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מתנדבי זק"א
בנוהל חירום
מאות מתנדבי זק"א ברחבי הארץ פועלים בימים אלה בנוהל
של 'מצב חירום' שהוכרז בארגון ,יחד עם כל גופי החירום
וההצלה .המתנדבים התבקשו להיות קשובים למערכת
הקשר ודרוכים לכל התפתחות ,בכוננות מתמדת של הזנקה
לכל אירוע ואירוע ,לכל זירה וזירה בכל שעה ,ולסייע לכוחות
ההצלה והבטחון .מפקדי המחוזות והמרחבים בצעו רענון
נהלים למצבי חירום אצל כלל המתנדבים.
בהוראת יו"ר זק"א יהודה משי זהב עבר לפני כשבוע ארגון
זק"א מנוהל שגרה לחירום ,ציוד רב למיגון המתנדבים ,כמו
גם ציוד עזרה ראשונה ,ציוד חסד של אמת ,אמצעי תאורה,
הופנה מהמחסן המרכזי של זק"א בפתח תקווה ,למחוזות
זק"א בכל אזורי הארץ ,תוך דגש על מחוז דרום העומד
בחזית המערכה.
מוקד החירום של זק"א גם הוא עבר לעבוד בנוהל חירום,
המוקד תוגבר במתנדבים נוספים ,בנתינת מענה של 24
שעות ביממה ,בהפעלת המתנדבים והכוננים הפועלים
בשטח.
גם 'היחידות המיוחדות' של ארגון זק"א עברו לנוהל חירום,
'יחידת הג'יפים' של זק"א הוצמדה בכוננות של  24שעות
ביממה לטובת כוחות היחצ'"א (יחידות החילוץ וההצלה
הארצית) של פיקוד העורף ,בכדי לשנע את המחלצים לכל
אירוע ואירוע אם וככל שיתרחש.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :לאור המצב הביטחוני
המורכב והפיכת כל הארץ לחזית ,החלטנו בהנהלת הארגון
להכריז על 'מצב מיוחד' ,כל המתנדבים קיבלו מיגון אישי,
כמו גם רענון של הנהלים למצבי חירום .המחוזות התבקשו
לבדוק מצב הציוד במחסני החירום כמו גם באמבולנסים
של זק"א .למחוזות שהיה חסר להם ,חולק ציוד אר"ן (אירוע
רב נפגעים) על מנת שיוכלו לתת מענה מיידי במקרה של
חלילה אסון עם נפגעים" והוסיף" :אנו בקשר רציף עם כל
גורמי החירום וההצלה ,משתתפים בישיבות 'הערכות מצב'
ומעודכנים בכל רגע נתון על המצב בשטח".
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מלחמה בדרום

הרוג ישראלי ראשון
במבצע 'צוק איתן'
מתנדבי זק"א אספו את הממצאים לקבורה בזירת האירוע
דווקא ביום שבו הפסקת האש היתה אמורה להיכנס לתוקף ,הרוג
ישראלי ראשון במבצע 'צוק איתן' דרור חנין ,בן  37מבית אריה ,שנפגע
מרסיס של פצצת מרגמה שנורתה מצפון רצועת עזה לעבר מחסום
ארז .ההרוג ,מנהל לוגיסטי בחברה גדולה ,הותיר אחריו אישה ,רחל,
ושלושה ילדים קטנים  -בני  ,6 ,11ובת שנה .הלווייתו תתקיים היום.
דרור נפגע בחזהו בעת שעמד סמוך למחסום ארז עם חברו כדי לעודד
את חיילי צה"ל הפועלים על הגבול הרצועה ,וחילק להם מזון .צוותים
רפואיים שהגיעו למקום טיפלו בו והמשיכו בפעולות החייאה בדרך
לבית החולים ברזילי באשקלון ,אך הוא הגיע לבית החולים כשהוא
ללא רוח חיים .חברו נפצע קל.
ירון קורן ,קב"ט המועצה בית אריה" :הוא בסך הכל הלך לחלק
מתוקים .הוא שמע אזעקה ופעל בדיוק לפי ההנחיות של פיקוד
העורף  -נשכב על הרצפה עם ידיים על הראש ,אבל הרכב קיבל את
הפגיעה וגם הוא .אין מילים לכאב .זו פשוט טרגדיה".

