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הקוד הגנטי של מתנדב זק"א
מתנדב יקר.
התרגלנו מתנדבי זק"א במשך השנה לשמוע את חיים וינגרטן ,גם בשעות לא שעות ,מדווח בקשר
על עוד תאונת דרכים איפשהו .וכעבור דקות לקבל דיווח מהשטח" :צוות זק"א במקום ,מדובר באקס
אחד או יותר ,או רק בפצועים קל או קשה".
זה נהפך לחלק משגרת חיינו לשמוע את אוטמזגין מוביל עוד מבצע של חיפושים בים או ביבשה ומ־
צליח להוציא מאות אנשים מסדר היום הקבוע שלהם .את ברל'ה מדווח על אירוע של ריקבון מתקדם.
אוירינג ואקר מדרבנים צוות לאירוע התאבדות בקפיצה מגובה .חזקי מבקש תאורה בתאונה קטלנית
בפיזדלוך ברמת הגולן .גמרו מדווח על אירוע ירי ,אברהמי קאפ צריך סיוע במנהרת הרכבת ,מכל'ה
מדווח על עוד הצלחה של מניעת נתיחה שלאחר המוות ,שלומי וייספיש מבקש הקפצה לציוד אבלים.
מתי מדווח על צוות של היחידה הבינלאומית בדרך להתרסקות מטוס בנפאל .ושייע מרוסיה על מבצע
מוצלח בהצלת גופת יהודי משריפה.
כך הלל מאילת ,גדי מבאר שבע ,דרעי מאשדוד ,זיידל מקרית גת ,קאפ מבית שמש ,הולצמן מביתר,
ביסמוט מהשומרון ,מנת מזכרון ,גודלבסקי מפתח תקווה ,כך עוד ועוד מתנדבים ומפקדים רבים וטו־
בים מכל רחבי הארץ.
אבל זה ממש ממש לא מובן מאליו ,קבוצת אנשים בעלי עוז ותעצומות נפש ,מתנדבים מאהבה 24
שעות ביממה ,דרוכים לכל קריאת חירום ,אצים ורצים למקומות שמטבע העולם אנשים בורחים משם,
לתוך התופת ,לאירועים של דם ,פצועים וחללים ,להתמודדות עם מראות ומחזות קשות מנשוא ,במ־
צבים ובזמנים קשים ,באזורים קרובים או בקצה העולם .עושים את מלאכתם נאמנה – באיתור ,חילוץ,
הצלה ,זיהוי ו...ליקוט שרידי אנוש ,להביאם לקבר ישראל .מלאכתם קשה ,פניהם חתומות וליבם נקרע,
אך פועלים במקצועיות ,במסירות ,בנחישות וללא ליאות.
ובתום המלאכה ,נעלמים הם שוב אל אלמוניותם ובליבם תפילה – שתהיה זו הפעם האחרונה! זמן,
מקום ,נסיבות ,אינם תנאי או שיקול.
זר לא יבין זאת ,רק לא מזמן השתתפתי בכנס שכותרתו היתה' :פיצוח הקוד הגנטי של מתנדב זק"א',
מיטב הפסיכולוגים אינם מצליחים לפענח את 'האמונה' של מתנדבי זק"א.
מאמצים רבים השקיע צוות מצומצם בהפקת שבת גיבוש נפלא זה ,בו יפגוש משה וובר מאשדוד את
דב בלעדי מקרית גת ,שיפגוש את מאיר בוסקילה מאשקלון שיפגוש את שמעון זגורי מבאר שבע
שיפגוש את גרשי קלצקי מירושלים שיפגוש את שמוליק סגל ממודיעין שיפגוש את שמעון אטינגר
מב"ב שיפגוש את יצחק הומינר מרחובות שיפגוש את ארז ברזני מהשפלה שיפגוש את יהודה מסיקה
מדימונה שיפגוש את גלעד אורבך מקרית מלאכי שיפגוש את אייל אסולין מאופקים שיפגוש את יוסף
היימן מערד שיפגוש את יהושע בקר מירושלים שיפגוש את ישי יניר מבאר שבע שיפגוש את עזריאל
שניצר מבני ברק .בבחינת איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק.
זה המעט שאנו כארגון יכולים להעניק לכם על העשייה הגדולה ,תחת הכותרת" :הנה מה טוב ומה
נעים שבת מתנדבים גם יחד" מתכנסים אנו לשבת של גיבוש ועידוד ,איחוד לבבות ,שבת שממנה
ניטול עמנו לששת ימי המעשה ,כוחות מחודשים לעבודת הקודש של חסד של אמת ,ובדיבוק חברים
נהנה משבת נפלאה.
עש"ק פר' ויקרא תשע"ד ,מלון כינר

