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 56מתנדבים חדשים
הצטרפו למשפחת
זק"א מרחב שפלה
רבנים ואח"מים הצדיעו למתנדבי זק"א שפלה
ולמפקדם מנדי חביב

בטקס מרשים ומושקע שהתקיים ביום רביעי ( )12.2באולם גבעת הקיבוצים בקריית המדע ברחובות ,צורפו  56מתנדבים
חדשים ליחידת זק"א מרחב שפלה .וזאת אחרי שסיימו בהצלחה את קורס זק"א שנמשך כחצי שנה ,בקורס המקצועי למדו
המתנדבים כיצד לפעול בזירות אסון של אירועי מוות קשים כגון פיגועים ,תאונות דרכים ,התאבדויות ,זירות רצח וכדו',
כמו גם כל מה שקשור בזיהוי בפן המקצועי וההלכתי .את הקורס העבירו מיטב המומחים המקצועיים של משטרת ישראל
בתחומים של :זיהוי פלילי ,חבלה ,אגף התנועה ועוד .את הפן ההלכתי העביר יו"ר ועד רבני זק"א הרב יעקב רוז'ה.
טקס סיום הקורס של  56המתנדבים החדשים ,חלוקת התעודות והציוד ,היה גם לערב הצדעה לכלל מתנדבי זק"א מרחב
שפלה תחת פיקודם המקצועי והמסור של מנדי חביב מפקד המרחב ,ומשה גמרו מפקד המחוז ,על שנים של עבודת קודש
נאמנה בהם הם פועלים במסירות נפש ,ללא לאות בכל מצב ובכל תנאי באירועים טראגיים ובחשיפה למראות ומחזות
קשות מנשוא ,תוך כדי קידוש השם שאין למעלה הימנו.

