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נשיא המדינה הוקיר
לארגוני
החירום וההצלה
נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין ,הדליק במשכנו היום (שני) נר שני
של חנוכה ,יחד עם  100נציגי ארגוני כוחות החירום וההצלה ,זק"א,
מד"א ,איחוד הצלה ,ארגון הצלה .וזאת כהוקרה לפעילותם המבורכת
והמוערכת.
בטקס שהתקיים בבית הנשיא בירושלים הוזמנו להדליק יחד עם הנשיא
את נר שני של חנוכה ,נציגי הארגונים :רפי מנת ,נציג ארגון זק"א .ד"ר
ג'ויס מורל ,נציגת איחוד הצלה .זאבי פרוינד ,נציג ארגון הצלה.
במעמד השתתפו כ 100-מתנדבים מכל רחבי הארץ שייצגו את ארגוני
החירום וההצלה ההתנדבותיים הפועלים בישראל :ארגון זק"א ,מד"א,
איחוד הצלה ,ארגון הצלה .כמו גם ראשי הארגונים :יהודה משי זהב,
יו"ר ארגון זק"א .זאבי קשש ,יו"ר איחוד הצלה .אושי שלומוביץ ,יו"ר
ארגון הצלה.
ברחבת בית הנשיא הונחו במיצג מרשים אופנועי ההצלה מהירה של
ארגוני ההצלה.
במהלך הטקס נשאו דברים מרגשים נציגי המתנדבים ששיתפו את
הקהל בסיפורים מרגשים על פעילותם הענפה בתקופה האחרונה בה
הם פועלים ללא הרף בזירות פיגועי הטרור.
הנשיא נאם בפני המשתתפים באירוע ואמר" :חג החנוכה הוא חג של
אור ,חג של ניסים ,וגם חג של גבורה .הגבורה הזו היא איננה רק גבורה
של חיילים במדים – מאומנים ומיומנים ,אלא גבורה אזרחית ,גבורה
של אנשים פשוטים .כמו החשמונאים ,חובשי בית המדרש ,שהחליטו
להילחם עבור הזכות לחיות בדרך התורה ,ולהחזיר את עטרת מלכות
ישראל ,ליושנה ,לתהילתה".
הנשיא הוסיף" :היום ,אף אחד לא יכול לתאר לעצמו תמונת זירה ,בלי
שאתם – מלאכי שרת ורפואה נמצאים בה .בימים הטרופים שפוקדים
אותנו ,בימים שהטרור משתולל ברחובות ,חשוב לי להגיד לכם  -אנשי
ונשות כוחות ההצלה – תודה.
"אתם גיבורים אמתיים .גיבורים ,שקדושת החיים עומדת לנגד עיניהם.
תפקידכם איננו פשוט .המראות שאתם נחשפים אליהם ,ההקרבה
שאתם נדרשים לה ,גובה מכם וממשפחותיכם מחיר גבוה .העם

בישראל ,מכיר ומוקיר את פעילותכם המופלאה ,ומצדיע לכם ,על
תודעת השליחות ,ועל המסירות העצומה שלכם -להצלה ולטפול ,בכל
אדם באשר הוא.
"חג החנוכה ,הוא חג של אור ,שהולך וגובר מיום ליום .ככל שהימים
חולפים ,מתווספים עוד ועוד מוקדי אור .אתם ,ארגוני החירום וההצלה,
מאירים לכולנו; אתם האור של העם בישראל .חנוכה שמח" ,חתם
הנשיא.
מתנדבת 'איחוד הצלה' ,ד"ר ג'ויס מורל ,ריגשה את הנשיא כאשר
סיפרה לו כיצד בנובמבר  2014הגיעה והעניקה סיוע רפואי ראשוני
לנפגעים בזירת הטבח בבית הכנסת בהר נוף.
ד"ר ג'ויס מתגוררת בשכונת הר נוף ,סמוך לבית הכנסת 'קהילת בני
תורה' והגיעה לזירה תוך שניות ספורות מקבלת הקריאה על האירוע.
ג'ויס העניקה טיפול ראשוני מציל חיים לפצועים ,עד הגעת אמבולנס
למקום.
מתנדב זק"א רפי מנת מפקד צוות זק"א זכרון יעקב ,אמר" :נרגש אני
לראות אתכם מתנדבי זק"א יקרים מכל הארץ,
התחלתי את התנדבותי בזק"א לפני  18שנים ,ומאז ועד היום יצאתי
להעניק עזרה וסיוע למאות אנשים בהצלת חיים ובכבוד המת.
בהדליקי את נרות החנוכה בארבע שנים האחרונות ,איני מסוגל לשכוח
את אותו ליל חנוכה בו הדלקתי את הנרות ורצתי מביתי בזכרון יעקב
לאסון הכרמל ליממה קשה.
ואתמול כשראיתי את יהודה משי זהב יו"ר זק"א מטפל בנפגעי הפיגוע
ברחוב ירמיהו בירושלים וברקע רואים את הבניינים הגבוהים עם
החנוכיות ,המראות חזרו אלי והבנתי את משמעות הנס.
בעצם ימי חנוכה מסמלים את נצחון המעטים על הרבים וכך יהיה
בעז"ה בזכות עבודת הקודש של מתנדבי זק"א היקרים.
אין זה פלא שזו שנה שלישית ברציפות שארגון זק"א נבחר זו השנה
השלישית לארגון האהוד ביותר על ידי תושבי מדינת ישראל".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב הודה לנשיא בשם כל ארגוני החירום וההצלה,
על ההזמנה המכובדת ועל ההוקרה וההערכה.
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מתנדבי זק"א
באימון משותף
עם כוחות היחצ"א
כ 150-מתנדבי יחידת החילוץ של זק"א השתתפו השבוע באימון השנתי של
היחצ"א ,במשך שלשה ימים תרגלו השבוע באתר הרס באבטין שליד רכסים
כ 150-מתנדבי זק"א בפיקודו של מפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים
אוטמזגין ,יחד עם חיילי היחצ"א של פיקוד העורף איתור וחילוץ מבין הריסות
במגוון רב של שיטות ותרחישי ייחוס כשעשרות אנשים פצועים וחללים לכודים
מתחת להריסות .באמון המשותף השתתפו לראשונה גם 'יחידת הכלבנים' של
זק"א בפיקודו של המפקד דודיק מזור.
המתנדבים שהתפצלו ל 7-משמרות של  8שעות כל משמרת ,השתבצו יחד
עם צוותי החילוץ של היחצ"א ,למדו ותרגלו חילוץ מעשי ומקצועי .הצוותים
תרגלו חילוץ נפגעים והרוגים מתוך הריסות הבניין ,כלבי הפשפוש של זק"א
הפליאו לעשות באיתור נעדרים בנקודות שהגישה אליהם היתה קשה ביותר.
בנוסף הקימו זק"א תחנת ריכוז נפגעים וריכוז חללים ,כל חלל שחולץ מהזירה
תועד והועבר לתחנת ריכוז החללים .באימון תרגלו חיילי היחצ"א שיטות
חילוץ מורכבות שפותחו ביחידה ובפיקוד העורף ,בלקחים שהופקו מאסונות
ופיגועים בארץ ובעולם.
היחצ"א הינה יחידת מתנדבים מיוחדת בכוחות המילואים של צה"ל בפיקוד
העורף אשר מיועדת למבצעי חילוץ והצלה בארץ ובעולם .היחידה מובילה
בתחומה בידע מקצועי ,זמינות תמידית ונחישות להציל חיים בכל זמן ובכל
מקום .כיום עומד בראשה אל"מ דודי מזרחי.
במשך ימי התרגיל ביקר במקום מפקד פקוד העורף האלוף יואל סטריק ,אשר
עמד מקרוב על שילובם של מתנדבי זק"א ביחידות היחצ"א .האלוף שיבח את
היכולת המבצעית והמקצועית של מתנדבי זק"א .כ"כ ביקר את המתנדבים
יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,אשר יחד עם מפקד היחידות המיוחדות של זק"א
חיים אוטמזגין קיימו ישיבת עבודה עם מפקד היחצ"א אל"מ דודי מזרחי ,דנו
על העמקת השיתוף פעולה בין זק"א ליחצ"א.
את האמון העביר במקצועיות רבה מפקד יחידת האיתור וחילוץ בזק"א ומפקד
זק"א ביחצ"א חיים אוטמזגין ,היה זה התרגיל המשותף השלישי בו מתורגלים
פלוגות היחצ"א יחד עם צוותי מתנדבי זק"א.
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מתנדב זק"א" :טיפלתי
בקורבן  -למרות
שהמחבל נפצע אנוש"
מתנדב זק"א חיים פוקסמן סיפר ברשתות החברתיות כי הגיע
לזירת הפיגוע בשער יפו והגיש עזרה קודם לפצועים ולא
למחבל ,למרות שמצבו היה קשה יותר .זק"א" :מחזקים את ידי
המתנדב".
על רקע גל הטרור ששוטף את המדינה בחודשים האחרונים,
התפתח ויכוח בין גופי ההצלה השונים בשאלה האם יש להגיש
טיפול קודם למחבלים בזירות הפיגועים במידה וחומרת
פציעתם קשה יותר מאשר קורבנותיהם היהודים .בעוד במד"א
הודיעו כי יגישו טיפול קודם למחבל ,בזק"א החליטו להנחות את
המתנדביםלהגיש סיוע רפואי קודם לפצועים ,יהודים או ערבים.
כעת נראה שההנחיה ירדה לשטח ,אל המתנדבים .חיים

