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הסתיים בהצלחה
פרויקט זק"א מירון
אותרו מאות ילדים והורים ,עשרות קיבלו טיפול רפואי
בנוסף חולקו למעלה מ 30,000-בקבוקי מים קרים
כהפקת לקחים והנסיון משנים עברו ,נערכו בארגון 'זק"א'
לפעולות מגוונות לקראת אירועי ל"ג בעומר .בסיוע קופ"ח

מאוחדת הוקמו מס' נקודות לאיתור נעדרים ,עשרות רבות
של מתנדבים פעלו במשמרות בעזרת המוקד המרכזי

2

מסביב לשעון באיתור ילדים אובדים ונעדרים אשר לא
ענדו "תג זיהוי" .במקרים מיוחדים אף נשלחו 'טרקטורוני
זק"א' לאתר את ההורים ע"י הכרזה במערכת הכריזה
המיוחדת של הטרקטורונים.
לאורך צירי העלייה חולקו ע"י צוותי מתנדבי זק"א כ35,000-
'תגי זיהוי' מיוחדים .רעיון יצירתי של זק"א שבמסגרתו
חולקו עשרות אלפי תגי זיהוי אשר הוצמדו לידי הילדים
שעלו לרשב"י ,כשעל התג מופיעים פרטי הילדים ומס'
הטלפון של אחד ההורים .כדי להקל על איתור מהיר של
ההורים .מרהיב היה לראות את ילדי החלאקה על כתפי
אבותיהם כשעל ידיהם צמודים "תגי הזיהוי".
במהלך ההילולא חילקו רכבי שטח של זק"א למעלה
משלושים אלף בקבוקי מים קרים שנתרמו ע"י מוסדות
הרב ישעיהו פינטו מאשדוד ,בסיועו של איש החסד הרב
יצחק בוחבוט ,הבקבוקים חולקו סמוך למוקד זק"א
במעלה ההר ,בחניונים ובאוטובוסים .כמה מרנין היה
לראות עשרות אלפי אנשים נשים וטף אשר במאמץ עילאי
עולים במעלה ההר הקשה בחום כבד ,וכמים חיים על נפש
עייפה מתענגים על בקבוק המים הקרים שחולק להם על
ידי מתנדבי זק"א.

סה"כ טיפלו מתנדבי מוקד זק"א השנה ב 482-מקרים
של איתור נעדרים ,בהם גם במקרים חריגים של תינוקות
שנאבדו ,צוות מסור של מתנדבים הרגיע את הילדים
הבוכים ודואגים ,בממתקים ,בצעצועים ואף בהחלפת
טיטולים .בנוסף המוקד המרכזי של זק"א הממוקם במרכז
העלייה להר נתן מענה של עזרה ראשונה ע"י כונני 'איחוד
הצלה' לעשרות אנשים שהתייבשו בגלל החום.
בנוסף לפעילות של האיתור נעדרים ,הפעיל ארגון זק"א
בשיתוף 'איחוד הצלה' ו'המטה לבטיחות וגהות' קמפיין
בנושא בטיחות במדורות והסברה מונעת ,כשמטרת
הפעילות בכל מתחם ציון הרשב"י ובחניונים היתה במטרה
להעלאת המודעות לנושא הבטיחות.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :ב"ה השנה היתה ירידה
בכמות המקרים של ילדים שאבדו ,נתנו דגש על הצד של
המניעה בחלוקת תגי הזיהוי ובכך הצלחנו למנוע מקרים
מסוג זה ,לקראת שנה הבאה אנו נעשה הפקת לקחים
ונתארגן מראש עם כמויות גדולות יותר של בקבוקי מים
קרים לחלוקה בחניונים ובעיקר בנקודת התורפה במעלה
ההר הקשה בעליה לציון הרשב"י".
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תרגיל חילוץ בינלאומי
השבוע הסתיים לו תרגיל חזית אחודה ,המשלב אימון
משותף של יחידת החילוץ הצבאית הארצית עם יחידות
חילוץ רשמיות מארה"ב וגרמניה ,במסגרת התרגיל
השתתפו גם מתנדבי זק"א שהוסמכו כמחלצים ע"י
פקע"ר וממשיכים את מסורת שיתוף הפעולה המקצועי
כמתנדבים במסגרת היחצ"א.
המסורת רבת השנים אותה התחיל מפקדה הקודם של
היחצ"א תת אלוף שלום בן אריה הוגדרה ע"י מפקדה
הנוכחי של היחצ"א אל"מ רמטין סבתי וסגנו אל"מ
אמיר גולן כשיתוף פעולה אסטרטגי אותו יש לשמר
ולפתח כחלק ממוכנות היחצ"א להתמודדות אתגרית
בשעת אסון.
במהלך האימון תרגלו המתנדבים פעולות חילוץ מאתר
הרס ונהלי טיפול בחלל בשעת אסון לאומי.
כאמור ,באימון השתתפה משלחת גדולה של נציגי
יחידות חילוץ שונות מארה"ב וגרמניה וכהבעה
לחשיבותו של האימון המשותף הגיע שגריר ארה"ב
בישראל לפגוש את החיילים האמריקאים ולהביע
בפניהם את הוקרתו לפועלם.
בשיחות הסיכום הועלה על נס תרומתם הגדולה של
מתנדבי זק"א המשקיעים מזמנם ומרצם ללא קבלת
תמורה לצורך הכשרה ושמירה על כשירות מבצעית
בהנחייתו המקצועית של קצין המטה ביחצ"א סרן חיים
אוטמזגין המשמש כקצין קישור בין פקע"ר לזק"א.
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בצורה ייחודית
צוות 'חוד החנית' ביחידת הצוללים של ארגון זק"א
בחר לחגוג את יום העצמאות ה 66-למדינת ישראל
בדרך שונה ומקורית.
לצד אלפי הממנגלים והילדים המקישים זה בזה
בפטישי חג מקובלים נערכו צוות 'חוד החנית'
 הסיירת של 'יחידת הצוללים' של זק"א לבצעתרגול צלילת חיפוש באגם סקי המים שבפארק
בגין בתל אביב ,תחת הכותרת "עצמאות מתחת
למים".

