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מובילים
בעשייה
ערב הוקרה למלאכי זק"א
הרבנים הראשיים ,שרים ,חברי כנסת ואישי ציבור רבים הגיעו לברך ולהביע
את הוקרתם למתנדבי זק"א • ארגון זק"א לא צריך פרסום ,עצם קיומו של
הארגון הוא קידוש ה' בכל רחבי העולם ,אמר שר הבריאות • שי אישי ויוקרתי
חולק למתנדבים •  18מתנדבים זכו בכרטיסי טיסה למגוון יעדים בעולם
תחת הכותרת "מובילים בעשייה'' התכנסו אמש אלפי
מתנדבי זק''א מרחבי הארץ והעולם סביב שולחנות ערוכים
לערב הוקרה מושקע במיוחד ,כדי למלאות את המצברים
להמשך עבודת הקודש.
אישי ציבור רבים הגיעו כדי להביע את הוקרתם למתנדבי

זק''א ,ואף נשאו דברים בברכה והוקרה למתנדבי הארגון,
ביניהם :הרבנים הראשיים לישראל הראשל"צ הרב יצחק
יוסף והרב דוד לאו ,שר הבריאות יעקב ליצמן ,שר הפנים
הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרעי ,השר לביטחון
הפנים גלעד ארדן ,השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי ,סגן
שר הבטחון הרב אלי בן דהן ,סגן השר במשרד לשיתוף
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פעולה אזורי מר איוב קרא ,יו"ר ועדת הפנים ח"כ דודי
פינס ,ח"כ יאיר לפיד ,ח"כ מוטי יוגב ,ח"כ בצלאל סמוטריץ
 ,מפקד משמר הגבול ניצב יעקב שבתאי ,ראש עיריית
פ"ת איציק ברוורמן ,ראש העיר רחובות איציק מלול ,ראש
מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר ,רמ"ט פיקוד העורף
תת אלוף דדי שמחי ,רח"ט שת"פ אסטרטגי וסיוע ברשות
חירום לאומית מר קובי וימיסברג ,מפקדי וקציני משטרת
ישראל ,רב מטה הארצי הרב משה גפני ,רב מחוז תל אביב
במשטרת ישראל הרב אליהו קב ,קצין מתנדבים מגזר
חרדי רפ"ק גרשון וינגוט ,יו"ר ועד ידידי זק"א ארה"ב מנדי
חדייטוב ,מנכ"ל זק"א ארה"ב צבי גלוק ,נשיא ועד ידידי
זק"א לוס אנג'לס מר מרווין מרקוביץ ,חברי הנהלת זק"א
ועוד רבים.

המתנדבים קיבלו בהתרגשות את ברכתם של הרבנים
הראשיים שהתייחסו בדבריהם גם לסוגיות הלכתיות שונות
הנוגעות למתנדבי זק"א.
יו"ר הארגון יהודה משי זהב נקרא לשאת דברים ,הוא הזכיר
את הקמת הארגון לפני כ 27-שנים ,מתנדבים בודדים
חדורי מוטיבציה שהיו לחוד החנית של העוצמה שמופגנת
באירוע זה" .מובילים בעשייה" ,כך נקבעה הכותרת של
כינוס מתנדבי זק"א חשוב זה .משי זהב מנה רשימה ארוכה
של הישגים ייחודיים אותם הוביל ומוביל ארגון זק"א .משי
זהב הביע את הערכתו למתנדבי עבודת הקודש ,למפקדים
והקמב"צים ,חברי הנהלת הארגון ,תומכי וידידי זק"א.
נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין וראש הממשלה בנימין
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נתניהו שלחו את ברכתם שהוקרנה על גבי מסכי הענק
באולם.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן ציין בדבריו כי המשרד
לבטחון פנים הכפיל את תמיכתו באיגום המשאבים לארגון
זק"א בשנה האחרונה ,וכי הוא רואה את הזכות שלו לסייע
לכל פניה של הארגון בכל דבר ,השר הביע את התפעלותו
מרוח ההתנדבות של המתנדבים ואמר כי בדעתו לקחת את
המודל של ארגון זק"א כדי להביא לעוד מתנדבים לפעילות
בארגוני הסיוע ובמשטרת ישראל .התודה וההוקרה שאנו
רוחשים לכם הערב ,היא בעבור המסר החשוב שאתם
מעבירים בפעולתכם ההתנדבותית היומיומית לעם ישראל
כולו .המסר לפיו השילוב בין החברה החרדית לכלל העם
הוא שילוב נכון ,אפשרי וקיים.