פוקסמן ,מתנדב ותיק בארגון זק"א ,הגיע היום (רביעי) לזירת
הפיגוע בשער יפו בו נפצעו שלושה יהודים ,שנים מהם נפטרו
בהמשך בבית החולים ,והחליט לטפל קודם בפצועים היהודים
ולא במחבלים למרות שדרגת הפציעה של המחבלים הייתה
חמורה יותר.
פוקסמן סיפר על כך ברשתות החברתיות וקיבל על כך שבחים
מהגולשים" .לכל השואלים .כשהגעתי היום לזירת הפיגוע בשער
יפו בי-ם .הגשתי עזרה לפצועי הדקירות ולא! לא ניגשתי לטפל
במחבל ימ"ש! למרות שמצבו היה אנוש!" כתב פוקסמן ,וזכה
לתמיכה מהגולשים.
חלק מהגולשים הזהירו אותו שלא להתגאות במעשה ,מחשש
שתפתח חקירה כנגדו .חשבון הטוויטר הרשמי של זק"א גיבה
את פוקסמן ,ונכתב שם כי "בדרך כלל כבר בשלב הראשוני
בזירה מזוהה המפגע ,והמדיניות שלנו היא אכן לתעדף את
הנפגעים בטיפול הרפואי".
בשיחה הוא סיפר" :כשאני רואה שכוחות המשטרה זיהו את
המחבל כמחבל אז אני ניגש קודם לפצועים ומגיש להם את
העזרה .ממש לא מעניין אותי מה מצבו של המחבל".
לדבריו" ,כל אלה שמגיבים בצורה צינית הייתי רוצה לשמוע
מהם מה הם היו עושים אם הם היו מגיעים לזירת פיגוע והיו
רואים חס וחלילה את קרוב משפחתם שוכב על הרצפה פצוע,
כשהמחבל לידו גוסס ומצבו אנוש .מה הם היו עושים ,מגישים
עזרה לקרוב שלהם או קודם למחבל?".
פוקסמן הוסיף" ,בזירת תאונה למשל אם מגיע איש כוחות
הצלה ורואה קרוב משפחה שלו פצוע בינוני ואחר פצוע קשה
אז צריך לטפל לפי חומרת הפציעה ,למרות שבשטח לא כל
אחד היה פועל כך  -אם היה רואה את אח שלו למשל פצוע".
פוקסמן ציין כי "אם בפיגוע היו נפגעים ערבים באורח קשה
ויהודים באורח פחות קשה הייתי מטפל לפי חומרת הפציעה,
אבל אני לא אטפל קודם ברוצח".
יו"ר זק"א ,יהודה משי זהב ,אמר בתגובה ,כי" :אנו בהחלט
מחזקים אותו .הוא מבצע את הנחיית הארגון  -לטפל בקורבנות
לפני שמטפלים ברוצח .אנחנו מחזקים את ידיו וגם שאר
המתנדבים עשו ויעשו אותו דבר".
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מתנדבי זק"א הציגו
בפני ח"כ לפיד את
חלקם בנשיאה בנטל
יו"ר מפלגת 'יש עתיד' ,ח"כ יאיר לפיד ,ביקר היום במטה המרכזי של ארגון זק"א
בירושלים והודה למתנדבים הפועלים בשטח על רקע גל הטרור" :אתם עושים
עבודת קודש .מסיר את הכובע בפניכם"
לפיד" :זה מאוד מרגש להיות כאן .אתם המודל לחיים משותפים וככה צריך לנהל
את המדינה  -להיות אחד בשביל השני"
יהודה משי זהב" :לזק"א יש תפקיד נוסף מלבד פעילותו בשטח וזה קרוב אחים
ולבבות .זק"א הוא גוף המחבר בין היהודים וזה לא פחות חשוב מהעבודה עצמה"
יו"ר מפלגת 'יש עתיד' ,ח"כ יאיר לפיד ,ביקר היום ()23.12.15
במטה המרכזי של ארגון זק"א בירושלים .לפיד נפגש עם
יו"ר הארגון יהודה משי זהב ועם המתנדבים והודה להם על
פעילותם המסורה והחשובה על רקע הפגועים .משי זהב הציג

