בטאון מתנדבי זק"א | גיליון  | 26.11.2015 | 228י"ט כסלו תשע"ו

צילום :קובי חריטן

הושק אמבולנס
זק"א במרחב שרון
עמוד 2

עד קצה העולם
למען כבוד המת
עמוד 4

נבחרנו שוב
לארגון האהוד
במדינת ישראל

תרגיל חירום של
זק"א בקהילה
היהודית בבלגיה

עמוד 5

עמוד 6

צילום :קובי חריטן

הושק אמבולנס זק"א
חדש לטובת תושבי
פתח תקווה

בטקס מרשים ומרגש הושק ביום ג' ) (17.11אמבולנס זק"א חדש לטובת תושבי העיר פתח תקווה .תרומת 'מבטח
שמיר' בבעלות איש החסד והמעש מר מאיר שמיר.
בטקס השתתפו :ראש העיר מר איציק ברוורמן ,מ"מ מפכ"ל המשטרה ניצב בנצי סאו ,ח"כ נאווה בוקר יו"ר ועדת
המשנה לשירותי הצלה ,התורמים מאיר ועדינה שמיר ,ממ"ר שרון תנ"צ יעקב שבתאי ,רב משטרת ישראל הרב
משה גפני ,ק' מתנדבים למגזר החרדי במשטרת ישראל רפ"ק גרשון וינגורט ,יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב ,חברי
מועצת העיר פ"ת ,אח"מים ,מפקדי ומתנדבי זק"א.
האמבולנס נבנה בצורה ייחודית שיתן מענה למצבי תרחיש שונים :הן להגיש סיוע מציל חיים ,הן בטיפול בכבוד
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המת וגם כרכב חפ"ק במבצעים של איתור נעדרים.
בבניית האמבולנס והאבזור הושקעו שנות ניסיון
ופעילות שטח של זק"א אשר הכתיבו את הצרכים
והציודים הכלולים בו .על מלאכת האפיון עד לפרטים
הקטנים פיקד ישראל גודלבסקי מפקד זק"א שרון
אשר לא חסך מזמנו ומנסיונו הרב עד להבאת המוצר
המוגמר.
בדברי ברכתו בטקס ביקש מ"מ מפכ"ל המשטרה ניצב
בנצי סאו להודות ולהצדיע לארגון זק"א ולמתנדביו על
תרומתם הייחודית בתעצומות נפש עילאית למען עם
ישראל בכבוד המת ,ובדגש על הצלת חיי אדם ואיתור
נעדרים.
ח"כ נאווה בוקר ריגשה את ציבור המשתתפים כאשר
סיפרה על עבודת הקודש של זק"א באסון הכרמל
בו נהרג בעלה תנ"צ ליאור בוקר ז"ל' .אנו עומדים
ומשתאים כל פעם מחדש לראות את מתנדבי זק"א
מתעסקים בעבודת קודש בנורא מכל'.
מר מאיר שמיר התורם בחר לציין את הסיבה בגללה
תרמה החברה את האמבולנס לזק"א וזאת לאור
העובדה שמתנדבי זק"א מסמלים את ההשתתפות
בנטל של הציבור החרדי ויש לעודדם על כך באמצעות
סיוע וכלים לשיפור תרומתם לקהילה.
ראש העיר איציק ברוורמן ציין בדבריו כי הוא גאה בכל
פעם מחדש לברך ולהיות לעזר למתנדבי הארגון אשר
את פעולותיו הוא מכיר מקרוב בין היתר בשל היות סגנו
הרב אוריאל בוסו מתנדב וותיק בארגון זק"א.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב אמר' :נדירים הם טכסי
ההשקה בהם ציבור המשתתפים מייחלים שיהיה
מושבת ולא תהיה עבודה' .הודה בשם מתנדבי זק"א
לתורמים מר מאיר ועדינה שמיר על תרומת האמבולנס
ובעיקר על החברות האמיתית והעידוד לארגון זק"א.
ישראל גודלבסקי מפקד זק"א פתח תקווה ומרחב
שרון מציין בסיפוק את העובדה כי פתח תקווה זכתה
לקבל את האמבולנס המושקע ביותר בארגון ,המכיל
ציוד מקצועי רב שיאפשר סביבת עבודה מקצועית
למתנדבים.
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זק"א :עד קצה העולם
למען 'כבוד המת'
מסירות נפש של שליח חב"ד
זכויות מיוחדות כנראה עמדו לו ליהודי האלמוני בשם מייקל אוסברן ז'ל שזכה שנעשה
עבורו מבצע ומאמץ טראנס אטלנטי בכדי למנוע את שריפת גופתו ולזכות בהבאת
גופתו לקבר ישראל.
במוצ"ש הגיע פניה ליו"ר זק"א יהודה משי זהב על יהודי בשם מייקל אוסברן שהיה
מאושפז לצורך טיפולים בבית החולים בעיר דומגטי שבאי נגרוס ) (Negrosבדרום-
מערב הויזאיאס .אחד מ 7,107-האיים הסובבים את פיליפינים במזרח אסיה .היהודי
נפטר ועקב שלא היה מי שישלם את הוצאות האשפוז ,הועברה גופתו לאחסנה בחדר
המתים בכנסייה המקומית .ולפי הנוהל במקום באם בעוד כמה ימים לא יועבר תשלום
על האשפוז ,אמורה הכנסייה לשרוף את הגופה.
ארגון זק"א השקיע מאמצים לאתר קרובי משפחה של היהודי ,בשלב מסוים אמרו
שיש לו בת בלונדון ,אך לשווא.
באי נגרוס אין קהילה יהודית ולא בית חב"ד .אחרי מאמץ של חיפושים נמצא המושיע
בדמותו של הרב ניר דוננפלד שליח חב"ד באי סבו הנמצא במרחק של עשר שעות
נסיעה ושייט מהאי נגרוס.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב סיכם עם השליח הרב דוננפלד את דרכי הפעולה.
בדברי נועם הצליח הרב דוננפלד לשכנע את אנשי הכנסייה לעכב את שריפת הגופה ולשמר את הגופה לפי ההלכה היהודית ,מבלי
להוציא את הדם וביצוע חניטה .לעומת זאת סירבה הכנסייה לשחרר את הגופה בלי 'תעודת פטירה' מבית החולים ,שבלי תשלום עבור
