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מצאה את גופתו
של אור אסרף ז"ל

שבוע לאחר רעידת האדמה בנפאל ולאחר
חיפושים אינטנסיביים ,משלחת ישראלייף
המורכבת ממתנדבי זק"א ,איחוד הצלה
ופירסט ,מצאה בשעות המוקדמות של יום
א' את גופתו של המטייל הישראלי אור אסרף
ז"ל שנעדר מאז רעש האדמה שאירע בשבת
שעברה .צוות החיפוש מצא את גופת המטייל
הישראלי במסלול טרק באזור לנגטנג.
על בסיס תיק איתור מסודר שהוכן על ידי
החפ"ק של המשלחת ,וזאת אחרי גביית
עדויות ממטיילים שראו את אור לפני הרעידה.
הונחתו החל מיום שישי המחלצים בעזרת
מסוק באזור החיפושים ,כשהם סורקים את
תא השטח הקשה והתלול באופן מסודר
ושיטתי .כשלאט לאט מצמצמים טווח.
החיפושים התנהלו בקטע של  5ק"מ שיוצא
מסייברו בסי בטרק הלנגטנג .המחפשים
התקדמו בציר בתנאים קשים מאוד עם הרבה
מאוד מפולות סלעים ,בוץ ואבנים שהמשיכו
להידרדר .במהלך החיפושים התגלו על פני
השטח כמה גופות של תיירים זרים ושל
אזרחים נפאלים .אור לא התגלה על פני
השטח ,וזה העלה את החשש שהוא נקבר
מתחת למפולת סלעים.
המחלצים נעו מקו המצוק תוך סיכון חייהם
בשטח מסוכן מאוד ובו מפולות סלעים ובוץ,
תחת גשם וברד ללא הפסקה ,אך הם היו
נחושים למצוא את אור.
ביום ראשון ,אחרי שעות של חיפושים,
ירדו המחלצים במורד הטרק לכיוון הכפר
התחתון בהתאם לתוכנית הסריקות של חברי
המשלחת .ואז אחרי גשרון זיהו המחלצים
משהו חשוד .בסריקות ובירידה מאד מסוכנת
הגיעו לאור .שלשה מחבריו ליחידת 'אגוז'
שהצטרפו למשלחת זיהו את אסף על פי
סימני זיהוי בעקבות פציעות שלו בסג'עייה.