ללפיד את הפעילות שהם מבצעים בשטח ושוחח עימו על
האתגרים איתם הם מתמודדים בתקופה זו .יהודה משי זהב
העניק ללפיד אות הוקרה עם תפילת שלום למדינה (מצורפת
תמונה) .לפיד הבטיח ליו"ר ארגון זק"א כי יסייע בכל אשר נדרש
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וכי ימשיך להיות כתובת לכל צורך העולה מהשטח.
יו"ר מפלגת 'יש עתיד' ,ח"כ יאיר לפיד ,אמר בפתח הפגישה:
"זמן רב אני רוצה לבוא הנה בעיקר כדי להביע את תודתי על
פועלכם .הביטוי 'עבודת קודש' מייצג את מה שאתם עושים.
הידיעה שכל אזרחי ישראלי לעולם ,חס וחלילה במותו ,לא
יופקר ולא יישכח אלא יהיה מי שיבוא אליו ואל משפחתו היא
הידיעה שמחזיקה את כולם"
לפיד התייחס גם לתפקידו של זק"א כגוף מאחד של העם
היהודי ואמר" :אתם המודל לחיים משותפים וככה צריך לנהל
את המדינה .חיים משותפים זה שכל אחד עושה כל מה שהוא
יכול בשביל השני ,זה שאני מחויב אלייך ואתה מחויב אלי ואני
רוצה לעזור לך ,ואתה רוצה לעזור לי .אם הייתי עם כובע הייתי
מוריד את כובעי בפניכם .זה מאוד מרגש להיות כאן".
לפיד התייחס בדבריו גם לגל הטרור הנוכחי ואמר" :אינתיפדת
הסכינים הזאת לא הולכת לשום מקום והציבור הישראלי
יצטרך להוכיח יכולת עמידה איתנה .ואתם ,חלק מיכולת
העמידה הזאת אל מול הרצון של אויבנו להרוג אותנו"

העולם ובישראל .אני מצאתי עוד כובע לזק"א – "זה קירוב
אחים"  .זק"א הוא גוף שמחבר ומקשר בין יהודים ,והערך
המוסף הוא לא פחות חשוב מהעבודה עצמה  -קירוב לבבות
וקירוב אחים .יש לנו בזק"א אלפי מתנדבים מהשירות הלאומי
והאזרחי שהיו בתקופות שונות חלק מהארגון ואנחנו גאים על
כך"
משי זהב הוסיף" :אנשים לא יודעים אבל היחידה הזאת
בממוצע אנחנו מטפלים ב 30-אירועים כל שבוע שזה המון ,כל
יום יש התאבדות בארץ וזה לא מתפרסם בתקשורת ,יש כ500-
מתאבדים בשנה ,ו 350-הרוגים בתאונות דרכים"
כ 12-מתנדבים בזק"א מכל התחומים שלוקחים חלק בעבודה
השוטפת והאינטיסיבית על רקע גל הטרור הצטרפו לפגישה.
המתנדבים סיפרו ללפיד על תחושת השליחות שהם חווים
בעבודתם" :להציל חיים ולהגיע למקומות שאף אחד לא
יכול להגיע אליהם במהירות ובמיידיות האפשרית זו תחושת
שליחות אדירה .זה סיפוק לחזור הביתה ולדעת שהצלחת
לעזור לאדם ,כל אדם באשר הוא ,בין אם הוא חילוני ,חרדי,
ערבי או יהודי"

יו"ר זק"א ,יהודה משי זהב אמר בפתח הפגישה:
"המפגש הזה חשוב מאד ,שיאיר יפגוש את מתנדבי זק"א
הרצים למקומות שמטבע הדברים אנשים בורחים משם,
נושאים בנטל יומיומי ותורמים מזמנם ומכוחם מעל למשוער
למען הכלל והפרט ,ללא הבדל דת גזע ולאום ,שישמע בכלי
ראשון עם מה הם מתמודדים ,כמה הם עושים ותורמים ,והכל
מתוך שליחות של אמונה וערבות למען הזולת".
"לזק"א יש שתי משמעויות אחת של זיהוי קורבנות אסון ,וזה
מה שאנחנו מתעסקים איתו עם אלפי המתנדבים שלנו ,בכל
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שבת גיבוש ועידוד
למתנדבי זק"א מחוז ש"י
אחרי חודשים אינטנסיביות של פיגועי דקירה ודריסה ,ריצה מאירוע
לאירוע ,חיים של מתח תמידי בכוננות לאירוע הבלתי צפוי הבא ,זכו
סוף סוף מתנדבי זק"א מחוז ש"י לקצת נחת ורוגע.
זמן רב לא ישכחו עשרות מתנדבי זק"א מחוז ש"י את השבת האחרונה
פרשת 'ויגש' ,שבת עילאית של גיבוש ,אחדות ורוממות רוח שהם
העבירו במלון 'גני ירושלים' בירושלים.
עשרות מתנדבי זק"א שהתקבצו יחד ממרחבי יהודה ושומרון ,חזרו
הביתה בתחושה של מילוי אנרגיות חדשות להמשך עבודת הקודש
במשך ששת ימי המעשה ,בהתעסקות עם הדברים הקשים והנוראים
מכל.
גם מתנדבי זק"א הנחשפים למראות ומחזות קשים מנשוא ועומדים
בהם בגבורה עילאית ובתעצומות נפש מפליאים ,זקוקים לחיזוק
נפשי ועידוד מוראלי בבחינת 'איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק'.
כך שאך מתבקש וחשוב מאד היה הצורך בשבת גיבוש ואיחוד לבבות
של המתנדבים בבחינת 'הנה מה טוב ומה נעים שבת מתנדבים גם
יחד'.
עשרות מתנדבי זק"א מחוז ש"י על משפחותיהם בראשות מפקדי