לחיילים .הם יצאו מהמקום ,ואז אחרי דקות ספורות  -נשמע הבום
הגדול .מוטי פריד מתנדב זק"א ,אמר" :קיבלנו דיווח ממוקד זק"א
על פגיעת פצמ"ר סמוך למחסום ארז מספר פצועים במקום ,היינו
במקום דקות ספורות לפני הפגיעה וחילקנו לחיילים דברי מתיקה,
חזרנו לזירה ובמקום היו מספר פוצעים ביניהם פצוע אנוש שפונה
לבית החולים ברזילי שם נפטר" .מאיר בוסקילה ,מפקד זק"א
אשקלון ,הוסיף" :כל מה שנותר לנו היה לאסוף את הממצאים בזירה
ולתת כבוד אחרון למת".
אבי נעים ,ראש מועצת בית אריה וחברו הקרוב של דרור ,סיפר:
"כשקיבלתי את ההודעה התפללתי לאלוהים שזאת טעות בזיהוי.
השמיים נפלו .דרור הוא אדם מיוחד במינו .רציתי כל כך שיודיעו לי
שטעו ,ובתחושה הזו יצאתי לביתו ,אל אשתו ,לקחתי אותה אל בית
החולים וכל הדרך אמרתי לה שהוא פצוע אנוש ושצריכים להתפלל.
הוא היה כולו נשמה אחת גדולה ,של נתינה .כבר שלושה ימים שאני
שומע אותו מדבר רק על ארגון הצ'ופרים לחיילים".

דקות קודם לכן הגיעו למחסום גם מתנדבי זק"א וחילקו ממתקים
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שבוע מלא
פעילות למסגרת
פרויקט ארגון
זק"א "לב איתן"
במהלך השבוע החולף יצאו בכל יום עשרות מתנדבים עם
אמבולנסים של ארגון זק"א מלאים בכל טוב לחיילי צה"ל
שנלחמים ברצועת עזה .בכל יום בשעות הבוקר עברו המתנדבים
עם האמבולנסים של זק"א בעשרות נקודות איסוף בכל הארץ
ובשעות הצהרים נסעו דרומה לחלק לחיילים ,בין נקודות
האיסוף עובדי בית החולים אסף הרופא ,חברת גינדי ,חברת
קרגו ,רומיפון ,rac ,אלירן אביטל ,עובדי הייטק ,רשתות מזון,
בעלי מכולות ובעיקר אזרחים עם לב יהודי חם שנרתמו למען
החיילים .בנוסף חילקו המתנדבים  5,000מארזי הלבשה אישית
ומוצרי היגיינה לאור בקשת החיילים בשטח תרומות יהודים
מחו"ל.
בערלה יעקובוביץ קמב"צ זק"א גוש דן ,אמר "התקבלה החלטה
בארגון זק"א על פעילות למען החיילים בשטח "לב איתן" ובכל
יום יצאנו לפעילות עשרות מתנדבים ,מחזה מיוחד ומרגש
לראות בכל יום מאות אזרחים עם לב חם תורמים אלפי מוצרים
למען החיילים .זה שת"פ מיוחד עם האזרחים ,אנו מבצעים את
הפעילות בשטח .במהלך הפעילות אנו עוצרים בכל פעם שיש
אזעקה וממשיכים מיד בסיומה".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר "מחמם את הלב לראות את
החיוך של החיילים בשטח כאשר הם מקבלים את המארזים,
בכל נקודת כינוס או בסיס שאנו באים לחלק את המארזים אנו
שרים ורוקדים עם החיילים ובעיקר מחזקים אותם על פעילות
החשובה בשם כל אזרחי ישראל והיהודים בעולם".
צילום :יחזקאל איטקין
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מתנדבי זק"א מהפזורה
הבדואית קיבלו ציוד
מיגון אישי