האשפוז והטיפול ,הם סירבו להנפיק את תעודת הפטירה.
עקב כך החל יו"ר זק"א יהודה משי זהב באיתור וחיפוש של איש עסקים באזור שיואיל ברוב טובו וחסדו לשלם עבור הוצאות בית
החולים והוצאות הטסת הגופה לקבורה בבית הקברות היהודי במנילה שבפיניפילים .השליח הרב דוננפלד הצליח להשיג הסכמת
הקהילה היהודית במנילה לקבור אותו בבית הקברות היהודי ללא תשלום.
במקביל ,לבקשתו של יהודה משי זהב ,ובסיועו הפעיל של רבה של הונג קונג הרב מרדכי אבצון ראש וראשון לכל דבר שבקדושה .נענה
איש העסקים ,איש החסד ורב הפעלים המסור בכל לבו ונפשו למען עם ישראל מר רפי אהרוני מהונג קונג לממן באלפי דולרים את
כל ההוצאות :של בית החולים ,האחסנה בכנסייה ,חברה שתארוז ותכין את הגופה להטסה ,עלות הטסת הגופה למנילה.
השליח הרב דוננפלד יצא לדרך ,למסע מפרך של למעלה מעשר שעות נסיעה ברכב והפלגה במעבורת מהאי סבו עד לאי נגרוס,
כשלמעשה נהפכו למסע של יומיים.
מספר השליח הרב דוננפלד" :עברתי יומיים קשים מאוד ,כמעט ללא אוכל ושינה ,הנסיעה לאי נגרוס היתה אמורה לקחת קצת יותר
מ 10-שעות ,אוטובוס וכלי שייט .בפועל האוטובוס נתקע באמצע הדרך באמצע שום מקום ,לקח שעות עד שהגיע אוטובוס חילופי,
אי לכך פספסתי את המעבורת האחרונה ,באזור הנמל אין כלום באמצע הלילה ,כך שנאלצתי להמתין בנמל עד הבוקר".
אחרי התמקחות עם בית החולים הצליח בע"ה הרב דוננפלד להשיג הנחה בסכום המופרז שהם דרשו .ואחרי השגת כל האישורים
הנדרשים וההכנות הטכניות ,הוטסה למחרת גופת היהודי האלמוני מייקל אוסברן ז"ל לקבורה בבית הקברות היהודי במנילה
שבפיליפינים.
אשרי האנשים הממחישים בגופם ,בממונם ובזמנם את הערבות ההדדית של עם ישראל גם אם מדובר בקצה העולם.
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זק"א נבחר שוב לארגון
האהוד במדינת ישראל
אחרי צה"ל
לקראת כנס שדרות שייערך השבוע מתפרסם היום )ידיעות אחרונות  (22.11.15מדד האהדה של הציבור הישראלי לגופים
ולמגזרים לשנת  .2015כ 500-נשאלים בני  18ומעלה דירגו את מידת חיבתם על פי סולם של  .1-5המטרה :לבדוק את מידת
האהדה שהציבור רוחש למגזרים ,לבעלי תפקידים ולגופים שונים בארץ .הסקר נערך על ידי ד"ר אריה רותם.
על פי תוצאות הסקר ,הגופים האהודים ביותר בחברה הישראלית הם צה"ל עם ציון ממוצע של  93מתוך  ,100אחריו
נמצאים זק"א  ,91%מד"א  ,90%והכי פחות אהודים הם המפלגות ,חברות הסלולר והבנקים.
בתי החולים והמשטרה שיפרו השנה את מעמדם לעומת השנה שעברה ,ואילו מבקר המדינה ובג"צ נמצאים במגמת ירידה
עקבית מאז  .2013הפוליטיקאים נמצאים במקום האחרון והלא מכובד גם בדירוג בעלי התפקידים ,עם ציון נכשל של 8
נקודות מתוך  .100קצת מעליהם נמצאים עורכי הדין ,ובראש הרשימה בעלי התפקידים האהודים ביותר :רופאים ,86%
אנשי צבא  82%ומורים .77%
נשיא כנס שדרות ,עוזי דיין" :הישראלים מפגינים גם השנה אפס סובלנות לחוסר צדק המתבטא בחוסר שביעות רצון
מתפקודם של נבחרי הציבור ושל המוסדות הפיננסיים הגדולים ,ואילו אנשי הביטחון ,המשטרה וההצלה זוכים לאהדה
לאור תפקידם החשוב בעת הזו".
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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בדיון מקיף בכנסת על היערכות
ישראל לרעידת אדמה
יו"ר זק"א :יש להכשיר את האזרחים בקורסים מעשיים
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בראשות ח"כ הרב אורי מקלב
התכנסה ביום שלישי ) (24.11לדיון בהיערכות ישראל לרעידות אדמה.
בישיבה השתתפו יו"ר ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לטיפול
ברעידות אדמה ,נציגי משרדי הממשלה השונים ,רשויות מקומיות,
רשויות החירום והביטחון וחברי כנסת.
בפתח הישיבה ציין יו"ר הוועדה ,ח"כ מקלב ,כי הוועדה מתכנסת
לבחינת היערכות הגורמים הפועלים תחת ועדת ההיגוי להיערכות
מפני רעידות אדמה בנושאים של מוכנות מערכות החינוך ,הבריאות,
התשתיות ,תקשורת ,חירום והצלה ,חיזוק מבני מגורים ומבני ציבור.
"כגורם המפקח על פעילות הוועדה אנו מעוניינים לעקוב אחר
ההיערכות ,היעדים ,התרחישים ,התרגילים ומוכנות מערכות הביצוע",
הוסיף.
בהמשך פירט סגן ראש המל"ל ,זאב צוק-רם ,את היערכות כלל גורמי
החירום וההלה בישראל לרעידות אדמה המרוכזים תחת רשות החירום
הלאומי .יו"ר זק"א ,יהודה משי זהב ,ציין כי מאות ממתנדבי הארגון

