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זק"א :האירוע
המחריד הזכיר לנו
תמונות של השואה
יום ד' ( )19.11.4סמוך לשעה
 07:00התקבל דיווח במוקד
זק"א על ירי בבית כנסת
ברחוב אגסי בשכונת הר נוף
בירושלים 2 .מחבלים שנכנסו
לבית הכנסת והחלו לתקוף את
המתפללים באמצעות גרזנים
וסכינים ואף בירי ,כוחות
גדולים של זק"א שהגיעו
למקום דיווחו על  4הרוגים
שוכבים כשהם עטופים
בטליתות והתפילין ועוד כמות
של פצועים ביניהם פצועים
קשה ,שני המחבלים נהרגו.
עשרות מתנדבים של זק"א פעלו בזירת הפיגוע בחלוקה לכמה
צוותים .החל בהגשת עזרה ראשונה וטיפול בפצועים ובהמשך

בטיפול בגופות הנרצחים הי"ד,
בסיוע לכוחות מז"פ של משטרת
ישראל בקביעת הזיהוי של החללים
ובטיפול ב'כבוד המת' ,ובאיסוף
הממצאים הרבים בזירת האירוע.
עד שעות הצהרים עמלו צוותי
מתנדבי זק"א באיסוף הדם הרב
שנשפך כמים שהתפזר על פני כל
רחבי בית הכנסת .צוות נוסף פינה
את ההרוגים באמבולנסים של זק"א
לבית ההלוויות שמגר ,שם טיפל
צוות נוסף יחד עם כוחות המשטרה
בהבאתם של בני המשפחה וזיהוי
יקירם הי"ד.
גדליה סבינר מתנדב זק"א ירושלים שמתגורר באותו הרחוב בו
אירע הפיגוע ,אמר" :הייתי בדרכי לתפילת שחרית ,שמעתי ירי
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מאוד חזק ורצתי לכיוון ,בכניסה לבית הכנסת ראיתי את גופות
שני המחבלים ואיש כוחות הביטחון פצוע .מיד דיווחתי בקשר
המבצעי של זק"א על הפיגוע שהזכיר לי מאוד את הפיגוע במרכז
הרב ,נכנסתי לתוך הבניין ונחרדתי לנוכח המראה הקשה ,פצועים
במצבים שונים שזעקו לעזרה ומספר חללים שכובים על רצפת בית
הכנסת .התחלתי מיד לטפל בפצוע קטוע יד ,עם רצועות התפילין
שלו ביצעתי 'חסימת עורקים' כדי למנוע איבוד דם .הוצאתי אותו
מהבניין ,ובמקביל הגיעו כוחות הצלה נוספים .במסדרון שכב אחד
המתפללים הרוג הי"ד ,ובתוך היכל התפילה עוד  3הרוגים בתוך
שלולית דם ,הם היו עדיין עם התפילין והטלית .מדובר באירוע
קשה ביותר".
בנצי אוירינג מפקד זק"א ירושלים אמר" :מהדיווח שקיבלתי
ממוקד זק"א הבנתי שמדובר באירוע קשה במיוחד .הגעתי עם

אמבולנס זק"א לזירה .היכל התפילה היה נראה כבית מטבחיים,
כל המקום היה מלא דם .גופות ההרוגים היו על הרצפה עטופים
בטלית ותפילין .ספרי קודש מחוררים בכדורי האקדחים של
הרוצחים".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :עמדתי בבית הכנסת ולא האמנתי
למראה עיני ,ראיתי אין ספור של זירות אסון ,ביניהם זירות עם יותר
הרוגים וזירות קשות יותר ,אבל תמונת המחזה המחריד שנגלתה
לעיני הזכירה לי תמונות מתקופת השואה ,יהודים עבדקנים בעלי
זקן ופיאות ,עטופים בטלית ותפילין מתבוססים בשלוליות ענק של
דם על רצפת בית הכנסת ,כשמסביב
עשרות ספרי קודש פזורים על הרצפה,
יהודים שהיו באמצע תפילה לבורא
עולם ובקשו על פרנסה ,בריאות
ושלום ,נשחטו באכזריות נוראה על
ידי מחבלים שפלים .הזכיר לי בבת
אחת את הסיפורים על הפוגרומים
בקישינוב יהודים שנטבחו בבית
הכנסת באמצע התפילה".
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(אריה ארליך ,משפחה כ"ז חשון תשע"ה)

"מה עושים
עם זה?"

שאל מתנדב זק"א
"מה עושים עם זה?" – שאל מתנדב זק"א ,איש צעיר שראה הרבה
בחיים ,בעומדו בדומייה בגיא ההריגה הדומם והמדמם .גופו מכוסה
לבן של מלאכת פוסט-מוות מראשו ועד רגליו .ידיו הניפו טוטפות
מגואלות שנשלפו מתוך טלית מצויצת ,חמוצה ,טבולה בדם העקידה.
עקדת השחר של קדושי הר נוף.
האם דין התפילין הספוגות בדם התמצית להיטמן עם בעליהן שנפשו
יצתה כשהיא כרוכה ביוצרה ושפתותיו מרחשות ברכה אחרונה שהפכה
לברכת קידוש השם? או שמא ייוותרו התפילין היתומות בנווה התלאות,
עדות נצח למה מסוגלות לעולל חיות ישמעאל מחופשות לבני אנוש
ונושאות שם אדם לשווא? לזוועות רבות ורעות מורגל המתנדב .לא
למעין זו .ואין הדברים נאמרים כדרך הקלישאות הנאמרות בתקשורת
לאחר אירועים קשים ומרים ,כי אכן דין אחד לפוגרום רצחני היסטורי
של קדושי תשע"ה בהר נוף ודין אחר לכל זוועות העולם האחרות.
דממת מוות שלטה באולם התפילה בשעה שנשאלה שאלה בבית
המדרש .ולא רק שאלה זו נשאלה ,אלא ריבואות שאלות נשאלו ללא
מילים ונורו באלם קול ,ניסרו כקורנסים בחללו של עולם ולא זכו
למענה .לא יזכו לעולם למענה.
אין מי שיענה עכשיו בגיא ההריגה
ההר-נופי :החיים נמלטו על
נפשם .הטבוחים נותרו במקום
זביחתם כעולת הבוקר כליל
תקטר ,ללא מחשבת פיגול.
המצילים באו ,וראו שלא נותר מה
להציל ,ונשמתם חישבה לפרוח
למקום שאליו הלכו נשמות קדושי
הר נוף.
ותראה לפניך עקדה ,לאטו
מתפללי מניין המשכימים בבואם
לבית הכנסת שהפך אחר כך
למקום זבחים ושלמים .ובמקום
לשלם פרים שפתותיהם ,השלימו
נפשם וזיככוה ,עד שפרחה לעילא
באבחת הגרזן הפלסטיני ,בהדף
כדור האקדח הישמעאלי מגן
החיות בג'אבל מוכבר.
עשרים ותשע דקות לאחר השעה

