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מתנדבי זק"א
בחזית הטרור
להבדיל בין הטהור לטמא

חיים פוקסמן
טור אישי

בזמן שכל העם היהודי בארץ ובעולם עוקבים בדריכות ובדאגה רבה אחר פיגועי הטרור האכזריים
המקיפים אותנו ,בולטים בפעילותם אנשי הצללים שעושים את עבודת הקודש בשקט במקצועיות
ובמיומנות רבה ,הלא הם מתנדבי זק"א שמוזנקים לזירות הפיגועים הקשים עושים את מלאכת הקודש
בטיפול ב'כבוד המת' תוך היחשפות למראות ומחזות קשות מנשוא.
באירועים האחרונים התעוררו אצל מתנדבי זק"א התלבטויות אתיות קשות בהבחנה של אופן הטיפול
בגופות המחבלים הרוצחים .מספר חיים פוקסמן ,מהמתנדבים הוותיקים של זק"א שהיה מהראשונים
שהגיעו לזירת האירוע ברחוב מלכי ישראל:
"הגעתי עם הצוות שלי בזק"א ירושלים לטפל בנפגעים בזירת הפיגוע הקשה ברחוב מלכי ישראל מול
בית המדרש של חסידות גור .לאחר שכל הפצועים פונו לבית החולים נשארנו התחלנו לטפל בהרוגים
בטיפול ב'כבוד המת' ובאיסוף הממצאים החייבים בקבורה .לאחר שסיימנו לטפל בחרדת קודש בקדוש
רבי ישעי' קרישבסקי הי"ד ,היה עלינו לטפל בגופת המחבל הרוצח .חשנו בקושי גדול וקשה בטיפול
בגופת הרוצח הנתעב והאכזרי ,לתת לו "כבוד
המת" .למרות שלפי ההלכה עלינו לטפל גם
בגופתו של המחבל ,כי גם כזית בשר ורביעית דם
של גוי גם של רוצח ,מטמא במגע ,בניגוד ליהודי
שמטמא גם באוהל .אבל עקב המראה הקשה
והאכזרי במיוחד שהתגלה לעינינו ,נפשית לא
היינו מסוגלים לטפל ברוצח הנתעב באותם כלים
ובאותו כבוד שאנו מטפלים בקרבנות הי"ד.
לשמחתנו ,בסיום הפעילות בשטח חזרנו למטה
הארצי של זק"א הממוקם מאות מטרים ממקום
הפיגוע ובדיוק באותו זמן הנהלת הארגון דנה
בנושא זה כשבסופו של דבר התקבלה החלטה
שאת גופות המחבלים לא יכניסו יותר לשקיות
הלבנות עם הכיתוב של זק"א ,אלא לשקיות
שחורות אטומות ,וזאת גם כדי לא לחלל את שם
זק"א .זק"א זה ארגון קדוש ולא נטמא את שקיות
זק"א בגופות המחבלים הרוצחים".
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ראובן ראובן
טור אישי