עברו קורס מחלצים עם הגורמים המוסמכים ,אך ציין כי יש להכשיר
את האזרחים בקורסים מעשיים להתמודדות עם רעידות אדמה
– משום שזה מה שיציל חיי אדם" .אחרי רעידת האדמה בהאיטי,
לדוגמה ,האזרחים בעשרים וארבע שעות הראשונות חילצו למעלה
ממאה וחמישים אלף ניצולים ,בעוד שלמעלה מאלף משלחות חילוץ
מכל העולם חילצו רק כ 150-ניצולים ,משום שעד שכוחות ההצלה
מגיעים לוקח זמן ואילו התושבים נמצאים מהרגעים הראשונים",
הוסיף .כן ציין כי גם בנושא הקבורה אין מענה להתמודדות עם אסון
בקנה מידה גדול.
את הדיון סיכם יו"ר הוועדה ,ח"כ הרב אורי מקלב ,שאמר כי" :מחובת
ההשתדלות עלינו לוודא כי המערכות מוכנות להתמודדות עם תרחיש
של רעידת אדמה .נושא ההיערכות לרעידות אדמה הוא רחב וכולל
עשרות רבות של גורמים ,ועל כן ועדת המדע והטכנולוגיה תמשיך
לעקוב אחר ההיערכות של הגורמים השונים".