המחוז גיל ביסמוט ושמוליק סגל ,כמו גם יו"ר הארגון יהודה משי זהב,
מנכ"ל הארגון דובי ויסנשטרן ואנשי המטה ,התארחו בשבת פרשת
ויגש ,לשבת כינוס והתאחדות ,שבת של התעלות ,גיבוש ועידוד
קבוצתי ומילוי האנרגיות להמשך פעילות "חסד של אמת" ,בתקווה
שיהיו אלה אך ורק במצבי שגרה ולא במצבי חירום.
השבת הייתה עילאית ,החל מתפילת קבלת שבת ותפילת ערבית
בנוסח 'קרליבך' בניצוחו של המתנדב הוותיק ,ראש צוות זק"א 'זכרון
יעקב' ,הרב רפאל מנת יחד עם בניו ילדי הפלא הי"ו .בין קבלת שבת
לתפילת ערבית נשא דברים בטוב טעם וחן המשפיע החסידי הרב
נחמן גרוסמן שליט"א מפתח תקווה .סעודת השבת שהתקיימה
באולם מיוחד ,כאשר מצטרפים אליהם מתנדבים מירושלים ,בשירה
משותפת של זמירות שבת בניצוחם הצוות הרב רפאל מנת ובניו
ושרוליק קלצקין .ראש ישיבת 'נחלים' הרב יוסף באגד שליט"א ,ריתק
את הקהל בהוכיחו שאין דבר שלא כתוב ,שכל 'האקטואליה' וכל
החידושים כבר כתובים בספר.
בליל שבת התכנסו המתנדבים באוהל הכינוס סמוך לאולם הסעודות,
ל'עונג שבת' ו'התעלות חברים' ,בראשותו של המשפיע החסידי הרב
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נחמן גרוסמן שהשמיע דברי חיזוק ועידוד ,כ"כ נשא דברים יו"ר הארגון
יהודה משי זהב ,שהודה למתנדבים ובני משפחותיהם על כל העשייה
הגדולה והנפלאה ,עשייה שמקדשת שם שמים בארץ ובעולם .עד
השעות הקטנות של הלילה התרפקו וזמרו מאות מתנדבי זק"א שירי
שבת וערגה ,מסביב לשולחנות עמוסים ברוב מטעמים וברוח נדיבה,
מעשי ידי המפקד הנערץ שמוליק סגל .מצד לצד נעו והתנועעו
המתנדבים בהשתפכות הנפש ובדיבוק חברים אמיתי .התרוממות
הרוח מה'עונג שבת' תלווה את המתנדבים
עוד זמן רב.
בסעודת יום השבת ,התארח חבר מועצת
עירית ירושלים ומחזיק תיק חירום ובטחון
מר אריה קינג הי"ו ,שצעד את הדרך הארוכה
מביתו שבמעלה הר הזיתים ועד לכניסה לעיר.
קינג הפליא בדברי שבח והלל למתנדבים
על פעלם' ,חוסנה של ירושלים בהתמודדות
עם גל הטרור שפוקד אותה ,היא בזכותכם
מתנדבי זק"א בירושלים ובמחוז ש"י ,ועל כך
תודתי בשם כל תושבי העיר'.
אורח הכבוד הגיע במיוחד מארה"ב כדי
להשתתף בשבת גיבוש זה ,ה"ה איש החסד
ורב הפעלים ,חסיד חב"ד ברמ"ח אבריו
ושס"ה גידיו ,הר"ר מנדי חדיוב הי"ו .המלווה
את ארגון זק"א בחום ובאהבה רבה ,מסייע
בכל תחום ,המבצעי והכלכלי ,כדי להקים
תשתית נרחבת להמשיך עבודת הקודש
בארץ ובעולם .הר"ר מנדי סיפר ותיאר איך
בהשתאות רבה מסתכלים ברחבי העולם על
הפעילות רבת ההיקף של 'מלאכי זק"א'.
כמו בסעודות הקודמות ,גם ב'סעודה
שלישית' התכנסו המתנדבים לרעוא דרעוין
של שירת זמירות שבת.
במוצ"ש אחרי 'הבדלה' ,יצאו עשרות
המתנדבים לשעה ארוכה של ריקודים ושירה
בניצוחו של זמר הנשמה שרוליק קלצקין.
בתחושה ששבת הגיבוש הזה היתה מיוחדת
במינה ,שבת של התעלות ורוממות רוחנית,
שבת של איחוד לבבות ודיבוק חברים,

שבת של בבחינת קווי ד' יחליפו כוח ,בגאווה של קדושה על היותם
חברים ומתנדבים בארגון זק"א ובאנרגיות טובות מחודשות התפזרו
המתנדבים איש איש לביתו תוך אמירת שבחים ותודות לצוות שעמל
כה רבות להצלחת השבת .על הארגון הנפלא של השבת ,תוך חשיבה
והתייחסות עד הפרט הקטן ביותר ,ה"ה ראש הצוות מוטי בוקצ'ין,
ואיתו יחד :חיים וינגרטן ,שימי משי זהב ,ראובן ראובן ,ינון צרפתי ,יוסי
פרנקל .כה לחי.
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ערב גיבוש
למתנדבי 'חוד החנית'
של זק"א
ערב גיבוש לעשרות מתנדבי יחידת הצוללים 'חוד החנית' של
זק"א ובני משפחותיהם ,נערך במהלך ליל הדלקת נר שלישי של
חנוכה במרכז הלוגיסטיקה של זק"א בפתח תקווה.
בערב היוקרתי ובשולחנות עמוסי כל טוב נכחו יו"ר זק"א יהודה
משי זהב .מפקד היחידות המיוחדות של זק"א מר חיים אוטמזגין
ומתנדבי היחידה המיוחדת שהם הצוללים הנאמנים והמסורים
לתפקיד היוקרתי של הצלת חיים בחיפוש אחר נעדרים מתחת
למים.
במהלך הערב הציג לייזר רוטשטיין המנהל הלוגיסטי של
היחידה סרטון על פעילות היחידה מאז הקמתה בשנת 2005
לאחר שעו"ד טבע בים ,שם הבינו בארגון זק"א כי חייבים להקים
יחידה מיוחדת של צוללים על מנת לתת מענה למקרים של

אסונות בהם יכולים רק צוללים מקצועיים לפעול.
יחידת 'חוד החנית' פועלת פחות או יותר כפי שפועלת יחידת
הילת"מ של חיל הים ,ביצוע עבודות תת מימיות ,עבודות של
חיפושים וסריקות מתחת למים .לייזר דיבר על מבנה היחידה
וחשיבות אימוני היחידה .שמירה על כללי הבטיחות .יו"ר
זק"א בירך את מתנדבי היחידה והדגיש את חשיבות פעילותם
ותרומתם המיוחדת וההשקעה ביחידה והוסיף לומר על חשיבות
'כבוד החי' ו'כבוד המת' ונתן מספר דוגמאות על פעילות של
חיפוש נעדרים .מפקד היחידות המיוחדות מר חיים אוטמזגין
בירך את הצוללים ודיבר על חשיבות עבודת היחידה ושמירה על
ערכי היחידה וכמו כן נתן מספר דוגמאות על עבודות הנעשות
בארץ ובעולם עבודות שהשתיקה יפה להם.

9

מתנדבי זק"א זכו
ב'מגן ראש העיר' אשדוד
לשנת 2015
בטכס הענקת 'מגן ראש העיר' למתנדבים וארגונים
מצטיינים לשנת  2015שנערך ביום רביעי ()23.12.15
באולם 'בית יד לבנים' באשדוד הוענקו 'תעודות מגן'
ל'יחידת זק"א לכיש – אשדוד' ,לידי מפקדה הנערץ אבי
דרעי ,ובנפרד ליוסי לנדאו קמב"צ זק"א לכיש כהוקרה על
תרומתם החשובה לטובת תושבי העיר.

עיננו אליו ,הערכים הנעלים של אחריות הדדית ,ומעורבות
חברתית הם שמהווים את היסודות לאהבת חינם בחברה,
ומטביעים את חותמם על אופייה של העיר .כראש העיר,
ובשמם של תושבי העיר ,אני מוקיר את עשייתכם ומחזק
את ידיכם להוסיף ולייצג במעשיכם וברוחכם את כל הטוב
והחיובי שבחברה הישראלית".

