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המתנדב נחמן רביבו נבחר
למתנדב המצטיין

במסגרת "נקודת מפנה "15
המתנדבים תרגלו תרחיש של נפילת טיל
על בניין ישיבה במבוא חורון

ארגוני החירום זק"א ואיחוד הצלה ערכו היום תרגיל משותף של אירוע רב נפגעים
במסגרת התרגיל הארצי הגדול "נקודת מפנה  "15בו תרגלו כוחות החירום מוכנות
לירי מתמשך של טילים כמו גם מוכנות לרעידת אדמה .ארגוני זק"א ואיחוד הצלה,
תרגלו את כלל המתנדבים ,בהתאם לתרחיש הייחוס שנקבע לתרגול.
במסגרת תרגיל העורף הלאומי 'נקודת מפנה  '15ערכו הארגונים זק"א ואיחוד
הצלה אימון מתנדבים משותף במוסד לימודי ביישוב 'מבוא חורון' ,בו תרגלו תרחיש
של טיפול בנפגעים ובחללי אסון כתוצאה מנפילת טיל על מבנה ו/או תרחיש רעידת
אדמה .בתרגיל השתתפו ותורגלו הנהלות הארגונים ,המטה והמוקדים ,מפקדי
המחוזות ,ראשי סניפים ומתנדבי הארגונים.
התרגיל כלל הדמיית  400פצועים וחללים המפוזרים בשטח מוסד הלימודים
ובסביבתו .בנוסף כלל התרגיל הפעלת מתנדבים בתאי שטח אורבאניים לצורך
ביצוע פעולות רפואיות מצילות חיים ותיעוד ואיסוף חללים .התרגיל כלל איתור
גופות נעדרים באמצעות יחידת כלבי חיפוש והצלה.
בארגונים איחוד הצלה וזק"א הביעו שביעות רצון מההירתמות של מפקדי ומתנדבי
זק"א ואיחוד הצלה לתרגיל ולקיחתם ברצינות המירבית את ההזדמנות לתרגל את
המתנדבים ברמה ארצית בכל התרחישים.
בנוסף ,ארגון זק"א בהיותו 'ארגון עזר לשעת חירום' מוכרז על ידי שר הביטחון.
ישתלב בתרגילי שטח מחוזיים שיתקיימו ברחבי הארץ במשימות הבאות :הקמת
והפעלת תחנות ריכוז חללים ,סיוע אזרחי וסיוע בתחנות רע"מ.
יהודה משי זהב ,יו"ר זק"א אמר "מתנדבי זק"א שפועלים בזירות אסון בשגרה יתנו
מענה בזמן חירום .כארגון חשוב לנו לתרגל את המתנדבים לאירועים מסוג זה עם
כמות גדול של נפגעים והרוגים למקרה שחלילה נזדקק להם" .והוסיף "מהירות
התגובה של מתנדבים והפעילות המקצועית בשטח נותנת לנו את האפשרות להיות
מוכים לשעת חירום".
אלי ביר ,נשיא ישראלייף אמר "ישראל מאוימת בעשרות תרחישים בניהם נפילת
טילים במרכז הארץ .כארגון חירום רפואי אנו מתאמנים בכדי להיות מוכים לכל
תסריט".
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אמבולנס זק"א
חדש לירושלים
בטכס רב רושם הושק השבוע אמבולנס זק"א חדש למחוז ירושלים שנתרם
ע"י הקהילה בניגריה .קהילה האוהדת ותומכת בישראל ופועלת רבות למענה.
בטכס שהתקיים ברחבת העירייה בככר ספרא ,השתתפו ראש העיר מר ניר
ברקת ,יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב ,נשיא הקהילה בניגריה מר חנוך
אדבוייה ,ציר ניגריה בישראל גב' פרנקי צ'יזו אוביאנרה ,המשנה למנכ"ל
משרד ראש הממשלה מר רן ישי ,חברי מועצת העיר ירושלים ,חברי הקהילה
בניגריה ומתנדבי זק"א מחוז ירושלים.
ראש העיר מר ניר ברקת הודה בחום רב לקהילה בניגריה על תרומת
האמבולנס לטובת העיר ירושלים" ,ירושלים היא לא רק העיר המקודשת לכל
