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ערב ראש השנה תשע"ה
מעשי החסד ימליצו על אנשי החסד

ידידי ורעי מתנדב זק"א !
בפתחה של ראש השנה בו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון .ועל המדינות
בו ייאמר איזו לשלום ואיזו לרעב ,איזו לשובע ואיזו למות ואיזו לחיים ,בריות בו
ייפקדו להזכירם לחיים או למוות.
עת זו היא גם העת לחשב את חשבונה של השנה היוצאת כדי ללמוד הימנה
לעתיד ולהכין עצמנו כראוי לקראת השנה הממשמשת ובאה.
שוב ושוב יצאו מתנדבי זק"א לפעילות של 'הצלת חיים' ו'חסד של אמת'
באירועים טראגיים "קטנים" או באירועים רבי נפגעים .בשגרה כבחרום בארץ
ובעולם ,אצו רצו מתנדבי זק"א לבושי האפודים הצהובים או הסרבלים הלבנים
להציל כשניתן להציל ולכבד כשנשאר רק לכבד .באלה שלא שפר גורלם ולא
זכו לבוא בשלמות לקבר ישראל .זה הוא המקום והזמן להודות לך על פועלך
המסור ולהביע את הערכתי על מסירותך ונכונותך לפעול ללא ליאות ,בנאמנות
ובמקצועיות ,ביום ובלילה ,בחום ובקור ,בשבתות ובחגים ,בשעות ללא שעות,
במסירות נפש ומתוך הקרבה אישית של בני משפחתך היקרה..
חיילים אנו בחזית שהיא בלתי צפויה ,וככאלה חובה עלינו להיות מוכנים לבאות.
להכין עצמנו לכל צרה שלא תבוא ולקיים את חובת ההשתדלות המוטלת
עלינו לקדם את פני הסכנה .אך אין לנו להתייאש מן הרחמים ואל
לנו להסתלק מהתקווה שבסופו של דבר ,תתגבר מידת החסד
על מידת הדין המתוח עלינו ,ומי אם לא אתם ,אנשי החסד,
המתנדבים היקרים ,אלה שבזכותכם נזכה לשנת החסד.
שנה של רחמים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל .בבחינת
יבואו מעשי חסד וימליצו על אנשי חסד.
בפרוס השנה החדשה הבעל"ט ,אנו תפילה שהשנה המתחדשת,
תהא שנת שלום ושלווה ,שנה שבה לא ישמע עוד קול בכי
ושבר ,שהשנה הקרובה תהיה מלאה בעשייה של זה-קירוב-
אחים ונטולת עשייה של זיהוי-קרבנות-אסון.
בידידות ובהוקרה
שלכם

יהודה משי זהב – יו"ר
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שנה נוספת של עבודת קודש ועשייה מבורכת
נתונים לשנת תשע"ד

הנתונים מדברים בעד עצמם

חסד של אמת
עבודת קודש של "חסד של אמת" ב2,619-
אירועים
הצלת חיים
• 19,422אירועים של הצלת חיים ,איתור וחילוץ
פעילות בינלאומית
•פעילות מסביב לעולם למען כבוד המת
במדינות :ארה"ב ,קנדה ,תאילנד ,רוסיה,
אוקראינה ,טורקמניסטן ,גואטמלה ,צרפת,
גרמניה ,איטליה ,אוסטריה ,שוייץ ,אנגליה,
בלגיה ,ספרד ,צ'ילה ,מצרים ,מכסיקו ,גיניאה
המשוונית ,הונגריה ,רומניה ,ברצלונה ,ירדן,
קענטאן ,קליניגרד ,גאורגיה ,קונגו ועוד.
אירועים בולטים בפעילות הבינלאומית של זק"א
•משלחת חילוץ לאסון הטייפון בפיליפינים
•טיפול בפיגוע בבריסל
•הדרכת הקהילה היהודית לרגל המשבר
באוקראינה
השתתפנו ולקחנו חלק:
•תרגיל הלאומי 'קצוות תבל'
•אימונים ותרגילים משותפים עם חיל הרפואה
בבה"ד 10
•תרגיל הרב לאומי באינדיאנה ארה"ב
מבצעים מיוחדים:
•מבצע 'מלאכים בלבן' ,סופת השלג הקשה
•מבצע 'צוק איתן'