בשל תנאי השטח הקשים במקום בו נמצאה הגופה ,נאלצו חברי צוות החיפוש יחד עם
חבריו ליחידה לשאת את גופתו של אור בעצמם לכפר סמוך .למחרת בבוקר הועברה
הגופה יחד עם צוותי החילוץ לבית חולים שדה בקטמנדו ,בעזרת מסוקים שארגון
שליח חב"ד הכל יכול בנפאל חזקי ליפשיץ.
בדממה דקה ,בחושך ,צעדו חברי המשלחת יחד עם חבריו לוחמי אגוז ובהם מפקד
הצוות שזיהה את פקודו ז"ל ,ונשאו את חברם אור אסרף בדרכו האחרונה .הם ,שעברו
יחד את צוק איתן בקיץ האחרון ,לא האמינו שבלנגטנג (האגמים הקפואים) בנפאל,
יערכו מסע כבוד לחברם שנהרג במפולת קטלנית בזמן רעידת האדמה.
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אסרף ,שיצא לטיול במזרח לאחר שלחם ונפצע במהלך
מבצע 'צוק איתן' ,שירת ביחידת "אגוז" ונפצע באורח
בינוני בקרבות העזים שהתרחשו בסג'עייה" .הוא חזר
ליחידה כלוחם ,השתחרר ויצא לטיול בחודש דצמבר",
סיפר אביו של אור" ,הוא תכנן לחזור וכבר רכש כרטיס
טיסה חזרה לארץ".
ביום העצמאות שוחח אור בפעם האחרונה עם הוריו,
ועדכן אותם שהוא מתכונן ליציאה לטרק האגמים
הקפואים באזור לנגטנג .בבוקר השבת שעברה ,יצא
אור לעבר המסלול כשהוא ככל הנראה לבדו .חמש
שעות לאחר מכן התרחשה רעידת האדמה ,ומאז הוא
נעדר  -עד למציאת גופתו.
"כשקיבלתי מחבריי למשלחת את הטלפון שאומר
'מצאנו' ,רעדתי כולי" ,סיפר ניתאי רייש ,מחברי
המשלחת" .המקום שבו נהרג אסרף מורכב מאוד.
אחרי שאותר ,ביקשו חברי המשלחת לחלצו בכל מחיר
ולא להשאירו במקום .צוות החילוץ החל לפעול .תחילה
הם חיכו שיבואו עם חבלים ,כי הוא היה על מדף סלע
על קו מצוק" ,מספר רייש" .כשהם הבינו שאף אחד
לא יבוא עם חבלים הם החליטו לרדת לשם לבד ,תוך
סיכון חיים ממשי .הם הכניסו אותו לתוך שקית גופה
של זק"א וסחבו אותו בהליכה קשה מאד בחושך לאורך
קילומטרים עד שהגיעו לכפר שנוטש מיושביו"
על פי הערכה אסף נהרג כבר ביום הראשון של המפולת.
מתחקור האירוע הוא היה ככל הנראה בנקודה מסוימת
בזמן המפולת הכי קשה במסלול .ככל הנראה הוא
נהרג באותה מפולת שהתרחשה ביום הרעידה.
אלי ביר ,מייסד יו"ר ישראלייף אמר עם היוודע על
מציאת גופתו של אסרף כי" :אנחנו עצובים מאוד
שמשימתנו הסתיימה באופן הזה .בכל ימי החיפוש
אחר אור היתה לנו התקווה שנמצא אותו בחיים ונחזיר
אותו אל חיק משפחתו .לצערנו למרות המאמצים
מצאנו את אור כשהוא אינו בין החיים .אנו מתנחמים
בכך שבזכות פעילות מתנדבינו אור יגיע למנוחות
בקבר ישראל".
יהודה משי זהב ,יו"ר ארגון זק"א" :רק מי שעמד ליד
האבא בעת שחברי המשלחת בשרו לו את הבשורה
המרה על מציאת גופת בנו אור ז"ל ,וראה את החיבוקים,
הכאב והבכי ,ידע להעריך את המאמץ העילאי של חברי
המשלחת ,שבמסירות נפש של ממש בתנאים קשים
ביותר סיכנו את חייהם ,כדי להביא את הבשורה ,להתיר
את הספיקות וייסורי הנפש של המשפחה ולהביא את
בנם מקצה העולם לקבר ישראל בארץ ישראל.
"חלק מהמתנדבים חברי המשלחת ,חזרו רק לפני
שבועיים בערבו של חג הפסח ,מהמסע הקשה בהרי
האלפים במאמץ עילאי למצוא ממצאים של גופתו של
אייל באום שנהרג בהתרסקות מטוס לופטהנזה בדרום
צרפת ,גם שם בתנאים ובמזג אוויר קשה עד למאד.
ארגון זק"א שחרט על דגלו את 'כבוד המת' מממש
במוחש את המושג של 'ישראל ערבין זה לזה' ,ולא חוסך
בכך שום מאמץ מהרי האלפים ועד הרי ההימליה".
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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
כהפקת לקחים והניסיון משנים
עברו ,נערכו בארגון 'זק"א' לפעולות
מגוונות לקראת אירועי ל"ג בעומר.
במתחם הרשב"י הוקמו מס' נקודות
לאיתור נעדרים ,עשרות רבות של
מתנדבים פעלו במשמרות בעזרת
המוקד המרכזי 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.
בת"תים ובמוסדות החינוך כמו גם
לאורך צירי העלייה חולקו ע"י צוותי
מתנדבי זק"א כ' 35,000-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 כמו גם במוקד זק"א ,שלושים
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אלף בקבוקי מים קרים שנתרמו בחסות אופטיקה
הלפרין ,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.
בנוסף לחלוקת בקבוקי המים ,העמידו ארגון זק"א
נגרר עם מיכל מים ענק הכולל  12ברזיות לשתיה ,בכל
זמן נתון יכלו העולים לציון לשתות מים קרים .הנגרר
ישמש את הארגון לחלוקת מים באירועי ענק עם המוני
משתתפים.

