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זק"א השתתפו בתרגיל
הרב לאומי של צבא
ארה"ב באינדיאנה
זה השנה השניה שמתנדבי זק"א משתתפים בתרגיל הנחשב לתרגיל רב לאומי של
'המשמר הלאומי' של צבא ארה"ב ,אחד התרגילים הגדולים המתקיימים בארה"ב
פעם בשנתיים.
השנה דימה התרחיש אסון טבע של רעידת אדמה בעוצמה של  8.3בסולם ריכטר
שחצה את העיר בלומינגטון במדינת אינדיאנה שבארה"ב ,בדומה לרעידת האדמה
שאירעה בנפאל בחודש שעבר ,בה נהרגו ונפצעו אלפי אזרחים ,בנוסף לאלפים
שנשארו ללא קורת גג.
מטרת התרגיל היתה לתת דגש על שיתוף פעולה בינלאומי בין 'המשמר הלאומי'
של צבא ארה"ב לבין יחידות החילוץ של פיקוד העורף וארגון זק"א המוכר על ידי
האו"ם הארגון בינלאומי
לפני כחודש אף נכחו נציגים של צבא ארה"ב כאורחים בתרגיל המשותף של זק"א
שהתקיים במבנה ישיבת 'נהורא' במבוא חורון ,בו תורגל תרחיש אסון עם חמש
מאות חללים ובשילוב של מגוון היחידות של זק"א.
לאחר שבועות של הכנות ותיאומים עם צוות ניהול התרגיל של "המשמר הלאומי',
התקבלה משלחת מתנדבי זק"א בארוחת ערב רשמית בה השתתפו כל הכוחות
שהשתתפו בתרגיל .במהלך הערב הוצגו היכולות של 'היחידה הבינלאומית של
זק"א' .כמו גם של יתר היחידות המשתתפות.
למחרת הגיעה המשלחת למתקן האימונים המיוחד והגדול של 'המשמר הלאומי'
במדינת אינדיאנה כדי לעבוד וללמוד על מגוון הכלים והיכולות שיש לצבא
האמריקאי וכדי להתאמן בתרחישים הייחודיים של התרגיל .המתנדבים למדו
ותרגלו תרחישים של איתור וחילוץ מאתרי הרס ,רכבים מעוכים ,שריפות ואגמי
מים.
במשך כשבוע ימים תרגלו מתנדבי זק"א מגוון רב של תרחישים שונים במצבי אסון
המוניים .זק"א אף הקים במקום חפ"ק מיוחד ונקודת ריכוז חללים אליו הועברו
החללים בתרחיש של התרגיל.
מפקדי 'המשמר הלאומי' האמריקאי כמו גם הגורמים המתכללים של התרגיל
התרשמו מאד מהיכולות של משלחת זק"א ,מהרמה המקצועית הגדולה שהביא
לידי ביטוי את הניסיון הרב שצברו באירועי אסון ברחבי העולם .אף סוכם על המשך
שיתוף פעולה והוצאת צוותים שונים של ארגון זק"א לתרגולים משותפים במתקן
האימונים הגדול והמקצועי של צבא ארה"ב באינדיאנה.
בסיום התרגיל נערך ערב מסכם חגיגי של כלל הפעילות .מפקדי 'המשמר הלאומי'
של צבא ארה"ב העניקו 'אות הוקרה' לארגון זק"א כשהם מביעים הערכה רבה
ורצון להמשך שילוב ארגון זק"א בתרגילים של 'המשמר הלאומי' בתרחישי אסון
בעולם.
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית אמר" :המציאות שארגון זק"א הינו
חלק מתרגיל בסדר גודל כזה זו הכרה ביכולת המבצעית והמקצועית של הארגון.
ואין ספק שזה יעלה את הרמה המבצעית לאין ערוך".
יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב שהשתתף בתרגיל ,אמר" :הזמנת והשתתפות
ארגון זק"א בתרגיל הרב לאומי של צבא ארה"ב ,היא תעודת כבוד והערכה רבה
לארגון ומתנדביו ששמם יצא לתהילה ברחבי העולם".
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ערב הוקרה למפקדי
זק"א מרחב בנימין
ערב של הוקרה והעמקת שיתוף הפעולה התקיים ביום שני בין מפקדי תחנת בנימין לבין מפקדי זק"א מרחב בנימין.
מפקדי זק"א מהיישובים במרחב בנימין בפיקודו של אסף ברוכי מפקד זק"א בגזרה ,הוזמנו למפגש הוקרה עם מפקד התחנה סנ"צ דודו חיון,
וסגל התחנה .השתתפו גם יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב וראש אגף מבצעים בארגון חיים וינגרטן .מסביב לשולחן ערוך בטוב טעם דיבר מפקד
התחנה בשבחם של מתנדבי זק"א מרחב בנימין על פעלם במסירות נפש של ממש במאות האירועים בגזרה חמה זו" ,תמיד תמיד אתם ראשונים
להציל חיים או לחילופין לטפל בכבוד המת".
במפגש סוכם על העמקת שיתוף הפעולה ומינוף פעילות זק"א בגזרה ,כמו גם גיוס של מתנדבים נוספים .מפקדי זק"א העלו בעיות שונות
הנוצרים לפעמים בשטח ,כשמפקדי המשטרה מבטיחים על הורדת נהלים לתיאום ושיפור שיתוף הפעולה .כמו כן הוצגו המש"קים (מפקדי
שוטרי קהילה) החדשים בתחנה ,שיעבדו מול מפקדי זק"א בגזרה.
בסיום הערב העניק מפקד התחנה תעודות הוקרה לוותיק המתנדבים במרחב בנימין ישראל ברוכי ולמפקד החדש של זק"א מחוז ש"י שמוליק
סגל ואיחל לו הצלחה מרובה ושיתוף פעולה מלא מטעם משטרת ישראל.