התרחבנו והקמנו יחידות חדשות:
•יחידה לשעת חירום
•יחידת זק"א נוספת ביהודה ושומרון
•יחידת זק"א נוספת במרחב שפלה
•יחידת בני מיעוטים בגליל העליון
•יחידת זק"א צרפת
•יחידת זק"א בלגיה
•יחידת זק"א אוקראינה
•יחידת זק"א ברצלונה
•הכשרה בחילוץ של  80מתנדבים בבה"ד 16
קבלנו והוספנו לאוסף:
•מגן שר הבריאות
•אות יקיר מרכז השלטון המקומי
•אות המופת של השר לשירותי דת
•אות המפכ"ל ליחידת הג'יפים
•אות 'תיקון עולם' של מרכז ליאו בק
•אות המופת של הארגון הבינלאומי 'ליונס'
•
הוקרה:
•השתתפות של כבוד נשיא המדינה בערב
גיבוש של מתנדבי זק"א מחוז דרום והוקרה
על פעלם במבצע 'צוק איתן'
•בסקר שפורסם ב 17.11.13-בידיעות אחרונות
ובערוץ נבחר ארגון זק"א לארגון האהוד ביותר
במדינת ישראל  87%אחרי צה"ל 90%
השקנו וחנכנו:
•בית זק"א ביתר עילית
•בית זק"א אלעד
•בית זק"א רחובות
•אמבולנס חדש לבית שמש
•אמבולנס חדש לגוש דן
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נשיא המדינה:
מדינת ישראל מוקירה את
הפעילות של ארגון זק"א
במבצע 'צוק איתן'
"מדינת ישראל על כל רבדיה מוקירה ומעריכה את פעליו
הברוכים של ארגון זק"א ומתנדביו במבצע צוק איתן" .כך הכריז
נשיא המדינה מר ראובן ריבלין בפני עשרות רבות של מתנדבי
זק"א מחוז דרום שהשתתפו בערב הצדעה שהתקיים ביום
רביעי במושב סגולה שליד קרית גת.

זק"א התבקשו להיות קשובים למערכת הקשר ודרוכים לכל
התפתחות ,בכוננות מתמדת של הזנקה לכל אירוע ואירוע ,לכל
זירה וזירה בכל שעה ,ולסייע לכוחות ההצלה והבטחון .מפקדי
המחוזות והמרחבים בצעו רענון נהלים למצבי חירום אצל כלל
המתנדבים .כמו גם ציוד רב שחולק למיגון המתנדבים.

בערב ההצדעה למתנדבי זק"א השתתפו ראשי הערים
והמועצות בדרום בראשותו של כבוד נשיא המדינה ,שבאו
להודות למתנדבים על הפעילות הנפלאה והמסורה במהלך
מבצע 'צוק איתן'.

כמי שהוכרז על ידי שר הבטחון כ'ארגון עזר לשעת חירום'
עמדו ראשי הארגון בקשר רציף עם כל גורמי החירום וההצלה,
השתתפו בישיבות 'הערכות מצב' ועודכנו בכל רגע נתון על

כבשגרה ,כך גם בעת מבצע 'צוק איתן' ,הוביל ארגון זק"א
פעילות רבת היקף בחזיתות השונות ,מתנדבי זק"א היו ראש
וראשון לכל דבר שבהתנדבות ,אצו ורצו מאירוע לאירוע גם
תחת אש ,במסירות ובחריצות במהלך כל שעות היממה ,נכונים
להתייצב ולעסוק בשליחות הקודש ,בהגשת עזרה ראשונה,
בהצלת חיים ,בטיפול בפצועים ונפגעי הלם ,בכבוד המת,
בעידוד ובעזרה וסיוע לתושבי הדרום וחיילי צה"ל.
מיד עם תחילת מבצע 'צוק איתן' עבר ארגון זק"א לנוהל חירום
יחד עם כל גופי החירום וההצלה במדינת ישראל .מתנדבי
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המצב בשטח.
כמו כן במסגרת פרויקט שנקרא "לב איתן" יצאו בכל יום
עשרות מתנדבים עם אמבולנסים של ארגון זק"א מלאים בכל
טוב לחיילי צה"ל שנלחמו ברצועת עזה .בכל יום בשעות הבוקר
עברו המתנדבים עם האמבולנסים של זק"א בעשרות נקודות
איסוף ברחבי הארץ ובשעות הצהרים נסעו דרומה לחלק
לחיילים .בנוסף חילקו המתנדבים  5,000מארזי הלבשה אישית
ומוצרי היגיינה ,ומאות ערכות לשיפור התנאים בשטח תרומות
של יהודים מחו"ל.
בדבריו בערב ההצדעה אמר הנשיא שעם חידוש הלחימה יעצו
לו גורמים שונים לבטל את האירוע ,אבל אמרתי שאני רואה
חובה לעצמי כנשיא מדינת ישראל לבוא לערב של מתנדבי
זק"א ולהודות להם אישית על פעלם הנפלא והחשוב.
בדברי ברכתו אמר הנשיא" :מדינת ישראל על כל רבדיה
מוקירה ומעריכה את פעליו הברוכים ועבודת הקודש של ארגון
זק"א ומתנדביו בארץ ובעולם.