תשע .אלמלא הייתה מתרחשת כאן הנוראה שבזוועות האנושות ,היו
רבי אברהם שמואל גולדברג ,רבי משה טברסקי ,רבי קלמן זאב לוין
ורבי שלמה אריה קופינסקי מקפלים את טליתותיהם בדיצה שלווה
השמורה למשכימי קום ולהם בלבד ,ורצים לעסוק בחיי עולם .אך
מאכלת של מלאכי חבלה הייתה בהם ,והם הלכו לחיי עולם ,ומלבד
זאת חשך האולם .פה מוטלים גופיהם של מי שהתקדשו קדושה אחר
קדושה ,עד שבאת לידם מצוות קידוש השם וקיימו באהבה כשהגיעו ידי
צורר למקום תפילין .עתה ילכו למקום השמור להם ורק להם ,והיקום
שהותירו אחריהם יתדמה כתוהו ובוהו אחר שנשפך בו דם האדם בעת
עמידתו מול אלוקיו.
קליעים פזורים על הארץ .מסכת שבת מפולשת בדם ,מנוקבת ככברה.
יציאות השבת ויציאות נשמה .סידורים פתוחים לרווחה בתפילת
שמונה עשרה ,מי בברכת מחיה המתים ,מי בברכת ראה בעניינו ,מי
בברכת ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון .וכאן הפכו החיים למתים,
והעינוי הועמק עד תהומות רבה ,ויהודים שלמים הפכו בעצמם לאישים
וניחוחים העולים על גבי המזבח.
שני נקבי כדורים מחברים ארון
ופרוכת .אלו כדורי המרצחים,
שכוונו על מקום הקודש .לא באו
הכדורים אל ספרי התורה ,אך
פילחו את ליבותיהם של ארבעה
ספרי תורה חיים .זהו .שמים וארץ
מתחברים .תפילת הלחש תושלם
במקום שאין כל בריה רשאית
לבוא אליו.
"מה עושים עם זה?" הוסיפה
שאלת המתנדב הצעיר להדהד
באולם המוות שברחוב אגסי .מה
עושים עם תפילין שעורן נספג
בדם התמצית .מה עושים עם
מחזה שכמו שאול מן השאול .עד
עתה לא זכתה תשובתו למענה.
מעתה ועד עולם לא תזכה למענה.
אל דאגה ,מתנדב יקר ,עלום
והלום .שם ,למעלה ,כבר יעשו עם
זה משהו.
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תעלומת הגמרא
המדממת שלא נקברה

(בנצי לייזרוביץ 'קול חי' כ״ח במרחשון תשע״ה )21.11.14 /

סיפורה של גמרא מסכת שבת שנעלמה בטבח הנוראי בבית הכנסת
'בני תורה' בהר נוף ,והבוקר (שישי) – ערב שבת היא נמצאה בבית
ההלוויות שמגר לאחר שהוחלט שלא לקוברה.
השבוע ביום שלישי בלילה ,צלצל הטלפון במוקד זק"א  -לאחר
שהקדושים הי"ד הובאו למנוחות .את השיחה קיבל ראש אגף מבצעים
בזק"א חיים וינגרטן כשמעבר לקו מזדהה אדם בשם אהרן פרידמן.
פרידמן מספר כי היפנו אותו אל זק"א מאחר שהם התעסקו עם ניקוי
הדם והגופות" ,אני לומד בכולל בבית הכנסת 'בני תורה' את מסכת
שבת כשכל חידושי התורה שחידשתי תוך כדי הלימוד כתובים בגמרא
ונמצאים שם".
"לאחר הטבח חזרתי למקום והגמרא איננה ,הפכתי כל פינה בבית
הכנסת והיא לא נמצאה .פניתי לגבאי מוטי אודברג והוא היפנה אותי
אל ארגון זק"א מכיוון שאתם אלו שהייתם שם .וכאן שאלתי :האם
ראיתם או נתקלתם בגמרא? ,הגמרא הזו היא האוצר שלי ובעיקר
חידושי התורה שרשמתי בה בכל השנים בהם אני לומד את המסכת
הזו" ,וינגרטן מצידו השיב לאברך שהנושא ייבדק ע"י המתנדבים שהיו
במקום.
הסיפור החל להתגלגל והוא הועבר לקמב"צ זק"א ירושלים מאיר
אקר .שהודיע לאברך כי "אכן מספר ספרים וגם גמרות נלקחו לשמגר
בשקית ממצאים לקבורה ,היות והם היו עם דם מהטבח הנורא ,אולם,
צריך לברר זאת מול החברה קדישא – היכן קברו והאם ניתן משהו
לעשות".
האברך עשה בירור טלפוני
עם המועצה הדתית שאמרה
לו שכל קבורת ספרי קודש
בנסיבות כאלו – מטופלים
בידי החברה קדישא ולא על
ידי המועצה.
לאחר שראו את הצער הנורא
של האברך שכבר אמר כי
הוא מתייאש ,החליטו אקר
וינגרטן לנסות שוב בפעם
האחרונה.
בשיחה של מאיר אקר עם
האחראי בשמגר נאמר לו
כי" :הגיעו מספר ספרים
מהטבח הנורא .חלקם
נקברו כי היו עם הרבה
דם ,אולם ארבעה ספרים

לא נקברו כי היה עליהם רק מעט דם ,ולאחר ניקיונם הם הושארו
בארון של התהילים בשמגר ,סע לשם ותבדוק".
בבוקר (שישי) בשעה  9:30נכנס אקר עם האברך פרידמן לשמגר לאותו
ארון ספרים ואכן הגמרא מסכת שבת הייתה מונחת שם אחר כבוד.
"יצאתי החוצה ורקדתי עם הגמרא" ,מספר פרידמן ל'קול חי'" ,מאז
שהגמרא נעלמה הייתי בצער פעמיים ,על מותם של הקדושים ועל
הגמרא שלי ,ובעיקר על חידושי התורה שלי שעמלתי עליהם שנים
שירדו לטמיון .והנה הבוקר מצאתי את התורה שלי ,הגמרא היקרה
עם חידושי התורה" ,האברך הוסיף ואמר כי "אני מספר זאת כדי
להכיר טובה לקדוש ברוך הוא .קיבלתי כאן מסר מהקדוש ברוך הוא
– ונפלאותיך אשיחה".
חיים וינגרטן אומר ל'קול חי' כי "זהו בדיוק 'זק"א -חסד של אמת' ,לא
רק עם המתים אלא גם עם החיים .מאז ששוחחתי עם האברך ושמעתי
בקולו את העצב – לא כ"כ על הגמרא – כי זה אפשר לקנות חדש אלא
על חידושי התורה שלו ,החלטנו שאנו עושים הכל בכדי למצוא לו את
הגמרא ,ולדעת מה עלה בגורלה .אני שמח שמצאנו את הגמרא עם כל
חידושי התורה".
מאיר אקר מציין כי "כשלמדתי בישיבת פוניבז' שמעתי מרבותיי כי
כתוב 'תורת חיים ואהבת חסד' ,ולכאורה למה תורה כתוב עם 'חסד'?
אלא ,ש'תורה וחסד' הולכים יחד .כי זה בלא זה ,זה לא מושלם .בזק"א
עוסקים בחסד והיום גם חיברנו את התורה לחסד .אני שמח שמצאנו
את האבידה הגדולה – מסכת שבת".