כל צמא לכו למים

רבבות המשתתפים בהלוויית האדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצוק"ל
השבוע ,נחשפו למתקני מים מיוחדים בצבע כתום אותם העמיד
ארגון זק"א לאורך מסע ההלוויה .מדובר בנגרר עם מיכל של אלף
ליטר מים הכולל  12ברזיות לשתייה .לפני מספר חודשים בהילולת
הרשב"י במירון השיקו בארגון זק"א את נגרר המים הראשון ,רבבות
העולים מירונה הרוו את עצמם במים הקרים שבנגרר זק"א .לאור
ההצלחה הוחלט בזק"א לרכוש עוד נגררים נוספים ולהתקין עליהם
את מכלי המים המיוחדים לשתייה לשימוש באירועים המוניים.
המיכל שמוצב על נגרר נותן את האפשרות לזמינות להגיע לאירועים
גדולים בכל זמן נתון ,בהם יש צורך לתת מענה של מים קרים לציבור.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"
כי מי שאינו מדבר דברים בטלים אלא כל היוצא מפיו מקיים ,גם
הקדוש ברוך הוא יעשה דבריו ,כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא
מקיים (פניני התורה).מעשה נורא על רבי יצחק הלוי מברדטשוב
זכרונו לברכה שמנהגו היה למול רק בבוקר תכף אחרי תפילת
שחרית ,והנה פעם ביתו הביאה ילד וביום המילה כרגיל באו כל
החסידים בבוקר והוא גמר תפילתו ונכנס בביתו בתו ,אמר להם
תחכו לי ,הוא נכנס לחדר מיוחד וסגר עליו מבפנים ונשאר שם
ארבע שעות רצופות ,וכל אחד ואחד כמעט משתגע באין סבלנות
לא יודע מתי יצא? אם ללכת הביתה או להישאר שם? כמובן
גם אבי הבן גם היולדת מצטערים מאוד מלראות שהקהל הולך
ומתפזר ולא נשאר שם כי אם מנין מצומצם ,ואחר זמן זה יצא
בשמחה גדולה מל את הילד ותכף קרא שמו יהודה לייב ,אבי הבן
שזה חתנו ,אותו הרגע היה מצטער כי רצה לקרוא לילד שם אחר
אבל שתק .ואחרי המילה סדרו סעודת מצווה ,ובאמצע הסעודה
שאל חתנו שני שאלות ,שאלה ראשונה למה איחר כל כך ארבע
שעות ולא מל תכף כרגיל? שאלה שניה למה קרא אותו יהודה
לייב כי רציתי לקרוא לו שם אחר אמר להם לכל המסובים שמחה
גדולה יש לי היום וכדאי לספר לכם ,כשבאתי לכאן בדרך ראיתי
ענן שחור ורעש גדול בפנים הענין ,רצתי תכף בתוך החדר הזה
לשמוע ולראות מה קרה? שמעתי אחרי הפרגוד שנפטר צדיק
יסוד עולם ושמו רבי יהודה לייב מעיר אפטא אותו הרגע יצאו כתות
צדיקים מגן עדן בתופים ובמחולות לקבל את האורח הנכבד וידעו
צדיקים כאלה דרכם לגן עדן צריכים לעבור דרך גיהנם כשהגיע