הדתות ,אלא היא מקור החלוציות וההתנדבות לכל מי שזקוק לעזרה וסיוע
בארץ ובעולם ,זה טבוע בדי .איי .אן של ירושלים .וככאלה הם מתנדבי זק"א,
אני רואה אותם בכל אסון ואירוע טראגי ,ראשונים להציל את מי שניתן להציל
ולכבד את מי שנשאר כבר רק לכבד ללא הבדל דת גזע ולאום ,וזו הזדמנות
בשבילי להודות להם ולשבח אותם על הכבוד שהם מביאים לעם ישראל בכלל
ולעיר ירושלים בפרט".
רן ישי המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה ,אמר בדברי ברכתו" :תרומת
ארגון זק"א ומתנדביו לתדמית היפה של ישראל ברחבי העולם ,לא תסולא
בפז .כמות החשיפה בתקשורת העולמית על הפעילות ההומניטרית של זק"א
ברחבי העולם מעמידה את מדינת ישראל במקום ראשון בהושטת יד לעזרה
וסיוע לנזקקים ברחבי העולם".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב הודה לתורמים הנכבדים על תרומת האמבולנס
ובמיוחד לידיד זק"א מר רוני לוי שחיבר בין זק"א לקהילה בניגריה ,ואמר:
"תקוותנו שאמבולנס זה יעסוק אך ורק בהעברת יולדות לרגעים של שמחה,
אך אין ספק שתרומת האמבולנס תסייע רבות למען תושבי העיר ירושלים".
"היופי שבהתנדבות ,שהיא מפילה מחיצות ,מחברת ומאחדת בין כל סוגי בני
האדם .רק לפני כמה ימים חזרה המשלחת המשותפת של זק"א – איחוד הצלה
מנפאל ,מרחק של אלפי ק"מ .בהושטת יד ועזרה לנפגעי רעידת האדמה.
היום הגיעו לישראל משלחת של הקהילה בניגריה ,מרחק של אלפי ק"מ ,כדי
לתרום אמבולנס לעיר ירושלים לטובת הנזקקים .תרומת האמבולנס על ידי
הקהילה בניגריה ,היא רק תחילת הדרך של שיתוף פעולה בינלאומי לפעילות
משותפת בסיוע הומניטרי".
בסיום הטקס התכבדו נשיא הקהילה בניגריה וראש העיר בגזירת סרט השקת
האמבולנס החדש.
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מפקדי זק"א התארחו
לסיור ברכבת ישראל
במסגרת הידוק הקשר בין ארגון זק"א ורכבת ישראל ,אירחה
הנהלת הרכבת את מפקדי זק"א לסיור היכרות ולימודים ברכבת
ישראל.
הביקור נערך כהמשכו הטבעי של שיתוף הפעולה ההדוק הנעשה
עם הארגון לאורך כל ימות השנה.
שיתוף פעולה בא לידי ביטוי באירועי הצלה לאורך המסילה
ובנהלי עבודה.
בין רכבת ישראל לארגון זק"א קיים ממשק עבודה משותף רב
שנים באירועי חירום על פסי הרכבת ,לפי הנתונים מעת לעת יש
הרוג כתוצאה מתאונה קטלנית עם רכבת .ולא פעם בשל 'עבודת
הקודש' של מתנדבי זק"א ,נעצרת תנועת הרכבות למשך שעות
על חשבון אלפי הנוסעים.
בהנהלת רכבת ישראל ובארגון זק"א הוחלט לקיים סדרה של
מפגשים כדי להיטיב ולייעול את עבודת הקודש של המתנדבים
ובשיתוף פעולה מקסימלית של הנהלת הרכבת.
בביקור נסעו מפקדי הארגון ביום חמישי ( )28.5.15בקטר במסלול
מתל אביב לחיפה .כשבמהלכו הם קבלו הסבר מסמנכ"ל בטיחות
ברכבת ישראל מר אודי קפלנסקי .מפקדי זק"א עמדו מקרוב על
אמצעי הבטיחות המיוחדות שנוקטת בהם רכבת ישראל ,על
הבעיות והיכולת המוגבלת של נהג הקטר בעת התנגשות ,כשזמן