אחד הסמלים הבולטים של השילוב הזה ,הוא כמובן ידידי
היקר יהודה משי זהב ,יושב ראש ומייסד זק"א ,איש רעיון
ומעשה ,שכבר לפני חצי יובל שנים ,הבין שהחברה החרדית
היא חלק בלתי נפרד מעם ישראל ,והחל לפעול במרץ כדי
להכשיר לכך לבבות .הערב שאנו מקיימים כאן הערב ,הוא
גם ערב הוקרה לפעולה בשירות שילוב החברה החרדית
בחברה הישראלית .סיים השר ארדן.
שר הפנים הרב אריה דרעי ,ידיד ותיק של ארגון זק"א שנים
ארוכות אמר בדבריו ,כי משרד הפנים כמשרד שאחראי
על איגום המשאבים לזק"א יכפיל את התמיכה והתחייב
כשר הנגב והגליל לסייע בהקמת "בית זק"א" בצפון ובדרום,
כמו"כ אמר השר כי בדעתו להקים במשרד הפנים יחידת
זק"א  -פס"ח (פינוי סעד חללים) אליה יגוייסו כאלף
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מתנדבים חדשים לשעת חירום.
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן תומך נלהב של מתנדבי
זק"א ושגריר נאמן של הארגון אמר בדבריו כי ארגון
זק"א לא צריך פרסום ,עצם קיומו של הארגון הוא קידוש
ה' בכל רחבי העולם .השר ליצמן שב והבטיח בדבריו
להמשיך לעמוד לימין הארגון ולהילחם למען עבודת
הקודש של מתנדביו.
יו"ר יש עתיד ,ח"כ יאיר לפיד בירך את המתנדבים ואמר:
"כל עם ישראל מסתכל עליכם ומקבל מכם השראה,
כל תקציב שממשלת ישראל תחליט לתת לזק"א אנחנו
נתמוך בו באופוזיציה ונצביע בעדו .לפני יומיים היו בביתי
נציגי משלחת מאוסטריה ,הם הגיעו אלי עם מסמכים
ממחנה הריכוז מאוטהאוזן שבו נרצח סבי ,בלה למפל,
על ידי פושעים נאצים ב 5-באפריל  1945בשעה .9:35
את גופתו של סבא שלי לא זיהו ,סבא שלי לא הובא
לקבורה בישראל .זק"א קיימת לא במקרה ,בשביל זה
אתם פה ,תודה רבה לכם".
במהלך הערב הועלה על נס נשיא ועד ידידי זק"א בלוס
אנג'לס מר מרווין מרקוביץ על תמיכתו ועמידתו האיתנה
לימין הארגון .מר מוסקוביץ הפתיע את המתנדבים ואמר
כי הוא לוקח על עצמו לעזור בגיוס מסיבי של תורמים
לבניית "בית זק"א" העולמי שיוקם בירושלים.
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את הערב הנעימה תזמורת ענק בניצוחם של מועצת
השירה היהודית עם הזמרים ישי לפידות ,מוטי שטיינמץ,
קובי אפללו ,ישי ריבו ועוד.
מתנדבי זק''א עושי מלאכת הקודש קיבלו שי אישי
ויוקרתי שיכבד את שולחן השבת בביתם 18 ,מתנדבים
זכו בכרטיסי טיסה למגוון יעדים בעולם ,מתנת חברת אל-
על אשר עושה מעל ומעבר מאחורי הקלעים ובצניעות
פעילות מבורכת וענפה למען פעילות ארגון זק"א ברחבי
העולם במצבי חירום ,מתנדבים מצטיינים מכל היחידות
והמחוזות קיבלו פרס נוסף ותעודות הוקרה.
מה נהדר היה מראה ריקודי השמחה של המתנדבים
שקמו במהלך האירוע מספר פעמים לריקודים שיצאו
מעומק השמחה שבלב ,פסיפס רב גוני של מתנדבים
מכל גווני הקשת ,יהודים ,ערבים ,דרוזים ,דתיים ושאינם
דתיים ללא מחיצות ובאחדות ענקית.
מאחורי הפקת הענק עמד ה''הבולדוזר'' עושה מלאכת
המחשבת דובר הארגון מוטי בוקצ'ין ,שהתמקד בחשיבה
על כל פרט ופרט ,והוציא תחת ידיו הפקה של ערב
מושלם במיוחד.
בסוף הערב פנו מתנדבי זק''א איש איש לביתו עם הרגשה
מרוממת ,להמשך עבודת הקודש  365יום בשנה בקיץ
ובחורף ,תחת גשם או שרב' ,להציל את מי שניתן להציל -
לכבד את מי שנותר רק לכבד'.

