום לקהילה".
מר שמי כהן מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל" :אנו שמחים מאד להיות
שותפים בפרויקט ייחודי וחשוב זה ,המחבר בין עולמות כדי להיות לעזר
וסיוע במצבי חירום .יחידה זו היא סנונית ראשונה ואנו נתמוך בהקמת
והכשרת יחידות נוספות במרחבי הגליל כמו גם בליווי צמוד של היחידה
הנוכחית".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב" :זק"א הוקם תחת הפסוק 'בצלם אלוקים נברא
האדם' ,ללא הבדל דת מין גזע ולאום ,אנו בזק"א פועלים בכל המגזרים
ושומרים על כבוד המת ביבשה ,בים וכל מקום בעולם .אני אישית מאמין
שככל שאנשים יהיו עסוקים בנתינה למען הקהילה זה יתרום לשיתוף
פעולה בין מגזרי במדינת ישראל".
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מפכ"ל המשטרה
העניק אות הוקרה
ליחידת הג'יפים של זק"א
'יחידת הג'יפים' של זק"א זכתה באות הוקרה של מפכ"ל המשטרה על
פעילותם המיוחדת בימי סופת השלגים שפקדה את הארץ.
בטקס שנערך ביום שני ( )6.1.14במטה המשטרה בכפר סבא ,העניק
מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו 'אות הוקרה' למפקד היחידות
המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין ,על פעילותם החשובה של מתנדבי
זק"א בסופת השלג האחרונה ,עת הם פעלו ללא לאות בתנאים קשים
לעזור ולסייע לאלפי איש שהיו זקוקים לעזרה בסופה הקשה ,בהצלת
חיים ,הגשת עזרה ראשונה ,העברת יולדות וחולים ,הספקת תרופות,
ובעיקר חילוץ מאות אנשים נשים וטף שנתקעו בצירים העולים לירושלים
או בתוך העיר.
"לכולם מגיע הערכה ,אבל אם אני צריך לבחור עשרה בולטים במיוחד,
הרי שיחידת הג'יפים של זק"א היא בהחלט אחת מהן" .אמר המפכ"ל
בדברי ברכתו.
בטקס שנערך בנוכחות סגל הפיקוד הכללי ,העלה המפכ"ל על נס את
איכות פועלם ,זמינותם ומסירותם של מתנדבי יחידת הג'יפים של זק"א
לצד מתנדבים אחרים.
בדבריו המשיך מפכ"ל המשטרה ואמר כי הלקח הבולט ביותר שנלמד
מהאירוע הוא היכולת לנצל את המוטיבציה והיכולות של המתנדבים
באירועים מורכבים.
בתעודת ההערכה נאמר:
"יחידת הג'יפים זק"א.
תעודת הערכה.
במהלך החודש האחרון פקדה אותנו סערה חורפית ,אשר
הפתיעה בעוצמתה ובתוצאותיה אף את החזאים.

בימים אלו ,פעלתם במסירות ואומץ לב ,פיניתם אזרחים רבים שנותרו
ברכביהם בצירים המושלגים ,ליוויתם אותם למקום מבטחים ,ובכך
הצלתם את חייהם.
זו דוגמא ומופת לשיתוף פעולה ואיחוד זרועות ,שיש למשטרת ישראל
עם גופים וגורמים מקבילים ,ברוח המדיניות של 'שיטור מבוסס קהילה".
רוח התנדבותכם ראויה לכל שבח.
יישר כח
יוחנן דנינו – רב ניצב
המפקח הכללי"
כזכור ,לפני שבוע העניק גם סגן השר לשירותי דת הרב אלי בן דהן 'תעודת
הוקרה' ליחידת הג'יפים של זק"א .וזאת אחר שהוא בעצמו התנדב בליל
הסופה כנהג רכב שטח ,כמתנדב מן השורה ביחידת הג'יפים של זק"א
והוזנק במשך כל הלילה ממשימה למשימה שהוטלו עליו ממוקד זק"א.
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ישראל גודלבסקי מפקד
זק"א שרון נבחר לאיש
השנה  2013של 'ליונס'
בטכס צנוע שהתקיים במוצ"ש ( )28.12במתנ"ס רמת ורבר בפתח
תקווה ,העניק ארגון 'ליונס ישראל' 'תעודת הוקרה' לשנת 2013
למתנדב הנבחר מר ישראל גודלבסקי מפקד זק"א שרון כאיש השנה
של הארגון.
ארגון ליונס הינו ארגון לפעילות התנדבותית-חברתית ,הפועל לטובת
הקהילה .ופועל במסגרת הארגון הבינלאומי של מועדוני הליונס הכולל
כ 1.350,000-חברים המאוגדים בכ 42,000-מועדונים ב 206-מדינות
רחבי תבל .סיסמתו העולמית היא" :לשרות אנו" .WE SERVE -
מטרות הליונס הם :ליטול חלק פעיל בחיי הקהילה ולהגיש עזרה
לנזקקים .לאחד חברים בקשרי ידידות ,חברות והבנה הדדית .לטפח
את רוח ההתנדבות לשמה כתרומה לקהילה .בארגון הליונס בישראל
פעילים כ 950 -מתנדבים החברים ב 31-מועדונים ברחבי הארץ.