2

באירוע בו השתתפו מאות מתנדבים ואישי ציבור נכחו ונשאו דברים ראש עיריית רחובות מר רחמים מלול ,יו"ר ועד רבני
זק"א הרב יעקב רוז'ה ,מפקד יחידת זק"א מרחב שפלה מנדי חביב ,יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב ,רב מחוז מרכז רפ"ק
הרב אשר מלמד ,ממ"ר שפלה תת ניצב יהודה בן עטר ,סגן ראש מועצה אזורית עמק לוד ויו"ר וועד כפר חב"ד ר' בנימין
ליפשיץ ,סגן ראש העיר מר מתן דיל ,מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן ,מפקד זק"א מחוז מרכז ר' משה גמרו ,ראש העיר לוד ר'
יאיר רביבו ,קצין המתנדבים של המרחב רפ"ק שלמה ג'ורנו ,מפקדי תחנות וקציני ושוטרי מרחב שפלה.
מפקד המרחב תנ"צ יהודה בן עטר ציין במיוחד ושיבח את מנהיגותו הייחודית של מפקד זק"א שפלה מנדי חביב האמון על
פעילותם של המתנדבים במשך כל השנה" .בכל פעם שאני רואה אתכם בזירות אירוע ,עוברת בראשי המחשבה על מלאכי
זק"א שהם הזריזים והראשונים המגיעים לזירת האירוע והאחרונים לעזיבתו ,והכל בהתנדבות מלאה בהתעסקות בדברים
קשים בהצלת חיים ובמתן כבוד למת ,מעשיכם הכבירים מעניקים לנו את החוסן הרוחני הנדרש לפעילות משטרת ישראל".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר בטקס" :זה מרגש בכל פעם מחדש לראות מתנדבים נוספים עם ברק בעיניים שמצטרפים
למעגל העשייה וההתנדבות בהתעסקות בפעילות הקשה של 'חסד של אמת' .ארגון זק"א גודל ומתרחב ולכן יש חשיבות
רבה במתנדבים חדשים .אני מתפלל ומייחל שידי המתנדבים יהיו מובטלות .תפקידכם כמתנדבים בארגון זק"א הוא לא רק
לעשות הכל למען כבוד המת ,אלא לזכור תמיד שאתם חיילים גם תחת הכובע השני של זק"א – זה קירוב אחים ,לעשייה
של קידוש השם וקירוב לבבות".
במהלך הטקס קיבלו תעודות הצטיינות על פעילותם המסורה בזק"א שפלה ,המתנדבים :משה חדד מכפר חב"ד ,יעקב
פיטרמן ראשל"צ ,יצחק ברינבאום לוד ,דרורי נריה רחובות.
את הערב הנעימו תזמורת משטרת ישראל ,והאמן מנדי ברוד .בערב הוגש ארוחת ערב חגיגית בניצוחם של השפים ברק סבג
ואיציק חדד .על המסכים הוקרן סרט תדמית של פעילות היחידה בשנה האחרונה .שנערך ע"י שניאור שיף .לסיום ולקינוח
הופיע הבדרן שמעון רגב.
את האירוע הנחה הרב שניאור חביב ובסיומו חולקו תעודות מתנדב וציוד אישי ל 56-מתנדבים חדשים שהצטרפו ליחידת
זק"א שפלה .הפקת הערב היה בחסות מוישל'ה גוטמן "בדוק ובטוח".
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רבני אירופה תרגלו פעולות
הגנה עצמית ומתן סיוע
לנפגעי פעולות טרור
עשרות רבנים מרחבי אירופה המשתתפים בכנס
בפראג שבצ'כיה ,ביוזמת 'מרכז רבני אירופה' ,תרגלו
היום כיצד להיאבק בנושא נשק או סכין המאיים
לתקוף אותם * בפני הרבנים הוצגה גם האפליקציה
'מצילה חיים' שהושקה בעקבות גל מעשי הטרור
והאנטישמיות בחודשים האחרונים.
בעקבות גל התקיפות האנטישמיות באירופה החליטו
ראשי איגוד 'הארגונים היהודים באיחוד האירופי'
( )EJAו'מרכז רבני אירופה' ( )RCEלהכשיר את
רבני אירופה בהגנה עצמית ומתן סיוע לנפגעי פעולות
טרור .הכנס נערך בשיתוף 'קרן חוליא' שמיסודה של
קרן מתנאל ומנהלה מר אלברט אפללו.
בכנס שמתקיים בפראג בהשתתפות כ 100-רבני
קהילות יהודיות מרחבי אירופה הוצגו תרחישים
לפעולות טרור אנטישמיות סביב מוסדות יהודיים.
הרבנים תרגלו פעילויות הגנה עצמית בסיסיות באם
מנסים לדקור אותם בסכין או ירי או שהם נקלעים

לזירת טרור .התרגולים הועברו על ידי אנשי זק"א
ו'איחוד הצלה' שהדגימו ותרגלו עם הרבנים כיצד
לנטרל את המחבל והעניקו גם הכשרה ראשונית למתן
סיוע לנפגעי פעילות טרור.
את התרגול פתחה קריאת מצוקה שנשלחה לטלפונים
הסלולאריים והדגימה ל 100-רבנים מאירופה את טיבה
ועוצמתה של אפליקציה 'מצילה חיים' שגיבש 'מרכז
רבני אירופה' ,בסיוע הארגונים 'זק"א' ,ו'ישראלייף' -
איחוד הצלה.
מתי גולדשטיין ראש אגף 'מגן – זק"א' ,ודובי מייזל
סמנכ"ל 'ישראלייף-איחוד הצלה' ,העבירו במהלך
ימי הכינוס הדרכה בסיסית לרבנים העומדים בראש
קהילות יהודיות ברחבי העולם שיוכלו ,כל רב במקומו,
לתת מענה לכל אירוע חירום.
במהלך הצגת תכנית להקמת צוות חירום קהילתי
וצוותי חירום למענה באירוע חריג בקהילות חו"ל