בשם ראשי הערים והמועצות בדרום ,בירך ראש העיר קרית
גת מר אבירם דהרי ,שאמר" :התודה וההוקרה למתנדבי
זק"א היא לא רק עבור פעלכם הנפלאה במבצע 'צוק איתן',
אלא זה שנים שאנו חבים לעצמנו לבוא ולומר לכם מתנדבי
זק"א תודה רבה על עבודת הקודש ,עזרתכם וסיועכם למדינת
ישראל בכלל ולתושבי הדרום בפרט ,מאז שאני זוכר את עצמי
כראש עיר ,הייתם ראש וראשונים לכל דבר של עזרה וסיוע
למען התושבים" .בסיום ברכתו הכריז ראש העיר על תרומה של
אמבולנס זק"א חדש לטובת מתנדבי זק"א קרית גת.
בסיום הערב הוענקו למפקדי הערים והמרחבים 'תעודות
התנדבות למופת' עבור המסירות ורוח ההתנדבות אשר בעוז
ובתעצומות נפש הובילו את חבריהם מתנדבי זק"א בכוחות
שהם למעלה מן המקום והזמן ,במסירות ובחריצות לפעילות
במהלך כל שעות היממה במבצע 'צוק איתן'.

כתמיד ,גם במבצע 'צוק איתן' הייתם החלוצים לפני המחנה,
ראינו אתכם ראש וראשונים לכל משימה .נכונים להתייצב
ולעסוק בשליחות הקודש ,בהגשת עזרה ראשונה ,בהצלת חיים,
בטיפול בפצועים ונפגעי הלם ,בכבוד המת ,בעידוד בעזרה
ובסיוע לתושבי הדרום ולחיילי צה"ל.
גם בפגישה שלי עם הרמטכ"ל הוא העלה על נס את תרומתם
החשובה של מתנדבי זק"א במבצע 'צוק איתן'.
מסירותכם ורוח המסירות שבכם נהפכה לשם עולם .ארגון
זק"א ומתנדביו הם הדוגמה
הטובה ביותר לשוויון בנטל".
יו"ר הארגון יהודה משי זהב
אמר" :ראויים מתנדבי זק"א
לכל שבח והודיה על פעלם
הרב בשגרה בכלל ובחירום
בפרט .מתנדבי זק"א אצים
ורצים למקומות שמטבע
הדברים אנשים בורחים
משם ,וזה לא מובן מאליו.
ואין תודה חשובה יותר מכך
שכבוד נשיא המדינה בא
אישית להודות למתנדבים
בשם מדינת ישראל ,ועל
כך תודתנו לכבוד נשיא
המדינה".
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פיגוע דריסה במרכז העיר ירושלים ,הולך
רגל כבן  30נהרג ועוד מספר פצועים פונו
לבית החולים .המחבל חוסל במקום .צוות
זק"א ירושלים טיפל בהרוג בזירה ובאיסוף
הממצאים הרבים .בנוסף העביר אמבולנס
זק"א מחוז ירושלים את הנרצח הי"ד למכון
לרפואה משפטית בתל אביב לצורך בדיקה
חיצונית ומשם לאחר המתנה של מספר שעות
חזרה לירושלים לעריכת ההלוויה.
שימי גרוסמן מתנדב זק"א שהיה בקרבת
מקום והגיע מהראשונים לזירת הפיגוע ,אמר
"הייתי בשכונת בית ישראל בסמוך לזירת
הפיגוע ,שמעתי קול של ירי והתחלתי לנסוע
לכיוון תוך כדי קיבלתי דווח ממוקד זק"א על
הפיגוע .כשהגעתי לזירה ישר הבנתי שמדובר
בפיגוע .האוטובוס היה הפוך על הצד .ניגשתי
