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 50מתנדבים חדשים
הצטרפו למשפחת
זק"א צפון
בטקס מרשים ומושקע שהתקיים ביום שני ( )17.8באודיטוריום
של מטה משטרת ישראל מחוז חוף צורפו  50מתנדבים חדשים
ליחידת זק"א מחוז צפון ,וזאת אחרי שסיימו בהצלחה את
הקורס וההכשרה .בקורס המקצועי למדו המתנדבים כיצד
לפעול בזירות אסון של אירועי מוות קשים כגון פיגועים,
תאונות דרכים ,התאבדויות ,זירות רצח וכדו' ,כמו גם כל מה
שקשור בזיהוי בפן המקצועי וההלכתי .את הקורס העבירו
מיטב המומחים המקצועיים של משטרת ישראל בתחומים של:
זיהוי פלילי ,חבלה ,אגף התנועה ועוד .את הפן ההלכתי העביר
יו"ר ועד רבני זק"א הרב יעקב רוז'ה.
טקס סיום הקורס של  50המתנדבים החדשים ,חלוקת התעודות
והציוד ,היה גם לערב הצדעה לכלל מתנדבי זק"א מחוז צפון
תחת פיקודו המקצועי והמסור של הרב אנשל פרידמן ויד
ימינו הנאמן חזקי פרקש קמב"צ המחוז ,על שנים של עבודת

קודש נאמנה בהם הם פועלים במסירות נפש ,ללא לאות בכל
מצב ובכל תנאי באירועים טראגיים ובחשיפה למראות ומחזות
קשות מנשוא ,תוך כדי קידוש השם שאין למעלה הימנו.
בטקס בו השתתפו עשרות רבות של מתנדבי זק"א ממחוז
צפון ,החדשים ומהוותיקים הפועלים זה עשרות שנים .נכחו:
ניצב זוהר דביר מפקד מחוז צפון ,יהודה משי זהב יו"ר זק"א,
הרב יהושע הרשקוביץ חבר ועד רבני זק"א ,נצ"מ אילן הרוש
קצין אג"מ מחוז חוף ,רפ"ק אמנון ברדוגו ר' ענף מתנדבים
מחוז חוף ,רפ"ק גרשון וינגוט קצין מתנדבים חרדים באק"מ,
דובי ויסנשטרן מנכ"ל זק"א.
קמב"צ זק"א מחוז צפון חזקי פרקש" :זכורה לי תאונת דרכים
קשה בשנת  2003אליה נקראתי ואז נחשפתי לראשונה אליך
ולמצבך האנוש ניצב זוהר דביר .בבית החולים ייחלתי לשיפור
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בבריאותך וכי תמשיך בדרכך .היום זו סגירת מעגל מרגשת
עבורי באופן אישי להתכבד בטקס זה בנוכחותך".
ניצב זוהר דביר ממ"ז צפון ציין במיוחד ושיבח את מנהיגותם
הייחודית של מפקד זק"א מחוז צפון הרב אנשל פרידמן
ואת כלל הפעילות של המתנדבים במשך כל השנה" :בזריזות
המאפיינת את מתנדבי זק"א ,לא פעם אתם אלו שמעדכנים
אותנו על האירוע ,בכל פעם שאני רואה אתכם בזירות אירוע,
עוברת בראשי המחשבה על מלאכי זק"א הראשונים המגיעים
לזירת האירוע והאחרונים לעזיבתו ,והכל בהתנדבות מלאה
בהתעסקות בדברים קשים בהצלת חיים ובמתן כבוד למת,
מעשיכם הכבירים מעניקים לנו את החוסן הרוחני הנדרש
לפעילות משטרת ישראל .נכחתי בזירות רבות בהן פעלתם
וחזיתי ברצינותכם מקצועיותכם ובמסירותכם ועל כך תודה".
הרב רפ"ק אנשל פרידמן" :זק"א מגלמת בתוכה את הרעיון
הבסיסי של חיבור כל אדם באשר הוא .וכראיה בין המתנדבים
החדשים שהוכשרו נמצא עימנו ריאד עאמשה מדלית אל
כרמל".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א" :זה מרגש בכל פעם מחדש לראות
מתנדבים נוספים עם ברק בעיניים שמצטרפים למעגל העשייה
וההתנדבות בהתעסקות בפעילות הקשה של 'חסד של אמת'.
ארגון זק"א גודל ומתרחב ולכן יש חשיבות רבה במתנדבים
חדשים .בזכות אנשים כמוכם עם רוח התנדבות המקדשת
שם שמים בארץ ובעולם ,נבחר זק"א כארגון האהוד מספר 2
במדינת ישראל  87%אחרי צה"ל שקבלו ."90%
הרב שמואל הלר ,רב בית המדרש המרכזי בחיפה ,ריתק את
הקהל בטוב טעם ודעת בדברי כיבוש וחיזוק לקראת הימים
הנוראים.
עם תום הטכס חולקו למתנדבים החדשים תעודת מתנדב.
אפוד זק"א ותיק ציוד אישי הנדרש לעבודת הקודש.
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הכלי החדש של זק"א
לאיתור נעדרים:

רחפנים

איתור נעדרים הוא משימה מורכבת ורגישה בשל הצורך לסרוק
שטחים גדולים וגם בשל חוסר הידיעה על מצבו של האדם
שנעלם .ארגון זק"א רכש לאחרונה חמישה רחפנים שעשויים
לתרום באופן משמעותי להצלת חיים" :סורקים שטח של ק"מ
בשתי דקות"
אחת המשימות המורכבות ביותר במצבי חירום היא חיפוש
נעדרים .גם כשיש קצה חוט וידוע אזור סריקות ספציפי זה עדיין
מבצע מסובך ורגיש כי מדובר לעתים באזורים נרחבים הכוללים
גם שטחים ימיים ,ולכל זה נוסף גם חוסר הוודאות בנוגע למצב
הנעדר .בזק"א החלו להשתמש ברחפנים כדי לסייע לצוותים על
הקרקע.
הארגון ,שברוב מקרי החיפושים פורס חוליית פיקוד שתפקידה
לעזור ולרכז את המידע שנאסף ,רכש לאחרונה חמישה רחפנים
שעשויים לתרום באופן משמעותי למאמצי האיתור .עד כה
נעזרו בארגון ברחפנים פרטיים של מתנדבים ,אך בכוונתם
להגדיל את המערך כך שבכל אזור יהיה ניתן להקפיץ במהרה
כלי אווירי לסיוע.

"זה כלי נהדר .כשאנחנו נקראים למדבריות או לחוף הים ,אנחנו
פורסים עשרות מתנדבים שמזיעים ומחפשים מטר אחרי מטר",
מספר לחדשות  online 2חיים ויינגרטן ,ראש אגף המבצעים
בזק"א" .הרחפן נותן לנו עיניים בשמיים ויכול לסרוק שטח של
קילומטר בשתי דקות ,זה יכול לזרז את כל התהליך ולהציל
חיים".
השימוש ברחפנים הופך נפוץ מאוד בקרב האוכלוסייה
האזרחית ,כי זהו מכשיר זול באופן יחסי ובעל יכולות טיסה
וצילום מרשימות .גם בקרב כוחות הביטחון ,חירום והצלה
השימוש בכלי הטיס הקטנים הולך וגובר.
"המטרה שלנו היא להגיע לכל מוקד תוך זמן קצר ולהרים
כלי כזה לאוויר ,זה עושה עבודה מהירה ויעילה יותר" ,מוסיף
ויינגרטן" .השימוש ברחפן הוא עוד בראשיתו ,אך כבר סייע
במציאת שני נעדרים ,לצערנו ללא רוח חיים .כעת אנו מעוניינים
לרכוש מצלמות טרמיות שיאפשרו לנו להמשיך את פעילות
החיפוש גם בלילה"