בעקבות המצב הביטחוני באירופה
נערך תרגיל חירום של זק"א בקהילה
היהודית בבלגיה
לאור הפיגועים הקשים שהיו בליל שבת בצרפת ולנוכח האיומים
ההולכים וגוברים של ארגון הטרור דאעש על מדינות אירופה,
התקיים אתמול בבלגיה אימון ותרגיל חירום של 'יחידת זק"א
בלגיה' בשיתוף פעולה עם הקהילה היהודית.
במהלך התרגיל רועננו נושאים של מיון וטיפול בנפגעים באירוע
רב נפגעים ,טיפול באירוע של כמה זירות בו זמנית ,כמו גם טיפול
בחללים ,הקמת תחנת ריכוז חללים ,מיון וזיהוי ראשוני .שיתוף
פעולה וחיבור עם כוחות חירום והצלה.
בסיומו של יום האימון בוצעו מגוון של תרגילי פתע במבנים שונים
בקהילה היהודית ,המדמים תרחישים שונים.
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א" :המתח
הרב באוויר אחרי הפיגועים בצרפת ולאור כך שבסיס היציאה של
הטרוריסטים היה בבלגיה ,מורגשת היטב ,ברחובות ובמקומות הומי
אדם יש נוכחות מוגברת של שוטרים וחיילים ,ולכן גם ההשתתפות
באימון ובתרגיל ושיתוף הפעולה של הקהילה היהודית היתה