סה"כ טיפלו מתנדבי מוקד זק"א השנה ב 416-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.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :חסדי השם השנה
הייתה ירידה בכמות המקרים של ילדים שאבדו ,נתנו
דגש על הצד של המניעה בחלוקת תגי הזיהוי ובכך
הצלחנו למנוע מקרים מסוג זה ,כהפקת לקחים
שעשינו מהשנה שעברה התארגנו 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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צוות החילוץ של זק"א
בצרפת" :פעלנו בשטח
לאתר זיהוי של אייל באום"
צוות החילוץ של זק"א לאסון התרסקות המטוס הגרמני בהרי
האלפים בצרפת ,ממשיך בעבודה מאומצת כדי לאתר שרידים
וממצאים של האזרח הישראלי אייל באום.
כחודש לאחר התרסקות המטוס והחיפושים אחרי גופות  150ההרוגים
בעיצומם .עד כה אותרו מאות חלקי גופות וממצאים אחרים .סמוך לזירת
האסון הוקם האנגר ענק ,אליו מועברים הממצאים שנאספים בשטח.
וצוותים של המחלקה לזיהוי פלילי של משטרת צרפת מבצעים בדיקות
והתאמות באמצעות  DNAכשהם נעזרים בטכנולוגיה מתקדמת .בני
משפחותיהם של הקרבנות העבירו למשטרת צרפת פריטים השייכים
להם על מנת שיוכלו לחלץ מהם דגימות  ,DNAאשר יסייעו להם בזיהוי
הגופות .פרנסואה דאוס ,ראש צוות הזיהוי הפלילי מטעם צרפת ,אמר:
"הזיהוי ייקח זמן רב כי יש כמות עצומה של בדיקות שצריך לערוך".
אחרי קבלת תדרוכים ופעולות להכרת השטח החלו צוות המחלצים של
זק"א בעבודת הקודש .הצוות מקבל את כל הגיבוי והסיוע של הכוחות
במקום ומוערך מאד בשל הניסיון והידע הרב שהוא צבר בעשרות אירועי
אסון בארץ ובחו"ל .מפקד המשלחת של זק"א מתי גולדשטיין אף
משתתף מדי בוקר בישיבות הערכת מצב של הפיקוד על האסון .עד כה
הוצאו מאות חלקי גופות מבין ההריסות של מטוס הג'רמנווינגס" .לא
נמצאה גופה אחת שלמה" ,אמר קולונל פטריק טורון מהמפקדים על
כוחות החילוץ.
צוות זק"א התמקד בעיקר באיתורו של האזרחי הישראלי אייל באום
שהיה בין נוסעי המטוס .בידי כל אחד ממתנדבי זק"א היה דף ובו רשימת
של פרטי הלבוש ,מזוודות ,תיקים וציוד של אייל .והם עוברו ביסודיות