העצירה של הרכבת הוא מרחק של אלף מטר.
כמו כן קיימו מפקדי הארגון סיור במרכז הפיקוד והשליטה החדש
של רכבת ישראל ובמתחם החברה בחיפה.
במהלך הביקור הפתיעה הנהלת הרכבת הקצתה לארגון זק"א
שלש ערכות תאורה מקצועיות ומבצעיות הנדרשים לעבודת
המתנדבים בזירת רכבת ,ערכות הנותנות מענה גם בתאורת היצף
שטח ,גם למרחק ,וגם לסריקה.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב הודה למנכ"ל רכבת ישראל מר
בועז צפריר ,על יום הסיור הלבבי ועל שיתוף הפעולה ובהבנות
המשותפות של ערך 'כבוד המת' ועוד יותר 'כבוד החי' .ועל
התשורה הייחודית" ,ישנה חשיבות רבה לציוד התאורה המיוחד
שיהיה זמין למתנדבים בשטח ,הציוד יותקן באמבולנסים של
זק"א ויתנו מענה בזמן אמת במקרים של אירועים בשעות הלילה"
אמר משי זהב.
מנכ"ל רכבת ישראל ,בעז צפריר" :אנו שמחים וגאים לארח
את אנשי זק"א שעושים עבודת קודש באירועי חירום .הארגון
נרתם למאמץ המשותף ומסייע מאד להשבה מהירה של תנועת
הרכבות לסדרה למען הנוסעים .שיתוף הפעולה עם הארגון הוא
מצוין ואין לי ספק שכך ימשך".

4

נחמן רביבו נבחר למתנדב
המצטיין לשנת תשע"ה של
עיריית ירושלים
מתנדב זק"א נחמן רביבו נבחר למתנדב מצטיין שנת תשע"ה של
מחוז ירושלים ,וזכה לתעודת הוקרה מטעם ראש העיר מר ניר
ברקת ,ומפקד מחוז ירושלים ניצב משה (צ'יקו) אדרי.
בטקס השנתי שהתקיים ביום חמישי  28.5.15באולם מועצת
עיריית ירושלים ,בהשתתפות חברי מועצת העיר ומפקדי כוחות
הבטחון וההצלה בירושלים ,הוענקו תעודת הוקרה ל 33-שוטרים,
מתנדבי זק"א ,איחוד הצלה ,מד"א ,כיבוי אש ,חיילי המחוז ,נציגי
אגף חירום ובטחון בעיריית ירושלים ,שנבחרו כמצטיינים בשל
הנחישות שגילו במילוי תפקידם ,אומץ לב וגבורה ,מקצועיות,
מנהיגות וגילוי דוגמה אישית.
ראש העיר ירושלים ,ניר ברקת ,ומפקד מחוז ירושלים במשטרת
ישראל ,ניצב משה (צ'יקו) אדרי ,העניקו תעודות הוקרה ל33 -
שוטרים ,אנשי מגן דוד אדום ,כיבוי אש ,חיילי המחוז ,נציגי אגף
חירום וביטחון בעיריית ירושלים ואנשי איחוד והצלה מצטיינים
שתרמו לשיפור הביטחון ואיכות החיים בעיר .הטקס התקיים
באולם מועצת העיר בכיכר ספרא.
ראש העיר ברקת הודה לאנשי כוחות הביטחון ,החירום וההצלה
בשם תושבי העיר" :תושבי ירושלים מודים לאנשי כוחות הביטחון,
החירום וההצלה על העבודה השקטה לאורך כל השנה .הם עושים
ימים כלילות בשמירה על הביטחון ,הצלת חיים וחיזוק תחושת
הביטחון של תושבי העיר והמבקרים הרבים בה .מסירותם
ומחויבותם היא זו שמסייעת לנו להמשיך בשגרת החיים בעיר",
הדגיש ברקת.
מפקד מחוז ירושלים במשטרה ,ניצב משה (צ'יקו) אדרי ,התייחס
גם הוא לפעילות האינטנסיבית של המצטיינים במאמצי הביטחון,
החירום וההצלה" :שוטרי מחוז ירושלים ואנשי כוחות הביטחון
וההצלה בעיר פועלים בשיתוף מלא ,ומהווים זרוע מבצעית

