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ראשי זק"א אצל מרן
הגר"ח קנייבסקי שליט"א
יו"ר זק"א יהודה משי זהב יחד עם הגאון הרב חיים דביר מוועד רבני
זק"א ,ומזכיר וועד הרבנים הרב מאיר אקער ומתנדבים נוספים
עלו לביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לדון בשאלות
העומדות על הפרק בענייני טיפול וקדושת המת ,לאור שאלות
שהועלו במשך השנים וחלקן קיבלו משנה תוקף בזמן האחרון.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב העלה בפני הגאון רבי חיים קנייבסקי
שאלות שצצו במהלך טיפול בזירות מורכבות ,ובעניינים שעולים על
ידי המחלקה המשפטית בעניינים של מניעת ניתוח שלאחר המוות,
שריפת גופות ועוד.
הגאון הרב חיים דביר מרבני זק"א הסביר התלבטויות שונות שיש
במהלך דיונים בשאלות שעולות לפרקים בעניין הטיפול ושמירה על
כבוד המת והציג בפני מרן את 'קובץ הלכות זק"א' שיצא לאחרונה
ע"י הארגון לרגל ז' אדר ,אשר מכיל בתוכו הלכות דינים ומנהגים
לעוסקים בחסד של אמת ,ומענה לשאלות בהם נתקלים מתנדבי
הארגון במהלך עבודת הקודש ,הרב התפעל מאד ושמח על הדבר.
הקובץ נערך וסודר על ידי הרב מאיר אקער מזכיר ועד הרבנים
שנערך עתה להוצאה של ספר מורחב שיכלול את כל השאלות
ההלכתיות בהם נתקלים מתנדבי זק"א בזירות אירוע.
במהלך הדברים העלה הגר"ח קנייבסקי על נס את הפעילות
הקדושה של ארגון זק"א ומתנדביו ,אשר עושים כל אשר לאל ידם על
מנת לעמוד בפרץ על קדושת החיים והמתים ,וכי הם עושים דברים
חשובים מאין כמותם גם במקום שהוא בבחינת "במקום שאין איש".
הגר"ח בירך את יו"ר הארגון ואת המתנדבים שעושים ימים ולילות
למען הזולת.

צילום :יחזקאל איטקין
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מאוחדים להציל
קורס חילוץ קל ומוכנות לאסונות משותף
למתנדבי זק"א ולארגון 'גרין לנד' הפלסטיני

לאחר חודשים של הכנות ומפגשים משותפים ובחסות המשרד לשיתוף פעולה
אזורי ,הכשיר השבוע ארגון זק"א עשרות מתנדבים פלסטינים וישראלים במוכנות
לאסונות בתחומים הבאים :חילוץ קל ,חסד של אמת ,מודיעין אוכלוסייה וניהול
אסון בסביבה הקהילתית.
במשך שלושה ימים הוכשרו המתנדבים ביכולות מקצועיות טכניות ומבצעיות על
מנת שיוכלו להיות מחלצים ראשנים בזירת אסון כגון רעידת אדמה או כל אסון
טבע אחר .המתנדבים התאמנו בתחנות שונות בליווי מדריכי חילוץ מקצועיים
והשתתפו בקבוצות עבודה שונות על מנת לנתח תרחישים מורכבים שיכולים
להיות בסביבת מגוריהם.
שת"פ יוצא הדופן הזה שנרקם בין ארגון זק"א לארגון 'גרין לנד' הפלסטיני יצא
לדרך מתוך ראיה משותפת כי היכולת והצורך לאימון כזה הוא הכרחי על מנת
להציל חיים ברעידת אדמה שתפקוד את ישראל.
ד"ר אכרם עמרם מנכ"ל ארגון 'גרין לנד" ,אמר" :אסונות הטבע כשהם פוגעים
הם לא מבחינים בין דם לדם ופוגעים בכולם .כך גם אנחנו תושבי האזור צריכים
להיות מאוחדים על מנת שנוכל לעזור ולסייע אחד לשני ללא הבדל דת ולאום.
ואיננו יכולים לסמוך על אחרים במצבים כאלה"
"אני יותר משמח על שיתוף הפעולה בין ארגון זק"א לארגון 'גרין לנד' .קורס זה
הוא הסנונית הראשונה במיזמים הומניטריים משותפים שנעשה ביחד עם ארגון
זק"א בהמשך.
יהודה משי זהב" :ארגון זק"א רואה חשיבות רבה בהקמת ובהכשרת יחידות
משותפות יחד עם השכנים באזור .מהנסיון הרב שצברנו באין ספור של אסונות
בעולם ,רוב האזרחים חולצו על ידי התושבים המקומיים ולא על ידי יחידות חילוץ
שהתמהמהו להגיע .ולכן כמה שיותר אזרחים יעברו הכשרה של חילוץ קל הם
יוכלו לעזור ולחלץ מה שיותר תושבים .היותו של זק"א כארגון בינלאומי מוכר על
ידי האו"ם מאפשר את שיתופי הפעולה עם הפלסטינים והשכנים באזור".
מתי גולדשטיין ראש אגף מגן ומפקד החידה הבינלאומית של זק"א שניהל
את הקורס והביא מנסיונו העשיר חומרים ודילמות ממגוון אסונות אותם פקד
בשנים האחרונות" :אני מאמין שכל רכז רובע במתאר המוניציפלי חייב לדעת
את הנושאים האלה על מנת לנהל את הרובע שלו להציל חיים לדאוג לכבוד המת
ולהוביל את רצף החיים ברובע שלו גם לאחר אסון כבד כזה".
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קרדיט צילום :אהרן ברוך ליבוביץ