רצינית מאד".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א" :לצערנו אנו עדים לטרור העולמי ההולך
ומתגבר ,כארגון בינלאומי אנחנו משקיעים משאבים רבים במוכנות
הקהילות ברחבי העולם על מנת לתת להם את הידע הנדרש בטיפול
בעתות חירום".
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ערב דיבוב למתנדבי זק"א
שחוו את גל הטרור
עקב רצף והצטברות של אירועים קשים בגל הפיגועים האחרון ,ראה
לנכון ארגון זק"א לערוך ערב דיבוב וגיבוש למתנדבי מחוז ירושלים
וגוש עציון ,מתנדבים שחוו את רוב הפיגועים האחרונים.
עשרות מתנדבים ממחוז ירושלים וגוש עציון התכנסו באולם מועצת
עיריית ירושלים לערב דיבוב והתפרקות ,כדי לדבר על הטראומות
הנפשיות הקשות שחוו באירועים האחרונים.
עשרות המתנדבים חולקו לשלש קבוצות באולמות נפרדים ,ובהנחיה
מקצועית של פסיכולוגים מ'הקואליציה הישראלית לטראומה' ,דובבו
את המתנדבים במטרה להקל על מצוקתם הנפשית.
במשך שעתיים פרקו המתנדבים מעל ליבם את החוויות הקשות
שעברו עליהם .כל מתנדב ומתנדב סיפר בתורו על האירועים הקשים
בהם הוא השתתף תיארו את זירות האירוע ,הקושי אל מול המראות
והמחזות הקשות והטראומות המלוות אותם ביום יום .ניכר היה
ההבדל בין המתנדבים הוותיקים שכבר חוו תקופות של פיגועים
קשים לעומת המתנדבים החדשים החווים זאת לראשונה.

לאחר שעתיים של דיבוב ,התכנסו שלש הקבוצות יחדיו לגיבוש חברים
בהתפרקות הנפש בשירי רגש ונשמה ביוזמת קמב"צ מחוז ירושלים
ר' מאיר אקער ובהנחיית המתנדב הוותיק שימי גרוסמן ,כשציבור
המשתתפים התכבדו בכיבוד עשיר ומגוון.
מ"מ ראש העיר ירושלים הרב יוסי דייטש ,כיבד את הערב בדברי ברכה
וחיזוק למתנדבים ,הודה בשם ראש העיר ותושבי ירושלים על העשייה
המבורכת של מתנדבי זק"א לטובת תושבי העיר בימי שגרה בכלל
ובימי החירום בפרט' .אתם החלוצים של עם ישראל ,גם אנחנו מנהיגי
העיר שואבים מכם כוחות נפש כשאנו רואים אתכם בעבודת הקודש
ובתעצומות הנפש המיוחדים שאתם מקרינים' אמר מ"מ ראש העיר.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א אמר' :מהערב הזה נצא בכוחות רעננים
ואנרגיות חדשות להמשך עשייה לטובת עם ישראל ,הן בעבודת הקודש
והן בעשיית קידוש השם ,שום דבר לא יעצור מבעד מתנדבי זק"א
לשרת את עם ישראל'.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם ,ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת
קבורת רחל עד היום
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם ,ויצב יעקב מצבה על
קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום המפרשים שואלים מדוע רחל לא
נקברה במערת המכפלה? אומר על כך המדרש סמוך למיתה קבורה .בבית
לחם נפטרה ,שם נקברה.
טעם נוסף אומר המדרש בהמשך מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך
אפרת? אלא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם ,לפיכך קברה
שם ,כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים שנאמר "רחל מבכה על בניה" ע"כ.
ננסה לומר הסבר נוסף לפי מדרשי חז"ל יעקב אבינו קנה את חלקו של
עשו במערת המכפלה .ולפי ספר "מאור האפלה פ"ט על הכתוב "ויבז עשו
את הבכורה" שליש הירושה ארץ ישראל לקח יעקב שליש יוסף בירושה
המיטלטלין לקח עשו השליש השלישי שזהו חלק הבכורה מערת המכפלה,
ניתן לעשו בתור בכור ,ואת זה מכר עשו ליעקב תמורת נזיד עדשים ליעקב
היה שטר מכירה על מערת המכפלה ששייכת לו ולאחר שיעקב גנב את
הברכות עשו ערער גם על מכירת מערת המכפלה ,שנאמר "ויאמר הכי קרא
שמו יעקב ויעכבני זה פעמיים את בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכתי" ועשו
זומם להרוג את יעקב ויעקב בורח ללבן גם בפגשו עם שרו של עשו בפרשת
וישלח ,קיים הערעור על מכירת הבכורה ומערת המכפלה גם בקבורת יעקב,
אומרת הגמרא בסוטה )יג ע"א( כיון שהגיעו למערת המכפלה אתא עשו קא
מעכב ,אמר להן "קריית ארבע היא חברון" )בראשית ,חיי שרה כג ,ב( ואמר
רבי יצחק "קריית ארבע" ארבע זוגות היו אדם וחוה ,אברהם ושרה ,יצחק