התרגיל המציב בפני הצוללים אתגרים מקצועיים
של התמודדות ומחויבות לאיתור בובת תינוק בתא
שטח חשוך ומלא בפסולת מתחת למים הינו אתגר
הניצב לפתחה של היחידה לפחות מספר פעמים
בשנה עת הם נקראים לאתר גופת טובע בנסיבות
טראגיות באגמי מים ובחופיה של מדינת ישראל.
במהלך התרגיל המדמה תרחיש של תינוקת בת
שנה שנפלה מסירת מבלים ששטה באגם נדרשו
המתנדבים לבצע תחקור אירוע ,תכנוני צלילה
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מורכבים ,ואימון בטכניקות חיפוש
התואמות את המתאר בו התרחש
האירוע.
לאחר כשלוש שעות חיפוש איתרו
המתנדבים את הבובה שהוטמנה מראש
לצורך התרגיל לקול תשואות מאות
הצופים שקיבלו חוויה נוספת וערכית
מלבד המנגל השגרתי.
רואי ליברמן ,עו"ד במקצועו ומתנדב
וותיק בצוות 'חוד חנית'" :בכל השנה
אני עובד מאוד קשה ובמעט החופשות
שיש לי אני יוצא לבלות עם בני
משפחתי כך שאין לי הרבה ימים
לשמר ולשפר את היכולת המקצועית
שלי בתחום הצלילה ביחידה ,דווקא
ביום העצמאות  -יום המסמל ציונות
וחוסן מצאנו לנכון לבצע את האימון
ולהוכיח לעצמנו ולאלו שצפו בנו כי
עם ישראל חזק לא רק בזכות הצבא
והשלטון אלא אף בזכות מאות אלפי
מתנדבים המרכיבים אותו כל אחד
בתחומו.
יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א:
"מתוך שלל הזמנות שקיבלתי
להשתתף בהם ביום זה בחרתי
להיות עם אחת הסיירות של ארגון
זק"א הנדרשים להיות בכוננות
מתמדת על חשבונם וללא קבלת
תמורה ,אני רואה בזה את ערכי
הארגון שאני עומד בראשו ומצדיע
אף לבני המשפחות של המתנדבים
שהסכימו לוותר על הבילוי המשותף
לטובת השתתפותם באימון".
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ערב למען
ארגון זק"א
תחת הכותרת 'מתחברים באהבה'
התקיים אירוע הצדעה מרשים לטובת
צוות זק"א טבריה וסובב כינרת.
עשרות רבות של אנשי עסקים
המבינים את החשיבות של ארגון
זק"א ומתנדביו התכנסו במלון
הבוטיק דונה גרצ'יה במרכז העיר
טבריה .אורח הכבוד היה מר יוסי בן
דוד ראש העיריית טבריה.
הערב התחיל בקוקטייל יוקרתי
ובסרט מיוחד אודות המתנדבים
העומדים מאחורי העשייה המבורת
של ארגון זק"א בכל היחידות.
במהלך הערב ואחרי מיצג מרשים
על היקף פעילותם של מתנדבי זק"א
טבריה וסובב כינרת ,נשאו דברים יוזם
הערב והמארח עו"ד מר יהודה אליה,
הרב אנשל פרידמן מפקד זק"א צפון,
מר יוסי בן דוד ראש העיר ,יהודה משי
זהב יו"ר זק"א,
יו"ר הארגון יהודה משי זהב העניק
תעודות הוקרה למארח ולראש העיר
וכן העניק תעודות הצטיינות למתנדב
היקר ר' שי לוי על התנדבותו המסורה
למען הכלל ועל עזרתו הרבה
בהצלחת הערב.