הרוגה ועשרות נפגעים
בתאונת דרכים קשה
במנהרות הכרמל
אוטובוס קו  101של חברת אגד התנגש בקיר במנהרות הכרמל בחיפה בעת שהיה
בנסיעה ,במקום הוכרז אירוע רב נפגעים ,כוחות ההצלה וזק"א שהוזעקו למקום
טיפלו בלמעלה מ 30-נפגעים ,אחת פונתה לאישור מוות לביה"ח 5 ,נוספים במצב
קשה והיתר בינוני וקל.
קמב"צ זק''א צפון חזקי פרקש מספר" :הוזעקנו על ידי מוקד זק''א לתאונה במנהרות
הכרמל עם מעורבות אוטובוס ומשאית ,כשהגענו למקום מצאנו זירה קשה מאוד.
במקום ביצענו פעולות החייאה על פצועה במצב אנוש שפונתה לביה"ח ,והענקנו
סיוע רפואי לכ 30-נפגעים והם פונו מהמקום ע''י אמבולנסים ,משטרת ישראל
חוקרת את נסיבות התאונה".
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לשרוף או לא? בהתערבות זק"א
הגופה שוחררה לקבורה
לרכז המחלקה המשפטית של זק"א מיכאל גוטווין הגיעה פנייה
על גברת ערירית שנפטרה במהלך חול המועד ,ומשהתכוננה
המשפחה להלוויה ולקבורה התגלו מספר צוואות ,כשבצוואה
אחת מופיעה בקשתה שישרפו את גופתה כשהיא חתומה על
ידי עו"ד נוטריון ,ואילו בצוואה אחרת הנמצאת בידי בת משפחה
אחרת מופיעה בקשת המנוחה בכתב ידה לקבור אותה ואף
כתבה את הנוסח שהיא מבקשת שייכתב על המצבה ,בצוואות
הנותרות לא היה אזכור כלשהו לעניין.
יו"ר המחלקה המשפטית של זק"א עו"ד דרור שוסהיים נכנס

לעובי הקורה ופעל רבות מול המשפחה ומול בית המשפט על
מנת למנוע את בזיון המת ולהביא את גופת המנוחה לקבורה.
לאחר מספר דיונים בבית המשפט ,היה אמור להתקיים ביום
רביעי דיון בנוכחות העו"ד שהיה חתום על בקשתה להישרף ,על
מנת שיציג בפני בית המשפט את הבקשה לשריפת הגופה ,ודיון
על מצב שיקול דעתה ורצינות כוונתה זו.
עו"ד דרור שוסהיים ניהל בינתיים דיונים ארוכים עם משפחת
המנוחה ,ודקות לפני הדיון בבית המשפט הגיעו להסכמה
שהגופה תשוחרר לקבורה כדת.