ב
עלי רחפנים במדינת ישראל! זו היא שעתכם
הגדולה להצטרף אלינו ולזכות בהצלת חיים.
ארגון זק"א המבוסס על אלפי מתנדבים המסייעים
לכוחות החירום והביטחון באמצעות התנדבות ביחידות
הצוללנים ,כלבנים ,מערך רפואי ועוד ,מקים עתה את
יחידת הרחפנים.
לעתים תכופות בהם נעדר אדם ,שורפים המתנדבים
שעות יקרות וזמן יקר בהם אפשר להציל את האדם
שטבע ,תעה בדרך ,התייבש בשטח וכדומה.
יחידת הרחפנים שאנו מקימים בימים אלו תוכל לסרוק
בדקות בודדות קילומטרים רבים ובכך לקצר בצורה
דרסטית את הגעת צוותי הרפואה ולהציל חיים.
אם יש ברשותכם רחפן ואתם מעוניינים להצטרף
למשפחת זק"א ולהציל חיים אנא פנו לאתר לרישום
מקוון להתנדבות בקישור:

http://www.zaka.org.il/voluntarily/unit
s_registration
בטופס הרישום יש לבחור באפשרות
״היחידה לאיתור נעדרים״.
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ערב גיבוש
למתנדבי זק"א שדרות

בערב מיוחד התכנסו אמש (א) צוות מתנדבי זק"א שדרות
לגיבוש ועידוד ומילוי אנרגיות חדשות להמשך עבודת
הקודש ואיחולים לשנה החדשה.
את המפגש כיבדו ראש העיר שדרות מר דודי אלון ,יו"ר
זק"א יהודה משי זהב ,מפקד זק"א לכיש הרב אברהם דרעי
חברי המטה ומתנדבים.
מר דודי אלון ראש העיר ,אמר" :כבוד גדול לעיר שדרות
שיש בה 'מלאכים' כמוכם ,אני מלווה מקרוב את הפעילות
שלכם בכלל ,הראשונים בכל אירוע ואירוע לא רק בחירום
אלא בעיקר בשגרה .ושל מפקד צוות שדרות אביחי עמוסי
בפרט ,שפועל רבות בעיר למען התושבים ומסייע בכל דבר
ועניין .לקראת השנה החדשה אף נסייע ברכישה של ציוד

תאורה מבצעית שיסייע למתנדבים בזירות האירועים בהם
הם מטפלים".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :המסירות והפעילות של
מתנדבי זק"א בארץ ובעולם גורמת לאחדות בעם ולקידוש
שם שמים ושם ישראל .זה ההזדמנות להודות למתנדבי
זק"א צוות שדרות על שנה של עשייה בעבודת הקודש
הקשה מכל ,ותודה מיוחדת לכבוד ראש העיר על התמיכה
והעידוד לאורך הזמן בארגון זק"א ומתנדביו ועל הרכש
של ערכת התאורה המבצעית לטובת צוות מתנדבי זק"א
שדרות".
בסיום הערב הוענקו למתנדבים ציוד חדש ושי אישי צנוע
לחג ,בתפילה ובתקווה להיפגש אך ורק באירועים משמחים.
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מתנדבים הצטרפו
למשפחת זק"א
שרון
לאחר שסיימו את קורס זק"א הצטרפו 32
מתנדבים לצוות זק"א מרחב שרון ,טקס
נערך בנתניה השתתפו הרב שמעון שר מ"מ
ראש העיר ,סנ"צ ברק מרדכי סגן מת"ח
נתניה ,דובי ויסנשטרן מנכ"ל זק"א ,חיים
וינגרטן ראש אג"מ זק"א ,ישראל גודלבסקי
מפקד זק"א שרון ומתנדבי זק"א שרון.
בתחילת הערב נאם אורח הכבוד הרב שמעון
שר והודה למתנדבים על פעילות הקודש
שהם עושים .ואמר "זכיתי שבני יהיה מתנדב
זק"א בצוות נתניה ואני עד מקרוב לפעילות
הקודש שאתם עושים בשמי ובשם כל תושבי
נתניה והאזור 'ישר כוח'.
ישראל גודלבסקי מפקד מרחב שרון ,אמר
"אני מתרגש לצרף מתנדבים נוספים
למשפחת זק"א ,המרחב שלנו גדול
והמתנדבים החדשים יסייעו רבות בשטח,
זה המקום להודות למתנדב המסור אברהם
וקס מפקד זק"א נתניה".
בסיום הטקס קיבלו המתנדבים תעודת
סיום קורס ,תיק ציוד איש ,אפוד זיהוי ושי
צנוע לחג.
צילום :קובי חריטן
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הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