7

8

פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ישראל למשפחתם

(במדבר א  ,א-ב)

מיתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנאם ,אחרי
שנהרגו בעוון חטא העגל מנאם את הנותרים ,וכשבא להשרות שכינתו
עליהם מנאם ,באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם( .רש"י )
זה רק מראה לך את חיבתו ואהבתו של הקב"ה לעם ישראל שנאמר
"בנים אתם לה’ אלוקיכם " ,הקב"ה ספר את עם ישראל כדי להראות
את חשיבותם ,משל למה הדבר דומה לבן אדם שיש לו סכום גדול של
כסף בכיס וכל כמה דקות מכניס את היד לכיסו לבדוק ש"הכל במקום
הקב"ה ציווה בתורה הקדושה "והלכת בכל דרכיו" שכשם שהוא רחום
אף אתה תהיה רחום כשם שהוא חנון אף אתה תהיה חנון עלינו להדבק
במידותינו ולעבדו באהבה ויראה .ואיך מגיעים לעבודת ה’ אמיתית זה
רק ע"י אהבת ישראל כי ברגע שיש אהבת ישראל יש שלום ושלום
זה שמו של הקב"ה שנאמר "לא שריא באתר פגים" הקב"ה לא שורא
במקום פגום ועוד נאמר "ואהבת לרעך כמוך אני ה’" יש לנו מצוה
לאהוב את השני כמו שאנו אוהבים את עצמנו .ואם נשאל למה לא
ציווה לאהב את רענו יותר מעצמנו?
התשובה היא שאנחנו יצור כפיו של הקב"ה והוא יודע את היכולת
שלנו ואין הוא מצפה שאנחנו נאהב את השני יותר מעצמנו ,כי זה
מעל הטבע .הקב"ה ברא ואם אדם מגיע לאהבת ישראל יותר מעצמו
הרי זה צדיק האמת שהוא מעל הטבע ושכינה דוברת מגרונו ,ועוד
נאמר בסוף הדיברה "ואהבת לרעך כמוך" אני אלוקים כלומר הקב"ה
אומר לך אם אינך יכול לאהוב את השני ולהרבות אהבה ,לפחות תזכור