6

בשם ממשלת ישראל כולה:

יישר כוח!
(דברי השר לבטחון פנים ח"כ גלעד ארדן בכנס מתנדבי זק"א )15.3.16

כבוד הרב הראשי הראשון לציון ,השרים ,חברי הכנסת ,מפקדים
בכירים ,מתנדבים יקרים ,יהודה משי זהב.
מכובדי כולם ,ערב טוב.
אפתח את דברי הברכה שלי אליכם ,בדבר תורה קצר הנוגע
לענייננו.
את הפשט של "חסד של אמת" כולם מכירים .לפני שלושה
חודשים בערך ,קראנו בפרשת 'ויחי' איך קורא יעקב אבינו
בערוב ימיו לבנו יוסף ,ומבקש ממנו שיעשה עמו חסד ואמת
ולא יקברהו במצרים .ורש"י שואל שם ,מה זה חסד ואמת? ועונה
שהחסד שמבקש יעקב מבנו יוסף ,שידאג לקבורתו ,הוא חסד
אמיתי ,כיוון שחסד הנעשה עם המתים ,הוא חסד שלא על מנת
לקבל כל פרס או תגמול .את זה כולם מכירים.

אבל אחרי כמה פסוקים ,אומר יעקב ליוסף" ,ואני נתתי לך ,שכם
אחד על אחיך" ,ובפירוש לפסוק זה ,מסביר רש"י שזהו התגמול
שמעניק יעקב ליוסף ,לפי שעסק בקבורתו .סתירה ,מצד אחד
רש"י אומר שקבורת יעקב היא חסד של אמת מצד יוסף ,כיוון
שלא יזכה עליה לתגמול ,ומצד שני הוא מפרש את התגמול
שנותן יעקב ליוסף ,כשכר על שדאג לקבורתו.
אחד ההסברים שמצאתי לישוב הסתירה הזו ,נוגע לכם ולפעולה
שלכם ,מתנדבי זק"א היקרים.
לפי ההסבר הזה ,יעקב לא נתן ליוסף את אותו "שכם אחד על
אחיו" ,כמתנה פרטית ,אלא כמסר לחברה כולה ,המכבד ומהלל
את הדאגה להבאת נפטרים בכבוד לקבר ישראל ,שהיא אכן
בבחינת חסד של אמת.