וביטחונית המגבירה את תחושת הביטחון בקרב תושבי ירושלים
ומבקריה .באירוע זה אנו מוקירים תודה לכל אחד ואחת מהם ,על
עבודת הקודש אותה הם מבצעים יומם וליל  -במסירות ,בנחישות
ובמקצועיות .עוד ידנו עמוסה ,ונמשיך בדרכנו זו במטרה לאפשר
בטחון לתושבי העיר .יישר כח!" ,אמר ניצב אדרי.
בתעודת ההוקרה שהוענקה למתנדב נחמן רביבו נאמר:

נחמן רביבו מתנדב זק"א כשמונה שנים.
במסירות יוצאת דופן מוכן להתייצב בכל אירוע,
מוכן לעזור ולסייע לכל אזרח.
במשך שבועיים השתתף יחד עם משלחת זק"א
בהרי האלפים בדרום צרפת בחיפוש אחר גופתו של
אייל באום ז"ל שנהרג בהתרסקות מטוס לופטהנזה.
במשך עשרה ימים היה חלק ממשלחת זק"א בנפאל
בחילוץ ישראלים ,סיוע למקומיים ,ואיתור וחילוץ
גופתו של אור אסרף ז"ל.
נחמן רביבו מהווה סמל ודוגמא לניצול ההתנדבות
כמאחדת ומלכדת בין בני אדם ,דתיים ולא דתיים,
יהודים ובני דתות אחרות.
על כך הערכתי ויישר כוח !
על החתום :ניצב משה (צ'יקו) אדרי ,מפקד מחוז
ירושלים .מר ניר ברקת ראש העיר ירושלים ,מר
אמנן מרחב ,מנכ"ל העיר ירושלים.
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שגריר נפאל בישראל העניק
תעודות הוקרה לאנשי משלחת
זק"א ,איחוד הצלה ופירסט שסייעו
לנפגעים ברעש האדמה בנפאל
בחסות קרן "ישראלייף"
שגריר נפאל בישראל ,פראהלד קומאר פראסאי ,העניק היום
בצהרים תעודות הוקרה לאנשי משלחת זק"א ,איחוד הצלה
ופירסט בחסות קרן "ישראלייף" שיצאו לפני חודש להגיש
עזרה לנפגעי רעש האדמה בארצו .המשלחת שהורכבה
ממתנדבי זק"א ,איחוד הצלה ומחלצים מעמותת פירסט.
במסגרת פעילותם בנפאל עסקו חברי המשלחת בהגשת
עזרה רפואית לתושבי הכפרים המרוחקים בנפאל ועסקו
בחילוץ מטיילים ישראלים ויהודים .במסגרת פעילותם,
איתרו חברי המשלחת את גופתו של המטייל הישראלי אור
אסרף ז"ל שנהרג במהלך טרק ברכס הלאנג טאנג.
"בשם העם הנפאלי אני מודה לחברי המשלחת ולקרן
ישראלייף על העזרה הרפואית מצילת החיים שהגשתם
לנפגעים ברעידת האדמה" ,אמר השגריר" .הישראלים היו
בין הראשונים לסייע לנו ושלחו את מספר המתנדבים הגדול
ביותר ,כל זאת בשעתנו הקשה ביותר .אנו מעריכים זאת
מאוד".
אלי ביר ,נשיא קרן ישראלייף ונשיא "איחוד הצלה" אמר כי
"מהרגע ששמענו על רעידת האדמה בנפאל היה ברור לנו
שיש להוציא למקום משלחת סיוע מהירה .בנפאל התמקדנו
בהגשת עזרה ראשונה לתושבי הכפרים שנמצאים במרחק
 5שעות נסיעה מקטמנדו .ברוב המקרים חברי המשלחת
שלנו היו אנשי הרפואה הראשונים שהגיעו למקום ופעילותם
הצילה חיים של מאות אנשים .השקענו מאמצים לאיתור
המטייל הישראלי אור אסרף ז"ל ,אך לצערנו מצאנו את
גופתו וסייענו בהבאתו לקבורה בארץ".
יהודה משי זהב ,יו"ר זק"א "הבנו מיד שמדובר באירוע גדול.
בתחילה היו כ 200ישראלים מנותקי קשר .חברי המשלחת
עשו עבדות קודש בתנאי שטח קשים ובמסירות רבה.
סייענו רבות לאתר את הישראלים והיהודים שהיו במקומות
מרוחקים .ובעיקר להביא לקבר ישראל את הנעדר אור אסרף
ז"ל .ההוקרה שקיבלנו היום מהשגריר בשם העם הנפאלי
מחזק את ידי המתנדבים" .
6
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ממ"ר שרון העניק תעודת הוקרה
למפקד זק"א שרון
ברכות למפקד זק"א מרחב שרון ישראל גודלבסקי ולצוות
המרחב ,לרגל קבלת תעודת הוקרה ממ"ר שרון תת ניצב
קובי שבתאי וסגל הפיקוד על פעילותם החשובה בכל ימות
השנה ובפרט על מספר אירועים חריגים שהיו בתקופה
האחרונה .בתמונה ממ"ר שרון ניצב קובי שבתאי ומפקד
משטרת פתח תקוה סנ"צ טל פיקרוביץ מעניקים את
התעודה למפקד ישראל גודלבסקי

