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נרצחו ללא רחמים אך
ורק מכיוון שהם יהודים
מתנדבי זק"א טיפלו בזירת הפיגוע
ארגון הגג של הקהילות היהודיות בצרפת ,קרי"ף,
פרסם אתמול את שמות ארבעת ההרוגים
שנהרגו במצור על המרכול היהודי "היפר כשר"
בשכונת ואנסן שבפריז .ההרוגים הם יואב חטאב,
בן  ,21פיליפ ברהאם ,בן  ,40יוהאן כהן ,בן ,22
ופרנסואה-מישל סעדה ,בן " .60הקרי"ף ויהודי
צרפת משתתפים בכאבם העצום של משפחות
הקורבנות" ,נמסר .כמו כן ,צוין כי הודעה נמסרה
למשפחותיהם.
בהודעת הקרי"ף נאמר" :האזרחים הצרפתיים
האלה נרצחו בדם קר וללא רחמים ,רק מכיוון שהיו
יהודים .חייהם ,כמו חייהם של העיתונאים ב'שרלי
הבדו' ,נקטעו על ידי ג'יהאדיסטים ,המוזנים בשנאה
ובאנטישמיות .אף טרוריסט ,ושום מעשה אלימות
אנטישמי לא ימנע מהיהודים להמשיך בחייהם.
הם ימשיכו ללכת לבתי הכנסת ולבתי הספר ,לבתי
העסק ולמוסדות הקהילה .פנאטיות לא תגרום
ליהודים לוותר על קיום דתם באופן חופשי".
צוות מתנדבים של זק"א מישראל יצאו לצרפת ,שם

חברו למתנדבי זק"א פריז בפיקודו של הרב צמח
(סרג') בן נעים .מתנדבי זק"א עסקו מספר שעות
באיסוף הממצאים בזירת האירוע במרכול הכשר,
וכן טיפלו בגופות הנרצחים ובהכנתם להטסה
לקבורה בישראל.
מספר מתנדב זק"א פריז אברהם וינברג" :נכנסנו
צוות מתנדבי זק"א אני ,הרב צמח בן נעים ,והרב
מנחם פרץ ,הזירה היתה קשה מאד ,מה שבלט מיד
כשנכסנו זה היה המראה כאילו שהזמן קפא מלכת,
עגלות סופר מלאות במצרכי שבת ,שמחכים רק
לקופאיות שיבואו לעשות חשבון ולשלם ,משלוחים
מוכנים למשלוח הביתה ומתחת שלוליות ענק של
דם הנרצחים".
בבדיקה מעמיקה של משלחת זק"א ונשיא החברה
קדישא בצרפת הוברר שבפיגוע שאירע שבוע שעבר
במערכת העיתון הצרפתי היו  3יהודים שנרצחו
הי"ד ולא כפי שחשבו בהתחלה שנהרג יהודי אחד.
מתנדבי זק"א ואנשי חברה קדישא בפריז יפעלו
בעבודת מלאכת הקודש במכון לרפואה משפטית
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בפריז בכדי להכין את הגופות
להעבירם לקבורה בישראל.
מתי גולדשטיין ראש משלחת
זק"א ,אמר" :לאחר פעילות
מורכבת של יו"ר זק"א יהודה
משי זהב ,משרד החוץ וראשי
הקהילה היהודית בפריז
הצלחנו לקבל אישור מהתובע
הכללי של צרפת להיכנס לזירה
הפיגוע ולאסוף את הממצאים.
נכנסנו למרכול בשעת ערב
מאוחרת תחת אבטחה של
משטרת צרפת ופעלנו לאיסוף
כל הממצאים בזירת הפיגוע.
מתנדבי זק"א פריז שרק לפני
שנה עברו הכשרה ביוזמת דר'
יואל מרגי נשיא הקונסיסטואר
וראשי ח"ק צרפת סייעו לנו
רבות בשטח למרות הכאב
וההיכרות שלהם עם הנרצחים
הי"ד".
הרב צמח (סרג') בן נעים מפקד
זק"א פריז ונשיא הח"ק צרפת,
אמר" :מדובר בפיגוע קשה מאוד בצרפת ובפרט
בקהילה היהודית ,בהתחלה המשטרה בצרפת
לא הבינו מדוע חשוב לנו להיכנס לזירה ולאסוף
את הממצאים של הנרצחים הי"ד ולהביאם
לקבר ישראל ,אבל אחרי שהסברנו להם את
החשיבות היהודית שבכך קבלנו את האישור .מה