7

כך שמבחינה זו ,ערב התודה וההוקרה שאנחנו עורכים כאן הערב
לכבודכם ,הוא השכם האחד על אחיכם ,שאנו נותנים לכם .ואני
אומר לכם כאן הערב בשם ממשלת ישראל כולה :יישר כוח!
אבל האמת היא שזק"א ראוי לכבוד שאנו מכבדים אותו הערב,
בעבור יותר מאשר חסד של אמת ,בהבאת נפטרים בכבוד
לקבר ישראל .כי במשך הזמן הרחיב זק"א את תחומי תרומתו,
וכיום עוסקים מתנדבי הארגון גם בהגשת עזרה ראשונה .אלו
מבין המתנדבים ,שהם גם מתנדבי משטרה ,עוסקים בעבודה
צמודה עם חוקרי מז"פ בזירות של מוות לא טבעי ,בסיוע באיתור
נעדרים ,כולל מתחת למים ,ובמשימות נוספות ,ולא במקרה
המשרד שלי הבט"פ החליט להכפיל את התמיכה בזק"א.
התודה וההוקרה שאנו רוחשים לכם הערב ,היא בעבור עוד מסר
החשוב שאתם מעבירים בפעולתכם ההתנדבותית היומיומית
לעם ישראל כולו .המסר לפיו השילוב בין החברה החרדית לכלל
העם הוא שילוב נכון ,אפשרי וקיים.
אחד הסמלים הבולטים של השילוב הזה ,הוא כמובן ידידי היקר
יהודה משי זהב ,יושב ראש ומייסד זק"א ,איש רעיון ומעשה,
שכבר לפני חצי יובל שנים ,הבין שהחברה החרדית היא חלק
בלתי נפרד מעם ישראל ,והחל לפעול במרץ כדי להכשיר לכך
לבבות .הערב שאנו מקיימים כאן הערב הוא ,גם ערב הוקרה
לפועלו בשירות שילוב החברה החרדית בחברה הישראלית.
ואת השילוב הזה אנחנו רוצים לראות מתבסס ומעמיק .אתם,
שעובדים עם המשטרה באופן כל כך הדוק ומועיל ,מודעים
היטב לפיקוח הנפש היומיומי בו עוסקת המשטרה .לכם לא

צריך להסביר את חשיבות ההצטרפות של החרדים לא רק
לזק"א ,אלא גם ל שורות המשטרה עצמה.
יש לי רצון גדול לראות חרדים רבים מצטרפים לשורות המשטרה,
ולכן הנחיתי את המפקדים לערוך את ההתאמות הנדרשות ,כדי
שקליטת החרדים בשורותינו תהיה מוצלחת.
אתם פעילים בכל רחבי הארץ ,אבל זק"א הוא ,ביסודו ובמידה
מסוימת גם במהותו ,ארגון ירושלמי .מבחינה זו רבים מכם
הולכים בדרכם של סביכם ,או בני דורם ,כל אותם חרדים רבים
שנטלו חלק פעיל בהגנה על ירושלים במלחמת העצמאות,
שנרתמו לסייע במערכות האזרחיות השונות ,ושלחמו על הגנה
בשורות המחתרת שקדמו להקמת המדינה ,ידעתם שכל לוחם
עשירי בלח"י היה חרדי?
אתם ,היושבים כאן ,מכירים את הטרור מקרוב .אתם יודעים
שלא הרבה השתנה בקרוב ל 70-השנים שחלפו ,מאז פרסם
הרב יוסף צבי דושינסקי ,ממנהיגי העדה החרדית בירושלים,
את צו הקריאה שלו ,לקום מספסלי הישיבות ולצאת להשתתף
בעבודות הביצורים ,לקראת המערכה העומדת בפתח.
התפקידים מעט השתנו ,אבל העיקרון נותר כשהיה .החברה
החרדית היא בשר מבשרו של העם היושב בציון .מגמת
ההתחברות וההשתלבות שאנו עדים לה ,מגמה המכבדת את
הזהות החרדית ,היא צו השעה ואתם כולכם משקפים נאמנים
ומסורים שלה.
ישר כוחכם על פועלכם ,המשיכו וסמנו את הדרך לחבריכם.