הבוקר הושלמה חלוקת ציוד
מיגון אישי לכל הצוותים של
זק"א מהפזורה הבדואית בנגב,
המתנדבים ביחידת הפזורה
הבדואית פועלים בשטח נרחב
מאד לאורך מרחב הנגב ונותנים
מענה בכל הזירות בהם פגעו
רקטות.
כידוע אין מיגון ביישובים של
הפזורה הבדואית ,וביומה ה12-
של המבצע אף נהרג עודה אל-
וודג' בן ה 32-נהרג וארבעה בני
אדם נוספים נפצעו ,בהם תינוקת
וילד  -מפגיעת רקטות שהתפוצצו
בצהריים ליד דימונה .הנפגעים
הם בני משפחה אחת.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר:
"ארגון זק"א רואה חובה לעצמו
לדאוג למיגון מלא של מתנדביו
הפועלים בכל זירות נפילות
הטילים ,ברחבי הארץ בכלל
ובמחוז הדרום בחזית בפרט.
מתנדבי זק"א רצים לזירות
שמטבע הדברים אנשים בורחים
משם ,ומחובתנו לעשות הכל כדי
שיוכלו לצאת בזמן אמת לעזור
ולסייע לאזרחים הנפגעים".

צוק איתן

מלחמה בדרום
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בהתערבות ארגון זק"א הוטסה
הגופה מתורכיה לישראל
הרב דהן מתל צין נפטר לאחר ניתוח השתלת ריאות שכשל
והידרדרות במצבו שחלה בעקבותיו בבית חולים בהודו.
בשל ביטול הטיסות הזרות לישראל עקב מבצע 'צוק איתן'
שונה יעד הטיסה לתורכיה מבלי יכולת להעביר את הגופה
לישראל .חברת 'אל על' אינה מקיימת טיסות לתורכיה מאז
הידרדרות היחסים עם מדינת ישראל .וגרוע מכך ,עקב
כך ששטר המטען של הארון היה על שם חברת התעופה
התורכית 'תורכיש איירלנס' ,שום חברת תעופה אחרת
אינה יכולה להמשיך בהטסת הארון .מה עוד שהחברה
התורכית סירבה לשחרר את הארון לגורם אחר.
בחוסר אונים פנתה משפחת הנפטר בבקשת עזרה וסיוע
מארגון זק"א ,עקב היות ארגון זק"א ארגון בינלאומי
המוכר על ידי האו"ם .כשהמשפחה מתארת את הצער
והסבל ,שאב המשפחה נפטר כבר ביום ראשון וזה חמשה
ימים שהגופה מתגלגלת בדרכים מהודו לישראל.