אמור לצרותנו די

בימים טרופים וקשים אלה ,כאשר פיגוע רודף פיגוע ישנם אנשים שפועלים מסביב לשעון .מתנדבי כוחות החירום וההצלה
מוזנקים ומגיעים לכל זירה וזירה ,נותנים מענה רפואי מהיר לפצועים וחלילה במקרה של הרוגים פועלים בחרדת קודש
ב'כבוד המת'.
הצטברות וכמות הפיגועים והרצף היומיומי נותן את אותותיו גם במתנדבי ארגוני החירום וההצלה ,בעיקר בגלל ההיחשפות
למראות והמחזות הקשות ובטיפול בנפגעים ,חלקם במצבים קשים מאד .גם המתנדבים זקוקים בימים אלו ליד תומכת
ומעודדת ובעיקר סיוע בשמירה על החוסן הנפשי.
מתנדב זק"א ראובן ראובן חושף בפנינו הצצה להתמודדות האישית שלו עם המצב הקשה.
"לצערי בתקופה האחרונה עם ישראל נמצא בהסתרה .הדברים שאנשים נחשפים אליהם בכלי התקשורת ,אנו המתנדבים
רואים אותם במוחש בזירות הפיגועים .נוגעים ,נושמים ומטפלים בנפגעים בפצועים ובנרצחים.
בשבוע האחרון הטרור עלה מדרגה ,נאלצנו לטפל בכמה זירות בו זמנית .רצנו כמטורפים מזירת פיגוע אחת לשנייה.
האירועים קשים מאוד ,פיגוע דריסה ,פיגוע דקירה ,פיגוע ירי ועוד פיגועי דריסה .לכל זירה וזירה אנחנו המתנדבים
מוזנקים ועושים את מלאכת הקודש הקשה מכל בטיפול בנפגעים ובהרוגים .ביום שלישי הקשה לאחר שפעלתי ב 2-זירות
קשות ,הרגשתי שאני בפני התמוטטות נפשית ושאני חייב תמיכה ועידוד .דיברתי עם כמה מתנדבים וחשפתי בפניהם את
התחושות הקשות העוברות עלי ,והבנתי שגם חבריי מסתובבים עם אותה תחושה קשה ובעיקר מועקה בלב .מפקד צוות
המתנדב המסור נחמן רביבו הרים את הכפפה ,ושליפה של רגע ביקש מהמתנדבים להגיע בלילה לזירת הפיגוע ברחוב
מלכי ישראל .ביחד הדלקנו נרות נשמה ,שרנו והתפללנו לבורא עולם "אמור לצרותנו די".

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור
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מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

שימי גרוסמן
טור אישי

שגרת יום חירום
של

שימי גרוסמן

מתנדב זק"א

ימים קשים עוברים על העם היושב בציון ,ברצף ובכמות הפיגועים היומיומיים ,ובעיקר מהאכזריות הגדולה של המחבלים
המרצחים.
במראה העצוב של רחובות ירושלים והשווקים הריקים מאדם ,מהפחד לצאת לרחוב .בולטים מתנדבי זק"א האצים ורצים
ראשונים לזירות הפיגועים ,רצים למקומות שמטבע הדברים אנשים בורחים משם ,כדי להגיש עזרה ראשונה ולהציל חיים
וגם לצערנו בטיפול ב'כבוד המת' של הקרבנות הנרצחים.
מתנדבי זק"א מתוחים ודרוכים לכל הזנקה והזנקה של מוקד זק"א ,להלן מונולוג מצמרר וקשה של שימי גרוסמן מוותיקי
המתנדבים של זק"א ,על שגרת יומו במצב החירום:

"בשגרת יומי אני פעיל מאוד בהצלת חיים ,יש ברשותי 'אופנוע הצלה' של זק"א ומידי יום אני מטפל בעשרות
מקרים של מתן עזרה ראשונה והצלת חיים .בימים אלו אנחנו דרוכים ופעילים מסביב לשעון .ביום שני מוקד
זק"א מזניק אותי לפיגוע דקירה בכביש  1בסמוך למטה הארצי .לאחר שכל הנפגעים טופלו ופונו ,התחלתי
לחזור לכיוון המשרד שלי ,והנה מתקבל דיווח על פיגוע נוסף בגבעת זאב ,ילד בן  13במצב אנוש ובחור במצב
קשה ,מיד עשיתי פרסה והגעתי לזירת הפיגוע לסייע ולהגיש עזרה .עוד לא הספקתי לנוח ולהתאושש משני
האירועים הקשים ,מוקד זק"א מתפרץ לקשר :פיגוע נוסף באוטובוס בכניסה לעיר ליד גשר המיתרים .שוב אני
מזנק לזירת האירוע ,מגיש עזרה ראשונה ומטפל בגופתו של המחבל הרוצח.
בשעות הערב המאוחרות לאחר שחזרתי הביתה עייף ותשוש מיום של פעילות מסביב לשעון ,ומההיחשפות
למראות והמחזות הקשות ,בשכבי על מיטתי רצו לי המחשבות בראש על המשפחות של הנפגעים ,איך עולמם
השתנה בין רגע ,להיות עסוקים מעכשיו בלטפל ביקיריהם שנפצעו וללוות אותם בדרך הארוכה והקשה עד
להחלמתם .לא הצלחתי להירדם.
למחרת בבוקרו של יום שלישי ,שגרת הפיגועים התחילה .בסביבות השעה עשר ,דיווח על פיגוע ירי ודקירות
בתוך אוטובוס בארמון הנציב .אני מוזנק על ידי המוקד לאירוע ,אבל תוך כדי יציאה לזירת הפיגוע אני שומע
קול ירי סמוך לבית שלי בגאולה ,בקשר הודעה על פיגוע נוסף ברחוב מלכי ישראל פיגוע דריסה ודקירות .מיד
שיניתי כיוון ויצאתי לכיוון ,הייתי מהראשונים שהגיעו לזירה ,כשהמחבל עדיין היה חי ולא נוטרל .המראה היה
קשה מנשוא ,למול עיני אני רואה את הנפגעים שהיו במצב קשה מאד ,ומהר מאד אני מוצא את עצמי שוב
רץ ומטפל בנפגעים ובהרוגים ועושה את עבודת הקודש הקשה מכל ביחד עם חברי לצוות בזק"א .אבל הפעם
באנשים מוכרים מהקהילה ומהשכונה .למרות שאני בוגר של הרבה מאד אסונות ופיגועים בארץ ובעולם ,אני
מודה ולא בוש שהיה לי קשה עד למאד הטיפול בזירה זו .ובעיקר מהאכזריות החייתית של הרוצח המחבל
הנתעב .בדמעות שליש ובחרדת קודש טיפלתי בחברי ומכריי .בצהרים השתתפתי יחד עם אלפי איש בהלוויית
הקדוש רבי ישעי' קרישבסקי הי"ד ובליבי תפילה חרישית ,מי שאמר לעולמות די ,יאמר לצרותינו די ושיבלע
המוות לנצח"....
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ויאמר אברם אל מלך סדום ,הרמתי ידי אל ה' אל עליון קנה שמים וארץ אם מחוט ועד שרוך
נעל ,ואם אקח מכל אשר לך ,ולא תאמר אני העשרתי את אברם
הקב"ה הבטחנו לעשרני ,שנאמר :ואברכך ואגדלה שמך והיה
ברכה" (רש"י) הניסיון הכי גדול של האדם הביטחון בקב"ה וזה
ניסיון מעשר כספים שנאמר תעשר בכדי שתתעשר וזאת המצווה
היחידה שמותר לנו לנסות את הקב"ה הבעש"ט נשלח ללמוד את
מידת הביטחון מזקן אחד שהיה מוכסן באחד הכפרים .יום אחד
נכנס באמצע הלילה שוטר ודפק במקל עבה שלוש דפיקות על
השולחן והלך לו .הבעש"ט ותלמידיו שלא הבינו את פשר הדפיקות,
הסתכלו בפני הזקן וראו שהוא שמח כבתחילה .כעבור חצי שעה,
אחרי התפילה ,שב השוטר ודפק שוב על השולחן והסתלק .שאל
הבעש"ט את בעל הבית מה פשר הדפיקות? והוא ענה לו: :זוהי
התראה שעלי להביא היום לאדון את דמי החכירה שלו .אם אחרי
שלוש התראות כאלו אין מביאים את הכסף ,לוקח האדון בשבי את
המוכסן ואת בני ביתו .שאלו הבעש"ט" :משלוותך ניכר כי הכסף
בידך ,אם כן ,לך לפני הסעודה לשלם ואנו נמתין לך" ,ענה לו בעל
הבית" :לפי שעה אין לי אפילו פרוטה אחת .אך מסתמא יזמין לי ה'
הבה נסעוד במנוחה שהרי יש לי עוד שלוש שעות" .כתום הסעודה