הקליפ הרשמי של האירועhttps://vimeo.com/159821011 :
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פעילות זק"א
בפיגוע הטרור
בטורקיה
בצהרי יום השבת שעבר התפוצץ מחבל מתאבד
שנשא חגורת נפץ במדרחוב בעיר איסטנבול
שבטורקיה ליד קבוצת תיירים ישראלים,
כתוצאה מהפיצוץ נהרגו שלושה יהודים
ישראלים וכעשרה נפצעו מתוכם לפחות חמשה
במצב בינוני וקשה.
עם צאת השבת יצאה משלחת זק"א מהיחידה
הבינלאומית בפיקודו של מפקד היחידה מתי
גולדשטיין שכללה חמשה אנשי צוות ,עם ציוד
לאיסוף ממצאים וגופות ההרוגים וציוד לזיהוי
גופות ההרוגים .המשלחת המריאה מנמל
התעופה בן גוריון לאיסטנבול שם חברו לראשי
הקהילה היהודית במקום ,הרב מנדי חיטריק
רב הקהילה האשכנזית במקום ונשיא הקהילה
היהודית הרב יצחק איברהים זדה שיצאו איתם
למקום הפיגוע.
עם הגעת המשלחת לזירת הפיגוע החלו
המתנדבים באיסוף המממצאים שנותרו
במקום ,ולאחר מכן המשיכו לחדר הקירור לשם
הובאו גופות ההרוגים ,הצוות ביצע זיהוי של
ההרוגים וטיפול בכבוד המת .לאחריה נעטפו
בשקיות זק"א והוכנסו לארונות.
מטוס של חיל האוויר הישראלי שהמריא לפנות
בוקר מישראל לטורקיה אסף את משלחת זק"א
ואת גופות הקדושים  -שמחה דהרי ,יונתן שור
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ואברהם גודלמן הי"ד ,בשדה התעופה
באיסטנבול נערך טקס ,ולאחר מכן המריא
המטוס לכיוון ישראל ,במטוס הובאו גם
חמשה פצועים שנפצעו בפיגוע הקשה
במצב בינוני וקשה.
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית
בזק"א מספר :עם צאת השבת נערכנו
משלחת של חמשה אנשי צוות ויצאנו
לטורקיה עם ציוד מקצועי לטיפול
בממצאים ובגופות ,לאחר שסיימנו לאסוף
את הממצאים בשטח המשכנו לטפל
בגופות הקדושים ולזהות אותם ,משם
המשכנו לכיוון נמל התעופה למטוס של
חיל האוויר שהגיע למקום להחזיר את
הצוותים לישראל ,בשיתוף פעולה יוצא
דופן פעלנו יחד עם ראשי הקהילה היהודית
והצלחנו ב"ה תוך פחות מ 24-שעות להביא
את הגופות לישראל לכבדם בכבוד האחרון.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב משבח את
פעילות המשלחת ואומר :לזק"א יש נסיון
רב ומר בטיפול בזירות אסון ברחבי העולם,
גם הפעם עמדנו במבחן המציאות בהצלחה
גדולה ,בפעילות קשה ואינטנסיבית סביב
השעון הצלחנו שוב לעמוד במטרה ולהביא
את גופות הקדושים לישראל תוך פחות
מעשרים וארבע שעות על מנת להביאם
לקבר ישראל.
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בתוך
 24שעות
החלום
התגשם
לבחור
מיוחד.
במוצ"ש קיבל מתי גולדשטיין מפקד היחידה
הבינלאומית של זק"א שיחה מחו"ל על הקו היתה
גב' ג'נין שוואקי ,אשתו של הזמר יעקב שוואקי אשר
מנהלת מרכז לילדים מיוחדים בארה"ב ופיה בקשה
מיוחדת" :יש בחור חמוד ומיוחד שהחלום שלו להגיע
לישראל ,הילד מוגבל בתנועה היות שהוא מחובר
לכיסא גלגלים ממונע מחובר למכשירים וחייב אותם
צמוד איתו בכל שעה "...והוסיפה שהנגיד החרדי ר'
שלמה רכניץ מוכן להביא אותו לארץ במטוס פרטי,
חברת גאט 911ישלחו צוות רפואי מוטס והמרכז
לילדים מיוחדים ישלח מדריכים .אבל חסר לנו את
כל הצד של ישראל ,תאום טיסה ,רכבים ,אישורים
רופאים וכדו".
מיד נרתם מתי למשימה החשובה "אין בעיה זק"א
ידאג לכל הצד הישראלי .ניפגש עוד  24שעות
בישראל"
במקביל ר' צבי גלוק מזק"א ארה"ב במבצע דיפלומטי
מורכב פתח ביום א' את השגרירות האמרקאית כדי
להנפיק דרכון לילד המיוחד.
אמש בשעות הערב נחת הילד המיוחד עם כל הצוות
והיום מתחיל המסע המיוחד להגשמת חלומו להגיע
ולסייר בישראל.
במהלך הימים שלהם בישראל צוות של זק"א וצוות
רפואי ילווה אותם ביחד עם הנגיד ר' שלמה רכניץ.
11