נמנעה שריפת גופת יהודי
בתאילנד
ברגע האחרון מנע ארגון זק"א שריפת גופתו
של יהודי בתאילנד שביקש בצוואתו לשרוף
את גופתו כדי שלא ליפול נטל על המשפחה
שתבקש את העלאת ארונו ארצה.
מיכאל גוטוויין ,רכז המחלקה המשפטית
בארגון ,סיפר את השתלשלות האירועים:
"אמש התקבלה פניה לעזרה מבני משפחה
שאחיהם נפטר בתאילנד .לפני פטירתו
כתב צוואה שגופתו תישרף מאחר והמנוח
לא רצה להיות נטל על המשפחה בהוצאות
הרבות של הבאת גופתו לארץ לקבורה.
משרד החוץ בירושלים ביקש מהמשפחה
שהתנגדה לשריפה צו מבית המשפט
שיאשר את רצון המשפחה להביא את

המנוח לקבורה בארץ.
המשפחה פנתה לארגון זק"א בכדי שאלו
יעזרו להם להשיג את הצו .עו"ד דרור
שוסהיים ,יו"ר המחלקה
המשפטית של זק"א ,הגיש
בקשה דחופה לבית המשפט
המחוזי בירושלים לאשר
את רצון המשפחה .ואכן,
בהחלטת בית המשפט
הגופה תשוחרר לקבורה
בארץ .משרד החוץ פועל
לזרז את התהליך.
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מסירות נפש ומאבק עיקש
של מתנדבי זק"א צרפת
יותר משנה אחרי :שרידי הקדושים
מפיגוע ה'היפר כשר' בפריז הובאו לקבורה
אלי שלזינגר  -בחדרי חרדים
שנה אחרי :רק עכשיו ,שנה וארבעה חודשים לאחר הפיגוע במרכול
היהודי 'היפר כשר' בפריז ,הובאו לקבורה שרידי הקדושים יואב
חטאב ( ,)21פיליפ ברהאם ( ,)40יוהאן כהן ( )22ופרנסואה-מישל
סעדה ( )60הי"ד.
הפיגוע התרחש בערב שבת ב 9-לינואר  .2015המחבל אמדי
קוליבאלי בן  ,32פרץ בשעת הצהריים למרכול מרשת המרכולים
"היפר כשר" ברובע ה 12-בפריז בירת צרפת ,כשהוא חמוש בשני
רובי סער מדגם קלשניקוב .באותה עת נמצאו במרכול למעלה
מעשרים איש ,שעסקו בקניות לקראת השבת .עם כניסתו למרכול
ירה המחבל למוות בשניים מבני הערובה לפחות 15 .אנשים ששהו
במרכול נמלטו למרתף והסתתרו שם בתוך חדר קירור ,בסיועו של
אחד העובדים ,לסאנה באטילי ,מהגר מוסלמי ממאלי .המחבל איים
כי אם המשטרה לא תשחרר את שני החשודים בפיגוע במשרדי
'שרלי הבדו' האחים שריף וסעיד קואשי ,שהתבצרו בעיירה דמרטן-
אן-גואל שמצפון לפריז ,הוא יוציא להורג בני ערובה.
במשך שעות התבצר המחבל בתוך המרכול ,בזמן שבחוץ עמדו
כוחות משטרה רבים ובהם אנשי ( RAIDיחידת ההשתלטות של
משטרת צרפת) .השוטרים הצליחו להתחבר למצלמות טלוויזיה
שצילמו את פנים המרכול ועקבו אחרי תנועות המחבל .בשבת אחר
הצהרים לקראת השעה  17:00הסתיים המצור מצפון לפריז ושני
המחבלים שם נהרגו .מחשש שהמחבל במרכול יממש את איומו