5

פ
י
ט
ג
ו
ב
ע
ח
ב
ב
י
י
ר
ו
ר
ו
ש
ש לים

ערב דיבוב למתנדבים
שחוו את הטראומה
הקשה בפיגוע בביהכ"נ
'בני תורה' בהר נוף
ערב דיבוב למתנדבים שחוו את הטראומה הקשה בפיגוע
בביהכ"נ 'בני תורה' בהר נוף
המראות הקשים בטבח הנורא בפיגוע בבית הכנסת 'בני
תורה' בשכונת הר נוף היו יותר מדי אפילו בשביל המתנדבים
הוותיקים והקשוחים ביותר של זק"א .יומיים אחרי הפיגוע,
התכנסו עשרות המתנדבים שפעלו באירוע לערב דיבוב
והתפרקות ,כדי לדבר על הטראומה הנפשית הקשה שחוו.
ביום חמישי בלילה שלאחר פיגוע התכנסו באולם המנהלה של
'עירית ירושלים' שבככר ספרא עשרות מתנדבים ,בהשתתפות
חבר ועד רבני זק"א הרב חיים דביר ,יו"ר הארגון יהודה משי זהב,
ובהובלה של צוות מקצועי של ארגון 'נט"ל – נפגעי טראומה

על רקע לאומי' .כדי לדבר ולדובב את המתנדבים ולהקל על
מצוקתם הנפשית.
במשך שעות פרקו המתנדבים מעל ליבם את החוויות הקשות
שעברו עליהם .הם סיפרו שהאירוע בבית הכנסת 'בני תורה'
היה קשה מנשוא גם עבורם יותר מאשר אירועים קשים אחרים,
הם תיארו את השעות הרבות והקשות כחוויה טראומתית קשה
שתלווה אותם שנים ארוכות ,תיארו את זירת האירוע ,הקושי
אל מול המראות המזוויעות בהיכל בית הכנסת ,יהודים בעלי
זקן ופיאות עטופים בטלית ותפילין שנורו נטבחו ונשחטו,
מתבוססים על הרצפה בשלוליות ענק של דם יחד עם ספרי
הקודש המגואלים בדם הקדושים .הזירה השנייה בבית
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ההלוויות העירוני 'שמגר' שם בצעו את הזיהוי ,לקיחת
"טביעות אצבעות" מאצבעותיהם הכרוכות ברצועות
התפילין ,כשהאצבעות וכפות הידיים שסועות מהגרזנים
של הרוצחים ,עת המתפללים ניסו להגן על ראשם עם
הידיים אל מול הסכינים והגרזנים של הרוצחים הנתעבים.
במשך כשלש שעות דיבבו הצוותים המקצועיים של נט"ל
את עשרות המתנדבים שהתחלקו לשלש קבוצות בשלש
אולמות ,ובכך הקלו עליהם במצוקתם הנפשית הקשה
אחרי הטראומה הקשה שחוו.
במהלך הערב נכנס ראש העיר מר ניר ברקת אל האולם
והביע בשם כל תושבי ירושלים את הוקרתו והערכתו
למתנדבי זק"א אשר פעלו בזירת הטבח המחריד בבית
הכנסת .ראש העיר שהגיע לזירת הפיגוע בהר נוף דקות
אחדות אחרי קרות הפיגוע ,הביע את סלידתו ממעשי
הזוועה של המחבלים ,ואת התפעלותו מתעצומות הנפש
של המתנדבים שעסקו במלאכת הקודש של פינוי זירת
הפיגוע והבאת הנרצחים הי"ד לקבורה כהלכה.
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בתום הערב וכחלק מהטיפול המקצועי פתחו עשרות
המתנדבים בשירי נשמה ורגש ,בליווי זמר הנשמה חזקי
סופר .במשך שעה ארוכה ישבו המתנדבים מחובקים
אחד בשני שרים שירי נשמה תוך כדי הורדת דמעות לרוב,
בבחינת 'איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק' ובמילוי
אנרגיות וכוחות נפש חדשים של 'חזק חזק ונתחזק'
למוכנות של עבודת הקודש בעתיד.
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'אני מתנדב זק"א –
בדמייך חיי' אמר המוהל
בני משפחתו של תינוק בן שמונה ימים בחרו לקיים כמתוכנן את
טקס ברית המילה שלו במקום שבו אירע הטבח האכזרי בבית
הכנסת של 'קהילת בני תורה'" .זוהי היהדות – מטרגדיה לשמחה",
אמר המוהל שקיים את הטקס" .זה מסמל תקומה" ,טען סבו של
הרך הנולד.
במקום שבו נגדעו (שלישי) באכזריות חייהם של חמישה בני
אדם ,החלו חייו של אדם אחר .בית הכנסת "קהילת בני תורה"
בירושלים שבו אירע הפיגוע הרצחני ,אירח את טקס ברית המילה.
"כמתנדב זק"א הייתי פה אתמול בשבע ועשר דקות בבוקר,
מטפל בכבוד המת בגופות הנרצחים הי"ד" ,אומר חיים מילר,
יו"ר איגוד המוהלים שקיים את טקס הברית הבוקר" .אני מתנדב

זק"א .זוהי היהדות  -מטרגדיה לשמחה .אנחנו נוסיף עוד פרק
תהילים ונעשה 'מי שברך' על הפצועים".
"כשאתה אומר בדמייך חיי ,אתה מבין המשמעות במיוחד ביום
שכזה" ,אמר מילר מיד לאחר הטקס המרגש באולם שנשטף
בדם יממה קודם לכן" .צריך להמשיך הלאה ,להתפלל על העבר
ולבקש על העתיד".
סבו של הרך הנולד ,יוסף סורוצקי ,סיפר כי המשפחה החליטה
לקיים את הטקס כמתוכנן בבית הכנסת ,לא למרות הטבח
שאירע בו אלא דווקא בגלל" .סבי הקים בקליבלנד אימפריה של
תורה אחרי השואה" ,הוא סיפר" .זה מסמל תקומה .אנחנו לא
מבזבזים אנרגיות .אנחנו עם נרדף ואנחנו מתחזקים".

לאחר  3ימים אותרה
גופת הנעדר בים
בסיומם של שלושה ימי חיפוש חילצו מתנדבי יחידת הצוללים של
זק"א גופת אדם כבן  70שגופתו נצפתה בין הסלעים של שובר
הגלים בחוף הדולפינריום בתל אביב
ביום שישי ( )15/11התקבל דיווח על גופת אדם שנצפתה בין שוברי
הגלים בחוף הדולפינריום בתל אביב .אולם הגופה נעלמה בים לפני
שהספיקו לחלץ אותה .יחידת הצוללים של זק"א הוקפצה לחוף
והחלה בסריקות שנמשכו מצאת השבת עד השעות הקטנות של
הלילה .במהלך יום ראשון נמשכו החיפושים אך בשל הים הסוער
לא היה ניתן לבצע סריקה יסודית.