לנהג לתת לו טיפול הוא היה בהכרה במצב
קל עד בינוני ,עוברי אורח ביקשו ממני לבוא
מספר מטרים מאחורי תחנת האוטובוס שם
הנפגע הראשון מהדריסה היה במצב קשה
מאוד ,אני וצוות רפואי ומתנדבי זק"א נוספים
שהיו בזירה התחלנו החייאה אך לצערי הוא
נפטר במקום".
מאיר הקר קמב"ץ זק"א ירושלים ,אמר
"קיבלתי את הדיווח ממוקד זק"א על הפיגוע,
המראות היו קשים האברך שנדרס היה במצב
אנוש ,צוות זק"א ירושלים טיפלו באיסוף
הממצאים בזירה".
בנצי אוירינג מפקד זק"א ירושלים ,אמר
"סיימנו את הטיפול בזירה ומיד יצאנו עם
גופת הנרצח לכיוון תל אביב למכון לרפואה
משפטית ,חוקר משטרתי וניידת ליוו אותנו.
לאחר תיאום של יו"ר זק"א יהודה משי זהב
עם המשטרה בוצע בנרצח בדיקה חיצונית
בלבד וקיבלנו אישור קבורה .בסביבות השעה
שבע בערב יצאנו לכיון ירושלים בכדי להספיק
לערוך את ההלוויה עוד ערב כמנהג ירושלים".
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גופות הישראלים שנהרגו בתאונת
דרכים בשוויץ הובאו למנוחות לאחר
פעילות יחב"ל זק"א
אירעה תאונת דרכים קטלנית בשוויץ ,מיניבוס שבו נסעו
ישראלים התנגש ברכבת סמוך לוולפנשייסן .שלושה מנוסעי
המיניבוס נהרגו וחמישה נפצעו קשה .הרכבת הייתה בדרכה
ללוצרן ,מפקד היחידה הבינלאומית בזק"א מתי גולדשטיין יצר
קשר עם מתנדבי יחידת זק"א שהיו באזור התאונה ,המתנדבים
העניקו טיפול לנפגעים ועדכנו את המוקד על מצבם של
ההרוגים והפצועים .לאחר כשעה התברר גודל האסון .שלושה
הרוגים ישראלים :סנ"צ אמל חליל ראש ענף חקירות במחוז
הצפוני ,רס"ב עאטף חאג' חוקר בכיר ביחידה המרכזית של
מחוז צפון וחברם לכפר נאסיף באדר ,בן למשפחת שוטרים
מכובדת.
שליח חב"ד בלוצרן הרב חיים דרוקמן ואנשי שגרירות ישראל
בשוייץ כמו גם אנשי 'המחלקה לישראלים' במשרד החוץ היו
בקשר רציף עם מפקד 'היחידה הבינלאומית' של זק"א ופעלו
להעברת הגופות לארץ במהירות האפשרית וסיוע לפצועים
שאושפזו בבית החולים בלוצרן.
במקביל נערכו בישראל בכוחות מתוגברים צוותי זק"א צפון
בכדי לקבל את גופות הנפטרים בנתב"ג ולהעביר אותם לקבורה
באזור מגוריהם.
הרב אנשל פרידמן אשר משמש כרב המחוזי של המשטרה
ומפקד זק"א מחוז צפון ,אמר" :קבלנו את ההודעה המצערת
על התאונה הקטלנית בהם מעורבים אנשי משטרה יקרים
מאוד ,מיד פעלנו ביחד עם משרד החוץ להעברת גופות
ההרוגים לישראל .לאחר יממה שלושה אמבולנסים של זק"א
ליד כבש המטוס וקבלו את ארונות ההרוגים ומשם הועברו
לצפון לעריכת ההלוויות".