שאם אתה פוגע בחברך אתה פוגע בבורא עולם כי בכל אחד ואחד
מאיתנו יש אלוקות שנאמר "מעפר באתה ונפחתי באפך נשמת חיים"
כמו שבן אדם מנפח בלון והאוויר של האדם בתוך הבלון ,כך בדרך משל
רוח הקב"ה נמצאת בתוכנו "שנפחתי באפך נשמת חיים" נילמד מכאן
שכל אחד ואחד מאיתנו למעשה יש בו אלקות ועוד שנאמר "יצר את
האדם בצלמו דמותו" ואם נאגד את הנשמות של בני ישראל הם חלק
אלוקית ממעל ממש שכולם אחים ממש כאחד מצד הנשמות שרק
הגופים נפרדים ,לכן אומר הקב"ה אהבת לרעך כמוך אני ה’" שאם
אתה פוגע ביהודי אתה פוגע בהקב"ה בשכינתו .כל יהודי צריך לדרוש
מעצמו להתאמץ במצות אהבת ישראל עד שיגיע לבחינת משה רבינו.
שנאמר וידבר ונקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסוף עמך
(במדבר לא -א).
ואחר תאסף אל עמך כלומר משה תלוי בנקמת מדין שנאמר "אחר
תאסוף" ראו עד כמה חסיד אמיתי היה משה רבינו ,במקום לדחות את
יום מותו ולעקב את המלחמה במדין ,לא יתמהמה שנאמר על רבותינו
זריזים מקדימים למצווה וכן אפשר ללמוד מידה זאת גם מאברהם
אבינו בענין העקדת בנו יחידו יצחק אבינו שנאמר וישכם אברהם
בבקר ...מנהיגים כאלו חבבין על הציבור ומשרים ביטחון כמו שנאמר:
אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא ,וימסרו מאלפי
ישראל אלף למטה שנים עשרה אלף חלוי צבא ,וישלח אותם משה...
ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכל הקדש וחצצרות התרועה בידי

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

כניסת כהנים לקברי צדיקים
כניסת כהנים לקברי צדיקים -נושא זה נדון על ידי פוסקים רבים,
ראשונים ואחרונים בהרחבה רבה .להלן רק עיקרי הדברים.
א .במדרש משלי (פרשה ט') נאמר :שכשנהרג רבי עקיבא על ידי
מלכות הרשעה ,נטפל בקבורתו אליהו הנביא זכור לטוב ,והיה נושאו
על כתפיו ,יחד עם רבי יהושע הגרסי תלמידו של רבי עקיבא ,שאל
רבי יהושע הגרסי את אליהו ,והלא כהן מר ,ואסור לכהן ליטמא למת?
אמר לו אליהו ,חייך רבי יהושע ,שאין טומאה בתלמידי חכמים ולא
בתלמידיהם .על יסוד מדרש זה חשבו חלק מהפוסקים למצוא היתר
לכהן לבקר בקברי צדיקים ,מפני שאין צדיקים מטמאים.
בספר האשכול חלק ב' (סוף עמוד קע"ד) :כתב על מדרש זה :
"ומה שאמרו במדרש כשקבר אליהו לרבי עקיבא ואמר לו לרבי יהושע
הגרסי אין טומאה בתלמידי חכמים ,אין סומכים על הלכות שבמדרשים
אם לא שנראה שנתקבלו לבעלי התלמוד .ע"כ.
ב .בבבא בתרא (נ"ח ע"א) מסופר על רבי בנאה שהיה מציין קברי
האבות ,ומבואר שגם קברי האבות מטמאים באהל ופרשו הרשב"ם
והתוספות שהיה מציין קברי האבות במערה משום טומאה.
ופירש רש"י בבבא מציעא (פ"ה ע"ב) גבי ריש לקיש מציין מערתא
דרבנן" ,שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל ,שלא תארע תקלה
על ידי צדיקים".
ג .במסכת סוכה (דף כה עמוד א) דרש רבי יוסי :
"דתניא+ :במדבר ט +ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו' אותם
אנשים מי היו? נושאי ארונו של יוסף היו ,דברי רבי יוסי הגלילי"
מכאן הוכיח בשו"ת משפטי צדק (סימן ע"ו) ,שאסור לכהן להשתטח