היום בשעות הבוקר נצפתה הגופה כשהיא לכודה בין הסלעים.
מתנדבי יחידת הצוללים של זק"א הוקפצו לסייע בחילוצה .בשיתוף
פעולה עם כיבוי אש שאבטחו את הצוללים ובעבודה מורכבת
ומקצועית הצליחו מתנדבי היחידה לחלץ את הגופה כשהיא ללא
רוח חיים.
חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחד בזק"א ,אמר "שנכנס
לחיפושים היה מזג אוויר סוער ולא יכולנו לקחת סיכון של הצוללים
בכניסה למים .היות וקיבלנו מידע אמין ומדויק המשכנו להתמקד
באזור החוף והסלעים .הבוקר חולצה הגופה בתהליך מורכב מאוד.
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פיגוע רודף פיגוע:

צעירה נרצחה
בגוש עציון
מפקד זק"א" :קשה ביותר לטפל
באנשים שאתה מכיר מקרוב"
גוש עציון .המחבל נורה על ידי הש"ג של היישוב .שני
הפצועים פונו להדסה לעין כרם ולשערי צדק.

ארבע שעות אחרי הפיגוע בלב ת"א ,טרור גם בגוש
עציון :תושב חברון ניסה לדרוס את העומדים בתחנת
אוטובוס מחוץ לאלון שבות ,הסמוכה לזו שבה נחטפו
הנערים .לאחר מכן ,דקר שלושה בני אדם .ב ת  25נ�ר
צחה ,שני אחרים נפצעו קל .המאבטח של היישוב ירה
במחבל.

צוות מתנדבי זק"א מחוז ש"י פעל בזירה באיסוף
הממצאים ובכבוד המת .כמו גם צוות נוסף בטיפול
אל מול המשפחה ,בזיהוי ,בהשגת האישורים עד להר
באה לקבורה.

שעות ספורות אחרי פיגוע הדקירה בתל אביב התרחש
אירוע טרור נוסף  -הפעם בגוש עציון :בת  25נרצחה
היום (ב') ושני בני אדם נדקרו נפצעו קל בפיגוע בתחר
נת אוטובוס מחוץ ליישוב אלון שבות ,לא רחוק מצומת

הפיגוע התרחש כמאה מטרים מהטרמפיאדה שממנה
נחטפו אייל יפרח ,גיל-עד שער ונפתלי פרנקל ביוני
האחרון .מחקירה ראשונית עולה שהאירוע החל כפיר
גוע דריסה :המחבל התנגש עם רכבו בבטונדות של
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תחנת האוטובוס ואחר כך יצא מהמכונית ודקר את קורר
בנותיו .ככל הנראה ,אחד הפצועים הוא נהג שחלף במר
קום וראה את התרחשות ,עצר את מכוניתו וניסה לעצור
את המחבל.

בפצועים ובהרוגים חולפת לך בראש המחשבה התמונה
של המשפחה ואיך תעמוד מולם .מתנדבי זק"א נמצאים
בימים בכוננות מלאה ,ימים אלו מחזירים אותנו לימי
האינתיפאדה הנוראים'.

המחבל הוא מאהר אל-השלמון מחברון ,המזוהה עם
הג'יהאד האיסלאמי ,שריצה בעבר חמש שנות מאסר
בישראל (בין שנ ת  2000ל )2005-בגין יידוי בקבוק תב�ע
רה על כוח צה"ל.

אפי ויסנשטרן מתנדב זק"א שמתגורר ביישוב קיבל את
הדיווח על הפיגוע ממוקד המבצעי של זק"א" ,הגעתי
לזירה היו צעקות איש ביטחון טיפל במחבל ונטרל אותו
אני ביחד עם חובשים שהיו במקום התחלנו מיד לטפל
בנפגעים .הנערה הייתה במצב אנוש .צוות רפואי פינה
את הנפגעים לבית החולים .לאחר כחצי שעה קיבלנו
את הדיווח שהנערה נפטרה .צוות של זק"א מחוז ש"י
הגיעו לזירה לאיסוף הממצאים".

גיל ביסמוט ,מפקד זק"א מחוז ש"י' :שוב ושוב יוצא
לנו מתנדבי זק"א לטפל באנשים שאנו מכירים מקרוב,
ילדים של שכנים וחברי ילדות .הדבר הזה עושה את
האירוע מבחינתו לקשה ביותר ,כשתוך כדי הטיפול
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הרמטכ"ל :בשם
מפקדי צה"ל
וחייליו אני מביע
את הערכתי
הרבה לארגון
זק"א ומתנדביו
"ברצוני להביע את הערכתי הרבה ,בשם מפקדי צה"ל
וחייליו ,לארגון זק"א ולמתנדביו" .כך כתב הרמטכ"ל רב
אלוף בני גנץ במכתב אל יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב.
וזאת כמכתב תודה והוקרה על הפעילות הענפה של ארגון
זק"א ומתנדביו בעת מבצע 'צוק איתן' .עוד נאמר במכתב:
"פעילותם הברוכה של מתנדבי הארגון ,הן בימי שגרה
והן בחירום ,ראויה להערכה והוקרה .תחושת השליחות
העזה ,המניעה את המתנדבים להגיע גם לזירות האירוע
הקשות ביותר ,ניכרה בעשייתם הברוכה גם במערכה
האחרונה .במערכת 'צוק איתן' הוכיחו מתנדבי זק"א את
אופיים המיוחד ,כשפעלו במסירות אין קץ ,במקצועיות חסרת פשרות ,בכל שעות היממה ואף תחת אש – וביצעו את עבודתם
הקדושה.
אנא מסור הערכתי זו לכלל השותפים לעשיית הארגון".
תשרי התשע"ה  /ספטמבר 2014
בברכה ובהערכה ,ובתודה גדולה
בנימין (בני) גנץ ,רב-אלוף – ראש המטה הכללי
כזכור בעת מבצע 'צוק איתן' ,הוביל ארגון זק"א פעילות רבת היקף בחזיתות השונות ,מתנדבי זק"א היו ראש וראשון לכל דבר
שבהתנדבות ,אצו ורצו מאירוע לאירוע גם תחת אש ,במסירות ובחריצות במהלך כל שעות היממה ,נכונים להתייצב ולעסוק
בשליחות הקודש ,בהגשת עזרה ראשונה ,בהצלת חיים ,בטיפול בפצועים ונפגעי הלם ,בכבוד המת ,בעידוד ובעזרה וסיוע לתושבי
הדרום וחיילי צה"ל.
כמי שהוכרז על ידי שר הבטחון כ'ארגון עזר לשעת חירום' עמדו ראשי הארגון בקשר רציף עם כל גורמי החירום וההצלה ,השתתפו
בישיבות 'הערכות מצב' ועודכנו בכל רגע נתון על המצב בשטח.
בזמנו עם סיום המבצע ,בערב הצדעה למתנדבי זק"א בהשתתפות נשיא המדינה מר ראובן ריבלין אמר אז הנשיא בדברי ברכתו:
"מדינת ישראל על כל רבדיה מוקירה ומעריכה את פעליו הברוכים ועבודת הקודש של ארגון זק"א ומתנדביו בארץ ובעולם.
כתמיד ,גם במבצע 'צוק איתן' הייתם החלוצים לפני המחנה ,ראינו אתכם ראש וראשונים לכל משימה .נכונים להתייצב ולעסוק
בשליחות הקודש ,בהגשת עזרה ראשונה ,בהצלת חיים ,בטיפול בפצועים ונפגעי הלם ,בכבוד המת ,בעידוד בעזרה ובסיוע לתושבי
הדרום ולחיילי צה"ל.
גם בפגישה שלי עם הרמטכ"ל הוא העלה על נס את תרומתם החשובה של מתנדבי זק"א במבצע 'צוק איתן'.
מסירותכם ורוח המסירות שבכם נהפכה לשם עולם .ארגון זק"א ומתנדביו הם הדוגמה הטובה ביותר לשוויון בנטל".
יו"ר הארגון יהודה משי זהב אמר" :ראויים מתנדבי זק"א לכל שבח והודיה על פעלם הרב בשגרה בכלל ובחירום בפרט .מתנדבי
זק"א אצים ורצים למקומות שמטבע הדברים אנשים בורחים משם ,זה לא מובן מאליו .ואין תודה והוקרה חשובה יותר מכך שכבוד
נשיא המדינה והרמטכ"ל רואים צורך אישי להודות למתנדבים בשם מדינת ישראל".
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מי הציל את חייו של
טום ,שנפצע בתאונת
"פגע וברח"?
דנה ירקצי ,אתר וואלה,
יום שלישי14.10.14 ,