שריגש אותי זה כשהגענו לזירת הפיגוע במרכול,
עמדו בחוץ מאות מיהודי צרפת ,ביניהם גם
אנשים חילוניים שאין להם שום קשר לדת,
כשראו את צוות מתנדבי זק"א נכנסים למרכול
לעבודת הקודש ,הם מחו לנו כפיים ,כשהם ראו
את הנקודה היהודית האמיתית ,יהודים שעושים
'חסד של אמת' עם דם אחיהם שנשפך כמים".
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הסערה נעצרה
לצורך כבוד המת
יהודי גלמוד שנפטר לפני כחצי שנה ,ועקב חוסר בפרטי זיהוי נקבר בבית עלמין של נוצרים במרכז הארץ .לפני כחודש
התחילו כמה מבני המשפחה הגרים בחו"ל לחלום חלומות מוזרים ומפחידים כשבכל חלום וחלום מופיע שוב ושוב המנוח
מישראל .בהתחלה הם התעלמו מכך ,בהנחה
שחלומות שוא ידברו .אבל כאשר התופעה חזרה
על עצמה שוב ושוב .הבינו שיש דברים בגו .כשבני
המשפחה התחילו לברר ,התברר שבן משפחתם
נפטר ונקבר בבית העלמין הלא יהודי.
שלשום פנתה המשפחה לארגון זק"א בתחנונים
שיוציאו את יקירם מבית העלמין הנוצרי
ולהעבירו למנוחת עולמים בקבר ישראל .בסיור
מקדים שעשו מתנדבי זק"א בבית העלמין,
נדהמו לראות שהמנוח נקבר בין קברים עטורי
'צלבים' .מתנדבי זק"א נערכו לקראת מבצע
הוצאת והעברת המנוח .אולם בדיוק נפלו הם
ביום סערת מזג האוויר הקשה.
אחרי שהתייעצו עם יו"ר ועד רבני זק"א הרב
יעקב רוז'ה ,הורה הרב שחייבים לעשות הכל כדי
לפנות את המנוח מבית העלמין הנוצרי אפילו במזג אוויר קשה וסוער.
צוות מתנדבי זק"א בפיקודו של ברל'ה יעקובוביץ מצוידים בציוד מיוחד הגיעו הבוקר לבית העלמין הנוצרי כשמזג האוויר
הסוער ,הרוחות העזות וגשמי הזעף מכים בפניהם .אולם איך שהתחילו בעבודת החפירה ,כאילו בפקודה הכל עמד מלכת.
ארובות השמים נסגרו ,ובמשך כשעתיים בו הם עמלו על הוצאת המנוח ,לא ירד אפילו טיפה אחת של גשם .רק עם סיום
העבודה ודקה לאחר שהכניסו את המנוח לאמבולנס של זק"א ,שוב נפתחו ארובות השמים בגשמים עזים וברוחות סוערות.
המנוח הועבר לקבורה בבית העלמין ברמלה בקבר ישראל כדת וכדין במניין של מתנדבי זק"א למנוחת עולמים.
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מבצע "מלאכים בלבן"
של ארגון זק"א
היערכות שיא של ארגון זק"א • מוקד החירום 1220
תוגבר ופעל מסביב לשעון
למעלה ממאה ג'יפאים גויסו לטובת המבצע
תחת הכותרת 'מבצע מלאכים בלבן' עברו בארגון זק"א יחד עם כל גופי החירום וההצלה לנוהל חירום .כוננות
הזנקה לכל אירוע ואירוע ,לכל זירה וזירה בכל שעה ,ולסייע לכוחות ההצלה והביטחון .מפקדי המחוזות והמרחבים
בצעו רענון נהלים למצבי חירום אצל כלל המתנדבים.
ההיערכות במטה החירום של זק"א נכנסה לשיא יממה לפני תחילת השלג .רכבי שטח של הארגון הפזורים בכל
ששת המחוזות בארץ הועברו לצפון ולירושלים ,למעלה ממאה ג'יפים של יחידת  4X4של זק"א גויסו לטובת
המבצע ,כמו גם עשרות רבות של מתנדבי זק"א מצוידים ברכבי שטח ובטרקטורונים היו מוכנים לפעול מסביב
לשעון בסופת השלג .מתנדבים של הארגון קיבלו שרשרות שלג מיוחדות בכדי שיוכלו לנוע בשלג .כמו גם ציוד
מיוחד להגנת המתנדבים מפני הקור והשלג .מוקד החירום המתוגבר של זק"א במספר המקוצר  1220פעל מסביב
לשעון .כמו כן ישבו נציגים של זק"א בחמ"לים של עירית ירושלים ומשטרת ישראל.
בארגון זק"א הפנימו את הלקחים מסופת השלג הקשה
בשנה שעברה .בתיאום עם משטרת ישראל ארגון זק"א
מתמקד במצבי חירום מיוחדים ובמקרים קשים של חילוץ
והצלה .בתיאום עם אג"מ של אגף התנועה של משטרת
ישראל צוידו רכבי ה 4X4-של זק"א באישורי מעבר מיוחדים
כדי לנוע גם בצירים חסומים ,וגם זאת כלקח מהסופה בשנה
שעברה.
מוקד זק"א עמד בקשר רציף מול מוקד החירום של עירית
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תאונה קטלנית
בעין הסערה
בשעה  13:30התקבל דווח במוקד זק"א על תאונה קשה בין אוטובוס לרכב פרטי
בכביש  375באזור צור הדסה ,כתוצאה מכך נהרג צעיר כבן  13ונפצעו  2קשה,
צוותי זק"א יצאו מביתר עלית ברכבים ייעודיים לשלג ובטרקטורונים כדי לטפל
באירוע.
ראובן ראובן מתנדב זק"א בית"ר עילית" :הגעתי למקום בטרקטורון ייעודי של
זק"א ,מזג האוויר בדרך היה קשה .עקב השלג והקרח שעל הכביש שהקשו על
עבודות הטיפול בתאונה .התאונה קרתה עקב כך שהרכב הפרטי נתקע בצד
הדרך ,ונוסעי הרכב יצאו כדי לעצור רכב שיעזור להם ,כשהגיע האוטובוס הנהג
שהופתע מהאנשים על הכביש ,בלם בפתאומיות והחליק לתוכם ,כתוצאה מכך
נהרג בחור כבן  13מבית"ר עילית ונפצעו עוד שלושה ,במזל האוטובוס היה ריק
מנוסעים".
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יחידת הג'יפים של זק"א במסע
לילדים מיוחדים
יחידת הג'יפים של זק"א שזכתה
לסיקור נרחב בפעילותה בשנה
שעברה בעקבות סערת השלג
בירושלים ,חגגה גם השנה את מסע
הגיבוש המסורתי  -מסע 'גיבורים
בעקבות המכבים' בשיתוף ארגון
'חברים לרפואה' העוסק בסיוע וטיפול
בילדים מיוחדים.