צילום :קובי חריטן
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יהודה משי זהב יו"ר זק"א
נבחר לאיש השנה של הארגון
הבינלאומי 'ליונס'
בטכס צנוע שהתקיים בבית 'יד לבנים' ברעננה הוענק תעודת 'איש
השנה והמופת' לשנת  2014של הארגון הבינלאומי 'ליונס' ליו"ר ארגון
זק"א יהודה משי זהב
בנוסף ליו"ר זק"א נבחרו לאנשי המופת של שנת  2014גם מר יוסי אלפי,
מר יעקב בודו  ,גב' צופית גרנט  ,וח"כ עמרם מצנע.
טקס אנשי המופת נערך בסגנון חיים שכאלה ,את יוסי אלפי הפתיע
שלמה בר שביט ,את יעקב בודו הפתיע יענקלה בן סירה ,את צופית
גרנט הפתיע מורתה כשהייתה בת  ,14את עמרם מצנע הפתיעה ידיד
ממיאמי ,ואת יהודה משי-זהב הפתיעה רב טפסר שחר אילון שפיקד
בעבר כמפקד משטרה על הרבה הפגנות בהם השתתף והוביל יהודה
משי זהב בעברו הרחוק.
כיבדו את הטקס בנוכחותם ראש עיריית רעננה מר זאב ביילסקי ,סגנית
ראש העירייה גב' רונית וינטראוב ,ונציב המחוז ליון רמי אפרתי ,מר ריק
קפלן מנכ"ל  IBMשקיבל מגן על תמיכתו בארגון.
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.
בתעודת ההוקרה שהוענקה נאמר" :יהודה משי זהב מנכ"ל זק"א איש
המופת ליונס ישראל  ,2014על שנים של עשייה ,על שנים של השקעה,
הוקרה היא מילה קטנה להערכה כה גדולה .על החתום :רמי אפרתי נציב
ליונס ישראל ,מרים קרופקין יו"ר הוועדה הארצית אנשי השנה והמופת"
בדברים נרגשים הודה יו"ר זק"א יהודה משי זהב לארגון ליונס על הבחירה,
'אני רק עומד בראש הארגון ,אבל שותפים איתי לעבודת הקודש אלפי
חבריי המתנדבים וההוקרה היא להם המתנדבים הפועלים ללא לאות
למען הצלת חיים ומתן כבוד למת בארץ ובעולם .ההכרה וההוקרה
נותנים לנו רוח גבית להמשך עבודת הקודש למען הכלל והפרט'.
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לאחר שבוע של חיפושים
אותר הנעדר ללא רוח חיים
שבוע ימים שמשטרת ישראל ועשרות מתנדבי זק"א בליווי יחידת
הג'יפים ,הטרקטורונים ויחידת הכלבנים .וגופי ההצלה החרדים,
מחפשים אחר הבחור הנעדר אהרן סופר אותרה גופתו ביער ירושלים.
הדיווח הראשוני התקבל בליל שבת ומיד נערכו חיפושים נרחבים על
ידי המשטרה ,עשרות מתנדבי זק"א ומאות מתנדבים אחרים באזור בו
טייל ,כאשר במקביל גם הופעלה כריזה בשכונות החרדיות.
בכל זמן החיפושים המשטרה לא שוללה אף כיוון חקירה בפרשה,
כאשר במהלך הימים של החיפושים תושאלו בני משפחה וחברים,
זאת על מנת לבנות תמונת אופי של הנעדר ,ואף לבדוק אם לא נעשה
מעשה זדוני כלפיו.
לאחר שבוע של חיפושים מתנדבים איתרו את גופתו ביער ירושלים
כמרחק שלוש שעות הליכה מאזור הר הרצל ,הדיווח שהגיע מהשטח
עצר את החיפושים וצוות מז"פ וזק"א ירושלים הוקפצו למקום .לאחר
זיהוי ראשוני נקבע שאכן מדובר בבוחר .המתנדבים הודיעו להוריו לבני
המשפחה.
בן ציון אורינג מפקד זק"א ירושלים ,אמר "בכל יום הגענו לשטח עם
עשרות מתנדבים ומאות בחורי ישיבה שסייעו לנו רבות לסרוק אזורים
גדולים ביער ירושלים .ביחד עם בני המשפחה ,היה מחמם את הלב
לראות תלמידי ישיבה שבתקופת בין הזמנים במקום לנפוש מקדישים
את עצמם לחיפושים בחם הכבד .לצערי ככל שעברו הימים הבאנו
שהסיכוי שהוא עדיין בחיים כבר ירד .ולאחר שבוע מתנדבים מצאו
אותו ללא רוח חיים".
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תעודת הערכה לזק"א על מבצע
החיפושים אחר אהרן סופר ז"ל
בטקס שנערך לקראת השנה החדשה במשטרת ישראל-מרחב
ציון ,העניקו ממ"ר ציון תנ"צ אמנון אלקלעי ,סממ"ר ציון נצ"מ
מוטי לוי ויובל רונן קצין מתנדבים של מרחב ציון תעודת הערכה
למתנדבי 'זק"א' סניף ירושלים על פעלם ומסירותם המיוחדת
במבצע החיפושים אחר הנעדר אהרן סופר ז"ל ,בגיוס של מאות
בחורי ישיבה ,בניהול החיפושים ,ובהבאת ציוד מיוחד .את
התעודה העניקו לבנציון אוירינג מפקד זק"א  -מחוז ירושלים,
ומאיר אקר קמב"צ זק"א – מחוז ירושלים ,במהלך הטקס שיבחו
קציני המשטרה את שיתוף הפעולה המבורך לאורך שנים בין
זק"א למשטרת מרחב ציון בכלל ,ובמבצע חיפושים אחר הנעדר
אהרן סופר ז"ל בפרט.
בתעודת הערכה נאמר:

"תעודת הערכה מוענקת בזה לזק"א ירושלים ,בהוקרה
והערכה על הסיוע בהפעלת הכוח בחיפוש לאיתור
הנעדר אהרון סופר ז"ל .קבלו את הערכתי הרבה על פועלם המקצועי ועל המחויבות למשימה אותם הפגנתם".
ספטמבר 2014
על כך הערכתי – יישר כח !
ממ"ר ציון תנ"צ אמנון אלקלעי
סממ"ר ציון נצ"מ מוטי לוי