ניחום אבלים כהלכה
נאמר בברכות (ס עמוד א):
"דאמר ריש לקיש ,וכן תנא משמיה דרבי יוסי:
לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.
אמר רב יוסף :מאי קראה שממנו למד רבי יוסי
שלא לפתוח פה לשטן?  -דכתיב שאמרו ישראל
לישעיה [ישעיה א ט]" :לולי ה' צבאות הותיר לנו
שריד ,כמעט כסדום היינו ,לעמורה דמינו" .ומאי
אהדר להו הנביא [שם י]" :שמעו דבר ה' קציני
סדום ,האזינו תורת אלהינו עם עמורה" ,הרי
שהתקיימו דבריהם ,וקרא אותם בנבואתו "קציני
סדום" כיון שדימו עצמם לסדום ועמורה".
מכאן למדו חכמים שאסור לאדם להשתמש
בביטויים שמשתמע מהם שתבוא סכנה או צרה
לאדם.
מכך למדו הפוסקים שלוש הלכות:
א .נפסק בשולחן ערוך (הלכות אבילות סימן שעו):

לשנות ,שזהו כגדוף ,דמשמע הא אם אפשר
לשנות היה עושה ,אלא יקבל עליו גזירת הש"י
מאהבה".
מי שבא לנחם אבלים ואומר להם "מה אפשר
לעשות " משפט זה ,אסור לומר אותו כי יש
במשמעו שאם האדם היה יכול ,היה מתנגד
ומבטל את גזרת ה' שבאה עליו והוא לא מקבל
את דין שמים באהבה.
אולם בים של שלמה (בבא קמא פרק ד ) חלק על
דין זה:
"ומה שאומרים מה אית לך למיעבד .הכי פי' ,מה
מועיל רוב הצער והבכייה ,הלא לא תוכל להחזירו.
ודוד בעצמו אמר כהאי לישנא (ש"ב י"ב ,כ"ג),
האוכל עוד להשיבו ,ולמה לא נדקדק גם כן .אבל
אם יכול להשיבו עבד ,בתמיה .אלא ש"מ דשרי
לנחם הכי .כדי שלא ירבה האבל ברוב צער ובכיה".
המהרש"ל מביא ראיה מדברי דוד המלך לאחר
שבנו מת ":האוכל עוד להשיבו"

"הבא לכבד את חבירו ולקום מפניו ,אומר לו :שב,
אלא א"כ הוא אבל או חולה ,דמשמע :שב באבלות
שלך ,שב בחולי שלך".

משמע שמותר להשתמש בביטוי מעין זה .

כלומר  ,אסור לומר לאבל היושב שבעה – שב  .כי
יש במשמע המשך לשבת באבלותך.

אולם הט"ז (שעו ס"ק א ) דחה את ראית המהרש"ל
:

ג .עוד נפסק שם:

"דשאני גבי דוד שאמר למה זה אני צם האוכל
להשיבו עוד דודאי כל טצדקי תפלות וצומות יש לו
לאדם לעשות כדי לבקש שלא ימות לו מת ועל זה
אמר דוד כיון שכבר מת לא יועילו הצומות"

"לא יאמר אדם :לא נפרעתי כפי מעשי ,או כיוצא
בדברים אלו ,שאל יפתח פיו לשטן "
דהיינו  ,אסור לאדם לומר שהצרה שהבאה עליו לא
מספיקה לכפר על כל עוונותיו והוא עדיין חוטא.

דוד המלך התכוון שלאחר מות הילד אין טעם
להמשיך ולהתפלל אבל בוודאי קבל דין שמים
באהבה.