להרוג בני ערובה ניצלו אנשי  RAIDהזדמנות בעת שהיה עסוק
בשיחת טלפון עם המשטרה ,פרצו למרכול ,ירו בו למוות ושיחררו
את בני הערובה .בתוך המרכול נמצאו גופות של ארבעה מבני
הערובה הי"ד שנרצחו על ידי המחבל.
עם צאת השבת ,בני הקהילה היהודית קיבלו את הבשורה על
הירצחם של שישה מבני הקהילה הי"ד .מנחם פרץ ,מתנדב זק"א
צרפת ,צלצל מיד למפקד היחידה הבינלאומית של זק"א ושאל מה
עליו לעשות" .הוא אמר לי שצריך להיכנס פנימה לתוך המרכול,
ולאסוף את הדם והממצאים הרבים של הנרצחים" ,משחזר מנחם
פרץ.
"זה לא כמו בישראל ,כאן בצרפת אין לאף אחד אישור להיכנס
לזירת אירוע ,מלבד הצלב האדום ,צוותי המשטרה והכיבוי .היינו
בבעיה רצינית ,ופנינו לעזרתם של נשיא הקהילות היהודיות בצרפת
(הקונסיסטואר) יואל מרגי וכן בסיוע של מפקד זק"א פריז צמח בן-
נעים ויו"ר חברה קדישא .ביום ראשון בשעה  10:00בבוקר התייצבנו
ליד המרכול תוך הפעלת קשרים ,ובשעה  18:00לערך התקבל
האישור המיוחל" .מתנדבי זק"א נכנסו למרכול ,גופות ההרוגים כבר
לא היו שם ,והם אספו את כל מה שצריך לבוא לקבורה .למחרת
בבוקר המתנדבים הגיעו למכון הפתולוגי עם ארבעה שקיות של
ממצאים שצריכים קבורה.
במכון הפתולוגי הם גילו דבר מה ,ששימש להם לעזרה בהמשך:
"גופות החללים היו ללא בגדיהם כלל ,עשינו טהרה כהלכה להרוגים
ויצאנו החוצה".
עם צאתם ,פגשו באביו של יואב חטאב הי"ד ,הרב בנימין ,ומסרו
לו שהבגדים של בנו לא נמצאים עליו וצריך לחפש אותם ולהביאם
לקבורה .בינתיים ,ארבעת גופות ההרוגים הוטסו לישראל ,והם
נקברו בהלוויה ממלכתית בהר המנוחות בירושלים.
הרב חטאב ,ביצע בדיקה מעמיקה וגילה כי לא רק הבגדים של
בנו נותרו ברשות המשטרה ,אלא שנערכה נתיחה שלאחר המוות
במסגרתה הוצאו חלקי גוף אשר אף הם נותרו במכון הפתולוגי.
ה"חוק בצרפת קובע ,כי גופות שייכות לממשלה עד שהן משוחררות
לקבורה" ,אומר מנחם פרץ" ,כך שכל הממצאים ,הכוללות את
האיברים שהוצאו במהלך הניתוח וכן בגדיו ,נותרו שם" .הרב חטאב
הגיש בקשה וחודש וחצי לאחר הפיגוע ,קיבל את כל מה ששייך
לבנו .הדברים נארזו במזוודה ונלקחו על ידי האב לישראל שביצע
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את הקבורה.
כמה חודשים לאחר מכן ,בחודש מאי/יוני ,עורך הדין של משפחת
הנרצח יוהאן כהן הי"ד ,פנה לזק"א וביקש עזרה בשחרור הממצאים
של הקדוש ,והבאתם לקבורה" .אנחנו בכלל לא ידענו על התהליך
העצמאי שעשה הרב בנימין חטאב ,ושמענו על כך מעו"ד של
כהן" ,הוא מספר" ,צלצלתי לקונסול ולגורמים נוספים ,המשפחה
הגישה בקשה מסודרת ואף הם קיבלו את הממצאים ,גם במקרה