דרמה בקריית מלאכי:

דקות לפני הקבורה התברר
שהגופות הוחלפו
ביממה האחרונה נפטרו בעיר שני אנשים – נוח חודדיטוב
ומסעוד מלכה זכרונם לברכה .בעוד הלווייתו של מלכה יצאה
לדרכה במוצאי-שבת ,הלוויה של חודדיטויב נדחתה ליום
ראשון ,עד שבנו יגיע מחו"ל.
ואז התרחשה התקלה :הגפות של שני הנפטרים הוחלפו –
והטעות התגלתה ,בהשגחה פרטית ,זמן קצר לפני שהגופה
הלא נכונה הוטמנה בקברה.
מספר בנו של המנוח" :זה קרה בשעה  22:30בלילה .למרות
השעה המאוחרת התעקשו בבית הכנסת שנתחיל את הלוויה
שם ,כי כולם רצו להוקיר את אבא שלי ,בבית הכנסת שהוא
הקים כשהוא הגיע בשנת  1952לקריית מלאכי" .האמבולנס
הגיע ובבית הכנסת התקיים טקס עם הספדים ושופרות .משם
הלכנו לבית העלמין ,שם היה הטקס של הטהרה.
"ביקשו מהמשפחה להיכנס ,ואחי ביקש לזהות את הפנים
של אבי .הוא ראה אדם עם זקן לבן שהיה דומה לאבי ,בקטע
שפתחו וסגרו לא היה לנו ספק שזה הוא ולא חשבנו שתהיה
החלפה".

אחרי טקס הטהרה ,הם לקחו את הגופה לטקס גדול שעשה
הרב חיים פינטו בבית העלמין" .הוא עשה את הטקס לכמה
צדיקים שקבורים שם ,ובגלל שהיה חבר טוב של אבי הוא ביקש
שנביא את הגופה לשם.
"במהלך הטקס ככל הנראה מישהו עלה על הטעות וראה
שהשם של אבי נמצא במקום הלא נכון .ניגשו ושלפו אותי
משם ,אז שאלו אותי אם אני בטוח שזה אכן אבי".
הבן סיפר בשיחה כי הוא הגיב בצורה נסערת לשאלה ,ולאחר
מכן ניגש לשאול את אחיו – האם הוא בטוח שזו אכן הגופה
של אביו.
"לשמחתנו נהג האמבולנס הכיר את המשפחה והוא התעקש
שנחזיר את הגופה לאמבולנס כדי לבדוק .כנראה הוא ידע את
הכל" ,סיפר הבן" ,כשהסתכלנו לעומק ראינו שזה לא אבא .אם
הטקס לא היה ארוך ,ככל הנראה כבר היינו אחרי הקבורה".
במועצה הדתית בקרית מלאכי אמרו כי הם מנסים כעת לברר
כיצד אירע הדבר כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלוהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם
ושוטריכם כל איש ישראל
לאחר ששמעו ישראל ק’ קללות חסר ב’ ,שנמנו בפרשת כי תבא חוץ
ממ"ט קללות שנמנו בפרשת בחקתי ,נפחדו ופניהם נהפכו לירקון מרוב
פחד .ואמרו מי יכול לעמוד בכל אלו הקללות ,מיד קרא אותם משה והיה
מפייסם בדברים ואמר להם אתם נצבים היום כולכם .לא זו בלבד שלא
תפלו אלא יהיה לכם יציבות וקיום ,שנכנסתם בברית .שכן לא כאומות
העולם עם ישראל .שכן אומות העולם בשעה שבאים עליהם ייסורים הם
מבעטים ואינם מזכירים שמו של הקב"ה ,כמו שנאמר שפוך חמתך על
הגויים אשר לא ידעוך ואשר בשמך לא קראו (תהלים עט) .ואילו ישראל
כשייסורים באים עליהם הם נכנעים .שנאמר כוס ישועות אשא ובשם
ה’ אקרא .היינו כשהקב"ה עושה לי ישועה ואני מרים את הכוס הישועה
אני קורא בשם ה’ ,וגם צרה ויגון אמצא ובשם ה’ אקרא .גם להיפך ח"ו
אם פורענות באות עלי ,אני קורא בשם ה’ ית’ .וכך אמר משה לישראל,
הקללות ,היינו הייסורים ,הם מעמידים אתכם ונותנים לכם קיום .כמו
שנאמר למען נסותך להטיבך באחריתך .וכבר אמרו חז"ל נאמרה ברית
במלח ונאמרה ברית ביסורים ,מה מלח מקיים את הבשר שלא יסריח,
כך הייסורים מקיימים את ישראל .וזהו שאמר להם "אתם" ,רק לכם
יש תקומה ולא לעכו"ם .משל למה הדבר דומה לאבן גדולה שהייתה
מוטלת בתוך הרחוב .וכל מי שהיה רואה עצמו גבור היה בא ומתגושש
עמה .וסופה שהייתה נופלת עליו והורגת אותו והאבן עומדת במקומה.
כך הגויים משעבדים את ישראל והם קיימים לעולם ,שנאמר אשים את