תלמיד הישיבה שלום מארי ז"ל,
טבע למוות במאגר המים בבית זית
שלום מורי ז"ל ,תלמיד ישיבה תושב שכונת רמת שלמה בירושלים ,טבע הערב (ה') ,במאגר המים בית זית באזור ירושלים .לאחר מאמצים אותרה
גופתו כשהיא ללא רוח חיים .לפני כשנה ,טבע במקום בן הישיבה יוני מלר ז"ל.
בשעה  18:00לערך ,נכנס בן ישיבה ,בן  ,19למאגר המים בבית זית סמוך למושב בית זית בהרי ירושלים ,ולא יצא .חבריו הזעיקו את כוחות ההצלה,
למקום הוזנקו יחידת הצוללים של זק"א בפיקודו של חיים אוטמזגין ,וצוותי החילוץ של כיבוי אש י-ם ,איחוד הצלה ומד"א .למקום הוזעק גם
מסוק צבאי של יחידת .669
הצוותים שהגיעו לזירה נכנסו מיד לפעול ,רחפן מיוחד של זק"א סרק את מאגר המים וצוללים נכנסו לעומק המאגר .לאחר כשעתיים הצליח
מדריך הצלילה של זק"א פליקס לוטן לאתר את גופתו של הנעדר בעומק של  5מטרים ובשיתוף כוח של כיבוי אש הוצאה הגופה מהמים .מתנדבי
זק"א ירושלים פינו את גופתו לבית ההלוויות שמגר.
הלווייתו של הבחור שלום מארי ז"ל ,התקיימה ביום שישי בבית ההלוויות הספרדי בהר המנוחות.
חיים אוטמזגין מפקד זק"א ,אמר "מדובר באירוע קשה מאוד ,הצוללים של זק"א הוזנקו לזירה תוך דקות מרגע קבלת ההודעה היות ורצינו
להספיק לחפש שיש אור יום .פרסו מסביב למאגר המים ציוד תאורה ,זה
מקום שמאוד קשה לחיפוש יש בוץ בעומק  10מטר וזה מאוד מקשה את
החיפושים .פליקס לוטן הינו מתנדב ביחידת הצוללים של זק"א ומדריך את
המתנדבים כיצד ניתן לאתר גופה בעומק המים ללא ראות .לאחר כשעתים
של חיפושים מעל ובעומק המים אותרה גופתו .לצערי המקום זכור לנו
מלפני שנה שתלמיד ישיבה טבע למוות" .והוסיף "למרות המודעות בשנים
האחרונות עדיין יש לחזור וללמד על הסכנות שיש במקום ללא מציל".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה’ וישמע ה’ ויחר אפו ותבער בם אש ה’ ותאכל בקצה המחנה
מהתוצאה העצובה של ברית כל העדה על ענין המן יש לנו להפיק
לקחים ,שאם באים על האדם יסורין לא ישר יטיח אשמות כלפי מעלה
אלא יפשפש במעשיו וירבה בתפילה שנאמר "נחפשה דרכנו ונחקורה
ונשוב עד ה’" .פשפש ולא מצא יתלה את ייסוריו בעוון של ביטול תורה,
שנאמר "אשרי הגבר אשר מתורתך יה תייסרנו" .תלה ולא מצא .ידע
שאלו הן יסורין של אהבה .ואותו אדם לא יראה פני גיהינום כי את
הגיהינום הוא עובר בעולם הזה .ואין זה נאה להטיח אשמות כלפי
שמיא ולהרגיז את בורא עולם ורק לדרוש ולא לתת הרי זה כפוי טובה
לשכוח את כל הטובות שהקב"ה עשה אם בני ישראל עד שהביאם
למידבר ,ובמקום להתפלל ולבקש מהקב"ה את צרכיהם והיו העם
כמתאוננים "הנסתרות לה’ אלוהנו והנגלות לנו" כשרואים אדם מתייסר
איננו יודעים מדוע אך מה שבטוח ש"הכל לטובה הקב"ה עושה רק טוב
בעולם ייפול לחיות שהמיוסר הוא גלגול של נשמה חוטאת או פשוט
כפרת עוונות בעולם הזה עדיף מהעולם הבא מעשה במלך אחד היה
בן ולא היה שומע בקולו כל מה שהיה מוכיחו היה ללא תועלת ,ואדרבא
היה מתעקש ומקלקל את מעשיו עוד יותר ,עד שהמלך כעס וזרקו
מארמונו .הבן מצא עצמו במדבר שמם ואין לו לחם ולא מים ,לא בגד
ולא בית ,כי אם גווייתו בלבד ,אז הרגיש בצערו הגדול והיה הולך באותו
מדבר ואינו יודע להיכן הוא הולך ,כעבור שלושה ימים הגיע לכפר אחד
ונקש על דלת אחד הבתים ,יצא משם זקן אחד וישאלהו לחפצו ,אז
אמר לו בן המלך שהוא רעב ושירחם עליו וייתן לו דבר מה לאכול ,אמר
לו כמה תשלם לי ,אמר לו – אין לו מאומה אלא שהוא מוכן לעבוד אצלו