בידידות ובהוקרה
שלכם
יהודה משי זהב  -יו"ר
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לאור מצב החירום באוקראינה

זק"א וישראלייף העבירו הכשרה
לקהילה היהודית
בימיים אלה שכל העיניים נשואות לאוקראינה ולאחר שבועות של
מתיחות וקרבות ,צוות של אגף מגן של זק"א אימן את הקהילה
היהודית בקייב.
יוזמי הרעיון הרב משה ראובן אסמן ראש הקהילה היהודית בעיר
והרב הראשי לאוקראינה בשיתוף עם יו"ר הצלה באוקרינה הרב
הלל כהן הרגישו שזה הזמן לאמן ולהקים סניף מקצועי של היחידה
הבינלאומית של זק"א בקייב.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב יחד עם נשיא קרן ישראלייף אלי ביר הרימו
את הכפפה ותוך מספר ימיים ארגנו את כל הנדרש להכשרה חשובה
זו.
הקהילה היהודית בקייב הוכשרה במגוון נושאים למוכנות לאירוע
חרום בקהילה :עזרה ראשונה ,החייאה ,חנק ,פציעות ,מחלות ותפקוד
באירוע רב נפגעים .כמו כן החניכים למדו את עבודת הקודש 'חסד של
אמת' לפי הפרוטוקול שהוציאו ועד רבני זק"א .בנוסף החניכים למדו
את סדר הפעולות באירועי אסון בקהילה והשתתפו במגוון תרחישים
ותרגילי שטח במוסדות הקהילה בעיר.
לסיום בוצע תרגיל רב היקף בשיתוף הקהילות השונות שהראה את
היכולות המבצעיים של החניכים לטפל במספר רב של נפגעים והרוגים
ולדווח לקהילה ולגורמי החרום בצורה מקצועית את המתרחש.
הרב אסמן" :אני השתתפתי באימון ומרגיש שהידע החשוב שהועבר
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יעזור לקהילה היהודית בכל תרחיש .למרות המצב הקשה והמתוח
פה ,זק"א וישראלייף נענו לבקשתנו להעביר את ההכשרה הנדרשת.
הרב הלל כהן" :כראש הצלה אוקראינה ,ההכשרה שידרגה את היכולות
שלנו ואני ביקשתי שנמשיך יחד עם ישראלייף וזק"א לקדם הקמת
'יחידת הצלה' מקצועית עם אופנועים והציוד הנדרש שתהווה שלוחה
של "איחוד הצלה" באוקראינה".
מנכ"ל הקהילה היהודית בקייב יעקב זילברמן" :נפעמתי לראות את
הרצינות של הקהילה והירתמות המתנדבים שהבינו את חשיבות
ההכשרה .כמנכ"ל הקהילה אני מודה ליהודה משי זהב יו"ר זק"א
ולאלי ביר נשיא קרן ישראלייף שהרימו פה אימון מקצועי ומציל חיים
בזמן קצר".
את ההכשרה העבירו דובי מייזל ראש אגף מבצעים הבינלאומי של
ישראלייף יחד עם מתי גולדשטיין ראש אגף היחידות הבינלאומיות
בזק"א.