ירושלים אבן מעמסה (זכריה יב) . .ולכן נאמר לשון נצבים ולא עומדים,
כי לשון נצבים מורה על הצבה וקיום ,וזכו ישראל לכך רק עכשיו ,שכן
במעמד הר סיני היו גם הערב רב ,אבל עכשיו לאחר שעברו מ’ שנה ומתו
כולם במגפה ,בתבערה ובמסה ובקברות התאווה ,נשארו ישראל לבדם
והיו להם יציבות וקיום .וזהו שאומר משה לישראל ,אתם נצבים היום
כולכם ,שאין בכם שום ערבוב .ראשיכם שבטיכם וגו’ כל איש ישראל,
כולכם שייכים לישראל .ועוד שתהיו נצבים ומושרשים בארץ .לפי שנאמר
קודם ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את
כל אשר תעשון .ודרשו חז"ל ושמרתם זה לימוד ועשיתם זה מעשה.
ואמרו חז"ל כל שמעשיו מרובים מחכמתו למה הוא דומה לאילן ששורשיו
מרובים וענפיו מועטים שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו
אין מזיזים אותו ממקומו .וזהו שאמר הכתוב אע"פ שנצטוויתם על לימוד
ומעשה ,המעשה גדול שמצווה גוררת מצוה ,ועשיתם אותם למען תשכילו
את כל אשר תעשון ,ואם יהיו מעשיכם מרובים אז תהיו נצבים כאילן
ששורשיו מרובים .ועוד אמר להם משה מתי תזכו להיות נצבים ועומדים,
כשתהיו אגודה אחת .וזהו שנאמר "כולכם" .אם תהיו היום כולכם כאיש
אחד אין אחד יכול לשלוט בכם .וכן מצינו בנביאים שאין ישראל נגאלים
עד שיהיו באגודה אחת ,שנאמר :ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו
יחדו מארץ צפון (מיכה ו) ,שאם יצטרפו יחד יהודה וישראל ולא יהיה
פירוד ביניהם ,אז יזכו לבוא יחדו מארץ צפון,

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

מנהג שהמלווים את המת ממתינים
עד שתעלם המיטה מעיניה
כתב בערוך השולחן יורה דעה סימן שסא :
"הלווית המת היא מצוה גדולה והיא מהמצות שאדם אוכל פירותיהן
בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב כדתנן בריש פיאה וכל הרואה את המת
שפוגע בו ואינו מלווהו עובר משום לועג לרש [ברכות י"ח] ולפחות
ילויהו ד' אמות ואם הלווהו מה שכרו עליו הכתוב אומר מלוה ד' חונן
דל [שם] ובירושלמי שלהי בכורים [פ"ג הל' ג'] אמר ר' יוסי אלין דקיימי
מקמי מיתא לא קיימי אלא מקמי אלין דגמלין ליה חסד וכתב הטור
בשם הרי"ץ גאות דמזה למדנו דאפילו אותם שאינם חייבים ללוות המת
כפי מה שיתבאר מ"מ חייבים לעמוד מפני המת וגם מפני המלוים כיון
שעוסקים במצוה".
א .בספר לקט יושר( ,יורה דעה עמוד ( )88תלמידו של רבי ישראל
איסלין בעל תרומת הדשן)
כתב בשם רבו":וזכורני שכשעשה לוויה למת,עמד עד שאינו יכול לראות
המטה של מת"
ב .בשדי חמד מערכת אבילות (אות קצא) כתב":מה שנוהגים שהמלווים
המת ד' אמות ,ממתינים עד כדי שיתעלם מן העין,לא ידעתי הטעם וגם
לא ראיתי שנזכר מנהג זה בספרי הפוסקים ז"ל ואולי עושים כן מפני
כבוד המת כדקי"ל בסימן רמ"ד סעיף ב' לענין קימה בפני תלמיד חכם
עד שיעבור מכנגד פניו"
ג .בגשר החיים (עמוד קלא)הוסיף שיש להמתין עד שיעלם אחרון
המלווים ולא די בכך שתעלם מטת המת  ":נוהגים שהחוזרים מהלוויה
באמצע הדרך מחכים עד שהנושאים והמלווים נכסים מראית עיניהם ,