בחינם ,רק תמורת אוכל .הסכים ואחר כמה זמן הזקן נפטר ,היה לו בן
אכזר ובליעל והיה מציק לבן המלך ולא נתן לו גם את הפת לחם ומים,
עד שבן המלך נמאסו החיים עליו .ובאותו הזמן התגעגע המלך לבנו,
והיה מהלך עם פמלייתו ממקום למקום והיו מכריזים שכל מי שיש לו
דין עם אשתו או עם חברו ,עבד עם אדונו ייגש אליהם והמלך יוציא
את משפטם לאור .הגיעו לאותו כפר שבן המלך נמצא שם ,כששמע
בן המלך את הכרוז הזה הלך גם הוא לפני המלך והדיינים וכשבא
לפני המלך ,הכירו המלך מיד ושאל אותו מה הוא רוצה? סיפר הבן
שהוא עובד אצל כפרי אחד ,בזמן שאביו הזקן היה חי היה נותן לו
לחם ,כעת בן הכפרי אף לחם צר ומים אינו נותן לו ,אמר לו המלך
ומה אתה מבקש נער ,אמר לו – רק אוכל אני מבקש .אז לא יכול עוד
המלך להתאפק והתחיל לבכות ויאמר לו – בני ,בני האם שכחת בן מי
אתה ,במקום שתבקש לחזור לבית אביך ותהיה אתה המושל על כולם,
אתה הולך להיות כאחד הכפרים האכזרים ומחפש אחר כיכר לחם.
הנמשל :הקב"ה אומר לבניו – בני ,על מה אתם בוכים על כיכר לחם
על פרנסה וכו’ הרי כל זמן שאתם בארץ אויבכם אין אתם בטוחים
בחייכם ,פעם שוללים אתכם ופעם הורגים אתכם פעם כך ופעם כך.
מדוע לא תבקשו לחזור לאביכם שבשמים ,האם קצרה ידי מלהושיע
ח"ו ,אם אתם בגלות גם אני בגלות ,אם אתם בצער גם אני בצער וזה
שאמרנו אין ישראל נגאלים אלא בבכי ,כך היה בגלות מצרים "ויצעק
אל ה’" כי הבכיות עד לב השמים מגיעות וכן היה בימי מרדכי ואסתר
ויצעק צעקה גדולה ומרה