'זק"א' ו'איחוד הצלה' יוצאים

במסע הסברה
בתלמודי התורה
לא מנפצים
את שמחת הפורים

מסע הסברה לקראת חג הפורים יערך בבתי-ספר ותלמודי
תורה .בשנים עברו טיפלו מתנדבי איחוד הצלה וזק"א בילדים
שנפצעו קשה וזו השנה השביעית בה יוצאים הארגונים במסע
פרסום מלווה בפרסים ,משותף לעיתון בקהילה.
הפרויקט אמור למנוע פציעות האופייניות לפורים :כוויות
מנפצים ,תאונות דרכים שנגרמות בשל צמצום שדה הראייה
בעת עטיית מסיכה ושימת זהירות יתר לנהגים הנוסעים
בפרעות .התלמידים יקבלו הסבר ממתנדב זק"א על הסכנות
הרבות האורבות במהלך החג .מתנדב "איחוד הצלה" ילמד את
הילדים כיצד לנהוג במקרים של פציעה.
בנוסף "סיירת הבטיחות" של מתנדבי 'זק"א' ו'איחוד הצלה',
תעבור בערים החרדיות שלקחו חלק פעיל בפרויקט ויחלקו
מאות פרסים יקירי ערך לילדים שיתפסו שומרים על כללי
הזהירות.

לאחר חג הפורים יתבקשו הילדים לשלוח שובר חתום על ידי
ההורים או המחנך ,שבנם שמר על כללי הבטיחות ולא שיחק
עם נפצים ותתקיים הגרלה בין כל השוברים .הילדים יזכו
במאות מארזי דיסקים מבית גרינטק ואלפי מארזי ממתקים
בחסות ליקלוקים.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב" :ללא ספק אנו רואים ירידה
משמעותית משנה לשנה באסונות בחג הפורים ב"ה מסע
ההסברה מניב פירות ואכן התלמידים מקבלים על עצמם
לשמור על הבטיחות".
יו"ר ארגון "איחוד הצלה" זאב קשש " :מידי שנה אנו משקיעים
בארגון מאמצים כדי לנסות ולהעביר מסר חינוכי שיצמצם את
השימוש בנפצים בקרב ילדי תלמודי התורה ובתי הספר .ברגע
שכולנו נחוש אחריות לעניין ,התופעות הקשות הללו יצטמצמו
באופן ניכר ".
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שבחים רבים לזק"א על
חלקו בהצלחת העצרת
ההיסטורית
כמי שהיו שותפים ולקחו חלק בהפקת מעמד קידוש
השם ההיסטורי בפן המבצעי והלוגיסטי ,הביעו בארגון
זק"א שביעות רצון מרובה מהצלחת האירוע בכל
ההיבטים .שוב הוכיח ארגון זק"א ומתנדביו המסורים
את נסיונם הרב ואת יכולתם להוציא אל הפועל
משימות מורכבות וגדולות גם בזמן מועט ובהתרעה
קצרה בלבד .ארגון זק"א שותף במטה המצומצם
להפקת האירוע ושותף בכל הישיבות לתיאום עם כל
הגורמים הרלוונטיים.
עשרות רבות של מתנדבי זק"א מכל רחבי הארץ עמלו
במשך כמה ימים רצופים מסביב לשעון ,בהפקת
האירוע והצלחתו.
ארגון זק"א לקח על עצמו את כל נושא האבטחה
של האירוע ,גייס מאות סדרנים מתנדבים שפוזרו
ותפסו מיקומים רגישים בתיאום עם משטרת ישראל
לאבטחת האירוע ולשלומם של המשתתפים .עשרות
מתנדבי זק"א אבטחו את הבימה המרכזית של
העצרת ,מעליה נישאו התפילות ,הסליחות ופרקי
התהילים .על אף הדוחק הגדול ,הצליחו המתנדבים
לשמור על סטריליזציה של מיקום הבימה המרכזית.
כמו כן הקים ארגון זק"א בשיתוף 'איחוד הצלה' עשרה
נקודות של איסוף וטיפול בילדים אובדים שאוישו
על ידי עשרות של מתנדבים ,למעלה משישים ילדים
אובדים נאספו וטופלו בנקודות אלו.
ארגון זק"א אף פרס למעלה מעשרים תחנות לחלוקת
מים לציבור המשתתפים הרב ,ביום שרבי וחם.
בתום העצרת ,הרעיפו ראשי ומנהיגי הציבור החרדי
שבחים רבים לארגון זק"א ומתנדביו על חלקם
בהצלחה ההיסטורית .השר לבטחון פנים יצחק
אהרנוביץ כמו מפקד המחוז ניצב יוסי פריינטי ,אמרו
בתום העצרת ליו"ר הארגון יהודה משי זהב" :אנו
נפעמים כל פעם מחדש על היכולת המופלאה שלכם
במבצעים כה מורכבים ,רואים שאתם עושים זאת עם
כל הנשמה".
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בביקור של שר השיכון מר אורי אריאל
במטה זק"א