חנוכה 2014
מסע יחידת הג'יפים של זק"א למען חברים לרפואה

המסע ,הנערך זו שנה השביעית מהווה
יום גיבוש למתנדבי היחידה המונה
כיום מעל  370ג'יפאים מתנדבים מכל
רחבי הארץ ומהווה כיחידת הג'יפים
הגדולה בישראל.
המתנדבים הנפגשים במשך כל ימות השנה במשימות של
חיפוש ואיתור נעדרים ובמשימות ביטחון שונות ,מקבלים
את האפשרות וההזדמנות להיפגש בנסיבות של נתינה
מתוך שמחה לילדים מיוחדים המצטרפים למסע.
את המסע החלו קרוב למאה ג'יפים שהתכנסו ברחבת

מחסני החירום של עיריית פתח
תקווה בדרכם למנהרות רכבת
ישראל החדשות שהוכשרו
ונפתחו באופן מיוחד עבור
המסע ,לראשונה הוארה
המנהרה הארוכה (כ 4-ק"מ)
באור רכבי המתנדבים ובעיקר
באור הבוקע מעיני הילדים שזו
להם חוויה שנתית ייחודית.

משם המשיך המסע אל השטח
בין הרים וסלעים כשברקע עדרי
בקר במרעה ונוף עוצר נשימה
של עמק איילון והרי ירושלים עד לסיומו בחוות עמק איילון,
שם נערכה מסיבה והדלקת נר חנוכה בהשתתפות ילד
הפלא זוכה התוכנית ביה"ס למוזיקה עילי אבידני ומופע
קסמים מרתק.
מהנהלת מנהרות הרכבת נמסר כי הרעיון לקחת חלק
במסע הגיבורים דרך מנהרות הרכבת המסמלת את
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יו"ר ז

ק"א מדליק נר ראשון של חנוכה

חנוכה 2014
מסע יחידת הג'יפים של זק"א למען חברים לרפואה

מר איציק ברוורמן ר"ע

פתח תקווה מקבל אות הוקרה

בהוצאות הנסיעה מכיסם והכל במטרה אחת של לעשות
טוב למישהו אחר ,אין ספק שדווקא בימים אלו שלפני
בחירות בהם יש נטייה לחשוב שרב המפריד על המחבר,
הרי שמסע שכזה יכול להוות מדד אמיתי לרוחם ואיכותם
של המתנדבים".

הקדמה וההתפתחות של מדינת ישראל ,את החציבה באבן
בדרך אל המטרה ,עורר בהם התרגשות והתגייסות מהירה
ע"מ לאפשר את החוויה הייחודית לילדים ולמתנדבים.
ההתרגשות ברגע האמת כשמול עינך עשרות ג'יפים
ועליהם ילדים מיוחדים שמחים ומתלהבים היא עצומה
ומחזקת ואנו שמחים להיות חלק ממעשה חשוב שכזה.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :מדהים לראות עשרות
מתנדבים מכל גווני הקשת תורמים יום עבודה ,משקיעים

שלומי ,ילד מיוחד המשתתף זו השנה השלישית במסע
מתאר" :יש הרבה אנשים טובים שעוזרים לנו בהתמודדות
היומית ומעודדים אותנו ,אבל במסע השנתי עם זק"א
אנחנו פוגשים מתנדבים שמספרים לנו על משימות
שהשתתפו בהם וחוויות שעברו במסגרת זק"א ,וזה נותן
לנו כבוד גדול לטייל איתם ולהמשיך לשמור איתם על קשר