בטכס רב הרושם השתתפו :ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל
לסרי ,חברי מועצת העיר ,חברי הוועדה המייעצת להענקת
מגן ראש העיר ,יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,מפקד זק"א
מחוז דרום אשר לוי ,אח"מים ,מפקדים ומתנדבים.

בדברי ההסבר לקבלת הפרס ל'יחידת זק"א לכיש – אשדוד'
נאמר:

בטכס הודה ראש העיר" :מערך ההתנדבות בשעת חירום
בעירנו הוא דוגמא לכלל הרשויות בארץ אשר אימצו אותו
גם עבורן .אתם המתנדבים ,מציבים עבור התושבים כולם,
רף מוסרי של אנושיות שעל כולנו מוטלת החובה לשאת

"ארגון זק"א הוקם בשנת  1989כארגון מתנדבים הפעיל
באירועים הכי קשים שידענו במדינת ישראל .בפיגועי טרור,
תאונות דרכים ,ואירועים קשים נוספים .כיום מתנדבים
בסניף זק"א אשדוד  180מלאכים .על סניף זק"א לכיש –
אשדוד מפקד אברהם דרעי ,מתנדב מסור מאין כמוהו.
בנוסף לפעילות הקודש "חסד של אמת" ידועים מתנדבי
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זק"א כמסייעים לכל דבר ועניין ובכלל זה בהצלת חיי אדם,
חלוקת מזון לנזקקים ,סיוע לנכים ומוגבלים ,סיוע לשיקום
ושיפוץ מצבות גלמודים ,השלמת מניינים לגלמודים וניצולי
שואה ,גמ"ח ניחום אבלים הכולל אוהל ,שולחנות ,כיסאות
ותאורה ,באיתור נעדרים ועוד .פעילות מתנדבי זק"א
מתבטאת בנתינה בשעות לא שגרתיות ,תוך כדי הפעלת
אמצעים מגוונים של 'יחידת צוללים ושייטים' ,רכבי שטח
ואופנועים' ,יחידת כלבנים' ועוד ,ובכך משלבת ערכיות
ומקצועיות כאחד.
המוטו של זק"א" :מגיבים ראשונים ועוזבים אחרונים".

כיד תומכת ואוזן קשבת למשפחות השכולות בשעתם
הקשה .במקביל להתנדבותו בזק"א ,מתנדב מר לנדאו
למען חולים ונזקקים בעמותת 'עזר מציון' .במסגרת זו
מבצע מר לנדאו שליחויות בארץ ובחו"ל להעברת תרופות,
פריטים רפואיים ,הסעת חולים ,הטסת חולי  .C.Fלמחנה
נופש רפואי בשוויץ ועוד.
מר לנדאו ניצל מקריסה של אחד המגדלים באסון
התאומים וסייע רבות בחילוץ .כמו כן סייע רבות בשריפה
הקשה בבית משפחת ששון בברוקלין.
בנוסף לכל אלו ,תרם מר לנדאו כליה לאדם שאיננו מכיר.

פעילותו ההתנדבותית של הארגון ראויה לכל הערכה ושבח.
על כן מצא ראש העיר את ארגון זק"א ראוי למגן ראש העיר
על הצטיינות למען הקהילה".

המוטו המוביל את מר לנדאו" :מי שתורם מעצמו לזולת יש
מלאך מיוחד ששומר עליו".

בדברי ההסבר לקבלת הפרס ליוסי לנדאו ,קמב"צ זק"א
לכיש ,נאמר:

פעילותו ההתנדבותית ראויה לכל הערכה ושבח .על כן
מצא ראש העיר את מר יוסף לנדאו ראוי למגן ראש העיר
על הצטיינות למען הצלת חיי אדם".

"מר יוסף לנדאו נולד בשנת  .1968מתנדב מזה כ 25-שנה,
עובד בשילוח בינלאומי ועמילות מכס .מר לנדאו מתנדב
כקמב"צ לכיש של ארגון זק"א .במסגרת פעילותו מנהל
ומפעיל מר לנדאו מתנדבים ומטפל באירועים קשים בארץ
וברחבי העולם ,תוך דאגה לכבוד המת .מר לנדאו תמיד
ראשון לעזור בכל שעות היממה .בנוסף משמש מר לנדאו

יהודה משי זהב יו"ר זק"א" :מתנדבי זק"א זוכים כל שנה
מחדש בפרסים ,תעודות הוקרה והצטיינות ,עקב מסירותם
הרבה לקהילה בכל שעות היממה ,בכל מקום בו הם
מתבקשים לסייע מיד הם מתייצבים ,להציל חיי אדם או
לטפל בכבוד המת ,מתנדבי זק"א הם מזן מיוחד שכל כולם
חסד אמיתי".
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ביקור של שגרירת ניגריה
בישראל במטה זק"א
במסגרת הפעילות הבינלאומית של זק"א וביחסים המיוחדים בין זק"א לניגריה הבאים לידי ביטוי בהעברת קורסי זק"א בניגריה ,ביקרה
שגרירת ניגריה בישראל הגברת פרנקי צ'יזו אוביאנרה ביום השני של חג החנוכה במטה זק"א והשתתפה בטכס הדלקת נרות חנוכה.
יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב פרס בפניה את היקף הפעילות הבינלאומית של זק"א ובירך אותה על תמיכתה הנרחבת בשיתוף הפעולה
בין ניגריה לזק"א .השגרירה אמרה שזו החלטה אסטרטגית להשתלב בפעילות הבינלאומית של זק"א והזמינה את יו"ר הארגון לביקור
בניגריה.

רבני שב"ס מחוז צפון עברו
קורס הכשרה של זק"א
עשרה רבני שב"ס מחוז צפון סיימו הכשרה של זק"א ,זאת
במסגרת שיתוף הפעולה בין זק"א לשירות בתי הסוהר.
מנסיון העבר באירועי מוות בלתי טבעי שקורים בתוך המתקנים של
שירות בתי הסוהר ,יש קושי בכל מה שקשור לגישה וטיפול בזירה ,כמו
גם ברגישות המיוחדת של האסירים .מפקד מחוז צפון של שירות בתי
הסוהר גונדר אשר וקנין ,הרים את הנטל וביחד עם הרב המחוזי יזמו
הכשרת עשרה רבני המחוז קורס של זק"א .במשך חודשים למדו רבני
שב"ס כל מה שקשור בזיהוי ,הן מהפן ההלכתי והן מהפן המקצועי כמו
גם כל ההלכות הקשורות ל'כבוד המת'.