ארגון זק"א הפעיל קשרים רבים החל בקהילה היהודית
בתורכיה ,משרד החוץ ,הקונסולית של ישראל בתורכיה,
גופים בינלאומיים ,כדי שינסו לעזור להם במאמצי התיווך
מול החברה הטורקית .לאחר שמאמצים אלה עלו בתוהו,
הצליחו בזק"א ליצור קשר עם מנהל הסניף של החברה
הטורקית בהודו  -שהסכים בסופו של דבר לשחרר את
שטר המטען לגורם תעופה אחר.
בשתיים אחר חצות יצא מטוס פרטי מישראל לתורכיה,
ולמחרת בבוקר הוא חזר לישראל יחד עם ארון הקבורה
להבאתו לקבר ישראל.
מיכאל גוטווין רכז המחלקה המשפטית של זק"א ,אמר
"לאחר פעילותו החשובה והנמרצת של יו"ר זק"א יהודה
משי זהב הצלחנו בחסדי ה' לקבל את האישורים הנדרשים
להעביר את הנפטר מתורכיה לישראל במטוס פרטי,
מדובר במקרה מאוד מורכב ובמצב מדיני מאוד מורכב".
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אמבולנס זק"א
חדש לבית שמש
בטקס רב רושם הושק השבוע אמבולנס זק"א חדש
לסניף בית שמש .בטקס שהתקיים ברחבת העירייה
השתתפו הרב משה אבוטבול ראש העיר ,ח"כ
הרב דב ליפמן תושב העיר ,עו"ד מתי חותה מנכ"ל
העירייה ,יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,מפקד זק"א
בית שמש הרב אברהם קאפ ,טפסר בכיר אלי פרץ
ממ"ז כיבוי והצלה ירושלים ,סנ"צ שלומי טולדנו
מפקד משטרת בית שמש וסגנו רפ"ק שלומי
בכר ,יועצת ראש הממשלה לענייני חברה ורווחה
ורד סוויד ,רבני העיר ,חברי מועצת העיר ,תורמי
.האמבולנס הנכבדים ומתנדבי זק"א בית שמש
היה זה סוריאליסטי כאשר במהלך נאום ראש העיר
נשמעה אזעקת 'צבע אדום' ומשתתפי הטקס
התבקשו להיכנס למרחב המוגן ,ראש העיר הודה
למתנדבים ולעומדים בראשם יהודה משי זהב
ואברהם קאפ על העשייה המבורכת למען תושבי
העיר בית שמש במהלך כל השנה .ואמר" :כמה
אירוני שבמהלך טקס של ארגון זק"א נשמעת
אזעקה הממחישה לנו את פעילותם החשובה של
מתנדבי ארגון זק"א שברגע נהפכים חייהם משיגרה
".לחירום וכך בחזרה
בסיום דבריו העניק ראש העיר תעודת "אות החסד"
ליהודה משי זהב יו"ר זק"א בשם תושבי העיר בית
.שמש
יו"ר זק"א יהודה משי זהב הודה לתורמים הנכבדים
על תרומת האמבולנס ,ואמר" :תקוותנו שאמבולנס
זה יעסוק אך ורק בהעברת יולדות לרגעים של
שמחה ,אך אין ספק שתרומת האמבולנס תסייע
".רבות למען תושבי העיר בית שמש והסביבה
אחד אחד הוזמנו התורמים הנכבדים של
האמבולנס לבמה ,שם העניקו להם ראש העיר
ויו"ר זק"א 'תעודת הוקרה' על תרומתם החשובה
.לרכישת האמבולנס
בסיום הטקס התכבדו התורמים ,ראש העיר
.והנהלת זק"א לחתוך את סרט ההשקה
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תלמיד ישיבה טבע
למוות ברמת הגולן
חזקי פרקש קמב"ץ זק"א צפון ,אמר "בשעות
הצהרים התקבל דיווח במוקד זק"א על תלמיד
ישיבה שנכנס למפל הלבן ברמת הגולן ביחד עם
חבריו ולא יצא ,למקום הוזנקו יחידת חילוץ גולן
וצוות חילוץ חייל האוויר  669לאחר מספר שעות
אותרה גופתו במים ,הגעתי סמוך למפל עם צוות
זק"א צפון ,לצערי התלמיד אותר במים ללא רוח
חיים ,אמבולנס זק"א העביר את הנפטר מרמת
הגולן לבני ברק".

מרכז חינוך ליאו באק העניק
'אות תיקון עולם' לארגון זק"א
בטכס צנוע שהתקיים השבוע בירושלים העניקו תלמידי שכבת ז' של
'מרכז חינוך ליאו באק' אות תיקון עולם לשנת  2014לארגון זק"א.
מרכז חינוך ליאו באק היושב בחיפה הינו אחד ממרכזי החינוך הגדולים
בישראל ,מתחנכים בו כ 2,500-תלמידים .מרכז החינוך רואה את
שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות לאור ערכי היהדות
והציונות .החזון הוא בניית קהילה רגישה לצרכי החברה הישראלית
ולצרכי הפרט ,שתהיה מושתת על לימוד ,תרבות ,רוחניות ותיקון עולם.
ביום סיור ולימודים של שכבת ז' בעיר ירושלים ביום ירושלים ,נערך
מפגש בין תלמידי השכבה לבין ראשי ארגון זק"א ,ובו העניקו תלמידי
השכבה את 'אות תיקון עולם' של מרכז החינוך ליאו באק לשנת 2014
לארגון זק"א.