הפתעה

בגן הילדים
למוקד זק"א הגיע טלפון מעניין ,הגננת מגן רעות שבהר חומה
היתה על הקו וכך הם דבריה :הילדים של הגן רצו להפתיע
את מתנדבי זק"א שתמיד עושים למען הזולת והכינו משלוחי
מנות למתנדבים.
אמבולנס של זק"א שבדרך כלל רגיל להיות בזירת אסונות
יצא לגן ופגש את ילדי הגן שאמרו" :אתם אנשי זק"א תמיד
חושבים איך לעזור לשני ,איך לדאוג לכולם ,רצינו לקחת
חלק המלאכה שלכם ולכן הכנו לכם משלוח מנות ,תעבירו
למתנדבים את הוקרתינו לפעילות הקדושה שלכם".
מתנדבי זק"א ראובן ראובן ויאיר עובדיה שהגיעו למקום
קיבלו את משלוחי המנות בהתרגשות יוצאת דופן ,הם ישבו
עם הילדים וסיפרו להם על עבודת זק"א שהיא המשכית לעם
היהודי ולקשר למרדכי הצדיק ואסתר המלכה שדאגו לכלל
עם ישראל להצילם מאבדון ,כך גם מתנדבי זק"א נמצאים
בכל מקום להציל את מי שניתן להציל ולכבד את מי שנותר

רק לכבד.
הילדים יחד עם המתנדבים והגננות יצאו לעבר אמבולנס
של זק"א שחנה ליד הגן והעמיסו על האמבולנס את משלוחי
המנות שיועברו לידי מתנדבי זק"א לקראת חג הפורים הבא
עלינו לטובה.
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ארגון זק"א מהיום
גם ביבשת אפריקה
 30מתנדבי זק"א חדשים ביוהנסבורג • "החיבור בין כל גופי החרום באימון כזה הוא
בגדר הצלחה אדירה שכן זה משהו חדש שכולנו מתאמנים ועובדים יחד" ,אמרו אנשי
הקהילה המקומית • זק"א כובשת עוד יבשת

כחלק משיפור היכולת המבצעית של היחידה
הבינלאומית של זק"א ולאחר מאמץ משותף
של ארגוני החרום היהודיים בדרום אפריקה
השבוע הסתיים אימון הקמה של צוות זק"א
יוהנסבורג בהדרכתם של מתי גולדשטיין
מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א ומתנדב
ומדריך ביחידה אבי שיף.
 30מתנדבים מארגוני החרום היהודים של
דרום אפריקה התכנסו יחד לאימון משותף
ראשון מסוגו שבו למדו המתנדבים את
הפרוטוקולים והמשמעויות של ניהול אירוע
רב נפגעים בקהילה .רועננו נושאים של מיון
וטיפול בנפגעים באירוע רב נפגעים ,טיפול
באירוע של כמה זירות בו זמנית ,כמו גם
טיפול בחללים ,הקמת תחנת ריכוז חללים,
מיון וזיהוי ראשוני .שיתוף פעולה וחיבור עם
כוחות חירום.
בין הנושאים שנלמדו:
עזרה ראשונה  -המענה הראשוני בזירת אר"ן,
אירוע רב נפגעים בדגש על בטיחות וביטחון
בצוותים ויכולת הטריאז בזמן קצר.
חסד של אמת  -הלכות מעשיות של טיפול
במת והעבודה המבצעית בשטח יחד עם
המשטרה המקומית.
ניהול אירוע משברי בקהילה  -בניית נהלים
לניהול קהילתי של אירוע קיצון בשיתוף כל
הגורמים הרלוונטים בקהילה.
את ההכשרה ארגנו ה CSO-ארגון היהודי