ובשיטת 'המסרק' לפי מיפוי מסודר על כל תא ותא של השטח ההררי
הקשה.
ראש אגף המבצעים של זק"א ,חיים וינגרטן ,הנמנה אף הוא בין צוות
המחלצים של זק"א ,סיפר" :מדובר בזירה קשה מאד ,שטח הררי ,בגובה
של כ 2,000-מטר ,קור מקפיא ,רוחות סוערות ,ומדי פעם אף שלגים,
רדיוס הפיזור של המטוס הינו כשלשה ק"מ ,הגישה למקום ההתרסקות
הוא אך ורק במסוק או רכב מיוחד .אבל אנחנו נעשה הכל כדי להצליח
לאתר ,לזהות ולהביא את אייל לקבר ישראל .בתחושה של שליחות,
ובאמונה במלאכת הקודש נהפוך כל אבן ואבן ,נאסוף כל פריט ופריט,
כמה שיותר חלקים ,ממצאים ופריטים שנדאג להעביר לאנגר בו מתבצע
מלאכת הזיהוי ,כך יש יותר ויותר סיכוי לזאת את אייל".
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בעקבות אסון השריפה
בברוקלין :מבצע זק"א
לבדיקת פלטות השבת
שבוע אחרי אסון השריפה של משפחת ששון ,ביזמת זק"א אנגליה,
מאות משפחות חרדיות בלונדון בדקו את פלטות השבת שברשותם.
"נחשפנו לדברים שהיו עלולים להיגמר באסון ,כמו חוטים גלויים,
ופלסטיק שנמס מחום".
שבוע אחרי השריפה שפרצה בבית משפחת ששון בניו-יורק ,יזמה
זק"א אנגליה מבצע בו התבקשו אנשי הקהילה להביא את פלטת
השבת מביתם לבדיקת תקינות .מאות רבות ממשפחות היהודיות
בלונדון הגיעו לאולם בו עברו חשמלאים מומחים שנשכרו על ידי
זק"א ובדקו את הפלטות שברשותם ,זאת במטרה למנוע שריפה
כמו זו שפרצה בבית המשפחה בברוקלין ,בעקבות קצר שהתגלה
בפלטת השבת .השריפה גבתה את חייהם של שבעת הילדים –
יעקב ,שרה ,משה ,יהושע ,רבקה ,דוד ואליאן ז"ל.
בתוך שלושה ימים ,נענו כ 1000-משפחות למבצע של זק"א ובאו
לבדוק את הפלטות שברשותן ולמעלה מ 270-פלטות נפסלו,
בעיקר בשל תקלות שהיו עלולות לגרום לקצר חשמלי.
דוד רוז ,מנהל זק"א אנגליה ,סיפר כי בהתחלה הביעו בארגון חשש
משיתוף פעולה של התושבים עם היוזמה" :תהינו אם אנשים יבואו
לבדוק את הפלטות שלהם" ,הוא אומר" ,הופתענו כבר ביום הראשון
כשהגיעו יותר מ 700-משפחות" .הרעיון לדבריו היה כדי למנוע את
האסון הבא" :נחשפנו לדברים שהיו עלולים להיגמר באסון .חוטים
גלויים ,פלסטיק שנמס מחום ,אלו דברים שהיו עלולים לגרום
לשריפה או קצר חשמלי".
רוז אומר שאנשים שבדקו את הפלטות ,עשו זאת בעיקר בשל האסון
שאירע בברוקלין" :השימוש שעושים בפלטה ,כשמשאירים אותה
דלוקה למשך  24שעות ,או במיוחד בחו"ל כשיש לפעמים שלושה
ימי חג ושבת רצופים ,זה דורש אחראיות מירבית .אם הצלחנו למנוע
שריפה אחת או קצר חשמלי בבית מסוים ,הועילו זק"א ביוזמתם".
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מפקד זק"א באר שבע
הרב משה דיקשטיין
הועלה לדרגת
רב סרן בצה"ל
בטכס צנוע שהתקיים ביום ב' בפקוד העורף ,הועלה
מפקד זק"א באר שבע הרב משה דיקשטיין ,לדרגת רב-
סרן כרב צבאי במילואים בפיקוד העורף.
הרב דיקשטיין הוא שליח הרבי מחב"ד זצ"ל בבאר שבע,
הוא בן  ,60יש לו  11ילדים ועשרות נכדים – וגם בגילו
המכובד ,ממשיך הרב דיקשטיין לבצע שירות מילואים.
הרב דיקשטיין משמש כמפקד זק"א באר שבע ,במסירות
נפש שאין דוגמתה הוא פועל יחד עם מתנדביו למען
'כבוד המת' .ידוע בבאר שבע כ'מר חסד' שכל כולו מסור
לסייע לזולת ,קיבל מספר פעמים תעודות הוקרה על
פועלו למען תושבי העיר ,ובי"ט כסלו השנה זכה באות
'מגן ראש העיר' באר שבע לשנת .2014
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