עם סיום הקורס נערך טכס בבית הסוהר 'חרמון' בהשתפות :מפקד
המחוז גונדר אשר וקנין ,יו"ר יהודה משי זהב ,מפקד זק"א מחוז צפון
הרב אנשל פרידמן ,קמב"צ זק"א מחוז צפון חזקי פרקש ורבני השב"ס.
מפקד המחוז הודה על שיתוף הפעולה המיוחד .יו"ר זק"א איחל את
ברכת זק"א' ,שלא יצטרכו' .בסיום הטכס חולקו לרבני השב"ס מסיימי
הקורס ,ערכת זק"א ותעודת מתנדב.
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יו"ר זק"א:

"היהודים הביאו את
המוסריות לעולם"
'מבלי למצמץ נטפל קודם בקרבנות
ולא במחבל הרוצח'
"היהודים הביאו את המוסריות לעולם ,ושאף אחד לא ילמד אותנו מוסר מה הוא" ,כך אמר היום יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א,
בתגובה לדברי פרופסור אבינועם רכס ,יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל' ,כי ערכי המוסר היהודי אינם מחייבים
את אנשי הרפואה' .פרופ' רכס אמר זאת בעקבות ההנחיה החדשה של הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית שהוא עומד בראשה,
לפיה על צוותי הרפואה מעתה והלאה למיין נפגעים ולטפל בהם רק לפי חומרת הפציעה ,גם אם מדובר במחבל הרוצח לפני הקרבנות
שהם במצב פציעה קלה יותר .עוד אמר פרופ' רכס" :ישראל אינה איראן והיא לא הולכת על פי הדת ועל פי אייתולות אלא על פי
הכללים הבינלאומיים".
יו"ר זק''א יהודה משי זהב מבהיר באופן חד משמעי'' :אנחנו מנחים את המתנדבים שלנו לטפל קודם כל ביהודים שנפגעו ,וזאת מבלי
למצמץ .ורק אחר כך במחבל הרוצח שביצע את פיגוע הטרור .למרות הקוד האתי שלפיו אמורים לטפל קודם במי שפצוע קשה יותר,
אבל צריך לדעת שגם למוסריות יש גבול .אם לא נעשה את ההבחנה נאבד את הכיוון ,אפילו בהלכה כתוב" :כל המרחם על אכזרים,
סופו להתאכזר על רחמנים"
גם פרופ' אסא כשר ,חתן פרס ישראל ,מבכירי החוקרים בארץ העוסקים באתיקה ובמוסר ומחבר "רוח צה"ל" ,מתנגד נחרצות לשינוי
התקנון של הלשכה לאתיקה.
לדבריו" :אי אפשר להגיד שהשיקולים צריכים להיות רק רפואיים .זה לא בא בחשבון .נניח שיש שני פצועים קשה .אחד קצת יותר קשה
מהשני ,אבל הקשה יותר הוא המחבל .תטפל בו ,ורק אחר כך בקורבן הטרור? לא מתקבל על הדעת .בזירת פיגוע חורגים מהשיקולים
הרפואיים הטהורים ,וכך ראוי שיהיה .ונניח שבמקרה כזה ,של שני פצועים ,נפגע הטרור נפטר לאחר שהרופא לא הספיק לטפל בו –
נבוא למשפחה ונגיד לה שאנחנו מצטערים ,כי לא היתה ברירה אלא לטפל קודם במחבל?" זה אבסורד.
גם חיים וינגרטן קצין המבצעים של זק"א ,אמר בשיחה עם גבי גזית ב'רדיו ללא הפסקה :FM 103
גזית :אם שוכבים על הרצפה שני פצועים ,האם תטפלו קודם בפצוע הקשה או קודם ביהודי?
וינגרטן" :לפני יומיים הייתי בפיגוע בגשר המיתרים .המחבל ברכב היה ירוי ,פגוע ראש ,ירו בו בראש ,עדיין עם סימני חיים ,ויש שם
תינוק בעגלה שהוא דרס אותו ,שהיום אנחנו יודעים שהרגל שלו במצב של כריתה ,אתה שואל אותי אם לגשת קודם לתינוק או
למחבל? אני ניגש לתינוק".
גזית" :ואם במקום התינוק יש אדם מבוגר שרגלו מרוסקת ולידו המחבל שנפגע בראש?"
וינגרטן" :כל רוצח ,לא רק מחבל ,כל רוצח ,בשאלה האם לטפל בו או בקורבן שלו? אני אגש קודם לקורבן ,ורק אחר כך למחבל הרוצח".
גזית" :מי החליט את זה? יש לכם בזק"א מדיניות?"
וינגרטן" :אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד בנושא הזה .אני זוכר מקרה של מחבל שהייתה לו 'תאונת עבודה' בזמן שהיה בדרך לבית
ספר להתפוצץ שם עם מטען .אני הייתי באמבולנס מאחורה וטיפלתי במחבל לקראת העברתו לבית החולים ,ופתאום התחלתי לצרוח
ולרעוד' :במי אני מטפל? באדם שרצה לרצוח ילדים?' .הראש שלי אמר לזרוק אותו מהאמבולנס של זק"א ,מה הוא עושה באמבולנס
הזה בכלל?".
גזית" :אפשר לחלוטין להבין אותך".
וינגרטן" :הייתי ממש בסערת רגשות ,ואני זוכר שמפקד זק"א ירושלים בנצי אוירינג אמר לי' :חיים ,מה קורה?' בשנייה אחת עברו לי
בראש כל הזוועות שהמחבל רצה לעשות".
13

 2יהודים נרצחו בפיגוע
דקירה בשער יפו בירושלים
שני יהודים נרצחו היום (רביעי  )23.12.15בפיגוע סמוך לשער יפו
בירושלים :הרב ראובן בירמכר הי"ד בן  50מקרית יערים ,ועופר בן
ארי הי"ד תושב ירושלים בן  .40בתיעוד מזעזע שהתפרסם ,נראים שני
מחבלים ,אחוזי אמוק ,תוקפים באכזריות את שני הנרצחים ופצוע
נוסף שזקוק לרחמי שמים 2 .שוטרות מג"ב שהיו בסמוך ירו וחיסלו
את המחבלים.
שוב פיגוע דקירה בבירה ,שני מחבלים דקרו בצהריים בשער יפו שני
בני אדם שנפצעו באורח קשה ופונו לביתי החולים ,שוטרות מג"ב ירו
במחבלים וחיסלו אותם .מהירי נפגע אדם נוסף מצבו קשה .בבית
החולים נפטרו  2מפצועי הפיגוע לאחר שמאמצי הרופאים לא צלחו.
הנרצחים הם :הרב ראובן בירמכר הי"ד ,ר"מ בישיבת 'אש התורה'
ואב לשבעה ילדים ,עלה לארץ מארגנטינה לפני מספר שנים ,הוא
נרצח כאשר יצא מהרובע היהודי לאחר שסיים להעביר שיעור תורה
לתלמידיו .ועופר בן ארי נפגע בשגגה מהירי שביצעו שוטרות משמר
הגבול לעבר שני המחבלים הדוקרים .בפיגוע נדקר ונפצע באורח
קשה אברך חסידי צעיר כבן  ,24אשר עדיין מאושפז בבית החולים
שערי צדק ומצבו מוגדר יציב .בני משפחתו מבקשים להעתיר בתפילה
ולבקש רחמים עבור מרדכי אהרן בן לאה מרים ,לרפואה שלמה בתוך