משני טעמים.
חדא,דכל זמן שרואה את הלוויה הרי הוא
בכלל "הרואה את המת וכו'" שאף שכבר קיים בו מצות הלויה,אכתי
דומה הוא לזה שאינו חייב ללוותו ,שעל כל פנים צריך לעמוד בפני
גומלי חסד עם המת.
שנית  ,מסתבר שנתנו לגומלי חסד אלה דין כבוד רבו שצריכין לעמוד
גם בפניהם עד שיתעלמו מהעין  ,דהא אמרו לכבדם יותר מכבוד רבו,
דבפניהם עומדין אפילו בעלי אומניות ,מה שלא אמרינן כן בפני רבו"
ד .בשו"ת יביע אומר (חלק ד  -יורה דעה סימן לה) פסק
מה שנוהגים שהמלווים את הנפטר ד' אמות או יותר ,וברצונם לשוב
לביתם ,ממתינים עד שתעלם המטה של המת מן העין .נראה שנהגו
כן על פי מה שכתב החזקוני סוף פרשת שופטים ,ועינינו לא ראו ,מכאן
למלוה את חבירו שצריך לעמוד במקומו עד שיתעלם מעיניו ע"כ .והובא
גם כן באליה רבה (סי' קי ס"ק טו) .ע"ש .וסיים שם .":ולפי האמור יש
סמוכין למנהג .ויש להזהר בזה".
ה .בספר נטעי גבריאל (אבלות עמוד רס"ח) כתב " :המלווים את המת
ארבע אמות ,המנהג הוא שממתינים עד שתתעלם המטה של המת
מן העין" ולא הזכיר בדבריו שיש להמתין עד שיעלם אחרון המלווים
כדברי גשר החיים.
להלכה:
לכתחילה ראוי לחוש לדעת גשר החיים ולהמתין עד שיעלם אחרון
המלווים מן העין .וכן הוא המנהג.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
ערב גיבוש למתנדבי זק"א בבריכת שריגים
צילום  :אשר ועג

13

הרמת כוסית למתנדבי זק"א מחוז ש"י

מתנדב זק"א ישראל ליכטנשטיין נבחר ליקיר העיר כרמיאל

14

טקס הוקרה ליו"ר זק"א מארגון ה'ליונס' בישראל

ערב הוקרה למתנדבי זק"א שפעלו במבצע "צוק איתן"
צילום  :יחזקאל איטקין

15

נפילה מגובה בפתח תקווה

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג בהוד השרון

נפילה מגובה אשדו ד
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חיפושים ביער ירושלים אחר הנעדר
אהרן סופר ז"ל

אישה נשרפה למוות בפתח תקוו ה
צילום  :שוקי לרר

17

העברת גופות השוטרים שנהרגו בתאונה בשוויץ
צילום  :קובי חריטן

18

אברך חרדי נהרג בפיגוע דריסה בירושלים
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ברכות
ואיחולים

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

יוחנן ויס
צוות שרון
לרגל הולדת הבן

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

יניב עזריאל
צוות ק.מלאכי
לנישואי בתו

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

שוקי בקר
צוות ירושלים
להולדת הבת

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

שמוליק הרץ
ראש צוות חיפה
להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
למתנדב

הרב משה
דיקשטיין

שלמה זילברשלג
צוות צפון להולדת הנכדות
התאומות

ראש צוות באר שבע
להולדת הנכד
ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ירון דניאל
צוות נתיבות לרגל כניסת
בנו בעול המצוות
ברכת מזל טוב
חמה ולבבית
לקמב"ץ לכיש

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

חיים בלך
צוות ירושלים
להולדת הבן

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

עופר וקנין

יוסי לנדאו

צוות דימונה
לרגל נישואי בנו

להולדת הנכדה

זר תודות

לתורמים היקרים שסייעו רבות לפעילות
המתנדבים במסגרת צוק איתן

מר דוד בן נני
אסטנה קזחסטן

מר אפרים בנימינוף
מוסקבה
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הוקרה על פעילות המתנדבים

ח"כ איילת שקד ביקרה במטה ארגון זק"א לקראת השנה החדשה

מערכת
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

מברכת את מפקדי
ומתנדבי זק"א בארץ ובעולם
בברכת
תהה שנת ערבות הדדית
שלכם

מוטי בוקצ'ין
דובר הארגון

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