אם בחוקותי תלכו
אם בחוקותיי תלכו קשה מה המשמעות "תלכו"? ואפשר לומר שידוע
ההפרש בין אדם לבהמה ,האדם לא נולד שלם ,כשנולד לא ידע לאכול,
ולא לדבר ,ולא להתהלך ,ולאט לאט מתפתח עד שמגיע לשלמותו,
מה שאין כן הבהמה ,שור בן יומו קרוי שור ללמד אותנו כי הבהמה לא
נולדה להשתלמות ,איך שהיא ביום לידתה כך נשארת עד יום מותה,
ואין לה השתלמות עצמית ,מה שאין כן האדם נולד להגיע לשלמות,
וכל יום ויום הולך ומוסיף ,לכן ביארו המפרשים שהבהמה עיניה למטה,
היות שאין לה כל השתלמות עליונה ורוחנית ,וכל שאיפתה רק למטה
לאכול ולאכול ,לכן עיניה למטה בארץ כי משם היא ניזונת ,מה שאין כן
האדם עיניו למעלה והולך בקומה זקופה ,ומסתכל בעליונים שמימיים
ולא ארציים .וזהו "אם בחוקותיי תלכו" כלומר ,האדם נוצר ללכת ולא
לעמוד במצב אחד ,כי אם להוסיף ולהתקדם ,ישנם בני אד הולכים
ומתקדמים ,אבל רק בעניינים גשמיים בענייני עולם הזה והם דומים
לבהמה ,מה שאין כן האדם השלם ,הולך ומתקדם בעניינים רוחניים,
כי עיקר יצירתו היא להתקדם ברוחניות .כדכתיב "אם בחוקותיי
תלכו" ,כלומר ,כל אדם צריך ללכת ולא לעמוד ,ובאיזה עניינים ללכת
ולהתקדם בעניינים רוחניים ,וזה אומרו "אם בחוקותיי תלכו .ועל פי זה
נראה בס"ד לבאר מאמר רבותינו בסוף מסכת נדה ומסכת מגילה תנא
דבי אליהו ,כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא,
שנאמר "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות .וצריך להבין
אם כן למה כתב הנביא "הליכות" יכתוב הלכות? אלא בא ללמדנו,
שלא מספיק לקיים הלכות אלא צריך גם "הליכות" כלומר ,שתמיד

יהיה במצב של הליכה ,ולא יעמוד במקום אחד ,ועוד נראה לי לבאר
שבא ללמדנו כי גם על ההליכה מקבלים שכר ,על דרך שביאר מורי
רבינו עזרא עטייה ע"ה על הפסוק (איוב ל"ד י"א) "כי פועל אדם ישלם
לו ,וכאורח איש ימציאנו" ,כלומר ,לעתיד לבוא ישלמו על הפעולות
הטובות שעשה כל אחד ,ולבסוף יתנו לו גם אל "אורח איש" ,כלומר
על ההליכות שהלך אדם בעשותו את המצות ולזה אמר "וכאורח איש
ימציאנו כך מובא בספר קול יהודה אנו רואים אנשים המשקיעים את
כל מרצם וכוחם בפרנסה וכמעט לא נותר להם זמן לעצמם .אם כן ,מה
היתרון של האדם על הבהמה? ההיפך הוא הנכון .לכאורה ,הבהמה חיה
חיים נוחים ביותר ללא טרדות מיותרות .מבאר זאת באופן נפלא בספר
לדעת חכמה ומוסר" אכן היתרון שיש לו לאדם על בעלי החיים הוא
שלאדם יש תכלית אמיתית ואם יעסוק בתורה יהיה מכובד על הבריות,
כיוון ששאר כל הבריות כאין וכאפס לעומתו מבלי תכלית אמיתית ,זהו
מה שלימדונו חז"ל "כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות",
דהיינו ,יותר מכל הבריות שבעולם .והמחלל את התורה גופו מחולל
מכולם ,שהרי הם בריאים וחזקים יותר ממנו .כן אם לא זכה אומרים לו
"יתוש קדמך!" במעלות הבריאה ,ואם זכה הוא קודם לכל אלו שנבראו
לשמשו והוא מכובד עליהם .אכן ,לצערנו ,יש כאלה שרואים את הכסף
והזהב כתכלית בחיים וכל מאוויהם וחייהם הם להגיע לתכלית זו ולצבור
עוד ועוד ממון ולעולם לא יהיו שבעים .כל זה נובע מכך שאינם מבינים
את מהות החיים ואת היעוד שלשמו נשלחו .אנשים מסוג זה ניתן לומר
להם "יתוש קדמך!"