במשך כל השנה ,אני נוסע עם אותו המתנדב כבר שנה
שלישית כל שנה אני מחכה בכניסה לנקודת הכינוס כדי
לפגוש את ג'רי המתנדב ,אני לא מתקשר אליו כי אני יודע
שאם אתקשר הוא יבוא בכל מחיר אפילו אם הוא לא יכול,
אני פשוט מחכה לו בכניסה ומתפלל שגם השנה הוא יגיע".
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'יחידת הצוללים' של
זק"א מתרחבת
'יחידת הצוללים' של זק"א שהוקמה בשנת  2003הפכה להיות
מהיחידות המובילות בישראל בתחום צלילות חיפוש וסריקה
בתנאי שטח קשים.
אמש ( )30.11.14קיבלו  12מתנדבים נוספים את הסמכתם
לשמש כצוללי חיפוש והצלה בחירום מאת ארגון הצלילה
האמריקאי  ERDIובכך מפעילה יחידת הצוללים של זק"א
צוות 'חוד חנית' של  25צוללים בכירים.
ההסמכה סיכמה תקופה של שנת הכשרה מופרכת
ומקצועית שכללה צלילות אימון בתוואי שטח מגוונים
וייחודיים תוך תרגול טכניקות חיפוש וחילוץ בתנאים קשים.
כמו"כ עברו המתנדבים הכשרה בשימוש במסכות פנים
מלאות המשלבות מערכת קשר תת ימי ושימוש בסקוטרים
המשמשים את מתנדבי היחידה במשימותיהם.
פליקס לוטן  -מדריך הקורס ,המלווה את 'יחידת הצוללים'
של זק"א מאז הקמתה ,ציין בסיפוק את הרגעים בהם הוא
שותף להסמכת צוותי חילוץ מקצועיים שאין רבים כמותם
בארץ אשר הוכיחו רצינות ומקצועיות במשימות חילוץ
רבות ומגוונות ,באירועים שהתרחשו בשנים האחרונות
במתארי מים שונים בישראל.
יהודה משי זהב  -יו"ר ארגון זק"א ציין בסיפוק את
ההתרחבות של משפחת זק"א הן בהיבט של צירוף
אנשי מקצוע ובעלי מוטיבציה בתחום החילוץ התת ימי,
והן במרקם המתנדבים המגוון המוכיח כי כשיש מטרה
חיובית ניתן לשלב בה את כל מרקמי החברה בישראל
ללא הבדלי דת.
'יחידת הצוללים' של זק"א בפיקודו של חיים אוטמזגין
מורכבת ממאות צוללים בפריסה ארצית ,בעלי הסמכה
גבוהה בדרגות שונות ,המצוידים בציוד צלילה לתגובה
מידית ,בחיפוש אחר יורדי ים שנקלעו למצוקה .במהלך
השנה מוקפצים המתנדבים לעשרות אירועי נעדרים.
הרעיון להקמת היחידה והיוזמה נבעו מהצורך החיוני אליו
נחשפו מפקדי יחידת איתור נעדרים של זק"א .במהלך
החיפושים אחר עו"ד משה קניאל שטבע בים בתל אביב
בשנת  ,2005מאות מתנדבים סרקו רגלית את החופים
כאשר מעליהם חגו כלי טייס זעירים ומסוקים ,אך למעמקי
הים לא הצליחו המתנדבים להגיע בשל היעדר אנשי
מקצוע מיומנים .בזק"א מהרו להסיק מסקנות ובמלאות
 30יום למציאת גופתו של עו"ד משה קניאל הוקמה על