גבע יו"ר ועדת איש השנה".
בדברים נרגשים הודה מר ישראל גודלבסקי לארגון ליונס על הבחירה,
'אני רק עומד בראש כמפקד יחידת זק"א מרחב שרון ,אבל שותפים
איתי לעבודת הקודש מאות חבריי המתנדבים וההוקרה היא להם
המתנדבים הפועלים ללא לאות למען הצלת חיים ומתן כבוד למת.
ההכרה וההוקרה נותנים לנו רוח גבית להמשך עבודת הקודש למען
הכלל והפרט'.

בתעודת ההוקרה שהוענקה נאמר" :תעודת הוקרה מוענקת
לאיש השנה מר ישראל גודלבסקי ,בהערכה ובהוקרה על פעילותו
ההתנדבותית לאורך שנים למען הקהילה בפתח תקווה ועל היותו
דוגמא לחיקוי .על החתום :דינה יאול נשיאת המועדונים ,שוש אושרי
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סיום קורס זק"א
בקרית ארבע
עשרים מתנדבים חדשים נוספו למחוז ש"י ,עם סיום קורס זק"א
שנמשך במשך שלשה חדשים בקרית ארבע שבחברון ,התווסף
למחוז ש"י בפיקודו של גיל ביסמוט ,ולמשפחת זק"א כוח רענן
של  20מתנדבים חדשים שסיימו את הקורס ועברו בהצלחה את
המבחנים .בקורס למדו המתנדבים כל מה שקשור בזיהוי ובכבוד
המת ,גם מהפן ההלכתי וגם מהפן המקצועי ,טיפול במצבי שגרה
ובמצבי חירום ,שמעו הרצאות מרבנים ,קציני משטרה וצבא,
פתולוגים ומפקדי חילוץ .את הקורס ליווה מקרוב הרב יעקב רוז'ה
שליט"א יו"ר ועד רבני זק"א .את הקורס יזם ראש המועצה הדתית
ר' יוסף דיין.
בטקס שהתקיים ביום ראשון ( )29.12בקרית ארבע השתתפו
המתנדבים החדשים לצד המתנדבים הוותיקים ובהתכבדות של
ראש מועצת קרית ארבע מר מלאכי לוינגר שדיבר על 'הקידוש שם
שמים ושם ישראל שארגון זק"א ומתנדביו עושים בארץ ובעולם
כולו' .קציני משטרה וצה"ל ,מפקד מחוז ש"י גיל ביסוט ,מנכ"ל זק"א
דובי ויסנשטרן ,קמב"צ זק"א חיים וינגרטן.
בסיום הטקס חולקו למתנדבים 'תעודת מתנדב' וציוד אישי.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

אשא אתכם על כנפי נשרים

(יתרו יט-ד)