שלו התברר כי בוצעה נתיחה והוצאו איברים מגופת המנוח" .לדברי
מנחם פרץ ,לאחר שקיבלו את הממצאים ,התגלתה בעיה חדשה
היות ולא ניתן להוציא מהמדינה  2ארונות קבורה על אותו שם ,אך
בהמשך התברר כי למשפחת כהן יש איש קשר בחברת התעופה
הצרפתית אייר פראנס ,והוא סידר להם אישור להוצאת הממצאים
באמצעות צידנית ,והיא נשלחה לקבורה בישראל.
במהלך כל התקופה ,ניסו מתנדבי זק"א ,המפקד צמח בן-נעים
והמתנדבים אברהם וינברג ומנחם פרץ ,ליצור קשר עם המשפחות
של פיליפ ברהאם ופרנסואה-מישל סעדה הי"ד ,על מנת שיגישו
גם הם בקשות להביא לקבורה את חלקי הגופות שהוצאו במהלך
הנתיחה" .היינו ממש בלחץ מהזמן שחולף ,היות ובצרפת לא ממש
מיחסים חשיבות לגופות או לחלקי גופות ,ולאחר שנה ויום שורפים
אותם" מסביר מנחם פרץ.
"אין לי הסבר בדרך הטבע איך הדברים התגלגלו .היה לנו המון
סייעתא דשמיא .בחודש יולי ,פנה אלי אדם וביקש את עזרתי בסיוע
להעברת גופת גיסתו מצרפת לישראל" .כמתנדב זק"א זה לא היה
חריג בעיניו" ,אנחנו מכירים את ההליכים הנדרשים על מנת להעביר
גופות ומשתדלים לסייע לכל פונה" .אולם במקרה זה ,פרץ ממש
הופתע "תוך כדי השיחה איתו ,התברר לי שהוא אחיו של פיליפ
ברהאם הי"ד .אמרתי לו שיש משהו חשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו
וקבענו להיפגש לאחר שישוב לצרפת" .לאחר כמה ימים אכן נפגשו,
שם סיפר לו מתנדב זק"א כי ישנם ממצאים נוספים שלא הובאו
לקבורה ,סייענו לו בכל התהליך וגם ממצאים אלו נשלחו לקבורה
בישראל.
לאחר מכן ניסינו ליצור קשר עם משפחתו של ההרוג האחרון
ברשימה פרנסואה-מישל סעדה הי"ד ,משפחה מסורתית ,שמפאת
כאבם הגדול לא רצו לשמוע על העניין .בזק"א פריז כבר לא ידעו
מה לעשות בעניין ,היות והיחידים שיכולים להגיש בקשה להוצאת
חלקי הגופה זו המשפחה ,ובמקרה זה הם לא היו כלל בעניין .מעבר
לכך ,הזמן היה פקטור חשוב ,כפי שכבר צוין לעיל ,לאחר שנה ויום
שורפים את כל מה שנותר.
"אני מכיר מישהי שעובדת במכון
הפתולוגי בפריז" מספר מנחם פרץ:
"הגעתי למקום וביקשתי ממנה טובה
אישית ,אם היא יכולה לדאוג לכך שלא
ישרפו את הממצאים של פרנסואה-מישל
סעדה הי"ד ,והבטחתי לה שתוך זמן קצר
נמציא את המסמכים .היא הסכימה לכך".
"לא ידעתי איך להתקדם ,ועם מי
במשפחה אני יכול לדבר על מנת
לשכנעם להגיש את הבקשה ובכך למנוע
את בזיון המת" .כאן נכונה לו הפתעה
גדולה" .לפני חודשיים שלושה ,במסגרת
עבודתי בחברה קדישא בפריז ,ניגש אלי
אדם בבית ההלוויות לאחר שראה אפוד
של זק"א ברכב ,ואמר שהוא זוכר אותי.
הוא היה כסקרן בזירת הפיגוע וראה אותי
נכנס פנימה".
"הבחור התעניין מה היה שם ,ובדרך