4

אותם גיבש 'מרכז רבני אירופה' ,בסיוע
הארגונים 'זק"א' ,ו'ישראלייף' -איחוד
הצלה ,ניתנה לכמה מהנוכחים דוגמא
חיה .אחד מהמשתתפים שבמכשירו
הותקנה האפליקציה שיגר קריאת
מצוקה .זו התקבלה מיד במכשירים
הסלולאריים של משתתפים בכינוס עם
ציון המקום המדויק בו נמצא האיש .מתי
גולדשטיין מזק"א מיהר לצאת אל האיש
כאשר במקביל המוקד הבינלאומי יוצר
קשר טלפוני עם מי ששיגר את הקריאה.
גיבוש התוכנית נעשה בעקבות פניות רבות
של רבני קהילות יהודיות ברחבי העולם
אל 'מרכז רבני אירופה' בהן הובע חשש,
כי העובדה שרבנים אינם יודעים לתת
מענה במצב חירום או אסון עלול להעמיד
את הקהילה ומוסדותיה במשבר או
בסכנת פיזית כתוצאה מפגיעה בתושבים
או במוסדות הקהילה ,בתי כנסת ,מרכזים
קהילתיים ,בתי ספר ,גנים ועוד.
אנשי הקהילות הוסיפו כי מעבר לפגיעה
הפיזית בחברי הקהילה ,על ראשי הקהילה
גם להתמודד עם תוצאות המעשים
האנטישמיים בכל הנוגע להיבטים של
החוסן הקהילתי וההשלכות של אובדן
אמון התושבים ,במצב של חוסר מוכנות
בעת שמתרחש אירוע כמו גם במהלך
תהליך השיקום והחזרה לשגרה.
מנכ"ל איגוד הארגונים היהודיים באיחוד
האירופי ( ,)EJAהרב מנחם מרגולין,
שיזם את הכנס ציין כי" :לצערי רוב
המוסדות היהודיים באירופה עדיין לא
מאובטחים על ידי הממשלות בצורה
מספקת ולכן החלטנו לספק בעצמנו ידע
וכלים בסיסיים לרבנים ולנציגים מקהילות
יהודיות מרחבי היבשת על מנת שיוכלו
לתת מענה ראשוני בתחומי הגשת סיוע
והגנה עצמית".
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מסביב לשעון פעלו עשרות רבות של מתנדבי זק"א ב"מבצע
השלג" בעזרה וסיוע למאות רבות של פניות שהגיעו למוקד
החירום של זק"א .עשרות המתנדבים שגויסו במיוחד למבצע
השלג ,התפרסו עם רכבי השטח  4X4במרחב העיר ירושלים
כמו גם במחוז הצפון ,ומיום רביעי בבוקר נכנסו לכוננות חרום.
ניכר היה הנסיון הרב שצבר ארגון זק"א במבצעי שלג בשנים
האחרונות ו 128-המתנדבים תקתקו אירוע אחר אירוע בהזנקה
של מוקד החירום.
לאור ריבוי הפניות הוקם מוקד גיבוי במטה זק"א פתח
תקווה בפיקודו של מפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים
אוטמזגין ,צוות מיומן של מתנדבים שגויס למוקד הגיבוי ,ידע
לנתב במקצועיות רבה את מאות הפניות שהגיעו למוקד.
במהלך מבצע השלג עסקו המתנדבים בהעברת חולים
הזקוקים לטיפול ממקום מגוריהם לבתי חולים ,נשים בהריון,
העברת ואספקת תרופות לנזקקים ועוד ,כמו גם שתי מקרים
של העברת נפטרים מירושלים לאזור המרכז .בשעות הלילה
המאוחרות התקבלו שלש בקשות לא צפויות ,על שלש זוגות
של חתנים וכלות שסיימו את שמחת הנישואים וביקשו להגיע