'אות מתקן עולם' הינו אות חברתי שניתן על ידי תלמידי ליאו באק
לארגון ,אנשים אשר פועלים ללא גבולות ובמסירות ,התמדה ,לאורך זמן
למען האחר ,ופועלם מביא לשינוי בחייהם של הנזקקים לכך.
בתעודה נכתב:
"אות תיקון עולם מוענק לארגון זק"א ,על מסירות אין קץ ,התנדבות
ועזרה לכוחות ההצלה בטיפול בזירות האסון.
על היותכם הראשונים שמגיעים וממלאים את המצווה החשובה ביותר
של זיהוי קרבנות האסון והבאתם לקבורה יהודית.
על היותכם גשר בין בני אדם באשר הם ללא הבדל בזהות לאומית ודתית
ועל העקביות והצניעות בשליחותכם הקדושה".
על החתום :דני פסלר ,מנהל כללי .הרב אופק מאיר מנהל חטיבת
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אחרי  12שנה:
ניצול הפיגוע חגג עם
מצילו מפקד זק"א
לפני קצת יותר מ 12-שנה ,אירע הפיגוע הקשה בשכונת בית
ישראל בירושלים .אחד עשר איש נהרגו וכ 60-נפצעו בעת
שמחבל פוצץ עצמו .בתודעה ,נצרבה תמונתו של הפעוט
שמעון ישראל לוי מוחזק בידיו של מפקד זק"א מחוז ירושלים
בנצי אוירינג שהציל את חייו .הערב ,הפעוט חגג את בר המצווה.
אביו" :מודים לבורא עולם על הנס" .הנער הניצול" :אני חייב לו
את החיים שלי".
שמחה מרגשת :הערב (ראשון) חגג שמעון ישראל לוי את
שמחת בר המצווה שלו ,קצת יותר מ 12-שנה לאחר הפיגוע
הקשה בו הוא נפצע באורח קשה.
בתאריך  2.3.2002י"ח אדר תשס"ב ,אירע הפיגוע הקשה ברחוב
חיים עוזר בשכונת בית ישראל בירושלים .כשמחבל מתאבד
פוצץ עצמו סמוך לצאת השבת ליד קבוצת אזרחים שיצאו
מישיבה לחוזרים בתשובה במקום .בפיגוע נהרגו  11בני אדם
ועשרות נפצעו.
אחד הפצועים בפיגוע האכזרי היה הפעוט שמעון ישראל
לוי ,שעבר הנשמה מלאה על-ידי מפקד זק"א מחוז ירושלים,
בנצי אוירינג ,שבניגוד לכל הסיכויים הצליח להחיות אותו
בשטח .הפעוט נחרט בציבור בישראל לאחר שהתמונה שלו,
מוחזק בידיו של בנצי אוירינג בזירת הפיגוע ,פורסמה בכל כלי
התקשורת והפכה לסמל ולזיכרון מהפיגוע הנוראי.
מפקד זק"א בנצי אורינג פינה את התינוק לבית החולים בזמן
שההורים של התינוק ,הרב אורן לוי ורעייתו ,נפצעו גם הם
והועברו לטיפול רפואי בבית החולים בעוד אינם מעודכנים
באשר למצבו של בנם הפעוט.
קצת יותר מ 12-שנה אחרי ,הערב (ראשון) חגג שמעון ישראל
לוי את בר המצווה שלו ,ואיך לא  -אורח הכבוד של הערב היה
מפקד זק"א בנצי אורינג שהציל את חייו בזירת הפיגוע.
הרב אורן לוי ,אביו של הפעוט שנפצע אף הוא בפיגוע הקשה:
"אנחנו מודים לבורא עולם על החסד ועל הנס הגדול שעשה
לנו .זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".
"בהזדמנות זו אנחנו מודים מקרב למפקד זק"א הרב בנצי
אוירינג על השליחות הגדולה והמסירות נפש שעשה למען בננו.
ומברכים אותו שיראה בזכות זה נחת מכל יוצאי חלציו" ,הוסיף
האבא בהתרגשות.