אגב סיפרתי לו על עניין הממצאים של ההרוגים ועל כך שברוך
השם הצלחנו להביא לקבורה את אבריו של פיליפ ברהאם הי"ד,
אך משפחתו של פרנסואה-מישל סעדה הי"ד אינה מוכנה לשתף
פעולה".
"בסייעתא דשמיא אדירה ,התברר שהוא קרוב משפחה שלהם.
הוא קישר ביני לבין גיסו של המנוח ,אך האחרון כמו בני משפחתו
איתם כבר שוחחנו ,לא היה מעוניין תחילה" .רק לאחר שיחה ארוכה,
בה מנחם פרץ הסביר לגיס את ההלכה ,הוא השתכנע" .הוא אמר
שידבר עם אשתו ,וזו הסכימה להגיש בקשה להוצאת האיברים
מהמכון הפתולוגי ,אך את הבגדים המוכתמים בדם לא הסכימה.
הם היו בטוחים שבמכון זרקו כבר את הבגדים אך לאחר כמה שיחות
השתכנעה גם לגבי הבגדים והגישו בקשה".
התהליך ארך הרבה זמן ,עד שקיבלו את הממצאים כולם ,ובהמשך
היה צריך שבן משפחה יצטרף לטיסה עם הממצאים" .אין אפשרות
להעביר חבילות סגורות ללא שבן משפחה יטוס גם כן" .ביום שישי
האחרון ,הטיסה עם הממצאים של פרנסואה-מישל סעדה הי"ד
נחתה בישראל ,והובאו לקבורה.
פרץ ביקש להודות ליורם אלגברלי ,מנכ"ל
אל על במערב אירופה ,שעושה הכל
על מנת לסייע לשמירה על כבוד המת
והעברת גופות" ,כל פעם שאני פונה אליו
הוא נרתם לעניין למרות העבודה הרבה
שיש לו בחברה" .אלגברלי מסיים את
תפקידו באזור ועובר לנהל אל על במזרח
אמריקה" .הוא עושה דברים מבלי שאף
אחד יודע על כך ,הכל לשם שמים .הוא
עיכב טיסות עד להגעת בני משפחה או
ארונות קבורה ,גם בזמני לחץ 24 ,שעות
ביממה".
"עד שלא סיימנו את העברת הממצאים
של כל ההרוגים ,הרגשנו שלא עשינו
מספיק עבור הנרצחים .זה ישב לנו על
הלב ולא נתן לנו מנוח" מסיים מנחם פרץ
את השיחה.
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חדש :מועדון הטבות
למתנדבי זק"א ואיחוד הצלה
מועדון ההטבות מציע הנחות במגוון בתי עסק :מסעדות ,ביגוד,
סלולר ,פעילויות פנאי ונופש ועוד .מנכ"ל איחוד הצלה משה
טייטלבוים" :מלבד התרומה לרווחת המתנדבים יזכו בעלי העסקים
שיצטרפו למועדון בקהל לקוחות רחב המורכב מכלל המתנדבים
ובני משפחותיהם .אני קורא לבתי עסק להצטרף ליוזמה" .יו"ר זק"א
יהודה משי זהב" :המתנדבים עושים את מלאכת הקודש בכל שעות
היממה ומוסרים את נפשם למען הזולת ,כעת הגיע הזמן שהם יקבלו
הערכה על עשייתם הברוכה"
איחוד הצלה וזק"א בשיתוף בתי עסק מובילים השיקו אתמול (שני)
מועדון הטבות למתנדבי שני הארגונים .מועדון ההטבות החדש מציע
הנחות במגוון בתי עסק :מסעדות ,ביגוד ,חנויות סלולר ,מקומות
בילוי ופעילויות פנאי ,אופטיקה ,נופש ועוד .אמש הכריזו הנהלות
זק"א ואיחוד הצלה על השקת המועדון בישיבה מיוחדת
בהשתתפות יו"ר הארגון הרב זאב קשש ,יו"ר זק"א הרב יהודה
משי זהב מנכ"ל איחוד הצלה משה טייטלבוים ומנכ"ל זק"א
דובי ויסנשטרן .מנהלי הארגונים יצאו בקריאה לבעלי עסקים
אשר מעוניינים להוקיר את פעילות איחוד הצלה וזק"א
להצטרף למועדון.
מנכ"ל איחוד הצלה משה טייטלבוים אמר היום כי "מלבד
התרומה לרווחת המתנדבים יזכו בעלי העסקים שיצטרפו
למועדון בקהל לקוחות רחב המורכב מכלל המתנדבים ובני