לאותו המקום ופתאום עזב את כל הגדולה ואת כל הכבוד וקפץ
בתוך גיהנם ,אמרו לו רבנו מה קרה כאן? אמר להם כעת אני
נמצא בעולם האמת אני מעיד על עצמי שקיימתי לא יחל דברו
ככל היוצא מפיו יעשה גם קימתי מצוות פדיון שבועיים זה למדתי
מהקדוש ברוך הוא שהוא פדה שישים רבוא נפשות מישראל
ממצרים ואמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם
מלא ועוד הבטיח לנו כל המקיים היוצא מפיו וגם הצדיק גוזר
והקדוש ברוך הוא מקיים ,לכן אינני זז מכאן עד שאני עושה פדיון
שבויים מגיהנם הלכו הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא ,אמרו לו
מה לעשות עם רבי יהודה לייב ,שנכנס בגיהנם ולא רוצה לצאת
בידים ריקניות ,אמר הקדוש ברוך הוא שיפתחו הפנקס של פדיון
שבויים לראות כמה נפשות הציל בחיים שלו? ומצאו מאתיים
ועשרים ,אז נתן לו רשות שיקח מספר כזה ,מה עשה רבי יהודה
לייב ,ירד במדור השביעי ששם היו אותם הנשמות שיורדים ואינם
עולים והיו כמה שנים נדונים שם ,הוציא משם כפלים מזה ,ובכל
מדור שהיה עולה היה מוציא גם משם ,אמר לו הממונה מה אתה
עושה? כבר לקחת יותר מכפלים ,אמר לו זה מתנה והכניסם לגן
עדן ,כשראיתי כוחו של צדיק קראתי את נכדי על שמו רבי יהודה
לייב שיזכה לעשות חיים וחיל ,אז שמחו כולם.ומצאנו למדים לא
יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה אז זוכה לכמה מעלות ראשית כל
תפילותיו נשמעים ,ויש בכוחו לבטל גזרות רעות ,וגם אחר אריכות
ימים יש בכוחו להוציא נשמות מגיהנם ולהציל מצרות את החיים
והמתים

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

דיני אנינות כאשר יש עיכוב בקבורה
בכמה וכמה מקרים שאירעו לאחרונה נוצר מצב שאדם נפטר,
אולם ,אי אפשר להביאו לקבורה כיון שהשלטונות ,מסיבות
השמורות עמהם ,דורשים את נתיחת המת רח"ל .מנגד ,מתנדבי
זק"א עושים כל אשר ביכולתם להביא את המת בשלמותו לקבר
ישראל .כתוצאה מכך קבורת המת מתעכבת לעיתים יום לעיתים
אף יותר .האם במשך זמן זה חלים דיני אנינות על קרובי המת.
בדין זה מצינו מחלוקת הפוסקים:
כתב המגן אברהם (סימן תקמ"ח ס"ק ח')" :ומיהו נראה לי דאם
אי אפשר לקוברו מחמת איד העכו"ם או מחמת אונס אחר לא
חל עליו דין אנינות דדמי למי שהוא בתפיסה כמו שכתב ביורה
דעה סימן שמ"ח" .לדעתו ,אם אין אפשרות לקבור בו ביום,
באותו יום אין אנינות.
אולם בשו"ת נודע ביהודה (מהדורה תנינא  -יו"ד סימן רי"א)
נשאל בענין זה " :והנה נשאלתי גם מהגאון בעל אור חדש
באשר שניתן הדת שלא לקברו עד עבור מ"ח שעות למאי יחול
אנינות ביום ראשון כיון שאי אפשר לקוברו בו ביום".
והשיב" :בנדון שלפנינו שודאי יקברוהו למחר מחויבים המה