שמו ולזכרו 'יחידת הצוללים' של זק"א .על מתנדבי היחידה
נמנים :בוגרי שייטת ,רופאים ,עורכי דין ואנשי כלכלה שציינו את
הזכות שנפלה בחלקם להימנות על מתנדבי זק"א .בכך משלים
ארגון זק"א עוד אבן בפסיפס העשייה למען הקהילה ובמערך
כוחות ההצלה בישראל.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

הירא את דבר ה’ מעבדי פרעה הניס וגו’ ואשר לא שם לבו אל דבר
ה’ ויעזוב וגו’ (וארא ט ,כ-כא)
התורה מכנה את המצרים בתואר "הירא את דבר ה’" .אם נתבונן ביראתם
של המצרים נראה כי היא טבעית והגיונית לאחר כמה מכות שקיבלו
מהקב"ה ואחר שראו שאזהרותיו של משה כלפי העלול לקרות אותם אכן
מתגשמות ,הבינו שכדאי ליזהר מפני מכת הברד .שש המכות הראשונות
הוכיחו להם שהדברים אינם מתרחשים מאליהם ,אלא יש יד מכוונת
וכאשר מגיעה מכת ברד הם חוששים לחייהם ונמלטים .בספר "דעת
תורה" לגאון רבי ירוחם ליבוביץ' ממיר זצ"ל ,מבואר אודות מידת יראתם
של המצרים אשר או ולקחו מוסר ,לפי שראו את יד ה’ וההשגחה העליונה
במתרחש איתם ,הם יודעים שמכה נוספת אמורה להגיע אליהם ולכן הם
יראים וחוששים .ואת מי הם יראים? את ה’.
ומה נענה ,אנו רואים צרה רודפת צרה ואין אנו מקשרים מה קורה איתנו,
אלא מתייחסים לכל אירוע בתור "מקרה" .וכבר עמד והתפלא רבי ישראל
סלנט על עניין יראת השמים שבאדם ,ותמה במשלו הידוע ,שאם ימצא
אדם כוס של מים ,ורבים מן האנשים יאמרו לו שהמים זכים ובריאים
ואיש אחד יתרה בו ויזהירו שבכוס המים יש סם מוות ,תיכף יחדל האדם
מלגעת בכוס ,למרות שרבים מן האנשים אומרים היפך הדברים .ואף אם
יבטיחו לו שהם שתו מן המים ,בכל זאת החשש יקנן בו ,ולמה לו להיכנס
לסכנת ספק חיים ספק מיתה .מסיק מכך ר’ ישראל מסלנט :איך האדם
הולך בעולמו בריא ובטוח ,אינו חושש ,אינו ירא ואינו דואג על אחריותו.