"ואל יאמר אדם לאבל :מה לך לעשות כי אי אפשר

ולכן פסק להלכה שאסור להשתמש בביטוי זה.

ב .עוד נפסק שם:

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
7

תאונה קטלנית ,נהג רכב נהרג בתאונה חזיתית בכביש החוף סמוך לחדרה

בעל ואישה נחנקו למוות מדליפת גז בירושלים

תאונה קטלנית ,רכב איבד שליטה בכביש  73בצפון

8

תאונה קטלנית ,בצומת טמרה בצפון  3הרוגים בתאונה חזיתית
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

9

טקס הענקת תעודות למסיימי קורס זק"א בצפון
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

10

תאונה קטלנית ,נוסע נהרג בהתנגשות משאית בצומת לטרון

תאונה קטלנית ,רוכב אופניים נהרג מפגיעת רכב פרטי בכביש  40סמוך לנחלים

11

טקס הענקת תעודות למסיימי קורס זק"א בשרון
צילום  :קובי חריטן

12

ערב גיבוש וחלוקת ציוד לצוות שדרו ת
צילום  :דיויד בר

ערב גיבוש ושיעור תורה למתנדבי זק"א לכיש מפי יו"ר ועד רבני זק"א הרב יעקב רוז'ה שליט"א
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קשר אישי

אנו שמחים לבשר למתנדבים על פינה חדשה בניוזק"א.

קו אישי פתוח מול דובי ויסנשטרן
מנכ"ל הארגון
מתנדבים אשר מועניינים לשאול ,לברר ,לבקש או כל דבר אחר

מתבקשים ליצור קשר במייל  duby@zaka.org.ilבנושא לכתוב :קשר אישי

מערכת
מברכת את מפקדי ומתנדבי זק"א,
ידידי ותומכי הארגון ולקוראי ניוזק"א

שנה טובה ומלאה בשורות טובות
בידידות
יהודה משי זהב
יו"ר

מוטי בוקצ'ין
דובר ועורך ניוזק"א
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבביתלמתנדב

חזקי לונגר

יוסי הורברג

צוות זק"א  .410לרגל אירוסיו

צוות פ׳׳ת להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדבים

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

נתי פריד

שלום דיקשטיין

צוות לוגיסטיקה ,לרגל נישואיו

ר"צ זק"א מלבורן,

ולר׳ משה דיקשטיין

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

מפקד צוות באר שבע.
להולדת הבן  /נכד

שמעון גרוסמן
צוות ירושלים להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
ליו"ר ארגון 'איחוד הצלה' המתנדב

צוות דימונה ,להולדת הבן

זאבי קשש

יהודה מסיקה

צוות ירושלים ,לנישואי הבת
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד מחוז ירושלים איש החסד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

הרב בנצי אוירינג

ישראל נח רוב

לרגל הכנס בנו בעול המצוות

צוות צפון להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

אהרון גרינברג
צוות אשדוד .להולדת הבת

ליהודה הרציג
צוות אשדוד ,להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

שלמה בלוטניק
צוות צפון להולדת הבת
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תמונה מחוץ למסגרת

יו"ר זק"א מעניק ברכת העסק למתנדב המסור יוסי פרנקל ולשותפיו
במסעדת  Mike's placeבירושלים

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב היקר איש החסד קמב״צ צוות 410

ברלה יעקובוביץ ולרעיתו מרגלית
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
לקבלת העלון שלחו מייל ל:
zaka@013.net.il

להולדת הבת חיה רעכיל תחי'
בשעה טובה ומוצלחת
מפקדי המחוזות
הנהלת הארגון צוות המטה
מתנדבי זק"א בארץ ובעולם

מזל טוב ליו"ר זק"א

יהודה משי זהב
ולחתנו המתנדב המסור ישראל קלצקין,
לרגל הולדת הנכד ,הבן.
שתזכו להכניסו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים.
מפקדי המחוזות
הנהלת הארגון צוות המטה
מתנדבי זק"א בארץ ובעולם
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