הרב אורן לוי מוסיף ומספר על הרגע המרגש בעת שהזמין
את מפקד זק"א בנצי אוירינג לבר המצווה" .אפשר להגיד
שזו ההזמנה הכי מרגשת ,הוא הפך לחלק מהמשפחה שלנו,
המשפחה הגדולה".
מפקד זק"א בנצי אוירינג ,אומר בהתרגשות" :זה מרגש ביותר
עבורי ,זה מחזיר אותי שלוש עשרה שנה אחורה לפיגוע הקשה.
אני מנסה לשחזר את הרגע הזה  -מהפיצוץ ועד שהוצאתי אותו
מתוך להבות האש .אני מרגיש שהוא חלק מהמשפחה שלי ,זה
יום מרגש מאוד" ,מוסיף אוירינג.
על חגיגת בר המצווה אומר מפקד זק"א" :לא כל פעם
מתעסקים רק בשכול ובגופות אלא גם כן במשהו שהצלחתי
להציל ולהגיע עד הרגע המרגש של בר המצווה".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

אלה מסעי בני ישראל
אלה מסעי בני ישראל כשם שמטרת בני ישראל במשך ארבעים שנה
היתה לנחול נחלה בארץ ישראל .עברו הרבה מסעות ומקומות שונים
שבכל מקום ומקום התנסו בניסיונות ומצבים אחרים עד שהגיעו לנחלה.
הם הלכו אחרי ענני הכבוד לפעמים הם התקדמו מאוד ואח"כ חנו
חניה קצרה ולפעמים הם התקדמו מעט וחנו חניה ארוכה אך בסופו
של דבר הגיעו לנחלה .וכן כך אמורה להיות עבודתנו בעולם הזה .כדי
לחזור בתושבה צריכים לעלות מעלה מעלה בדרגות היראה יש ירידות
ויש נפילות .לפעמים אנחנו מתקדמים ולוקחים על עצמנו יותר על תורה
ומצוות במשך תקופה ארוכה ופתאום חונים חניה קצרה ולא מתקדמים
ולפעמים אנו מתקדמים בעבודת ה’ יתברך לאט לאט ואח"כ חונים חניה
גדולה ותקועים במקום הרבה זמן .הכל טוב ויפה בתנאי שלא ניתקע
לעד כי מי שנתקע ונישאר במקום בסופו של דבר הוא ידרדר אחורה לכן
אנחנו צריכים ללמוד לקח ממסעי בני ישראל שתמיד התקדמו והסתכלו
מעלה מעלה והתקדמו למרות החניות הקצרות והארוכות העיקר שלא
חונים לעד .והחניות הם הכרחיות לעבודת ה’ יתברך כשם שאדם עולה
בסולם הוא עולה לאט לאט שלב שלב או שתים או שלושה שלבים ביחד
אך הוא צריך לנוח כי אם יעלה עשרה שלבים במהירות הוא יכול ליפול
ואם הוא נופל אז הוא נופל עד למטה ויוצא שלא עשה פה כלום .ולכן

שיטת מסעם של בני ישראל היא דוגמא קלאסית בשבילנו כיצד לעבוד
את ה’ יתברך יהיה רצון שהקב"ה יחזיר את כל עם ישראל בתשובה
שלמה אמן בהמשך הפרשה נאמר ויסעו ממרה ויבאו אילמה המפרשים
הקדושים פירשו זאת שכאשר אדם נוסע (בורח מתרחק) מהמרה
השחורה והעצבות הוא מגיע אילימה .מלשון אלים חזק ,דהיינו שמתחזק
בעבודת ה’ יתברך .והצדיק מרוז’ין זצ"ל אמר שיש לזה ראייה מהתורה
שנאמר "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם" מלמד שמי שמתעצב מגיע
לכעס חס ושלום .מספרים על בן מלך אחד ,שהיה בעצבות גדולה,
וחשב לשלוח יד בנפשו .הלך להתייעץ עם אחד החכמים הגדולים של
הממלכה ,והוא השיאו עצה להשיג חולצה של אדם שאין לו דאגות ושמח
בחלקו .וכשילבש חולצה זו יתרפא .מיד הלך בן המלך והתחיל לחפש
נסיכים ,עשירים ,רוזנים ,מי שמח בחלקו למי אין דאגות? פעם אחת יצא
בחברת עבדיו כדי לצוד ציד ,ובדרכו פגש איזה רועה צאן יושב תחת
העץ ומנגן בחלילו ,ונראה כאילו אינו מבני עולם הזה .פנה אליו הנסיך
ושאל אותו לשמו ולמעשיו ,ענה לו אותו רועה צאן ,שהוא יוצא בכל בוקר
לרעות את צאונו ,ויושב לנוח ,ולנגן מעט ,וכך מבלה הוא את יומו בששון
ובשמחה ,ולא חסר לו מאומה .הביט בו הנסיך וראה אותו לבוש בלוי
סחבות וגופיה דלה עליו.