והרי ישנם אנשים המתרים בו ואמרים לו כי לעתיד ענוש ייענש ורע ומר
יהיה לו על עוברו פי ה’ .ואפילו אם הדברים אינם ברורים לו במאה אחוז,
אפילו בחמישים אחוז ,ואפילו בעשרה אחוזים ,אומרים לו שרע ומר תהיה
אחריתו והמוכיחים אותו ,אינם סתם אנשים ,כי אם צדיקים ויראי ה’ ,מ"מ
הוא נותר בשלו ועובר על עבירות חמורות ,ואינו מרגיש שהוא שותה מסם
המוות .המצרים חששו לחייהם בעולם הזה ,הזהירו אותם מפני העלול
לקרות .ומיד אחזתם חיל ורעדה .והכתוב מזכירם במילים "הירא את דבר
ה’" – דבר המורה על יראת שמים שהייתה בהם .יראת שמים צריכה לבוא
מתוך התבוננות במתרחש סביב .לצערנו ,רבים מן האנשים "מסתכלים"
אך לא רואים".
וכבר כתב הרמב"ם (הלכות תענית פ"א הלכה א) :כל דבר שיצר לכם כאן:
בצורת ,ודבר ,וכו’ ,ידעו הכול שבגלל מעשיהם הרעי הורע לכם וכו’ ,אבל
אם לא יזעקו ולא ירעו אלא יאמרו ’דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,זאת
דרך אכזרית" .ולכן חובת ישראל ,כשיארע להם דבר חריג ,לא יחסו לכך
מקריות וטבעיות וכפי שמובא בגמרא ברכות ,כשהחמיצו חביותיו של רב
הונא הלך לשאול לחכמים בעבור איזה חטא נגרם לו ההפסד .רב הונא לא
חיפש את הסיבה להחמצת היין בביתו בטמפרטורה שאינה נכונה ,אלא
הבין כי בהחמצת היין וההפסד ,יש יד מכוונת .וכי הקב"ה חפץ שישים אל
ליבו את הדבר וכך גם צריכים אנו להתייחס לכל דבר הקורה איתנו.

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

איסור קבורת יהודי בבית קברות של גוים
א .במסכת גיטין (דף ס"א ע"א) איתא :וקוברין מתי נכרים
עם מתי ישראל מפני דרכי שלום .ופירש שם רש"י :לא
בקברי ישראל ,אלא מתעסקין בהם אם מצאום הרוגים עם
ישראל .וכן כתב הר"ן (שם) :ומכל מקום לא שיהיו קוברים
אותן אצל ישראל דהא אין קוברין רשע אצל צדיק ,אלא
לומר שמתעסקין עמהם ,עכ"ל.
ב .ובחידושי הריטב"א (שם) כתב" :והא דאמרינן וקוברין מתי
גוים עם מתי ישראל ,לאו בקברות ישראל חס ושלום ,אלא
להתעסק בהן מפני דרכי שלום כשם שמתעסקים במתי
ישראל" .וכן פסק הבית יוסף בטור יו"ד סימן שס"ז.
ג .בספר שו"ת מלמד להועיל (חיו"ד סי' קכ"ז) שהשיב
לקהלה אחת להפרד בענין קברות מחברה שמקברין בני
נכריות בבית הקברות של ישראל ולקנות בית קברות מיוחד.
וכותב שם ",דהגם דזה דבר ידוע שאין קוברין נכרי אצל
ישראל ,דהא בכל תפוצות ישראל מעולם הי' להם לבני
ישראל בית קברות מיוחד ,והוא דבר פשוט וא"צ לראיה"
ועוד שם" :דבר פשוט שאין בו ספק לכל הפוסקים שאין
קוברים נכרים בבית קברות של ישראל ,והחברה שעושין זה,
עושין עוון פלילי וגוזלים מהחיים ומהמתים".
ד .בשו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן לו :
"באסור לקבור מתי עכו"ם בבית קברות ישראל.....