משפחותיהם .אני קורא לבתי עסק שמוקירים את פעילותנו ופעילות
זק"א להצטרף ליוזמה".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב בירך על היוזמה ואמר "המתנדבים עושים
את מלאכת הקודש בכל שעות היממה ומוסרים את נפשם למען
הזולת .כעת הגיע הזמן שהם יקבלו הערכה על עשייתם הברוכה .אנו
מודים לבעלי העסקים שהרימו את הכפפה והצטרפו ליוזמה זו".
להלן קישור לאתר מועדון ההטבות המשותף של הארגונים:
/http://club.1221.org.il
בעלי עסקים גדולים וקטנים אשר מעוניינים להצטרף למיזם חשוב
זה מתבקשים לפנות לדוא"ל shimi@zaka.org.il
מצ"ב צילום מסך של מועדון ההטבות ותמונות מהשקת מועדון
ההטבות .התמונות לשימושכם החופשי בכל עת ,ללא תמורה.
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הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

כהן בבית קברות
כתב הרמב"ם בהלכות אבל פרק ב הלכה טו :

אמר לו אביו הטמא יכול יטמא לו ,ואפי' לאו גריד' לא דחי
כבוד.

הטומאה לקרובים דחויה היא ולא הותרה לכל ,לפיכך
אסור לכהן להתטמא למת אפילו בעת שמתטמא לקרוביו
שנאמר לה יטמא אינו מטמא לאחרים עמה ,שלא יאמר
הואיל ונטמאתי על אבי אלקט עצמות פלוני או אגע בקבר
פלוני ,לפיכך כהן שמת לו מת צריך להזהר ולקוברו בסוף
בית הקברות כדי שלא יכנס לבית הקברות ולא יתטמא
בקברות אחרים כשיקבור מתו.

ומנהג פשוט הוא שאין הולכין הכהנים לקרוביהם אלא עד
הקברות ,ותינוקות של ב"ר =בית רבן= יודעין .ותימה גדול'
שטעה במילתא דכתוב בכל החיבורים וכל רבותי' שוין
[בדבר] זולת ר"ת ונדחו דבריו וראיותיו בהא ,עכ"ל

וכן בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעג :

ובחכמת אדם שער השמחה כלל קס סעיף ו :

אסור לכהן להתטמא למת ,אפילו בעת שמיטמא לקרוביו.
לפיכך כהן שמת לו מת ,צריך ליזהר ולקברו בסוף בית
הקברות ,כדי שלא ליכנס לבית הקברות ולא יתטמא
בקברות אחרים כשיקבור מתו.

אסור לכהן להתטמא למת אפילו בעת שמיטמא לקרוביו
לפיכך כהן שמת לו מת צריך ליזהר ולקוברו בסוף בית
הקברות כדי שלא יכנס לבית הקברות ולא יתטמא בקברות
אחרים כשיקבור דאף על גב דבהליכה אף על גב שמיטמא
בקברות אחרים מותר כיון שלא פירש עדיין ממתו אבל
בחזרה דאז כבר פירש ממתו דאז אסור ליטמא והוא יצטרך
לילך על קברים

וברמ"א שם  :הגה :ודוקא לאחר שפירש ממתו ,אבל בעוד
שהוא עוסק במתו ,מותר ליטמאות אף לאחרים .