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

מנהג שלא לקחת דבר מבית האבלים במשך השבעה
 .1בספר בית לחם יהודה (יורה דעה סימן שעו ס"ק ג')
כתב :ואין לוקחין שום דבר גדול וקטן מבית האבל כל משך ז' ימי
האבלות משום רוח הטומאה השורה ז' ימים עכ"ל
והובאו דבריו בהגהות רע"א שם סימן שע"ו וכן בערוך השולחן
כתב:
"ואין לוקחין שום דבר מבית האבל כל שבעה"
 .2אבל בס' יוסף אומץ (יוזפא עמוד של) כתב וז"ל :קבלתי ממורי
הגאון מהר"ח סג"ל ז"ל שמה שנוהגים שלא ליקח מבית האבל
שום דבר תוך שבעה ,אין לו שום עיקר בעולם .ואמר שטעות זה
בא ממה שכתבו הפוסקים המשאיל חלוק לחבירו לילך בו לבית
האבל אינו רשאי ליטלו ממנו עד שיעברו ימי האבל עכ"ל.
וכן כתב בשו"ת חיים ביד (סימן קכ"ה) :
אבל טעות הוא בפי העולם שלא ליקח דבר מבית האבל כל
שבעה.
 .3בשו"ת מנחת שלמה (תנינא סימן צ"ט) חילק כדלהלן:
נלענ"ד דעל כל פנים יש להקל ולא לחשוש אלא בדברים שהם
ממש מיוחדים לשימוש בבית האבל ,ולא במעות שעומדים
להוצאה ולזוז אותם מהבית ,וכל שכן בתשלום של שכר שכיר
או צדקה ופרעון חוב דאין שום מקום לחשוש ושומר מצווה לא
ידע דבר רע.
וכן בשו"ת יביע אומר (חלק ד  -יורה דעה סימן לה) התיר לקחת