חזרה לביתם החדש .מתנדבי זק"א המסורים התגייסו למשימה
והעבירו את הזוגות הטריים.
חיים וינגרטן ראש אג"מ זק"א ,שניהל במקצועיות רבה את
מטה השלג ,אמר" :קיבלנו מאות פניות שונות ומגוונות ,ברוב
המקרים נתנו מענה לפונים .כמי שמפעיל את המוקד במהלך
כל השנה התרגשתי לקבל את הפנייה מזוגות החתנים והכלות
ולהוביל אותם חזרה מאולם החתונה".
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עיריית ירושלים העניקה
אות הוקרה לזק"א על
הפעילות למען
תושבי העיר
ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת העניק 'תעודת הוקרה' לארגון זק"א בערב
הצדעה לארגוני ההצלה הפועלים במצבי חירום בעיר.
ביום שלישי נערך ערב הצדעה לכוחות ההצלה וארגוני החסד הפועלים במצבי
חירום בכלל ובמבצעי השלג החורף שפקדו את העיר בפרט.
במבצע השלג שפקד את העיר לפני כשבועיים ,העניקו מתנדבי זק"א שפעלו תחת
מוקד החירום של הארגון ,סיוע למאות פניות של אזרחים במגוון רחב של עזרה
וסיוע .ארגון זק"א הפעיל מוקד חירום תחת המספר  1220טלפונים במשך כל
שעות היממה.
לקול מחיאות כפיים של משתתפי ערב ההצדעה ,העניקו מר ניר ברקת ראש
עיריית ירושלים ,הרב יעקב הלפרין חבר מועצת העיר ומכובדים נוספים את
תעודת ההוקרה ליו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב והודו למתנדבי הארגון בשם
כל תושבי ירושלים.
חיים וינגרטן ראש אג"מ זק"א ,שהשתתף בערב ההצדעה אמר" :כמי שהפעיל את
המתנדבים בסערת השלג יודע את החשיבות הרבה של הפעילות של המתנדבים,
את מסירות הנפש וההקרבה הרבה למען הזולת .אות ההוקרה שקבלנו מחזק
ומעודד מאוד את המתנדבים להמשך הפעילות".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ושבצת הכותנת שש ועשית מצנפת שש
המצנפת מכפרת על עוון הגאווה ועוון זה מביא לידי הרבה עוונות גדולים
אחרים ,וכתוצאה מכך מדבר עליו שה"ר .וגבהות הלב גורמת לאדם שהוא
מת קודם זמנו ,כפי שמצינו בירבעם בן נבט שהיה אדם גדול בתורה שלא
היה כמותו! כל חכמי ישראל היו לפניו כעשבי השדה ,למרות שהיו בדורו
אנשים גדולים ביותר ,תורתו שלמד הייתה מאירה ביותר בלי שום טעות,
והיה מפרש התורה ק"ג פנים וכולם היו אמתיים .ומכל מקום ,כיוון שהייתה
בו מידה רעה של הגאווה עקרתו מן העולם קודם זמנו ,ואיבד העולם הזה
והעולם הבא ,ונחשב עוון הגאווה כעבודה זרה וכאילו כפר בעיקר ח"ו.
מעשה מדהים אירע אצל ה"בבא סאלי" זצוק"ל :יהודי אחד ,קבלן במקצועו,
היה מקורב מאוד אצל הרב .לא היה האיש צדיק מופלג ולא אברך ישיבה,
אלא היה ירא שמים ומקיים כל אשר אומרים לו .היה עובד באמונה וביושר
ותורם לצדקה מהונו ומאונו .בכל פעם שהיה נכנס אצל ה"בבא סאלי" ,היה
הרב מאיר לו פנים ,ונהנה בו .צהריים אחד נזדמן לו לשוב לבוא אל הרב.
והנה ,כאשר ראהו הצדיק נזדעק וקם למול ,והחל לצעוק עליו בקול רם
ומחריד" :שקרן! רמאי! נוכל אתה! הולכת אותי שולל כל כך הרבה זמן!"
וכו’ .נראה כי זעמו של הרב לא היה שגרתי ,ובני הבית כולם נזעקו לקול
קריאותיו .אבל ה"בבא סאלי" לא אבה להפסיק לצעוק ,וקצף עליו כהנה
וכהנה במשך דקות ארוכות ולא נתקררה דעתו עד אשר צעק בפניו" :תצא
מהחדר שלי ואל תדרוך בו יותר! "
מרוב בהלה יצא מהחדר במנוסה .הוא בכה חרש בינו לבין עצמו ולא ידע
את נפשו" .מה קרה?" שאל את עצמו "מה עשיתי בזמן האחרון? מה סיפרו
לו עלי?" ולא היה מי שייתן לו תשובה .הוא הלך לביתו ,הסתובב בפיזור
נפש מחדר אחד למשנהו ,ולא מצא טעם לחייו .הוא החליט ללכת לאתר
הבניה שלו במצפה רמון ,אולי יראה אנשים וישכח מצערו .הוא שהה שם
כמה שעות ,ולקראת ערב לקח את הפועלים במכוניתו לביתם כמנהגו.
האירוע כולו לקח פחות משניה...המכונית שלפניו בלמה בפתאומיות באחד
העיקולים של כביש מצפה רמון ,וכיוון שהיה שקוע בצערו ,תגובתו הייתה
איטית למדי :כשהבחין ובלם בפראות בחלקיק השניה האחרון ,כבר היה