פעולות החייאה שביצעו שני פרמדיקים של זק"א בטום יעקב ,רוכב
אופנוע בן  19שנפצע קשה בתאונה בחודש שעבר ,הצילו את חייו .עתה,
בעיצומו של תהליך שיקום ,המשפחה רוצה להודות להם
מי הם שני הפרמדיקים שהצילו את חייו של טום יעקב? בחודש ספטמבר
האחרון נסע יעקב ,בן  ,19בכביש  ,4ונפגע מכלי רכב שסטה לנתיבו .הנהג
הפוגע לא עצר להגיש סיוע ליעקב ,שנותר פצוע במקום לאחר שראשו
נחבט בעוצמה באדמה .למזלו ,שני פרמדיקים של זק"א שעברו במקום
במקרה ,רכובים על אופנועים ,נתנו לו טיפול ראשוני מתאים – והצילו
את חייו.
בן ,אחיו של טום ,סיפר על השתלשלות האירועים" .אותם פרמדיקים
הגיעו במהרה ,נתנו לו את הטיפול הראשוני המתאים
וביצעו בו פעולות החייאה .הוא נפגע מאוד קשה
בראשו ,והם החלו לחבוש אותו במקומות קריטיים
ועצרו את הדם .הפרמדיקים נתנו לו את הטיפול
המקדים הטוב ביותר ואף הנחו את אנשי מגן דוד
אדום על המשך הטיפול" ,אמר .לדברי עדי ראייה,
טום ניסה להימנע מפגיעה ,אך ללא הועיל.
שחף נג'רי ,בן דודו של טום ,סיפר על מצבו הרפואי
המשתפר של קרוב משפחתו" :הוא הובהל לבית
החולים שיבא בתל השומר לטיפול נמרץ .באותו
יום כבר קראו לדודה שלי להיפרד ממנו ,אמרו לה
שזה יהיה נס אם הוא ישרוד את הלילה – ובסוף הוא
שרד .אחרי יומיים הוא נכנס למצב של תרדמת ,וגם
מהמצב הזה הוא יצא .הוא לא יכול כרגע לדבר בגלל
המכשירים ,אבל הוא עונה לנו בלחיצות ידיים ,עושה
שלום ,מתחיל להזיז את הגוף ,להגיב ולפתוח את
העיניים" ,אמר.
לדברי נג'רי ,הרופאים לא היו אופטימיים באשר
למצבו של טום" .הוא שבר את הרגל והיה לו קרע
בטחול ,וגם קיבל פגיעה חזקה מאוד בראש .בהתחלה
המצב היה חסר כל תקווה ,אפילו אמרו לנו שהוא
יישאר משותק בצד ימין .דודה שלי נשארה חזקה
ולא הפסיקה להאמין ,היא תמיד אמרה שהוא בחור
חזק ,והיא צדקה .הוא משתפר מיום ליום ואנחנו רק
מחכים שזה ייגמר" ,הוסיף.
אמו של טום ,שסועדת את בנה מאז התאונה
ולא עוזבת את מיטתו ,רוצה עתה לפגוש את שני
הפרמדיקים שהצילו חיי בנה ולהודות להם ,כמו גם
יתר בני המשפחה" .עד היום אנחנו לא יודעים מי

הם ,רק יודעים שלאחד מהם קוראים אלכס" ,אמר נג'רי" .ניסינו לדלות
פרטים אודותיהם ,ניסו לתאר לנו אותם ,אבל לא הצלחנו להתאים את
הפרטים .אנחנו קוראים עכשיו לכל מי שיכול לעזור :אם אתם מכירים את
הסיפורים ,שמעתם על התאונה או אפילו יודעים מי הם שני הפרמדיקים
– אנא ,פנו אלינו ,כי אנחנו רוצים לפגוש אותם .בלעדיהם הוא לא היה
שורד".
ואכן ,נמצא 'המלאך הגואל' ,הלא הוא המתנדב שכשמו כן הוא :מנדי
חביב המשמש כמפקד זק"א שפלה" :זה היה על כביש  4בין ראשון לחולון.
הגעתי ראשון לתאונה .דיווחתי וטיפלתי בו עד להגעת הנט"ן .הטיפול
כלל עירוי ,הנשמה ,קיבוע ,וחבישה" .אומר מנדי בצניעות אופיינית.
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מודיעין עילית :נמנעה נתיחת
גופת הפעוט שנפטר
הבוקר (שישי  )24.10.14הגישה המשטרה בקשה לבית המשפט בירושלים ,לנתיחת גופת התינוק בן החצי שנה שנפטר
אמש במודיעין עילית .זאת מאחר ועלה חשד לרשלנות מצד המטפל לפיזיותרפיה ,אצלו ביקר התינוק מספר שעות
קודם לפטירתו .התינוק איבד את ההכרה בביתו ברחוב רשב"י במודיעין עילית .לאחר פעולות החייאה ,רופא קבע את
מותו.
עו"ד מנחם מושקוביץ ,המתנדב במחלקה המשפטית של זק"א ,ייצג את המשפחה בדיון בבית המשפט ,השופט קיבל
את דבריו ,כך שהתינוק שוחרר לקבורה ללא נתיחה.
ר' שמואל סגל ,מפקד זק"א מודיעין עילית שטיפל בעניין מאז פטירת התינוק,הספיק יחד עם צוות מתנדבים לערוך
את ההלוויה סמוך לכניסת השבת