בא השוטר בפעם השלישית ודפק על השולחן .בעל הבית נשאר
שליו .בירך ברכת המזון במתינות אחר כך לבש בגדי שבת ואמר:
"עתה אלך לשלם" .שאלו הבעש"ט" :האם יש לך כבר את כל הכסף
הדרוש?" השיב לו בעל הבית" :עדיין אין לי אף פרוטה ,אבל בודאי
יזמין לי ה'" .הלך בעל הבית לדרכו .הבעש"ט ותלמידיו התייצבו על
המרפסת לראות מה יקרה .לפתע ראו עגלה באה לקראת האיש.
כשנפגשו החליפו ביניהם כמה מילים ,והמשיכו איש לדרכו .אחרי
זמן קצר נעצרה שוב העגלה .הנוסע קרא לבעל הבית שיחזור אליו
והושיט לעברו סכום כסף ,כאשר קרבה העגלה אל המקום בו עמדו
הבעש"ט ותלמידיו ,הם שאלו את בעל העגלה" :מה היה לך עם
בעה"ב?" השיב להם" :הצעתי לו עסק שאקנה ממנו את היי"ש
שיעשה בחורף הבא .בתחילה לא השתוויתי איתו במקח .רק אחרי
שראיתי כי מתעקש הוא ,ועומד במקחו והלך לדרכו ,הוכרחתי לתת
לו כמה שדרש .ידעתי שהוא איש ישר ונאמן .רציתי להאריך עמו
בדיבור אך הוא אמר שהוא ממהר לבית האדון לתת לו את דמי
החכירה" .אמר הבעש"ט לתלמידיו" :ראו כמה גדול כח הביטחון!"

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

חיוב קריעה לנוכחים בצאת נשמה
הארועים בשבועות האחרונים הביאו למצב שמתנדבי זק"א היקרים
נוכחים לעיתים בזמן יציאת נשמה האם הם חייבים לקרוע או שהם
פטורים מחובה זו ?
במסכת שבת דף קה עמוד ב  :נאמר" :דתניא ,רבי שמעון בן אלעזר
אומר :העומד על המת בשעת יציאת נשמה  -חייב לקרוע ,הא למה
זה דומה  -לספר תורה שנשרפה".
וכן הוא בחידושי הריטב"א (שבת דף עמוד ב):
"כל העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה
דומה לספר תורה שנשרף .פרש"י ז"ל והכא נמי כשהאדם נפטר
בטלו ממנו תורה ומצוות ,רבינו הגדול ז"ל פירש הטעם כי הנשמה
שהיא נר אלוקים כאזכרות בגוילין ולפיכך קורעין על כל מת בשעת
יציאת נשמה ".
וכן נפסק בשולחן ערוך (יורה דעה סימן שמ סעיף ה):
"העומד בשעת יציאת נשמה של איש ,או אשה מישראל ,חייב
לקרוע (טור בשם רמב"ן וב"י אף לדעת רש"י) .ואפילו אם לפעמים
עשה עבירה לתיאבון ,או שמניח לעשות מצוה בשביל טורח" .
ובחידושי דינין והלכות למהר"י ווייל סימן י  :מחה על אלו שקורעים
שלא כדין":אותם בני אדם שעומדים אצל המת בשעת יציאת נשמה
וקורעין למטה לא ידענא סמך לדבר כי כל הפוסקים שראיתי כולם
כתבו צריך לעשות קריעה ממש דהיינו למעלה וכולהו כתבו הקורע
למטה ומן הצדדים לא יצא ידי קריעה משמע כל הקריעות ואחר כך
מצאתי בהג"ה בסמ"ק ובאגודה דנהגו לקרוע למטה דשמא בהא
נהגו כרבי יהודה דסבר למטה הוי קריעה":