בחודש ניסן התרחשה גאולת מצרים ,אחרי שה’ הכביד את לב
פרעה ובכוונה לא נתן לו לשחרר את העם .כדי לתת למצרים
את עשרת המכות שכולם יתבוננו ויתעוררו שיש בורא לעולם ואז
התפרסם שמו יתברך כמו שנאמר בשירת הים אז ישיר משה...
נמוגו כל יושבי כנען תיפול עליהם אימתה ופחד ...ובזכות זה ניצל
פרעה מביזת הים .כי כל העקשנות של פרעה לא היתה תלויה
בו כי הקב"ה הכביד את לבו .מצדו של פרעה במכה הראשונה
רצה לשחרר את העם לכן ניצל מביזת הים .אין זה אומר שהוא
אינו רשע כי חשב את עצמו אלוקים שאמר "מי זה ה’ שאשמע
בקולו" .ועוד אמר "ה’ הצדיק ואני (כלומר גם אני צדיק) ועמי
הרשעים" .ואם כן למה נהרגו המצרים בביזת הים הרי ה’ סיבב
זאת שבני ישראל יהיו משועבדים .התשובה לכך היא שאת גודל
השעבוד ה’ לא סיבב הם נתנו ליהודים לסבול בצורה כל כך
אכזרית עד שלא יכלו לסבול את הכאב שנאמר "והוצאתי אתכם
מתחת סבלות מצרים" .כי כל זמן שאפשר לסבול את הגלות לא
תבוא הגאולה ומי שכבר לא יכול לסבול את הגלות סימן שאת
תיקונו תיקן בגלות הזאת ולכן ה’ גאל אותם .הקב"ה ציווה על בני
ישראל משימה קשה במיוחד והיא בעשירי לחודש כל משפחה
תאסוף לה שה תמים ותחכה ארבעה ימים ובי"ד לחודש ניסן
תשחט אותו .כידוע הטלה היה העבודה הזרה של המצרים ולא
הבינו המצרים מדוע היהודים מתעסקים עם האלוקים שלהם.
וזה היה מאוד מוזר להם .והנה ,אחרי ארבעה ימים בי"ד בניסן

שהתאספו המצרים בכעס לשאול ולדפוק בדלתות היהודים
שלא יתעסקו עם אליליהם ,יצאו היהודים ומילאו את מצות ה’
ושחטו אותם לעיניהם .והרי זאת משימת התאבדות מצד השכל
האנושי.
הרי זאת מסירות נפש ואמונה פנאטית בבורא עולם ,וזה מה
שרצה הקב"ה מסירות נפש ואז תבוא הגאולה .הגאולה תגיע
בחדש ניסן (מזל טלה) כאליליהם של מצרים ששחטו להם את
המזל .והניסיון הזה יהיה הכי גדול שאפשר לדרוש מעם ששקוע
במ"ט שערי טומאה .עם ללא אמונה גלויה ברוחנית ופתאום
אחר עשרת המכות הקב"ה דרש מהם לעשות צעד כזה חריג
שלמרות שסופו ידוע לטובה מהמצופה אך זאת היתה ממש
משימת התאבדות .ורצה הקב"ה לבחון אם העם באמת מאמינים
בו בלבב שלם ויקימו את המצווה בפחד וברעדה .ובני ישראל
גילו לתדהמתם במקום מלחמה מצד מצרים כניעה אבסולוטית
שלרגע קט המצרים הזדעזעו מהמראה שאלוקים שלהם נשחט
והוא איננו עוד האלוהים שהם חשבו והלכו אחריו כשה תועה.
המצרים התבוננו היטב בקב"ה שנתן להם את המכות ועמו שחט
להם את האלוקים ואז נוכחו לדעת שהקב"ה הוא האלוקים
וביקשו מפרעה עד מתי נסבול את מכותיהם ,שחרר את העם
לחופשי .ופה הסתים הזעזוע העיקרי והנטרול האבסולוטי של
המצרים מבני ישראל ,והחלה גאולת מצרים עד שהגיעו לים.

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

ימי זיכרון בשנה מעוברת
א .נפטר אביו או אמו באדר בשנה פשוטה  ,ינהג בשנה
מעוברת :
לנוהגים כדעת הבית יוסף :נפטר אביו או אמו באדר בשנה
פשוטה ,נוהג דיני יום הזיכרון בשנה מעוברת באדר שני,
כדעת הסוברים שסתם אדר הוא השני ,ועוד שדוקא
בנדרים ובשטרות שהדבר תלוי בלשון בני אדם יש אומרים
שסתם אדר הוא הראשון ,אבל בעצם העיקר הוא אדר שני
ועוד שאקדומי פורענותא לא מקדמינן.
לנוהגים כדעת הרמ"א :יש אומרים שיום הזיכרון חל באדר
הראשון ,כרוב הפוסקים בנדרים ושטרות שסתם אדר הוא
הראשון ,ועוד שאין מעבירין על המצות.
ויש מחמירים לנהוג דיני יום הזיכרון בשניהם .וכן פסק
הרמ"א בשולחן ערוך באורח חיים .ויש אומרים שמצד הדין
צריך לנהוג יום זיכרון בשניהם  -כן פסק הרמ"א ביורה דעה,
וכתב בהגהות הגר"א :וכן עיקר.
ב .נפטר בשנת עיבור ,לדברי הכל ,נפטר בראשון  -נוהג