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

איסור קיום מצוות ציצית בפני המת
במספר ארועים שהיו לאחרונה ,נראו העוסקים בנפטר,
כשציציותיהם גלויות .לכן נחזור ונשנה ענין זה.
כתב הטור (אורח חיים סימן כ"ג)" :ההולך בבית הקברות צריך
להגביה הציצית שלא יהא נגרר על בית הקברות כדאיתא
בברכות ר' חייא ור' יונתן הוו אזלי ביני קברי הוה שדיא תכלתא
דרבי יונתן עלויה קברי א"ל דלייה דלא לימרו למחר באין אצלנו
ועכשיו מחרפין אותנו פירוש שנראה כמחרף שאינן יכולין לקיים
המצות שמע מינה שמותר לילך לבית הקברות בלבוש שיש בו
ציצית רק שיזהר להגביהן".
ועוד כתב הטור (שם)" :וכתב הרב רבינו יונה דוקא בימיהם שהיה
בכל בגדיהם ד' כנפות שאי אפשר שיסיר כל בגדיו כשילך לבית
הקברות אבל אנו שאין אנו מכוונין בהם למלבוש אלא למצוה
אסור משום לועג לרש".
וכן פסק בשולחן ערוך (שם סעיף א')" :מותר ליכנס בבית הקברות
והוא לבוש ציצית ,והוא שלא יהא נגרר על הקברות ,אבל אם הוא
נגרר על הקברות ,אסור משום לועג לרש (משלי י"ז ,ה) במה
דברים אמורים ,בימיהם ,שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים
לצורך עצמם ,אבל אנו שאין מכוונים בהם אלא לשם מצוה ,אסור
אפילו אינם נגררים .והני מילי כשהציציות מגולים ,אבל אם הם
מכוסים מותר".
והוסיף שם (סעיף ג')" :הנכנס תוך ד' אמות של מת או של קבר,
דינו כנכנס לבית הקברות".
ובמשנה ברורה (שם) באר" :אם הם מכוסים  -כגון שמחביא
את הציצית של הטלית גדול תחת כנפי כסותו ומהאי טעמא