ובשו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן לה פסק:
"וברופאים ואחיות בבית חולים יש עוד צד
קולא ,שהבגד העליון שלבושים הוא לא
שלהם אלא של רכוש הציבור ,הוא הביה"ח ,וי"ל דאין דעת הציבור
שיוכלו לקורעם ,עיין סי' ש"מ סעי' ל"ד וש"ך סק"נ .ופוק חזי מאי
עמא דבר ,ולרבים טועים לא חיישינן (יעוין שו"ת הלק"ט ח"א סי'
ט') ,ובפרט כשוהגים /כשנוהגים /כן זה כמה בידיעת הגדולים ואין
מוחה ,ואכמ"ל יותר".
וכן פסק בציץ אליעזר רמת רחל (סימן מא )בשם הרב שולחן גבוה
שכן נהגו בעיה"ק ירושלים ת"ו בחברה של ביקור חולים שאין
קורעים בשעת יציאת נשמה .בספר זכרון בצלאל להרה"ג שריה
דבליצקי שליט"א ( עמוד י"ג) :כתב ":נראה דאחים המשמשים בבתי
חולים ששכיח שם יציאת הנפש
בכל יום רח"ל ובלע המות וכו' וכמו כן אם יש חברה בעיר  ,אנשים
קבועים הבאים לעמוד על כל יציאת נשמה ,יש מקום לפוטרם
מקריעה זו מהא דרבי חייא (סנהדרין ס' ע"א) שאם אי אתה אומר
כן נתמלא כל הבגד קרעים וכו' "
בספר כף החיים (אור"ח סימן תקמז אות כ"ה) כתב "ועתה לא נהגו
לקרוע כשנמצא בעת יציאת נשמה דהקלו בזה כדי שלא יהא אדם
מת יחידי"
מסקנא :לפי דברי בעל הציץ אליעזר ובעל זכרון בצלאל אנשי
זק"א פטורים מקריעה זו כפי שרופאים אחים ושאר בעלי תפקידים
פטורים

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

לכבוד גדול הוא לנו להזמין את כב' להשתתף בטכס
השקת אמבולנס זק"א לעיר פתח תקווה,
שנתרם ע"י

מבטח שמיר

בבעלות ידידנו איש החסד והמעש

מר מאיר שמיר

הטכס יתקיים אי"ה ביום שלישי  17.11.15ה' כסלו | שעה 18:00
ברחבת בית הכנסת "היכל שמיר" ע"ש נחה שמיר ע"ה
רחוב רמח"ל  9פתח תקווה
בהשתתפות
עו"ד מר איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקווה
מר יהודה משי זהב
יו"ר זק"א
רבנים ,אחמי"ם ,מפקדים ומתנדבי זק"א

נודה ונשמח אם כב' יכבדו אותנו בהשתתפות באירוע.
בהשתתפותכם נתכבד
ישראל גודלבסקי
מפקד זק"א מרחב שרון

6

פיגוע משפחת הנקין בשומרון

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

פיגוע תחנה מרכזית באר שבע

7

פיגוע דריסה צומת גוש עציון

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

פיגוע בתוך אוטובוס בארמון הנציב ירושלים

8

פיגוע דריסה ודקירה בגאולה ירושלים

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

פיגוע דקירה סמוך לשער שכם

9

זירה האירוע ירי בה נרצח יהודי בטעות

פיגוע דקירה בשער שכם

צילום  :פלאש 90

צילום  :פלאש 90

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

10

תאונה קטלנית בדרך רבין פ"ת ,רוכב אופניים נהרג
צילום  :אלן מלכה

תאונה קטלנית כביש  6נהג רכב נהרג

11

תאונה קטלנית כביש  38בית שמש ,נהג רכב נהרג
צילום  :דוד לף

מתנדבי זק"א השתתפו בתרגיל במרכז רמת גן

12

תאונה קטלנית בכביש  6נהג נהרג

צוות שפלה בטיפול במב"ט

13

תמונה מחוץ למסגרת

סיום קורס זק"א צוות מצפה רמון – מרחב נגב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב יענקי וויג

למתנדב אברהם פינסקי

צוות י-ם ,להולדת הבת

צוות צפון להולדת הבן

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

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב אברהם וויס

למתנדב שמעון זגורי

צוות צפון ,להולדת הבת

צוות ב״ש להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדבים שלמה וציון סקיטל

למתנדב דרור לוי

צוות צפון להולדת הבת \ הנכדה

צוות דימונה ,לרגל היכנס בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד צוות דימונה ירוחם,

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

יעקב יפרח
לרגל נישואי הבת

למתנדב משה קליין
צוות מודיעין עילית
לרגל אירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב שמחה רובין
צוות י-ם להולדת הנכד והנכדה
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