מאוחר למדי .המכונית הועפה אל התהום הנוראה שמשמאל לכביש,
והתגלגלה שם כאבן קטנה...למה לא הוצת מיכל הדלק עד היום הוא אינו
יודע.
באותם רגעים הוא לא חשב על זה .הוא עיקם את הדלת ,וזחל בשארית
כוחותיו .אז ראה את מכוניתו מרוסקת ואת שני פועליו הגויים מתים .לפתע
התפרץ בבכי" :ריבונו של עולם ,בזכות מה אני חי?" הוא מישש את גופו,
ולא האמין :הוא בריא ושלם! החושך כבר ירד ואיש לא ראה אותו .בכל
כוחותיו התאמץ לטפס אל הכביש ,ועצר טרמפ למשטרת ירוחם.
סוף כל סוף הוא צריך להודיע על התאונה ועל ההרוגים .באמצע הדרך
שינה את תוכנתו והחליט לנסוע לנתיבות אל ה"בבא סאלי" ".יהי מי!" חשב
לעצמו "יצעק עלי הצדיק? אין ברירה .אני מוכרח ללכת אליו! "לפני דלת
חדרו של ה"בבא סאלי" נעצר שוב.
הוא דמיין לעצמו מה מחכה לו ,ורוחו נשברה בקרבו .הוא אזר אומץ בקרבו,
דפק ונכנס...והנה ה"בבא סאלי" קם למולו בפנים צוחקות כמימים ימימה,
ואומר לו" :ברוך הבא! ברוך הבא! אני מחכה לך...בוא ,חביבי...תשב" .זרם
דמעות פרץ מעיניו של האיש ,והמילים נעתקו מפיו .הוא הבין שאין טעם
לספר לצדיק מה אירע ולכן קירר את התרגשותו והצליח לפלוט מילים אלו
בלבד" :רבנו ,תסביר לי מה היה היום?"
"דע לך" ,אמר לו ה’’בבא סאלי" "כי המעשר שאתה נותן מכספך ללומדי
התורה ,מגן עליך כחומה בצורה ,ולכן כמה פעמים שרצו המזיקים להזיקך,
לא יכולו .אבל בזמן האחרון התחלת להתגאות על מעשיך הטובים האלה,
וצמחה לך קרן רוחנית ברגל (!) כמאמר חז"ל :האי מאן דיהיר בעל מום הוי.
וכשנכנסת היום בצהריים ראיתי (!) את מלאך המות קשור לך שם...והבנתי
אין כך דרך להציל את חייך רק אם אצליח להוריד את גאוותך מיד .לכן
השפלתי אותך .וכאשר רוחך ירדה כל כך ,עזב אותך מלאך המוות .ולקח את
שני הערלים "!!!...כללו של דבר" השפל עצמך וינשאך המקום!