ובש"ך ס"ק יב :
ודוקא לאחר שפירש ממתו כו'  -כלומר אין כאן איסור
בהליכה מפני שאז עוסק במתו ומות' לטמאות אז אף
לאחרים אלא האיסור הוא מפני שבחזרה יצטרך לילך על
הקברי' וכבר פירש ממתו
והב"ח פסק דאף בהליכה אסור להוסיף טומאה כיון שאפשר
לו לקברו בסוף בית הקברות וכן נראה דעת המחבר וכ"כ
העטרת זהב דנכון להחמיר כסברא זו והמ"מ דף קי"ז מיקל
בדבר:

ובשו"ת מהרי"ל סימן מג כתב :
המורים לכהן שהלך עם אביו על הקברות והוא מטמא
לשאר מתים ,צריכים כפרה על שהתיר לכהן לעמוד בבית
הקברות ,מטעם חזרת' מן המת שאין בו צורך לאביו ,וקא
מוסיף טומאה בחיבורין
ואשר כתבת שציוה לו אביו לקוברו בעצמו ,א"כ לא שנית

כתב בקיצור ש''ע ילקוט יוסף (מהדורת התשס''ז):
מצוה על הכהן להיטמאות לשבעה קרוביו שנפטרו ,שהם
אביו ואמו ,אחיו ואחותו ,בנו ובתו ,ואשתו .ולכן מותר לו
להשתתף בהלוייה ולשאת את המטה.
ודעת מרן השלחן ערוך שאין לכהן להטמאות לקרוביו אם
נטמא גם למתים אחרים ,וכגון שעובר דרך קברות אחרים,
שטומאה דחויה אצל כהנים ,ולא הותרה לגמרי .ויש חולקים,
כתב בארץ חיים ,שמנהג ירושלים שהכהן נכנס לבית
הקברות ,ולבית ההלויות ,למרות שיש שם מתים אחרים,
וגם עובר דרך קברות אחרים.
ואמנם לא ראינו שנהגו כן בירושלים ,ותמיד מזהירים
לכהנים שלא להכנס לבית הקברות וכל זה בשעת ההלוייה,
אבל אין לכהן להכנס לבית הקברות ביום השבעה ושלשים
וכו'[ .שם סי' נז ס''א].

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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השקת סניף זק"א גדר ה

10

ראשי זק"א אצל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט" א
צילום  :יחזקאל איטקין

11

קורס מאוחדים להציל
צילום  :יואל בלינקו

12

תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג במחלף חולות

תאונה קטלנית ,בת  3נהרגה בתאונת דרכים בביתר עילית

13

נמנע פיגוע דקירה כפול במחסום קלנדיה .המחבלים חוסלו

14

תאונה קטלנית ,תושבת ביתר עילית נהרגה בתאונה חזיתית
צילום  :דיויד בר

גופת נער נמצאה סמוך לחוף הים באשדוד

תאונה קטלנית ,אב ובנו נהרגו בתאונה חזיתית בכביש 90

15

תאונה קטלנית ,נהגת נהרגה בתאונה חזיתית בצומת בארי
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב מנדי קוריץ

למתנדב אלי אלחרר

צוות  410לאירוסיו

צוות פתח תקוה להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב אבי שיף

למתנדב אפרים גריידינגר

צוות י-ם להולדת הבן

צוות אשדוד להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב ישראל אקשטיין

למתנדב צבי גולדברג

צוות מודיעין עלית להולדת הבן

מצוות מודיעין עילית לרגל ארוסי בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב דוד וולף

למתנדב אליעזר היימן

צוות עיירות להולדת הנכד

צוות תל -ציון להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב דוד ויסנשטרן

למתנדב יוני קלימי

צוות י-ם להולדת הנכדה

צוות ירושלים,להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב אהרון גרינברג
צוות אשדוד,
להיכנס הבן בעול המצוות

משפחת זק"א משתתפת בצערו
של המתנדב היקר

מוטי פלדשטיין הי"ו
צוות ירושלים

על פטירת אימו ע"ה
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תמונה מחוץ למסגרת

לתפארת מדינת ישראל
יהודה לורבר מפקד זק"א נגב כובד להדליק משואה ביום העצמאות לכבוד פעילותם של
מתנדבי זק"א דרום

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
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

למתנדב

מאיר אקער
מזכיר ועד הרבנים
וקמב"צ זק"א ירושלים
לרגל הולדת הנכדה

מאחלים

הנהלה
רבני הארגון
מפקדים ומתנדבים

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