גם היום להתעסק בכבודו בהכנת ארון
ותכריכין ולשכור ספדנים ,אם בר הכי
הוא ,ולהמציא אנשים שילווהו לפי כבודו" .לדעתו ,יש אנינות גם
אם אין קבורה באותו היום כיון שבני משפחה טרודים לקראת
הקבורה שתתקיים למחר.
בשו"ת יהודה יעלה (חלק א'  -יו"ד סימן ש"ע) כתב" :מה יעשה
האונן לפי הפקודה שלא לקבור עד אחר שני ימים בתפלות
וברכות ,הנה כבר העליתי ארוכה בתשובה ומסקנתי בזה להניח
תפילין  -אונן הוא כל משך הזמן קאי באיסורם מלהניחם .אבל
ק"ש ותפילה וכל המצות וברכות שפטרו חז"ל את האונן קי"ל
כהמג"א סי' תקמ"ח סק"ח דאם אי אפשר לקוברו מחמת איזו
אונס לא חל אנינות ולא פטרום"
הלכה למעשה :הכריע בגשר החיים כי תלוי במצב  -אם אכן
טרודים בני המשפחה ועסוקים ,חלים עליהם דיני אנינות .אולם
אם אין שום טרדא "אין שום כבוד למת אם יושבים ומבטלים
מצוות בשבילו על לא דבר".

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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תאונה קטלנית ,הולכת רגל נהרגה
בצומת בית דגן

תאונה קטלנית ,נהג משאית איבד
שליטה ונהרג בצומת אלמגור
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ
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רצח בחדרה ,רחוב הלל יפה אדם שנורה ונהר ג
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

נפילה גובה במנהרות הכרמל
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

אישה נהגה בנפילת נברשת תאורה באולם שמחות ביבנה
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ
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ערב גיבוש לצוות חדרה

7

מפגש הוקרה למתנדבי זק"א ש"י
צילום  :מיכאל יעקובוביץ

תלמיד ישיבה טבע למוות במאגר המים בבית זית
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זק"א השתתפו בתרגיל הרב לאומי של צבא ארצות הברית
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זק"א השתתפו בתרגיל הרב לאומי של צבא ארצות הברית
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תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נהרג ליד שוהם

תאונה קטלנית בין אוטובוס לרוכב אופנוע בנווה יעקב
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

יוסי רפאלי

אשר אוסטר

צוות ירושלים להיכנס בנו בעול המצוות

צוות צפון לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

חיים יורוביץ

יחזקאל גבאי

צוות י-ם .לאירוסי הנכדה

צוות צפון להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

חיים גלינסקי

ניר צוברי

צוות שפלה להיכנס בנו בעול המצוות

צוות צפון להולדת הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

דוד ויסנשטרן

אריה פולק

צוות ירושלים לאירוסי הנכדה

צוות צפון להולדת הנכד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

יצחק רוט

חיים בוקצ'ין

צוות ירושלים לאירוסי הבת

צוות י-ם להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

הרב שמחה שטטנר

נפתלי דויד

מחוז דרום מרחב נגב לרגל הולדת הנכדה

נתניה ,לאירוסי הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למתנדב

שי לוי
צוות צפון להולדת הבת
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רצים למען זק"א

קבוצת של ידידי ארגון זק"א באנגליה השתתפו במירוץ הלאומי ורצו למען
פעילות הארגון

צרור ברכות ואיחולים

יו"ל ע"י

זק"א

לרב אנשיל פרידמן

איתור חילוץ והצלה

מפקד זק"א צפון

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

לרגל הולדת הנכד בשעטו"מ
יהי רצון שתזכו לרוות הרבה נחת
מתוך בריאות אושר ועושר,

יפו  234ת.ד36060 .
ירושלים 34386
טל02-5015120 :
פקס02-5015121 :
www.zaka.org.il
moti@zaka.org.il

מאחלים
הנהלת הארגון ,ועד הרבנים
מפקדים ומתנדבים

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