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

דיני אבלות ולוויה בפורים
א .בשולחן ערוך (יורה דעה סי' ת"א סעי' ז') פסק המחבר שאין אבלות
נוהגת בפורים וז"ל :מת לו מת קודם פורים ,ופגע בו פורים ,אינו מפסיק
האבילות ומכל מקום אין אבלות נוהג בו ,לא בי"ד ולא בט"ו ,אלא דברים
שבצינעא נוהג ,וחייב לשלוח מנות .ואף על פי שאינו מתאבל בהם,
עולים לו ממנין השבעה ,כמו שבת.
אולם באורח חיים (סי' תרצ"ו סעי' ד') סתר עצמו ופסק :כל דברי אבילות
נוהגים בחנוכה ופורים.
ב .וברמ"א שם תמה על הסתירה בדברי המחבר ופסק כי אין לנהוג
אבלות בפורים ,וז"ל :ויש אומרים שאין אבילות נוהג בפורים ,לא בי"ד
ולא בט"ו (הרא"ש ומנהגים) ,וכן נוהגין .ואפילו אבילות יום ראשון נדחה
מפני פורים (ד"ע) אבל דברים שבצנעה ,נוהג .ואע"פ שאין נוהג אבילות
בפורים ,עולה לו למנין שבעה ימי אבילות כמו שבת ,וכן פסק הרב
בעצמו בטור י"ד סי' ת"א.
ג .וכן פסק במשנה ברורה (שם ס"ק ב') :וי"א שאין וכו' וכן נוהגין  -אף
שהב"ח ועוד אחרונים כתבו שבמקומם היה המנהג להתאבל אבל כבר
כתב בשע"ת בשם כמה אחרונים להקל ושכן פשט המנהג במדינות
אלו.
והגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (ילקוט יוסף אבלות חלק ז' עמ' רמ"א-ב)
תירץ סתירה זו וכתב :יש לומר דמרן השולחן ערוך חזר בו ביורה דעה
ממה שכתב באורח חיים ,ונקטינן כמו שכתב ביורה דעה [שאין לנהוג
אבלות בפורים].
ד .עיקרי הדינים הלכה למעשה:

א .אין מספידים ואין אומרים צידוק הדין.
ב .קורעים קריעה ומברכים ברכת "דיין האמת".
ג .עושים שורה ,אבל האבלים לא חולצים
נעלים.
ד .האבלים ,לאחר הלוויה ,כשמגעים לביתם ,מחליפים את בגד הקריעה
לבגד רגיל.
ה .בעניין הנחת תפילין ,אם הפטירה והקבורה היו ביום הפורים עצמו,
יש להניח תפילין לאחר הקבורה בלי ברכה (כן פסק הגאון רבי שריה
דביליצקי שליט"א).
ו .עושים סעודת הבראה בבשר ויין.
ז .שני ימי הפורים נחשבים לימי השבעה.
ח .מי שקבר את מתו בין התאריכים ח' באדר ועד י"ד באדר ,ואז יום
הפורים יחול באחד מימי השבעה ,שני ימי הפורים דינם כמו בשבת
בכל מקום ולאו דווקא במוקפין  -ולכן חלים עליו הדינים הבאים :איןאבלות בפרהסיא בפורים ולכן האבל לא יושב על מושב נמוך ,נועל את
נעליו ,ולובש בגד רגיל וחייב בכל מצוות הפורים .אולם דברים שבצנעא
נוהג ,ולכן שני ימי הפורים אינם מבטלים שבעה אבל עולים למנין
שבעה.
ט .אין לעלות לבית הקברות השני ימי הפורים ,לא בתום השבעה ולא
בשלושים ולא ביום השנה.
י .כל הדינים הנ"ל נוהגים גם ביום י"ד וגם ביום ט"ו בין בירושלים ובין בשאר
ערי הארץ.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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גם אתה
יכול
לתרום!