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

הפסקת אבלות מחמת חג השבועות
 8דינים שכיחים לערב שבועות שחל בשבת
הדינים השונים מתחלקים לשלוש אפשרויות עיקריות:
אפשרות ראשונה:
מי שמת לו מת ונקבר בין התאריכים יום ראשון ז' באייר עד יום
שישי כ"ו באייר במקרים אלו חג השבועות יחול בתוך ימי השלושים
של האבלות וחג השבועות מבטל את דיני השלושים כמפורט להלן:
א .אם חג השבועות חל בתוך ימי השלושים של האבלות מותר
לו בשנה זו ,שערב שבועות חל בשבת להתרחץ וללבוש בגדים
מכובסים ביום שישי ד' בסיוון אחר חצות היום.
ב .אם הוא אבל על שאר קרובים ,חוץ מאביו ואמו ,מותר לו להסתפר
ביום שישי ד' בסיוון לאחר חצות היום {שו"ע אור"ח תקמ"ח ס"ח,
באור הלכה ד"ה שמותר וכו'}.
ג .מי שהוא אבל על אביו או אמו אין החג מתיר לו להסתפר למרות
שהחג מבטל את דיני השלושים {יור"ד שצ"ט ס"ד ,אור"ח תקמ"ח
ס"ט ,שערי תשובה ס"ק וק}.
ד .לגבי זכות קדימה באמירת קדיש ,לא מבטל חג השבועות את
הדין השלושים ויש לו לאבל זכות באמירת קדיש במשך שלושים
יום מלאים מיום הקבורה {תקמ"ח ,משנה ברורה ס"ק נ"ב}.
ה .נוהגים לעלות לקבר בסיום ימי השלושים ,אם חג השבועות בטל
את דין

השלושים יש אומרים שיעלה לקבר באיסרו חג {גשר החיים} .ויש
אומרים שיעלה לקבר בתום השלושים יום מלאים מיום הקבורה{פני
ברוך}.
אפשרות שניה:
מי שמת לו מת ונקבר ביום ראשון כ"ח באייר.
במקרה זה ימי השבעה נגמרים בשבת של ערב השבועות.
א .אסור לו להסתפר או ללבוש בגדים מכובסים ביום שישי ד' בסיוון
כיון שהוא
עדיין בתוך השבעה נגמרים בשבת של ערב שבועות.
ב .מותר לו להתרחץ בחמין ביום שישי ד' בסיוון אחר חצות {שם,
באור הלכה ד"ח
דהא וכו'}.
ג .דיני אבלות שבעה מסתיימים בשבת בבוקר .מצד המנהג ,דיני
האבלות הנוהגים
בשבת ,מסתיימים לאחר תפילת שחרית ולכן אסור לאבל לעלות
לתורה בשחרית
אלא רק במנחה { .יור"ד ת"ב ,טורי זהב סק"ה גשר החיים עמ'

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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המשלחת המשותפת באסון רעידת האדמה בנפאל

11

המשלחת המשותפת באסון רעידת האדמה בנפאל

12

פעילות זק"א במבצע מירון תשע" ה

13

תאונת דרכים ,הולך רגל נהרג מפגיעת רכבת בת גלים

תאונה קטלנית 2 ,הרוגים בצומת חצב

14

חיפושים אחר נעדר בכינרת

15

תאונה קטלנית כביש  66סמוך להתשבי רוכב אופנוע שנהר ג
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

רצח במרכז חיפה
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

שלמה שכטר

דנו מונקוטוביץ

צוות צפון לאירוסי הבן

צוות י-ם להולדת הנכד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

אשר אייזנבך  -צוות 410

שבתאי גליק.

לאירוסי הבן

צוות בית שמש להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

שלום פרץ

אפי פרידמן

צוות י-ם להיכנס בנו לעול המצוות

צוות נתניה להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ניצ"מ גדעון לנגמן

מכלה גוטווין

צוות י-ם להולדת הנכדה

רכז המח׳ המשפטית ,לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

שלומי גרוסברגר

ציון הרוש

צוות  410להולדת הנכדה

צוות צפון להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד זק״א מודיעין עילית
שמואל סגל להולדת הנכד

אליהו אלגרבלי
צוות לכיש ,להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

בנימין פורגס
נחל שורק .לרגל אירוסי הנכדה
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מסוף העולם עד זק"א ירושלים

אורחים מהקהילה בניגריה ביקרו במטה זק"א ירושלים
ותרמו אמבולנס למחוז ירושלים

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

ברכה מיוחדת
למשפחת הלפרין
החשובה בעלי
אופטיקה הלפרין
על תרומת בקבוקי
מים לחלוקה בהילולת
הרשב"י במירון

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