על קברי הצדיקים ,שגם צדיקים מטמאים
באהל ,ומי לנו גדול יותר מיוסף.
בשו"ת אבני נזר (חלק יורה דעה סימן תס"ו
אות י"ז) ,כתב שכל הצדיקים שנפטרו על ידי מלאך המות מטמאין על
ידי טפין של מלאך המות ,ורק אלו שמתו בנשיקה (כמו שאמרו בבבא
בתרא י"ז ע"א) אינם מטמאין .ולכן יוסף היה מטמא באהל שנפטר על
ידי מלאך המות ,מה שאין כן רבי עקיבא שנהרג ,ולא מת על ידי מלאך
המות ,אינו מטמא.
ד .בספר פאת השלחן (סימן ב' סעיף ט"ז) כתב ,שיש למנוע מנהג איזה
כהנים שהולכים להשתטח על קברות הצדיקים בטענה שאין צדיקים
מטמאים ,וטעות הוא בידם ,וכמבואר בסוכה (כ"ה ע"ב) ,נושאי ארונו של
יוסף היו .ובבא בתרא (נ"ח ע"א) רבי בנאה היה מציין מקום קברי האבות
במערת המכפלה ,כדי שלא יטמאו הכהנים בעברם שם.
ה .וכן כתב בעל חכמת אדם בהקדמה לספרו שערי צדק ,כי מה שנשמע
מאז שכהנים נכנסים למערות קברי הצדיקים ,באמרם שקברי צדיקים
אינם מטמאים ,הוא טעות ומכשול גדול,
בספר אביר הרועים (דף פ"ז)מסופר  ,שבעת פטירת אדמו"ר בעל
שפת אמת זצ"ל ,היה שם הגאון רבי אברהם מסוכטשוב בעל אבני
נזר ,ושאלוהו האם יכולים הכהנים להתעסק בו ,משום שאין טומאה
בצדיקים ,והשיב להם ,חס ושלום! וסיפר שגם כשנפטר חמיו אדמו"ר
הגאון רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל ,היו רוצים הכהנים לנהוג היתר
להתעסק בו ,והיה שם הגאון בעל חידושי הרי"מ זצ"ל ,וצווח ככרוכיא
על זה ומחה בידם.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
פעילות יחידת הצוללים ביום העצמאות

10

פרויקט זק"א במירון ,ל"ג בעומר תשע"ד
צילום  :נתי שפירא

11

פעילות משותפת זק"א ,איחוד הצלה והמטה לבטיחות וגהות לבטיחות במירון

תאונה קטלנית ,כביש  90עוקף יריחו הרוג בתאונה חזיתית

12

ערב הצדעה למתנדבי זק"א טבריה וסובב כינרת
צילום  :מנדי הכטמן

13

הענקת דרגת סנ"צ לר' משה גומרו מפקד זק"א מחוז מרכז

מב"ט ,גופה נמצאה בתוך רכב שרוף באשדוד
צילום  :יוסי צמח

תאונה קטלנית ,כביש  6רכב פגע ברכבים שעצרו בצד הכביש 2 ,נהרגו
צילום  :שוקי לרר

14

שבת התאחדות למתנדבי זק"א במלון כינר
צילום  :מנדי הכטמן

15

16

פעילות מבצעית בגרוזיה ,העברת גופת יהודי מבית קברות מוסלמי לקבורה יהודית

תאונה קטלנית ,הרוג בכביש  6בתאונה בין משאית לרכב פרטי
צילום  :שוקי לרר

מב"ט ,עץ קרס בחורשה בחיפה ,אישה נהרגה.
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ
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ברכות
ואיחולים

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

צבי גולומב
צוות נחל שורק
להולדת הנכד

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

מוטי פריד

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

צוות ירושלים
להולדת הבת

שמוליק שטרן
צוות שפלה
להולדת הנכדה

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למפקד זק"א
מודיעין עילית

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

נפתלי רוטנברג
צוות צפון
להולדת הבן

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב
ראש צוות טבריה

הרב נניו עטיה
לאירוסי הבן

צוות ירושלים
לרגל בר מצווה לבנו

צוות צפון
לרגל בר מצווה לבנו

קמב"ץ זק"א לכיש
לאירוסי הבן

להולדת הבן

יהודה שפירא

דודי שטיינברגר

יוסי לנדאו

שמואל סגל

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

בר יוחאי דחבש
צוות נתיבות
להולדת הבן

ברכת
מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

רס"ן (בדימוס) הרב
שוקי לביא
צוות שרון
לרגל אירוסי הבן
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התנדבות מתוקה

עוגה מיוחדת שהכינו תלמידים במסגרת יום הצדעה לכוחות הביטחון בי״ס בר
אילן כפר סבא

זר תודות
יו"ל ע"י

זק"א

איתור חילוץ והצלה
יו"ר ועד הרבנים :הרב יעקב רוז'ה
יו"ר :יהודה משי זהב
מ"מ 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

יישר כוח לכל המתנדבים היקרים
אשר תרמו וסייעו להצלחת פרויקט
זק"א במירון ,ל"ג בעומר תשע"ד
ולעומדים בראשם
יהודה משי זהב יו"ר,
הרב אנשל פרידמן ,מפקד זק"א מחוז צפון,
חיים וינגרטן ראש אג"מ

זכות הרשב"י תגן עליהם
ועל כל ישראל ,אמן.

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