האמון על ביטחון הקהילה יחד עם ארגון
ההצלה המקומי ,החברה קדישא ואנשי
מפתח בקהילה היהודית.
במהלך ההכשרה בוצעו תרגילים שונים
בתרחישים שונים שממחישים את מגוון
האירועים שעלולים לקרות בזירת אסון
בקהילה ,יצוין כי הקהילה נתנה לצוות זק"א
להשתמש במגוון המוסדות שלה על מנת
להתאמן בתרחישים שונים.
דניאל מפקד צוות זק"א יוהנסבורג ,הביע
את שביעות רצונם של המתנדבים ואמר:
"התרחישים אותם תרגלנו הביאו אותנו
לנקודה הכי קרובה לאירוע אמת וזה מאוד
הפתיע אותנו .החיבור בין כל גופי החרום
באימון כזה הוא בגדר הצלחה אדירה שכן זה
משהו חדש שכולנו מתאמנים ועובדים יחד".
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית
של זק"א" :הרצינות של החניכים יחד עם
הקהילה היהודית הביאה ליכולת מבצעית
גדולה וייחודית תוך זמן קצר ,היכולת של
הצוות לעבוד באירוע מתגלגל הייתה מיוחדת,
בתרגיל שנמשך  3שעות והביא את כל
המרכיבים של אירוע רב נפגעים למימוש".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א" :לצערנו אנו
עדים לטרור העולמי ההולך ומתגבר ,כארגון
בינלאומי אנחנו משקיעים משאבים רבים
במוכנות הקהילות ברחבי העולם על מנת
לתת להם את הידע הנדרש בטיפול בעתות
חירום ואני שמח שהרכבנו של את הזרועות
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הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

עליה לקברים בחודש ניסן
בעניין זה מצינו מנהגים שונים:
א .בשו"ת מלמד להועיל חלק ב' (יורה דעה) סימן קמה
כתב:
"על כן נראה מי שלא הלך על הקבר בערב ר"ח ניסן
ויש לו יאהרצייט בניסן יש להתיר לו לילך בניסן ,אך
לא יאמר כל התחנות שאומרים בשאר ימות השנה
אלא תחנת ההשכבה או תחנה של יאהרצייט הכל
לפי הענין".
ב .בספר גשר החיים (עמוד שז) כתב" :ואפילו בחודש
ניסן עולין לבית הקברות ליאר צייט ולשלושים
ולשבעה לומר שם מזמורי תהילים לעלוי נשמת
והקדיש אלא שאין אומרים ההשכבה".
ג .בספר חיים וחסד-עמוד ש"מ( -הרב שמואל פנחסי)
כתב" :מותר לעלות בחודש ניסן לקבר הנפטר כשחל
יום שבעה או שלושים וכן יום פקודת השנה בימים
שלפני החג או אחרי החג".
ובהערות שם" :הרב משה אמריליו בשו"ת דבר
משה (יו"ד סימן יח) התיר לעלות בחודש ניסן ושכן
עשו מעשה גדולי ישראל לעלות אחר הפסח לציון
וקבר אביהם"
ד .בספר נפש כל חי -עמוד קיג( -הרב יצחק רצאבי)
כתב ":כי בכל חודש ניסן רבים נוהגים להתיר"
ה .בספר מועד לכל חי-עמוד קי"ח( -הרב אליהו ביטון)
כתב" :יש שנהגו שאין עולים לבית הקברות כל חודש
ניסן ,ויש שמקילים בזה ובמקום הצורך המקל בזה
יש לו על מה לסמוך .ובפרט אם זה לצורך אזכרת
השבעה השלושים ואזכרת השנה".
ו .בספר נטעי גבריאל –עמוד תרח(-הרב גבריאל
ציננער) כתב" :יש שאין הולכים להתפלל על
הקברים בחודש ניסן מפני שהם ימי רחמים ולכן מי