"אפעל לקדם הקמת בית זק"א"

היום (א') ערך שר השיכון מר אורי אריאל ביקור במטה זק"א ,במהלך
המפגש הציג יו"ר זק"א יהודה משי זהב את פעילות הארגון בארץ
ובעולם .הפעילות היומיומית של השטח על כל יחידותיו ,פריסת
הארגון בארץ ובעולם ,יכולת המענה אף באירועים בקצה העולם,
ואת תוכניות ההיערכות לשעת חירום.
השר שהתרשם מעוצמת הארגון והפעילות הענפה ,אמר" :למרות
שמעשי מתנדבי זק"א אינם צריכים ראיה ,הם ידועים ומפורסמים
לכל ,כמו כל עם ישראל אנו רואים אתכם חלוצים לפני המחנה
באירועי שגרה כבחירום .אבל בכל זאת הופתעתי מהיקף הפעילות
הגדולה ,התרשמתי מאוד מהיכולת המבצעית ואני אשמח באופן
אישי להתנדב ולקחת חלק בפעילות בשטח .ידוע לי שזמן רב אתם
מנהלים מגעים עם עיריית ירושלים בעניין בית קבוע למטה זק"א,
אני פועל נמרצות בכדי שבקרוב תוכלו לקבל את השטח המבוקש".

להיות שותף בעבודת הקודש של מתנדביו ,בשטח שנקבל יוקם
בית הקבע של הארגון ,שם ירוכזו הציוד הרב המפוזר ברחבי הארץ,
ישמש כמקום התכנסות הכשרה והדרכה של המתנדבים ,ויתן לנו
את האפשרות לעבוד ביתר מקצועיות וביתר שאת".
בסיום הביקור העניק יו"ר זק"א לשר השיכון 'תפילה לשלום המדינה'
בתקווה לימים של שקט ושלווה.

תוך כדי הענקת אפוד מתנדב לשר ,אמר יו"ר זק"א יהודה משי זהב:
"אנו שמחים ומודים לשר על הצטרפותו כמתנדב מן השורה לארגון,