שאר חולי ישראל.
חיים פוקסמן ,חובש מתנדב בזק"א שטיפל בפצועים בפיגוע הדקירה,
סיפר אחר כך לכלי התקשורת" :לכל השואלים ,כשהגעתי לזירת
הפיגוע בשער יפו הגשתי עזרה לפצועי הדקירות ולא! לא טיפלתי
במחבל יימח שמו! למרות שמצבו היה אנוש .הגעתי לזירה וראיתי
את הנפגעים מתבוססים בדמם .כשראיתי את הפצועים שכובים על
הרצפה ודקורים ולצידם המחבל ,ולא משנה מצבו ,כמובן שלא חשבי
פעמיים וניגשתי מיד לעזור לפצועים האחרים ולא למחבל .הלב שלי,
המוסריות שלי ,לא נתנו לי לנהוג אחרת".
שימי גרוסמן מתנדב זק"א שטיפל בזירת האירוע ,אמר" :מדובר
בפיגוע קשה ,שני מחבלים דקרו שני יהודים בכניסה לשער יפו ,שני
המחבלים נוטרלו ע"י כוחות הביטחון שהיו במקום .שני היהודים
שנפצעו אחד קשה והשני קל עד בינוני פונו לבית החולים .צוות זק"א
ירושלים מטפלים בזירת הפיגוע".
סנ"צ אסי אהרוני ,דובר מחוז ירושלים ,סיפר כי בשער יפו מוצבות
שוטרות מג"ב במשימת אבטחה ,והן הבחינו בקהל שרץ לכיוונן
בבהלה" .הן הבינו מיד שמתרחש אירוע ורצו באומץ רב ,זיהו שני
מחבלים עם סכינים בזמן שדקרו את אחד הנוכחים שם .הן ירו במדויק
לעברם ובעצם מנעו פגיעה בהרבה יותר חפים מפשע".
אהרוני דיווח כי ייתכן שפצוע הירי שהובהל לבית החולים נפצע מאש
כוחותינו" .השוטרים מאוד מאומנים ומאוד מיומנים ,אבל יכול להיות
שנפגע אדם מירי .עם זאת ,נמנע פה פיגוע גדול הרבה יותר בזכות
הפעולה ההרואית שלהן" .לפי דיווחים פלסטינים ,שני המחבלים הם
עיסא עסאף וענן אבו חבסה ,צעירים בשנות ה 20-לחייהם ,ממחנה
הפליטים קלנדיה.
במשך זמן רב טיפלו מתנדבי זק"א בפיקודו של בנציון אוירינג בזירת
האירוע בעבודת קודש של 'כבוד המת' ,איסוף הממצאים ודאגה
בהבאתם לקבר ישראל ,ולהבדיל בין הטהור לטמא ,בטיפול בגופות
המחבלים הרוצחים.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל ה' אלהי אבותיכם אלהי אברהם
אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדר דר
כלומר כל פעם שיזכירו לפני את זכותם של אברהם יצחק ויעקב אענה להם
בזמן צרתם .ולך אמור להם שאני נוהג עמם במידת הרחמים בזכות אבותיהם.
וכאשר שמע משה את דברי השי"ת וראה כי לא הזכיר את שם אביו עמרם
שעשה בתחילה ,אמר משה לפני הקב"ה :שמא יש חטא בקבר .והרי בודאי
אין הצדיקים חוטאים בעולם הבא .ואם כן מה טעם הזכרת בפסוקים קודמים
בסנה את בתחילה שם אבי ,ועכשיו כשאני מקבל עלי להיות שליח לא הזכרת?
ענה לו הקב"ה ואמר :בתחילה רציתי לשמח את לבך כדי שתדע שאביך נחשב
על אבות העולם ,כדי שבשמחה זו תהיה מוכן לנבואה .כי אין השכינה שורה
על מי ששרוי בצער ,כי אחד מתנאי הנבואה הוא שיהיה שמח ושבע רצון כפי
שראינו בפרשת וירא בספור העקדה .ולכן אמרתי לך אנכי אלהי אביך ,כי הוא
דיבור משמח ,שיכולת לחשוב שאני מתכוון לאביך (מעם לועז)
שאלו אנשים לרבי מאיר שפירא מלובלין :מנין למר הכח המושך הזה? השיב
להם בענוות חן – כל חיי הם בשמחה ,השמחה מושכת קהל .ראיתם פעם
שמחת נישואין שהתזמורת מנעימה שם? הכל נמשכים אליה כדי להאזין
לצלילי המנגינה ....יהודי שהוא עבד השם יש לו אמונה וזוכה לשמחה וישוב
הדעת .שאל אותי יהודי אחד למה החרדים מתלבשים כל כך מחניק שחור
כמו גיהינום הם מזכירים לי אבל מוות וכו' ,למה הם לא מתלבשים כמו
החילוניים צבעוניים שמחים מאירים – התשובה ברורה אל תסתכל בקנקן
אלא במה שיש בתוכו .החברה הלא דתית נראית זוהרת לעין עם כל הטלוויזיה
ופאבים ודיסקוטקים ושעשועים למיניהם אך מבפנים היא נכשלה אין לחברה
הזו שמחת חיים אמיתית וסיפוק ושלווה בנפש כי הם מתעסקים רק בחומריות
ומזניחים את הנשמה ואין להם מהיכן לשאוב רוחניות נפש ולהיות בשמחה
אמיתית וכל מה שנראה לעין זוהר כולו שקר אחד גדול כמו הנערים שמשתכרים
או לוקחים סמים ושמחים עם כולם זה לא שמחה אמיתית מהשכל זו שימחה

כימיקלית .שמחה בגימטרייה שכל והתוצאות מדברות בעד עצמם שהממוצע
והסיכוי שזוג חילוני מתחתן הסיכוי שבסופו של דבר להתגרש הוא  49אחוז.
ישנם אלימות במשפחה חינוך הילדים מתחת לכל ביקורת משרד החינוך
פשט את הרגל הוא מוכר מידע ולא ערכים ,וגם בידע רק  42%מהנוער מוציא
בגרות לעומת  82%מילדי העובדים הזרים מוציאים בגרות תחת תנאי עוני.
בזמן שהציונים שלנו הכי נמוכים בעולם.ישנם סמים ואלימות בקרב הנוער
ואינני רוצה להעמיק ולפרט כולנו יודעים שהעולם הזה הוא שקר אחד גדול.
עיין מאמר חינוך ילדים ותיבהל .המסקנה שהחברה הלא דתית נראית מבחוץ
זוהרת אך בפנים היא חושך אחד גדול ואילו החברה החרדית שנראית לא
טוב לעין שחור ולבן נראית מתה ח"ו מסתבר שזו החברה הכי חיה שנאמר
הדבקים בהשם אלוהכם חיים כולכם היום משפחות מרובות ילדים מלאות
שמחה חיי משפחה תיקנים הגרושים זה דבר נדיר במשפחה חרדית ,האחדות
בין האחים וכיבוד להורים זה רק יכול להיות חלום טוב של החברה החילונית.
החברה החרדית שרה מזמרת לבורא עולם ומברכת על הרעה כשם שמברכת
על הטובה ואיזה הוא העשיר השמח בחלקו רק אז ישנה שמחה וסיפוק אמיתי
וכל זה נשאב מאמונה עזה בחינת חולת אהבה אני בבורא עולם שכל מה
שהוא עושה לטובה .העולם הזה ניקרא עלמא דשיקרה כי הכל שקר והסתר
פנים לכן החברה החרדית אינה בונה ומצפה הרבה מהעולם הזה אלא היא
מצפה ובונה מהעולם הבא שנאמר על המצוות היום לעשותם ומחר לקבל
שכרם .ישמע חכם ויוסף לקח ויקבל עליו עול מצות מובטח לו שיורידו ממנו
עול מלכות רק שינסה ויקיים נעשה ונשמע ויראה ישועות שנאמר טעמו וראו
כי טוב השם אומר אור החיים הקדוש אם היו יודעים האנשים מהי מתיקותה
של התורה היו משתגעים אחריה והחי יתן לליבו.