שיש לו יארצייט בחודש ניסן הולך שם בערב ראש
חודש ניסן .ומכל מקום ,אם לא הלך בערב ראש
חודש ניסן ,אפשר לילך ביום היארצייט ,אך לא יאמר
התחינות שאומרים בשאר ימות השנה .ויש אומרים
דביום היארצייט של אבותיו וכל שכן על קברי
צדיקים מותר לילך להתפלל בחודש ניסן".
ז .בספר ילקוט יוסף חלק הלכות ביקור חולים ואבלות
(מהדורת תשס"ז ,עמוד תרפח) מתיר לעלות לבית
הקברות בחורש ניסן אם יום השנה חל בחול המועד
.מכאן – שאם חל יום זיכרון במהלך חודש ניסן ודאי
שמותר לעלות.
ז .נמצא תחת ידי פסק הלכה של הרב שלום משאש
זצ"ל שהיה הרב הראשי לירושלים
ובו נאמר כי אם חל יום השביעי או יום השלושים או יום
השנה בחודש ניסן  ,עולים לבית העלמין.
וסיים שם שכן הוא מנהג מרוקו וכן מנהג ירושלים וכן
פסק בספר נתיבי עם לרב עמרם אבורביע זצ"ל שהיה
הרב הראשי של העיר פתח תקוה.
להלכה:
א .אם חל סיום שבעה או שלושים או יום השנה
בחודש ניסן ,לדעת רוב הפוסקים מותר לעלות
לבית הקברות אך יש לקצר באמירת התפילות.
ב .אם יום השנה חל בימי חג הפסח או בחול המועד
יש לעלות בערב ראש חודש ניסן או לדחות את
העליה לקבר ל-ב' באייר.
ג .בימי חול המועד אסור לעלות לבית הקברות.
ד .יש מתירים לעלות לקברי צדיקים בחול המועד
לצורך תפילה על חולה.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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אירוע מובילים בעשייה
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אירוע מובילים בעשייה
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ניסיון פיגוע כפול בירושלים ,המחבלים חוסלו

17

תאונה קטלנית ,נהגת רכב נדרסה למוות בכביש 6
צילום  :ארלה גלבר
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב הרב משה דיקשטיין
ראש צוות באר שבע
לנישואי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב רפי מנת
ראש צוות זכרון יעקב,
להיכנס הבן בעול המצוות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב הרב אברהם דרעי
מפקד זק'א מרחב לכיש
לנישואי בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יוסי לנדאו
קמב"צ זק"א לכיש
לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב הלל צור
צוות שפלה
לרגל שמחת נישואיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יעקב ולנשטיין
צוות מודיעין עילית,
לרגל נישואי בתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדבים
אהרון בן שטרית ולאביו יצחק
מצוות באר שבע
להולדת הבן-הנכד

משפחת זק"א משתתפת בצערו של

משפחת זק"א משתתפים בצערו של

המת' יחזקאל שטרן

המתנדב אברהם סיגרון

צוות דרום הר חברון בפטירת אמו

צוות נתיבות בפטירת אמו
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תמונה מחוץ למסגרת

לרוץ לדבר מצווה
גב' צביה רצה במרתון ירושלים בשם ארגון זק"א והתרימה על הדרך  1200שטרלינג
לפעילות הקודש של מתנדבי זק"א

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

המומים וכואבים עד דכדוכה
של נפש בהסתלקותו הפתאומית
והטראגית בטרם עת
של המתנדב היקר

הרב אביש ויזל ז"ל
אשר עסק רבות
בחסד של אמת
ת.נ.צ.ב.ה.

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