בס''ד ,מר-חשוון תשע"ה

מפקדי מחוזות  -מרחבים \ קמבצ''ים וראשי צוותים.
שלום רב

הפניית שאלות בנושא כבוד המת (כללי) ונושא חיפוש נעדרים בשבת וכו'
בקרוב אי"ה אנו עומדים להוציא לאור חוברת ''הלכה למעשה'' .בו ירוכזו שאלות שמטבע הדברים מתעוררות בעת
ההתעסקות בעבודת הקודש של 'חסד של אמת' ,כמו גם שאלות וספיקות לגבי טיפול ואיסוף גופות וממצאים.
ישנם מאות ואולי אלפי שאלות בנושאים אלו .אולם אנו נביא אך ורק את הדברים הבסיסיים וכל מה ששייך למתנדב
זק''א בזירה,
השאלות עלו על שולחן רבני זק''א שיחיו .ובראשם הגאון הרב אביגדור נבנצאל שליט''א נשיא הועד ,והגאון הרב יעקב
רוז'ה יו''ר הועד .התשובות הם קצרות בדרך כלל .בפנים החוברת ניתן יהיה למצוא גם פסקי דין של מרן פוסק הדור
הגרי''ש אלישיב זצוק''ל .ועוד מפוסקי הדור שיחיו.
כדי להוציא דבר מושלם וכדי שהחוברת יכסה את מרבית השאלות שנוגע לעבודת הק' של כולנו ,הנני פונה אליכם
באופן אישי ולכל מתנדב ומתנדב ,להעביר בימים הקרובים את שאלותיכם הנוגעים ''למעשה'' .ובע"ה השאלות יעלו
לפני ועד הרבנים.
דבר נוסף וחשוב מאד .הנושא של ''חיפוש ואיתור נעדרים בשבת וחג'' .שזה נושא שלם בפני עצמו ,ויחסית חדש .אנו
יודעים את הבסיס ההלכתי לחיפוש נעדרים בשבת .כי ברוב המקרים הלא הם מקרים של פיקוח נפש ומותרים לחלל
עליהם את השבת ,אבל גם כאן יש לדעת איך לעשותם ,עד כמה מותר לנו לחלל .איך להשתמש במכשירי הקשר :נייד
\ מירס וכו' .והאם מותר לנו לבטל כוחות כשהנעדר נמצא .האם מותר למתנדב לחזור ליעדו עם הרכב .וכו' וכו' .בקרוב
ידונו על כך הרבנים שליט''א .ובקשתי אליכם מתנדבים יקרים ,אנא רכזו שאלות שאתם חושבים שהם יכולים להיות
אקטואליים ,שאלות \ ספקות .מה מותר ,מה אסור ואיך ובעזרת השם החומר יובא אל הרבנים שליט''א וייצא לאור
דבר מתוקן .עם תשובות והנחיות ברורות למפקדים ,למוקדנים .לראשי צוותים ולכלל המתנדבים.
אנא מכם להתייחס לנושא בכובד ראש וברצינות .ותהיו שותפים בקידוש שם שמים על פי הדת וההלכה.
שאלות וכו' יש להפנות למייל זה Meir06@bezeqint.net .או לפקס 02-5812239
נא להזדרז!!
בברכה ובהוקרה
בשם הנהלה ובשם ועד רבני זק"א
מאיר אקער  -מזכיר הועד
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זכתה בפרס על פיתוח
כלי ממונע תת-ימי עבור
יחידת הצוללים של זק"א
ג'ני ורמייב ,סטודנטית בחוג לעיצוב תעשייתי במכללת הדסה ירושלים זכתה להצטיינות יתר ולמלגת לימודים מלאה מהתאחדות
התעשיינים כהוקרה והערכה לפיתוח החדשני והייחודי של כלי ממונע תת ימי המיועד לצוות חיפוש של צוללים באמצעותו הם
מבצעים סריקות אחר נעדרים באופן מאורגן ,יסודי ובטיחותי .הכלי מאפשר כיסוי מהיר של שטחי חיפוש נרחבים תוך חיסכון
במשאבים.
את הפרוייקט החלה ג'ני בשיחת טלפון למוקד זק"א ,שם שאלה אם זק"א צריכים שיפתחו בעבורם איזה כלי ייחודי ...ג'ני לא
האמינה לאן שיחת הטלפון תיקח אותה ולא שיערה כי תזכה להיות מהמובילות במכללה במוצר שיצא מתחת ידיה.
השיחה הבאה של ג'ני עם זק"א הייתה עם מפקד היחידות המיוחדות חיים אוטמזגין שנשא בליבו חלום של שנים רבות לפתח
כלי תחבורה תת ימי ,חזק ,קל לתפעול ולתחזוקה ובעלות סבירה ,המפגש בין השניים נעשה עוד באותו שבוע והמיזם יצא
לדרך.
ג'ני הפכה לשנה אחת לחלק ממתנדבי יחידת הצוללים של זק"א התלוותה לכל אימון ומשימת אמת על מנת להבין מה הם
הצרכים ,מדוע לא ניתן לפתור אותם באמצעים המצויים כיום וכיצד ניתן לפתח דבר בהתאם לנתונים שהוצבו בפניה.
בתום שנה של מאמץ הודפס מודל של כלי תחבורה תת ימי בעל מנוע עוצמתי ,עמדת נווט ומוטות נשלפות לשינוע  4צוללים
נוספים.
כלי התחבורה התת ימי המכונה אצל מתנדבי היחידה שליוו את ג'ני בתכנון וחשיבה" ,זק"אסקוטר" משלב בתוכו יכולת
לבצע סריקות תת ימיות בצוות ,בבטיחות
מקסימאלית תוך ניצול אנרגיה של הצולל
למטרות החיפוש ולא לכלותם בטילוף ותנועה
מסורבלת מתחת למים ,בכלי מותקנות
מצלמות תת ימיות ופנסי צלילה המאפשרות
ביצוע סריקות אף בתנאי מים עכורים.
בטקס הזכייה ציינו השופטים כי מדובר בכלי
חדשני ,נחוץ ודרוש לטובת החברה בישראל,
שעוצב בצורה נקייה ועכשווית ומהווה גאווה
לכל מי שיקדם את המוצר בתחום התעשייה.
חיים אוטמזגין  -מפקד יחידת הצוללים
מציין כי בימים אלו נעשים מאמצים לאתר
סטודנטים להנדסה תעשייתית ע"מ להפוך
את המודל לאב טיפוס ולייצור המוצר הסופי,
אנו רואים התעניינות רבה סביב המוצר אך
אנחנו מחפשים את הטובים ביותר ע"מ שיהיו
שותפים לפיתוח שלנו הטומן בחובו כלי חדשני
וכלכלי גם בתחום החירום וגם בתחום התיירות
התת-ימית.
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הכשרה
מקצועית של
זק"א למשטרה
באיתור נעדרים
במדינת ישראל מתקבלות מדי שנה כ 30,000-תלונות על נעדרים
 המספר הנמצא בעלייה מתמדת הביאה לחשיבה עמוקה בקרבמדריכי בית הספר לקציני משטרה אשר שילבו את הניסיון הרב
שצבר ארגון זק"א ב 15-השנים האחרונות בנושא איתור נעדרים.