צילום מנדי הכטמן
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עשרות בעלי רכב 4X4
הצטרפו למשפחת זק"א
עשרות מתנדבים בעלי רכב  4X4הצטרפו לאחרונה ל'יחידת
הג'יפים' של ארגון זק"א ,וזאת בעקבות ההדים הרבים על פעליה
של 'יחידת הג'יפים' של זק"א בסופת השלג הקשה שפקדה את
ישראל.
כזכור ,בסופת השלג הקשה במשך ימים מסביב לשעון ,פעלה
'יחידת הג'יפים' של ארגון זק"א ללא לאות בתנאים קשים בחילוץ
של מאות אנשים נשים זקנים וטף שהיו תקועים שעות בכבישי
הארץ ,ובסיוע לאלפי איש שהיו זקוקים לעזרה וסיוע בסופה
הקשה ,בהצלת חיים ,הגשת עזרה ראשונה ,העברת יולדות וחולים,
הספקת תרופות ,ואף זכתה על כך בתעודת הוקרה מטעם מפכ"ל
המשטרה .בדברי ברכתו בטכס אמר המפכ"ל רב ניצב יוחנן דנינו:
"לכולם מגיע הערכה ,אבל אם אני צריך לבחור עשרה בולטים
במיוחד ,הרי שיחידת הג'יפים של זק"א היא בהחלט אחת מהן".
לפני כן 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.
בטכס צנוע שהתקיים בליל חמישי במטה זק"א בפתח תקווה
בהשתתפות יו"ר הארגון יהודה משי זהב ,מפקד היחידות המיוחדות
של זק"א חיים אוטמזגין ,קמב"צ זק"א חיים וינגרטן ,הצטרפו
עשרות רבות נוספות של בעלי רכב  4X4ליחידה שנהפכה להיות
יחידת רכבי השטח הגדולה ביותר בישראל ,מעל  300מתנדבים
בעלי רכב שטח פרטי .וזאת מתוך מטרה להיות מוכנים ומופעלים
בשעת חירום ובאירועי שגרה למען הקהילה ,היחידה אשר הוקמה
לפני כ 6-שנים עוסקת בעיקר בסיוע למשטרת ישראל ולמשפחות
נעדרים כתוצאה ממחלה או רקע נפשי ,מתנדבי היחידה לוקחים
חלק במשימות חיפוש ואיתור נעדרים שקיימת סכנה לחייהם
ופועלים בתאי שטח שאינם עבירים לרכב רגיל.
יחידת הג'יפים משמשת זרוע מסייעת אף ל'יחידת הצוללים' וכלי
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השייט – 'ספיר' של זק"א ,בהעברת ציודי צלילה וכלי שייט בחופי
הארץ ובנחלים בהם מתקבלת בקשה לעזרת הצוללים בחיפוש אחר
טובע או נעדר.
מתנדבי היחידה יעברו הכשרות בתחום המוכנות לשעת חירום
ובעת אסון יהוו עתודה מכפילת כוח לגופי החירום במדינת ישראל.
מתנדבי היחידה יודעים לזקוף לזכותם הצלת חייהם של עשרות
נעדרים חולי אלצהיימר ואחרים שנעלמו בתאי שטח בעייתיים
והגעת הג'יפאים אליהם הצילה את חייהם.
חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות של זק"א ציין בסיפוק
את ההתפתחות ,והסביר כי ככל שהיחידה תהיה גדולה ,מאוחדת
ופרוסה ברחבי הארץ כך נוכל לתת מענה מסייע ומהיר ליותר אירועי
חירום במדינת ישראל ,מדובר בקבוצת אנשי איכות אשר בחרו
להקדיש מזמנם וממרצם וכישוריהם המקצועיים למען הקהילה
וארגון זק"א משמש כארגון המפעיל והמאמן של המתנדבים.

פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
הייתכן שבורא עולם רוצה שנקריב את עצמנו או את בננו קורבן ועוד
במקום אחר בתורה כתוב קדש לי כל פטר רחם באדם ובבהמה?....
כוונת הדברים שאדם צריך להקריב מהזמן הפרטי שלו לעבודת ה'
נפש גם אם קשה לו לשנות הרגלים של שינה ,אכילה ,בטלנות הוללות
ח"ו וכו...לכן נאמר לפום צערה אגרא ככל שיותר קשה לאדם כך שכרו
בשמים גדול יותר ובכך נימדדת עבודת ה' לא בכמות המצוות אלא
באיכותם ובמסירות נפש עד גבול קצה יכולתו .ידע לו האדם שעבודת
ה' משולה לרכיבה על אופנים אם קשה לרוכב סימן שהוא בעליה ואם
קל לו לנסוע סימן שהוא בירידה .אדם שעובד את הקב"ה רק מתי
שקל לו אין לו בעבודתו שום מסירות נפש והוא ניקרא חסיד בעל הבית.
ככל שהאדם מבטל רצונו כלפי בורא עולם כך הוא ניקרא עבד יותר
להשם יתברך ובכך ממליך את הקב"ה עליו ברמ"ח אבריו ושס"א גידיו.
לכן חייב כל אדם ללמוד הרבה תורה כדי לשבור את היצר המתעתע
בנו נביט נא לדבריו של המלך שלמה ,בספרו ספר "קהלת" ,לאחר שכל
שאיפות האנשים בעולם הן בתחום הכספי ,והן בתחום השלטוני ,והן
בשאר תחומים של מנעמי עולם ,היו כולם בידו דברי קהלת בן דוד הבל
הבלים אמר קהלת ,הבל הבלים הכל הבל .מה יתרון לאדם בכל עמלו
(הגשמי) שיעמול תחת השמש ,דור הולך ודור בא וכו' .הגדלתי מעשי,
בניתי לי בתים ,נטעתי לי כרמים .עשיתי לי גגות ופרדסים ,ונטעתי בהם
עץ כל פרי .עשיתי לי ברכות מים ,להשקות מהם יער צומח עצים .קניתי
עבדים ושפחות ,ובני בית היה לי ,גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל

שהיו לפני בירושלים .כנסתי לי גם כסף וזהב ,וסגולת מלכים והמדינות.
עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם שידה ושידות .וגדלתי
והוספתי מכל שהיה לפני בירושלים וכו'.וממשיך וזכור את בוראך בימי
בחורותיך (בעודך בחור זכור את בוראך) עד אשר לא יבואו ימי הרעה
והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ (אלו ימי הזקנה) .וכו' .ביום
שיזועו שומרי הבית (אלו הצלעות המגנים על חלל הגוף) והתעוותו
אנשי החיל (אלו השוקיים שנשען כל הגוף עליהם) ובטלו הטוחנות (אלו
השיניים) כי מיעטו (ששיניו מתמעטות לעת הזיקנה) וחשכו הרואות
בארובות (אלו העיניים) וכו' וישוב העפר על הארץ כשהיה (כשם שהיה
שהגוף נברא מן העפר) והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה .הבל
הבלים אמר הקהלת הכל הבל וכו' סוף דבר הכל נשמע ,את האלוהים
ירא ,ואת מצוותיו שמור ,כי זה כל האדם (לוקט מחיים שלאחר החיים).
מדוע נקרא הרי סיני גם הר חורב? משום שמשם יצאה חורבה לעולם.
הכוונה אם חלילה יעזבו בני ישראל את התורה חורבה תהיה להם ,כמו
שראינו בזמן ירידת עם ישראל לגלות ששאלו מהנביאים שהיו בדורם
על מה אבדה הארץ? ולא יכלו לענות ,עד ששאלו מהקב"ה והוא אמר
להם "על עוזבם את תורתי" .ואם נשאל מדוע אומות העולם אינם
עוסקים בתורה ולא מקיימים מצוות ולא נענשים ,התשובה היא כמו
שנאמר "ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה" ורק בשביל עם ישראל ירד
ה' על הר סיני ואמר "אנוכי ה' אלוקיך" ,רק לעם ישראל ולא לאומות
העולם( .אבי ידע).

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

דיני אבלות ולוויה בפורים
א .בשולחן ערוך (יורה דעה סי' ת"א סעי' ז') פסק המחבר שאין
אבלות נוהגת בפורים וז"ל :מת לו מת קודם פורים ,ופגע בו פורים,
אינו מפסיק האבילות ומכל מקום אין אבלות נוהג בו ,לא בי"ד
ולא בט"ו ,אלא דברים שבצינעא נוהג ,וחייב לשלוח מנות .ואף
על פי שאינו מתאבל בהם ,עולים לו ממנין השבעה ,כמו שבת.
אולם באורח חיים (סי' תרצ"ו סעי' ד') סתר עצמו ופסק :כל דברי
אבילות נוהגים בחנוכה ופורים.
ב .וברמ"א שם תמה על הסתירה בדברי המחבר ופסק כי
אין לנהוג אבלות בפורים ,וז"ל :ויש אומרים שאין אבילות נוהג
בפורים ,לא בי"ד ולא בט"ו (הרא"ש ומנהגים) ,וכן נוהגין .ואפילו
אבילות יום ראשון נדחה מפני פורים (ד"ע) אבל דברים שבצנעה,
נוהג .ואע"פ שאין נוהג אבילות בפורים ,עולה לו למנין שבעה ימי
אבילות כמו שבת ,וכן פסק הרב בעצמו בטור י"ד סי' ת"א.
ג .וכן פסק במשנה ברורה (שם ס"ק ב') :וי"א שאין וכו' וכן נוהגין -
אף שהב"ח ועוד אחרונים כתבו שבמקומם היה המנהג להתאבל
אבל כבר כתב בשע"ת בשם כמה אחרונים להקל ושכן פשט
המנהג במדינות אלו.
והגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (ילקוט יוסף אבלות חלק ז' עמ'
רמ"א-ב) תירץ סתירה זו וכתב :יש לומר דמרן השולחן ערוך חזר
בו ביורה דעה ממה שכתב באורח חיים ,ונקטינן כמו שכתב ביורה
דעה [שאין לנהוג אבלות בפורים].
ד .עיקרי הדינים הלכה למעשה:

א .אין מספידים ואין אומרים צידוק הדין.
ב .קורעים קריעה ומברכים ברכת "דיין
האמת".
ג .עושים שורה ,אבל האבלים לא חולצים נעלים.
ד .האבלים ,לאחר הלוויה ,כשמגעים לביתם ,מחליפים את בגד
הקריעה לבגד רגיל.
ה .בעניין הנחת תפילין ,אם הפטירה והקבורה היו ביום הפורים
עצמו ,יש להניח תפילין לאחר הקבורה בלי ברכה (כן פסק הגאון
רבי שריה דביליצקי שליט"א).
ו .עושים סעודת הבראה בבשר ויין.
ז .שני ימי הפורים נחשבים לימי השבעה.
ח .מי שקבר את מתו בין התאריכים ח' באדר ועד י"ד באדר ,ואז
יום הפורים יחול באחד מימי השבעה ,שני ימי הפורים דינם כמו
בשבת -בכל מקום ולאו דווקא במוקפין  -ולכן חלים עליו הדינים
הבאים :אין אבלות בפרהסיא בפורים ולכן האבל לא יושב על
מושב נמוך ,נועל את נעליו ,ולובש בגד רגיל וחייב בכל מצוות
הפורים .אולם דברים שבצנעא נוהג ,ולכן שני ימי הפורים אינם
מבטלים שבעה אבל עולים למנין שבעה.
ט .אין לעלות לבית הקברות השני ימי הפורים ,לא בתום השבעה
ולא בשלושים ולא ביום השנה.
י .כל הדינים הנ"ל נוהגים גם ביום י"ד וגם ביום ט"ו בין בירושלים
ובין בשאר ערי הארץ.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
מפגש הצטרפות מתנדבים חדשים ליחידת הג'יפים

11

ביקור שר השיכון במטה זק"א
צילום  :מנדי הכטמן

קורס זק"א יחב"ל באוקראינה

12

מתנדבי זק"א שפלה השתתפו
בתרגיל אר"ן בנתב" ג

תצוגת יחידת הכלבים
בפני תורמים מבריטני ה
צילום  :בועז בן ארי

13

תאונה עבודה .פועל בניין נהרג מנפילה מגובה
צילום  :אסף ברזינגר

תאונה קטלנית ,סמוך לצומת גולני נהג רכב נהרג בהתנגשות עם אוטובוס
צילום  :אסף ברזינגר

14

תאונה קטלנית ,כביש  90סמוך לורד יריחו נהג נהרג בהתהפכות עצמית

תאונה קטלנית ,כביש  6נהג רכב פרטי נהרג

15

פיצוץ פלילי בפתח תקווה 2 ,הרוגים

תאונה קטלנית ,רוכב קטנוע נהרג בכביש  40בכניסה לרחובות
צילום  :שוקי לרר
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תאונה קטלנית ,נכה על קלנועית נהרג מפגיעת רכבת בצומת רמלה
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ברכות
ואיחולים
ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

אשר ברגמן

הרב אלישע סיטרואן

צוות ירושלים
לנישואי הבן

ראש צוות עיירות
לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

יוסף חיים האוזי

עזריאל שניצר

צוות בית שמש
להולדת הבן

צוות 410
לנישואיו

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

שלמה וייספיש
צוות 410
להולדת הנכדה

18

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

בנימין פורגס

בנימין פורגס

צוות נחל שורק
לרגל הולדת הנכדה

צוות 410
לרגל הולדת הבת

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

גדליה סבינר

רפי מנת

צוות י-ם
לאירוסי בנו

ראש צוות זיכרון
להולדת הבת
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נשיא המדינה מוקיר לברל'ה

מחווה יפה של נשיא המדינה למתנדב זק"א ברל'ה יעקובוביץ’ .פעליו הברוכים
ומסירותו הבלתי רגילה בעבודת הקודש של ברל'ה יעקובוביץ’ נהפכה לשם
דבר .והשמועה הגיעה גם ללשכת נשיא המדינה .לרגל יום ההולדת של ברל'ה
שחל השבוע ,אירח כבוד הנשיא בלשכתו את ברל'ה כדי להודות לו ולהביע את
הוקרתו והערכתו

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
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לקבלת העלון שלחו מייל לzaka@013.net.il :