אם אתה רוצה להיות חלק
מקבוצת אנשים איכותית  -מקומך אתנו

עיריית ירושלים וארגון זק"א
זקוקים לך ,איש הלכה ,שומר תורה ומצוות

להתנדב לעבודת קודש בזמני חירום
זק"א  -כארגון מתנדבים שחרט על דגלו את נושא 'כבוד המת'
ובתרחישי הייחוס שמדינת ישראל נערכת אליהם (בתפילה
ובתקווה שלא יהיו ח"ו) .מחפשת מתנדבים עבור:

הפעלת 'תחנת ריכוז חללים' (תר"ח).
במסגרת מערך פס"ח (פינוי ,סעד ,חללים) בעיריית ירושלים.

אתה יכול לתרום ,לתת מעצמך לזולת,
בערבות ההדדית של זה לזה.

להרשמה:
אתר זק"א
www.zaka.org.il
 /התנדבות  /טופס הרשמה להתנדבות

המתנדבים
יעברו הכשרה
חד שנתית.

המתנדבים יוכרו
ויבוטחו כמתנדבי זק"א
לשעת חירום.

ההרשמה
מיועדת
לכלל הציבור.

לפרטים נוספים:
מוישי02-5015105 :
בין השעות 09:00-16:00

כל הפעילויות יעמדו תחת פיקוח "ועד רבני זק"א"
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טקס סיום קורס וערב הוקרה למתנדבי זק"א שפלה
צילום  :ישראל ברדוגו

10

יו"ר זק"א נפגש עם שגריר קנדה בישראל

ערב גיבוש למתנדבי זק"א באר שבע

תאונה קטלנית ,כביש  55בשומרון 2 ,הרוגים
צילום  :אריה ברגר

11

ערב הוקרה לנשות מתנדבי זק"א
צילום  :מיכאל יעקבוביץ
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ערב הוקרה למתנדבי זק"א לכיש

13

חיפושים אחר ילד שטבע בבת ים
צילום  :אלירן אביטל

14

תאונה קטלנית ,סמוך לקיבוץ מפלסים בדרום  3הרוגי ם

תאונת עבודה ,קיבוץ יסעור פועל נהרג מפגיעת צינור
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

15

תאונה קטלנית ,כביש  66בין משאית לרכב פרטי  2הרוגי ם
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

מטוס קל התרסק בראשון לציון  2הרוגי ם
צילום  :שניאור שיף

16

תאונה קטלנית ,צומת להבים טרקטור פגע באוטובוס  8הרוגות

תאונה קטלנית ,כביש  70צומת זבולון הולך רגל נהרג
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד באר שבע

שמעון זגורי  -צוות ב״ש

הרב משה דיקשטיין

להיכנס הבן בעול המצוות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

לנישואי הבן
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ישראל זיו

הרב יעקב הלפרין

צוות  410להולדת הבת

צוות ירושלים להולדת הנכדה
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב
ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

חנוך ליפשיץ

חיים יורוביץ ולבנו המתנדב צבי

צוות ירושלים .לרגל אירוסי בנו

צוות י-ם להולדת הנכד /הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב
ראש צוות רחובות

נתי רוטר

נוסקה נוישטט

לרגל נישואיו

להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

אלי פריד

שוקי בריף

מצוות ירושלים להולדת הנכד

צוות  410לאירוסי הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

אורי חניא
ר״צ צפת להולדת הנכד
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שמחה מתוך שמחה

מתנדבי הארגון ערכו שמחת שבע ברכות
למפקד זק"א צוות  410מיכאל גוטווין

כוס תנחומים
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

משפחת זק"א משתתפת בצערו של
המתנדב היקר חבר העירייה

ר' יעקב ולנשטיין הי"ו
על פטירת בנו ז"ל
משפחת זק"א משתתפת בצערו של
חבר ההנהלה ,המתנדב היקר

הרב נוס נתנזון הי"ו
על פטירת אביו ז"ל

לקבלת העלון שלחו מייל ל:
zaka@013.net.il
19