למרות שמתוך עשרות אלפי התלונות רק כ 30-תיקי נעדרים
נשארים פתוחים אך הסוגיה של טיפול באירועי נעדרים הנה נחלתו
של כל קצין בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ.
לראשונה התבקש ארגון זק"א להעביר הכשרה מקצועית לקורס
קציני משטרה מתקדם ובו תפיסת העבודה שפיתח ארגון זק"א
בנושא נעדרים ,משלב קבלת התלונה על הנעדר וביצוע תשאול
נכון ומקצועי דרך סיווג המקרה וקביעת אופי וטווח החיפושים ועד
לטכניקות הפעלת עשרות מתנדבים באירוע חיפוש נעדר.
את ההכשרה העביר מפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים
אוטמזגין .בשלב ראשון הועברה הרצאה מקצועית בת  5שעות ולאחר
מכן בוצע תרגיל שטח המשלב אתגר פיקודי ומקצועי בו נדרשו חניכי
הקורס להגיע לפתרון תעלומה מבוימת של נעדר.
את התרגיל החלו קציני הקורס בתחנת זכרון יעקב שם התקבלה
תלונת שני אחים על אמם הקשישה שאינה עונה לטלפונים וככל
הנראה לא נמצאת בביתה ,לאחר תשאול ותחקור מקצועי יצאו
כלל חניכי הקורס לעבר היעדים האפשריים תוך צמצום האפשרויות
והתמקדות במידע שהוביל אותם למציאת הנעדרת ובנה בחורשת
לימון בעתלית.
מפקד הקורס  -סנ"צ יואל שדה :למרות עשרות שנות שירות שלי
במשטרה בתפקידים רבים ומגוונים התפעלתי מהמידע המקצועי
אליו נחשפתי ע"י ארגון זק"א אשר במשך שנים רבות נעזרנו בו מבלי
לדעת את היכולת המקצועית שלו ואכן הגיע הזמן להרוות את עצמנו
ולשתף פעולה עם היכולות המדהימות של הארגון.
חיים אוטמזגין  -מפקד היחידות המיוחדות של זק"א :למרות שנים
רבות של עשייה והצלחה בתחום הנעדרים ,מעולם לא ישבנו לכתוב
ולסכם את החומר ופעלנו מתוך נסיון מצטבר ,שיתוף הפעולה עם
קורס קציני משטרה בכירים ,היווה עברונו אתגר לשבת ולכתוב
את כל החומר המקצועי ולהפוך את הנסיון שלנו למשהו שאפשר
ללמוד אותו ולהעבירו לאחרים מתוך מטרה להציל חיי אדם במהירות
המקסימאלית.
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זק"א נבחר שוב לארגון
האהוד במדינת ישראל
אחרי צה"ל
לקראת כנס שדרות שייערך בשבוע הבא מתפרסם
היום (ידיעות אחרונות  )21.11.14מדד האהדה של
הציבור הישראלי לגופים ולמגזרים לשנת .2014
כ 500-נשאלים דירגו את מידת חביתם על פי סולם
של  .1-5המטרה :לבדוק את מידת האהדה שהציבור
רוחש למגזרים ,לבעלי תפקידים ולגופים שונים בארץ.
את הסקר ביצע מכון  TRIמחקרים אסטרטגיים.
צה"ל ממשיך להוביל את צמרת הטבלה בתחום
הגופים הציבוריים והפרטיים עם ציון  ,88.3ירידה
קלה מהשנה הקודמת .אחריו נמצאים ארגון זק"א עם
ציון  ,85.9מד"א עם ציון  84ותנועות הנוער שרושמות
ציון  ,75.2ירידה משמעותית מאשתקד .את רשימת
הגופים חותמים הבנקים בציון  ,20.8חברות הסלולר
עם ציון  19.1והמפלגות ממקומות בתחתית רשימת
האהדה עם ציון .15.7
"המדד הוא המראה האוהדת או הביקורתית שמציבה
בפנייך החברה הישראלית – לטוב ולרע" ,אמר אלוף
(במיל') עוזי דיין ,מייסד ונשיא כנס ישראל-שדרות
לחברה" .המדד מראה שרוב החברה הישראלית יותר
פטריוטית ,מסורתית וציונית והיא יודעת להעריך
אנשים וארגונים עם ערכים ישראליים".
יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א" :הסקר מבטא את
מה שאנו יודעים וחווים ביום יום ,את ההערכה הגדולה
לעבודת הקודש של מתנדבי זק"א ,על היותם החלוצים
לפני המחנה באירועי שגרה כבחירום בארץ ובעולם
בהצלת חיים ועד מתן כבוד למת".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש
את ה’ (תולדות כה-כב)
כשנכנסה לחודש השביעי לא היו שני העוברים שווים ,כי האחד היה צדיק
והאחד היה רשע ,ולרבקה היה צער מזה כי הם היו נאבקים זה עם זה
שהאחד רצה להרוג את חברו .וכשרבקה היתה הולכת ברחוב ,ומתקרבת
על יד ישיבה של שם ועבר או אחרת היה יעקב מפרכס לצאת ,וכשעברה
על יד בית עבודה זרה היה עשו מפרכס לצאת .ואע"פ שאסור לעבור
לפני בית עבודה זרה .אלא רבקה לקחה בידה את אומנותה של שרה
לגייר גיורות ,כפי שאברהם היה מגייר גרים ,לכן היתה רבקה עוברת כמה
פעמים על פתחי עבודה זרה כדי להסביר לנשים את כללי היהדות .וכן
היו רבו השנים אודות הירושה של העולם הזה ושל העולם הבא .ומי שרב
למעשה הם מלאך מיכאל שהוא שרו של ישראל ,ומלאך ס"מ שהוא שרו
של עשו ,הם היו מריבים זה עם זה ,כי ס"מ רצה להרוג את הבן הטוב.
בא מיכאל בכעס כדי לשרוף את ס"מ ,היות והמלאכים שם של אש.
הגדול שורף את הקטן .עד שהקב"ה הפריד ביניהם וחילק את הירושה
בין שני הבנים .שכן הרשע לקח את העולם הזה והצדיק לקח את העולם
הבא ,ולא טענו זה כנגד זה שהחלוקה היתה מן השמים .ובגלל הסיבות
האלה נצטערה רבקה צער הרבה .והייתה מסובבת בין הנשים ושואלת
אותן ,האם הרגשתן צער כזה בימי עיבורכן .ואם הייתי יודעת שמרובה
כ"כ צער ההיריון ,לא הייתי מבקשת מאת הקב"ה שייתן לי בנים .ודעו כי
רבקה היתה עתידה לילד י"ב בנים שהם י"ב שבטים ,אבל אמרה :אם צער
ההיריון גדול כל כך איני רוצה בי"ב שבטים כי לא אוכל לעמוד ביסורים.