גם בטלית קטן שלובשו תחת למדיו אין
בו משום לועג לרש כיון שהוא מכוסה
אם לא שהולך בלי לבוש העליון גם בהם
אסור עד שיתחבם בהכנפות".
ועוד הוסיף המשנה ברורה" :ואפילו בקבר של קטן יש להחמיר
משום לועג לרש דשמא נשמת אדם גדול הוא אבל בקבר אשה,
דבחייה גם כן פטורה ליכא משום לועג לרש".
אולם בכף החיים פסק שגם באשה קיים האיסור של לועג לרש
לגבי ציצית.
ובגשר החיים (חלק א' עמוד ס"ה) כתב" :ולאו דווקא מת שלם
אלא אפילו עצמות שלוקטו אחר עכול הבשר הושוו גם הם לספר
תורה (ברכות וטוש"ע ת"ג) ואם יש בהם שדרא וגולגולת "ששלדו
של מת קיימת" נהוג בהם כל הנהוג בהלוית מת (טוש"ע סס"י
שס"א וראה סס"י שמ"ה) .ואם יש אברים חלקיים או כזית מן
המת ,אף שבדינים ידועים אין להם הערך של מת שלם  -חייבים
לכבדם ואסור ג"כ לזלזל בהם שהוא הדין כחלקי גויל של ספר-
תורה וכמו שכתב החתם סופר שנ"ג :שכשם שאין חילוק בין ספר
תורה שלם לבין אות אחת כך אין חילוק בזה בין מת שלם לבין
חלק קטן ממנו"
הלכה למעשה :כל מי שנמצא באותו חדר שבו המת ,או בשטח
פתוח-בארבע אמות סביב המת ,או בכל שטח בית קברות ,חייב
להסתיר את הציציות באופן שלא תיראנה כלפי חוץ ,למותר לציין
שגם מתנדבי זק"א בזמן טיפול במקרה מב"ט עליהם להסתיר
את ציציותיהם.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
פעילות זק"א במבצע "צוק איתן "
צילום  :יחזקאל איטקין  -אלירן אביטל

11

פעילות זק"א במבצע "צוק איתן "
צילום  :יחזקאל איטקין  -אלירן אביטל

12

השקת אמבולנס זק"א בית שמש
צילום  :יעקב לדרמן

13

אימון חילוץ נפגעים ממנהרות ,זק"א בשת"פ עם פקע"ר
צילום  :דו"צ

14

תאונה קטלנית בין משאית לרכב פרטי בכביש  .6נהג הרכב נהרג
צילום  :שוקי לרר

15

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג בכביש  4מחלף כפר סב א
צילום  :שוקי לרר

תאונה קטלנית בין שתי משאיות בצומת זבולון .שני הרוגי ם
צילום  :אהרון ברוך ליבוביץ

16

תאונה קטלנית ,רוכב אופנים נהרג בבכביש  40צומת הטייסים

תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג בהתהפכות עצמית בכביש מעלה אפרים

קורס מחלץ  02זק"א  -יחצ"א

17

שבת כינוס למשפחות מתנדבי זק"א צפון ושרון
צילום  :קובי חריטן

18

שבת כינוס למשפחות מתנדבי זק"א צפון ושרון
צילום  :קובי חריטן

19

ברכות
ואיחולים

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

משה אסולין

שלמה צוקרמן

צוות צפון
לרגל הולדת הבן

צוות קרית גת
לרגל בר מצווה לבנו

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למפקד
זקא מחוז י-ם

מרדכי סטפנסקי
צוות צפון
לנישואי הבת

בנצי אוירינג
לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

יהושע לביא
לרגל
נישואי הבן

בנימין קלרמן
צוות נוף איילון
להולדת הנכד

ניניו עטיה
ראש צוות טבריה
להולדת הנכד

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למת'

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

לירן קריספין

דניאל סויסה

צוות צפון
לרגל הולדת הבן

צוות אשדוד
לרגל נישואיו

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב
למתנדב היקר

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

הרב בנימין מלכה
ס.מפקד זק"א נגב
לנישואי הבן

אברהם אייזיקס
צוות אשדוד
לרגל נישואי בנו

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

יוסי צמח
צוות לכיש
להולדת הבן

שמואל גודלבסקי
צוות מודיעין
להולדת הנינה

ברכת מזל טוב
חמה ולבבית למתנדב

יוסי פריד
קרית אתא
לרגל אירוסי בתו
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שמחת בית זק"א

החתן בערלה יעקובוביץ בחתימה על שטר התנאים באירוסיו בשעה טובה ומוצלחת
צילום :מנדי הכטמן

בסימן טוב ובמזל טוב
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

בשבח והודיה להשי"ת
אנו שמחים לברך את חברנו

ר' בערלה יעקובוביץ

הי"ו

לרגל אירוסיו עם גב' מרגלית תחי'
יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
מתוך בריאות ואושר
יהודה משי זהב
יו"ר

רבני הארגון ,מפקדי הארגון ,צוות מנהלה
ומתנדבי זק"א בארץ ובעולם

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