...דבר ברור ופשוט הוא שאין להרשות
בשום פנים קבורת עכו"ם בבית
קברות יהודי ,ואין לשנות כלל ועיקר מהמקובל והנהוג בזה
מדור דור ,ואשר יסודו מהררי קודש"
ה .בשו"ת יביע אומר (חלק ז  -יו"ד סימן ל) :
בדבר השערוריה שקברו אשה נוצריה בבית עלמין היהודי
שבעיר ראשון לציון ,וזאת על פי רמאות אנשי משפחתה
שהטעו את החברה קדישא והחזיקוה כיהודיה ,וכשנודע
הדבר לאנשי החברה קדישא ,בקשו להוציא את גופתה
מהקבר שבו נטמנה על מנת לקוברה בבית קברות הנוצריים.,
ונשאלה השאלה האם נכון שקרובי הנפטרים הקבורים ליד
קבר הנוצריה ,יפנו אותם משם לקוברם בתוך עמם ,או יש
לאסור משום ניוול או חרדת הדין?
ובסוף התשובה כתב :
......סוף דבר הכל נשמע שמצוה לעודד את קרובי הנפטרים
הקבורים בתוך ארבע אמות של קבר הנוצריה לפנות אותם
משם לכבודם ,שלא ישכנו אצל טומאה רצוצה זו .וימצאו
מנוחתם כבוד בקבורתם הרחק מקבר הנכריה .וע' בשו"ת
בית שערים (חיו"ד סי' תל) .והנלע"ד כתבתי".
ולכן  ,יפה עשו אנשי קודש מתנדבי זק"א שפינו את הנפטר
היהודי שהיה קבור בבית קברות נוצרי  .ישר כוחם!

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
פעילות זק"א בפיגוע טרור בפריז צרפ ת

11

מבצע שלג "מלאכים בלבן"
צילום  :מנדי הכטמן

12

הרמטכ"ל בני גנץ עם מתנדבי יחידת החילוץ של זק"א בתרגיל של פקע"ר
צילום  :יחזקאל אטקין

13

תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג בתאונת שרשרת בכביש 1
צילום  :אברימי ברגר

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג סמוך ללטרון
צילום  :אברימי ברגר

14

תאונה קטלנית ,בכביש  6נהג עצר
בצד הכביש ונהרג מרכב חול ף

תאונה קטלנית ,הולכת רגל נהרגה
מפגיעת משאית בחיפה
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

נפילה מגובה במודיעין ,פועל נהרג

15

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג
בנתיבי איילון

מתנדבי זק"א מקסיקו טפלו בתאונה
קטלנית במקסיקו בו נהרגו  2יהודי ם

צילום  :צילום אברימי ברגר
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד מחוז י-ם הרב בן ציון אוירינג,
לרגל נישואי בתו

צוות שרון ,לרגל אירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב עזריאל שניצר

למתנדב אליהו אלגרבלי

צוות  ,410להולדת הבן

צוות אשדוד ,להיכנס הבן בעול המצוות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב דוד וולף

למתנדב חנוך ליפשיץ

צוות עירות ,להולדת הנכד

צוות ירושלים ,לרגל אירוסי בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב חליל אבו זיאד

למתנדב הרב אלישע סיטרואן

צוות הפזורה ,להולדת הבת

מפקד צוות עיירות ,להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב יורם בוקובזה

למתנדב מלאכי עזאני

צוות אופקים ,להולדת הנכד

צוות ראש העין ,להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

לקמב״צ צפון חזקי פרקש

למתנדב יוסי זליקוביץ

להולדת הבן

צוות צפון ,להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב שמעון אטינגר

למתנדב אייל אסולין

צוות  ,410לרגל אירוסי בנו

צוות אופקים ,להולדת הבת

למתנדב קובי שטרן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למפקד מחוז ש״י
גיל ביסמוט ,להיכנס הבן בעול המצוות
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הדרכה לשיטור העירוני בתל אביב

שוטרי הסיור ופקחי עיריית תל אביב עברו השתלמות בנושא טיפול
באיתור נעדרים ע"י חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות של זק"א

משפחת זק"א שולחים תנחומים
למתנדב היקר
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

יצחק הומינר
צוות רחובות על פטירת אמו ע"ה
משפחת זק"א שולחים תנחומים
למתנדבים היקרים

גדי קלרמן
קמב"צ זק"א נגב

בנימין קלרמן
מצוות נוף איילון
על פטירת אחיהם ז"ל

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