ותלך לדרוש את ה’ והלכה לישיבת שם בן נח כדי לשאול מה יהיה סופה.
ולא רצתה ללכת למדרשו של אברהם אבינו כדי שלא לצערו כי הוא
הסבא של בנייה וביקשה משם בן נח שיסביר לה הסיבה למה יש לה צער
כזה כפי שאין לנשים אחרות בעולם .אפשר לשים לב איך אישה צדקת
נוהגת כשהיא בצער ישר הולכת לרב שייתן לה סיבה רוחנית לצערה אח"כ
הולכת לרופא ואילו הנשים שבימינו רצות לרופא .ידוע המעשה באשת
רבי מאיר ,ברוריה ,שמובא במדרש שוחר טוב (משלי ,לא) על הכתוב:
"אשת חיל מי ימצא" (משלי לא י) .רבי מאיר דרש בשעת מנחה בשבת
בבית המדרש ,באותה שעה מתו בביתו שני בניו ,הניחה ברוריה את שניהם
על המיטה ופרסה עליהם סדין ,בא רבי מאיר במוצאי שבת לביתו ושאל
על בניו ,נתנה לו כוס להבדיל ,ואחרי שאכל וברך אמרה לו :שאלה יש לי
לשאול אתמול בא אדם ונתן לי פיקדון ,עכשיו בא לקחתו ,הנחזיר לו? ענה
לה רבי מאיר לתומו :פיקדון צריכים להחזיר .הוליכה אותו אל החדר שבו
שכבו הילדים המתים והסירה מהם את הסדין ,בכה רבי מאיר ,אך ברוריה
אמרה לו :רבי! לימדתני שפיקדון צריכים להחזיר ,וכן נאמר בכתוב" :ה’
נתן וה’ לקח יהי שם ה’ מבורך (איוב א כא) ע"כ .בדרך כלל האשה מגיבה
על אסון בצער רב יותר מאשר בעלה ,כי היא יותר קשורה לילד ,וכמו כן
האשה יותר רגשנית ,הנה כאן רואים להיפך ,ברוריה מגיבה באופן רוחני,
באמונה נדירה ,ובעלה רבי מאיר הוא אשר פורץ בבכי

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

בגדים או חפצים אחרים הספוגים בדם שיצא מהמת
כיצד והיכן יש לקובר
בספר מעבר יבוק (שפתי רננות פרק כ"ה) "ועל פי מה שאמרנו שהנפש
היא בעצמות ומתראים בדיוקן שהיו בעולם הזה ,על כן צריך להיזהר
שיהיו כל אבריו עמו בקברו"
לפי דברי המעבר יבוק צריך להשתדל שכל הממצאים הספוגים בדם
יקברו עם המת בקברו.
אולם אם מחמת סיבה כל שהיא,לא נעשה כך,האם מותר לפתוח את
בקבר לשם כך.
פסק בשבט הלוי (חלק ה' סימן קע"ט):
 ",ובענין לפתוח קבר אם לא קברו הבגדים שבלועים מדם הזה ,עיין
בתשובת מהרש"ם (ח"ד סי' קי"ב) פשיטא ליה דפותחין קברו ולא שייך
כהאי גוונא חרדת דין ,איברא ,בדעת תורה (יו"ד סי' שס"ד) כתב הגאון
מהרש"ם עצמו וז"ל " ואם נקבר בלא בגדיו בהרוג נראה לי שאין לפתוח
הקבר ,ויקברו בגדיו סמוך לו ,וכתב שכן השיב בתשובה ,ואם כן פסקיו
סותרים עצמם ולא ידענא איזה אחרון ,ומספק אין לפתוח הקבר".
ובשבט הלוי (חלק ה' סימן קפ"ו ס"ק ג') כתב" :ואמנם כהיום שהמנהג
בארץ ישראל להניחו בקרקע בלי ארון .איברא ,בונים עליו כמין ארון
מלמעלה על ידי לבנים מן הצד ואבנים רחבים עליו ,באופן גם אם
פותחים כל העפר עד למטה מכל מקום אין מתגלה המת עצמו לפניו
אם כן אין כאן משום חרדת הדין וגם לא משום ניוול לראותו ,ודוחק
עצום דלהמחמירים דאיכא בפתיחה משום חרדת הדין ,גם כהאי
גוונא איכא ,דהא מניחים אותו לישן במנוחה נכונה .ועל כן כיון שכתבו
הפוסקים בשכחו תכריכים ללבוש ,שמניחים אותם על הארון ,בדידן,
מניחים אותם על אותם האבנים ,שלא לגלות פני הנפטר בר מינן".
להלכה:
א .יש להשתדל שכל הממצאים הספוגים בדם יובאו לקבורה יחד עם

המת בקברו.
ב .אם המת כבר נקבר ,אסור לפתוח את
קברו לשם קבורת הדם ,אולם מותר לחפור בעפר אשר מעל לקבר
ולקבור שם את הממצאים ספוגי הדם בתנאי שלא יפתחו את לוחות
האבן המכסות את המת.
ג .יש להקפיד שמעל החפצים ספוגי הדם יהיה עפר ,לפחות בגובה
שלושה טפחים.
אם הבגד יקר ולא רוצים לקוברו :
בחכמת אדם הלכות אבלות (כלל קנז סעיף י) נאמר:
"אם ניתז מן הדם על שאר בגדים שאינו מלובש (המת) בהן וכו'
יכבסם היטב היטב עד שלא ישאר בהם רושם דם והמים ישפכו
אל קברו" .ע"כ.
ובבינת אדם שם ":יכבסו הבגדים יפה שלא ישאר בו שום אדמומית
במים שלא נחוש לשמא נשאר רביעית דם ואף אם ישאר רושם הכתם
בבגד אינו מזיק ומותר לכהן ללבשם ולכנוס באהל עם הבגדים אחר
הכיבוס והמים שנתכבסו הבגדים ישפכו לגומא בבית הקברות"
ובשבט הלוי (חלק ה' סימן קעט) כתב":מכבסין הבגד עד שלא ישאר
רושם והמים ישפכו אל קברו ,או סמוך לקברו ומתקיים בזה מצות
קבורה בדם ואחר כך מותר לכהן ללבוש הבגד ,וצריך עיון קצת מנהגינו
שמכבסים הדם ויוצא אל הביוב עם המים ,והוא לכאורה נגד ההלכה"
הלכה למעשה :יש לשרות את הבגד בכלי עם מים עד שהדם יצא מן
הבגד אל המים ואת המים יש לשפוך או לקבר של הנפטר או בגומא
סמוך לקברו או לפחות בגומא בשטח בית קברות כל שהוא.
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איתור חילוץ והצלה
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ירושלים 34386
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד זק"א
צוות 410

מיכאל גוטווין
לרגל אירוסיו בשעטו"מ
יה"ר שתזכו להקים בית
נאמן בישראל
רבני הארגון ,ההנהלה,
המפקדים והמתנדבים

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