חפצים מבית האבל וסיים שם:
 ".ולהכי אמרינן מאן דלא קפיד לא
קפדי בהדיה".
.4באבן יעקב (סימן מ"ד ס"ק ג) כתב חילוק אחר ":ונראה דמסתבר
לפי זה לומר דכל זה שייך היכא שנפטר המת בבית שיושבים
האבלים אבל אם נפטר במקום אחר אין כל שייכות לרוח טומאה
בביתם".
 .5אולם בשו"ת משנה הלכות (חלק ז סימן ר"ו) החמיר בענין זה,
וכה דבריו:
בדבר אשר שמע שיש הקפדה אצל כמה גדולים שלא ליקח
דבר מבית האבל האם צריך לחשוש לדבריהם .הנה הקפדה זו
לאו מכמה גדולים הוא אלא דבר זה מפורש באליהו רבא (א"ח
סי' רכ"ד סק"ז) ובלחם הפנים (סימן שע") שנהגו שאין לוקחין
דבר גדול וקטן מבית האבל כל ז' ימי אבלו והטעם משום דרוח
הטומאה שורה ז' ימים וישראל קדושים הם ולא מטמאין באלה
והביאם במשמרת שלום אות מנהג וח"ו לנו לפקפק על מנהגי
ישראל דגדול המנהג ועיין חתם סופר (א"ח סימן נ"א) דהמפקפק
על מנהגים צריך בדיקה אחריו.
להלכה :בשעת הצורך אפשר לסמוך על הפוסקים המתירים,
בפרט כאשר מגישים כיבוד בבית האבלים וההימנעות תגרום
צער לאבלים.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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תרגיל אירוע רב נפגעים במבוא חורון
צילום  :מנדי הכטמן
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מתנדבי זק"א לכיש \ דרום בתרגיל נקודת מפנה  15בקרית גת
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מתנדבי זק"א שרון בתרגיל נקודת מפנה 15
צילום  :אסף ברזינגר
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מתנדבי זק"א ירושלים בתרגיל נקודת מפנה 15

מפקדי זק"א בסיור ברכבת ישרא ל
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

מנשה בן משה

אברמי שיינברגר

צוות ירושלים .להולדת נכדה

צוות ירושלים לרגל הולדת בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

דודי שטיינברגר
צוות צפון להיכנס בנו בעול המצוות
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

יהודה רוטמן

מוטי פריד
צוות ירושלים להיכנס בנו בעול המצוות
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

יענקי קניגסבוך
צוות צפון להולדת הבן

צוות ירושלים לאירוסי הבת
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב
חבר מועצת עיריית אשקלון

גלעד אורבך

שמעון לוגסי

צוות לכיש להולדת בתו

צוות אשקלון לנישואי הבן

זר ברכות ואיחולי
מזל טוב
למפקד זק"א
מחוז צפון

זר ברכות ואיחולי
מזל טוב
למפקד זק"א
מחוז מרכז

הרב אנשל
פרידמן הי"ו

ר' משה
גומרו הי"ו

לרגל הכנס נכדו
בעול תורה ומצוות

לרגל הכנס נכדו
בעול תורה ומצוות

14

הוקרה לצוללים של זק"א

במעמד מפקדי מחוז תל אביב במשטרה ,העניק מפקד תחנת לב
העיר תעודות הוקרה למתנדבי יחידת הצוללים של זק"א על מסירותם
ונחישותם של אמיר יצחקי וישראל אלטשולר לאחר שאיתרו וחילצו גופת
טובע בחוף ירושלים בתל אביב

יו"ל ע"י

זק"א

איתור חילוץ והצלה
יו"ר ועד הרבנים :הרב יעקב רוז'ה
יו"ר :יהודה משי זהב
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

"כל צמא
לכו למים"
רב תודות למתנדב המסור

ארלה גרטנר

ר'
הי"ו
על היוזמה לנגרר מי השתיה
נתרם לע"נ
המתנדב הבחור הק'
ישראל מאיר יחיא הי"ד

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