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

דין טומאת כהן לקרוביו אם גוף המת אינו שלם
א .שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעג :
"כל המתים האמורים בפרשה שכהן מטמא להם ,מצוה שיטמא להם;
ואם לא רצה ,מטמאים אותו על כרחו ,אחד האיש ואחד האשה".
ב .אולם אם גוף המת אינו שלם נאמר בגמרא:
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף מג עמוד ב :
"אמר רב חסדא אמר רב :נקטע ראשו של אביו אינו מטמא לו ,מ"ט?
אמר קרא :לאביו ,בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר".
ופסק הרמב"ם בפרק ב' מהלכות אבל (הי"ד  -טו) ":נקטע ראשו של
אביו אינו מיטמא לו שנאמר לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא
חסר וכן שאר הקרובים"
וכן בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעג :
"חסר ממנו כל שהוא ,אפי' הוא מונח אצלו ,אינו מיטמא לו ,שאינו
מיטמא אלא לשלם.
ויש מי שאומר דהני מילי כשחסר לאחר מיתה ,אבל אם חסר ממנו
אבר בחייו ,ומת ,מיטמא לו ,אף על פי שאינו שלם .וי"א שאינו מיטמא
להרוג ,דמקרי חסר) (כל בו בשם ר"ש מאוירא) (ונכון להחמיר)".
ג .אם נחסר מחיים מותר להטמא לו
וכן פסק בשו"ת משנה הלכות חלק ג סימן קכא :
"....אלא שנחלקו עוד בדבר אחד דדעת קצת פוסקים דכשחסר
מחיים נמי אין מטמא לו וזה חומרא גדולה דלשיטתייהו כל מי

שנעשה לו נתוח בחייו לאיזה אבר קטן או
מה שהוא וחסר לו כל שהוא שוב אין בנו
מטמא לו לעולם ודעת אחרים ז"ל דדוקא חסר לאחר מיתה אבל
כשחסר ממנו אבר בחייו ומת מיטמא לו אף על פי שאינו שלם
והביאו בשו"ע הנ"ל בשם יש מי שאומר ע"ש וכנראה שכן הסכימו
האחרונים ז"ל דדוקא כשחסר לאחר מיתה הוא דאין מטמא לו אבל
מחיים לית לן בה"....
ד .אם נחסר לאחר מותו יש להחמיר
וכך כתב בשו"ת משנה הלכות חלק ג סימן קכא :
......ועלתה לן דאפילו חסרון בפנים הוה חסרון (לאחר מיתה)וכמו
שבררתי בעזה"י......,
תבנא לדינא בהכי נחתינן ובהכי סלקינן דכהן מת ב"מ שחתמו בניו
לעשות לו נתוח הנקרא (אטאפסי בלע"ז) לאחר הנתוח אסורים
לטמא לו וליכנס בבית לויתו הנקרא טשאפעל והרי הוא כזר אצלם
לעניני לוי' וטהרה אם לא היכי דהוה מת מצוה דהוה בכלל שאר מת
מצוה דקוברים ומטמאים אפילו לחסר אבל לא באופן אחר ולפענ"ד
זה מצוה לפרסם אפי' בין הרבנים אשר לא עלתה על דעתם איסור
זה וטוב שיסבירו זה לאנשי קהלתם דמלבד האיסור של ניוול המת
שיש בזה כמו בכל שאר מתים יש עוד בכהן איסור אחר משום בניהם
כמובן".

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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פיגוע דקירות בשער יפו בירושלים 2 .יהודים נרצחו הי"ד

פיגוע דריסה כיכר אדם

16

פיגוע דקירה בקרית ארבע

אדם נמצא ללא רוח חיים
במבנה נטוש בנס ציונה
צילום :יחזקאל אטקיןר

17

שגרירת ניגריה בביקור במטה זק"א
צילום  :מנדי הכטמן

טקס הדלקת נרות חנוכה בבית נשיא המדינה
צילום  :מיכאל יעקובוביץ
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מתנדבי זק"א באימון משותף עם כוחות היחצ"א
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מתנדבי זק"א זכו במגן ראש העיר אשדוד לשנת 2015
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ח"כ יאיר לפיד בביקור במטה זק" א
צילום  :מנדי הכטמן

תרגיל משותף זק"א צפון ומז"פ מחוז חו ף

21

שבת גיבוש ועידוד למתנדבי זק"א מחוז ש"י
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שבת גיבוש ועידוד למתנדבי זק"א מחוז ש"י
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדבים
אהרון והרב יצחק אביטל
צוות שפלה להולדת הבן /הנכד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אליהו במברגר
מצוות יחידות המיוחדות.
לרגל אירוסיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב הרב אברהם דרעי
מפקד מרחב לכיש.
לרגל אירוסי בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד הפזורה
שייח' ג'פאל אבו סבית
לרגל הולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב מוטי פריד
צוות ירושלים לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אברהם גלבמן
צוות בית שמש ,לאירוסי הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב הלל צור
צוות שפלה לרגל אירוסיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב שלום קליין
מצוות ירושלים לרגל אירוסיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב בנימין קלרמן
צוות נוף איילון להולדת הנכד

תנחומים למתנדב

יורם בוקובזה

מאופקים על פטירת אימו

למתנדב היקר

יצחק הומינר

מצוות רחובות על מות אמו ע״ה
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תמונה מחוץ למסגרת

אות הוקרה והערכה
המתנדב אברהם איזיקס קיבל אות הוקרה והערכה ממשטרת ישראל

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

זר תודות
למתנדבים המסורים
ר' שמואל סגל מפקד מחוז ש"י
ר' ינון צרפתי מתנדב מחוז ש"י
על ההשקה בהצלחת שבת
הגיבוש למתנדבים

בהערכה
יהודה משי זהב  -יו"ר

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