בראשון ,נפטר בשני  -נוהג בשני.
ג .מי שנפטר בין התאריכים ניסן תשע"ג לבין חודש אדר
א' תשע"ד  -קיימים לגביו שלושה מועדים :
 .1בתום אחד עשר חודש מפסיקים לומר קדיש.
 .2בתום שנים עשר חודש נפסקים דיני האבלות.
 .2בתום שלושה עשר חודש יחול יום הזיכרון .
בני ספרד נוהגים לערוך אזכרה ועליה לקבר בתום אחד
עשר חודש.
בני אשכנז נוהגים לערוך אזכרה ועליה לקבר בתום שנים
עשר חודש ובתום שלושה עשר חודש .
ויש נוהגים לערוך אזכרה ועליה לקבר בכל שלושת המועדים.
ו .נפטר בשנה פשוטה בא' של ראש חודש אדר שהוא ל'
שבט– ,בשנה מעוברת יום הזיכרון הוא בל' שבט (נטעי
גבריאל עמוד תקס בשם הפוסקים)
ֹוכנֵי ָע ָפר ִּכי ַטל אוֹרֹת ַט ֶּל ָך"
":הקיצ ּו ו ְַר ְּננ ּו ׁש ְ
ִ
יהי רצון שנזכה

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
טקס סיום קורס זק"א בגליל העליון

9

סגן השר העניק תעודת הוקרה לזק"א על פעילותם בסופת השל ג
צילום  :בועז בן ארי

מפכ"ל המשטרה העניק אות הוקרה ליחידת הג'יפים של זק"א
צילום  :אסף ברזינגר

10

המשרד להגנת העורף העניק נגררות חילוץ לארגון זק" א

תאונה קטלנית ,נהג רכב נהרג מפגיעת משאית מחלף ירקוני ם

11

צוות זק"א שרון בטיפול בגופת נעדר בראש העין
צילום  :אסף ברזינגר

תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג מפגיעת רכב במחלף ינאי
צילום  :אסף ברזינגר

12

סיום קורס זק"א קרית ארבע-חברון
צילום  :דיויד בר
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ברכות
ואיחולים
ברכות ואיחולים
למתנדב

ברכות ואיחולים
למתנדב

דנו מונקוטוביץ

חיים פוקסמן

צוות ירושלים,
לרגל אירוסי בתו

צוות ירושלים,
להולדת הנכד

ברכות ואיחולים
ללמתנדב

ברכות ואיחולים
למתנדב

יחיאל שטיינמץ

חיים מילר

צוות ,410
לרגל אירוסיו

צוות ירושלים,
לרגל בר מצווה לבנו

ברכות ואיחולים
למתנדב

ברכות ואיחולים
למתנדב

יעקב יפרח,

דוד וולף

מפקד צוות דימונה
לרגל הולדת הנכדה

צוות עיירות
להולדת הנכדה

ברכות ואיחולים
למתנדב

ברכות ואיחולים
למתנדב

יענקי לנדאו

שלמה וייספיש

צוות ארה"ב
להולדת הנכד

צוות ,410
לרגל אירוסי בתו
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מתנדב השנה בזק"א נתניה

המתנדב אפרים פרידמן קיבל ממשטרת ישראל תעודת הצטיינות על פעילותו.

בברכת מזל טוב חמה ולבבית
יו"ל ע"י

זק"א

ליהודה משי זהב

איתור חילוץ והצלה

יו"ר הארגון

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

ולחתנו המתנדב עוזר זילברשלג

יפו  234ת.ד36060 .
ירושלים 34386
טל02-5015120 :
פקס02-5015121 :
www.zaka.org.il
moti@zaka.org.il

לרגל הולדת הבן \ הנכד

יהי רצון שתזכו לראות נחת
מתוך בריאות וכל טוב
דובי ויסנשטרן
מאיר גורביץ
חיים וינגרטן
מוטי בוקצין
ועד הרבנים ההנהלה
מפקדי מחוזות והיחידות המיוחדות והמתנדבים

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