ורבקה יעקב ולאה.
אומר עשו יעקב קבר בחלקו את לאה ומה שנשאר שלי הוא .אמרו לעשו
הרי יעקב קנה ממך את חלקך? ענה להם אמנם את חלק הבכורה מכרתי
אבל לא את החלק הפשוט אמרו לו גם זאת מכרת וזאת רשום בשטר
אשר נמצא כרגע במצרים שלחו את נפתלי ,שהיה קל כאילה ,להביא את
שטר המכר ממצרים בינתיים ההלוויה של יעקב אבינו מתעכבת הסבירו
לו הכל ,אמר יהא אבי אבא מוטל בביזיון? לקח מקל וערף ראשו של עשו
ונפל למרגלות יעקב אבינו ,ע"כ .לפי המעשה במסכת סוטה למרות שעשו
מודה על חלק ממכירת הבכורה ,אין הוא מודה על כולה .ועצם הקבורה
במערת המכפלה היתה נקודת חיכוך ומחלוקת בין יעקב לעשו .לכן יתכן,
שיעקב אבינו לאחר שיצא בשלום מהמפגש עם עשו אחיו לא רצה לעורר
את רוגזו בנושא מכירת הבכורה מערת המכפלה ,וכן כשמתה רחל בדרך,
העדיף לקבור אותה בדרך ולא במערת המכפלה ,ובכך מנע את המריבה
במיוחד פחד בנבואת אימו רבקה שאמרה "אשכול את שנכם ביום אחד"
ביום שיעקב ניקבר עשיו ניפטר ובכך נבואתה התקיימה .לפי ההסבר הנ"ל
נשאלת השאלה אם כן ,מדוע יעקב קבר שם את לאה ולא חשש מתגובתו
של עשו על כך? הרי לאה נפטרה לפני עשו? קשה לתרץ כי אין שום מקום
מפורש מתי לאה מתה ולפי תירוץ המאמר עשו נפטר לפני לאה לכן לא
חשש יעקב לקבור את לאה במערת המכפלה משום מחלוקת

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

שריפת גופות
על היחס השלילי של נביאי ישראל לשריפת גופות ,ניתן ללמוד
מדבריו הברורים של הנביא עמוס ,כשבראש פשעי מואב הוא מונה:
ׂ ְרפו ַע ְצמות ֶמ ֶל ְך ֱאדום" )עמוס ב ,א( .הרי לנו שאף שריפת
"על ָש
ַ
גופת מלך נוכרי ,מוגדרת על ידי הנביא כפשע.
ב .שריפת גופות בתלמוד
ממקורות רבים בתלמוד עולה בברור ,שבהמשך למסורת הנביאים
גם חכמי ישראל ראו באור שלילי ביותר את שריפת הגופות .שריפת
גופה נחשבה כביזוי כבוד המת ,וכעונש קשה לאדם .כך למשל,
מסופר בתלמוד על יהויקים מלך יהודה ,שהעונש על חטאיו הרבים
היה ,שלאחר מותו שרפו את גולגולתו .כמו כן ,את הגרועים שבאויבי
ישראל נהגו החכמים לכנות בכינוי הגנאי" :שחיק טמיא" ,היינו ,מי
שעצמותיו נשחקו והיו לאפר
התפיסה ששריפת הגופה גורמת ביזיון לנפטר השתרשה כה חזק
במסורת היהודית ובנוהג העממי ,עד כי חששו חכמי ההלכה שמא
יכבו יהודים דליקה שפרצה בשבת ,ובכך יחללו את השבת ,כאשר
הדליקה מאיימת לשרוף את גופותיהם של נפטרים .משום כך ,אף
שחכמים עצמם קבעו שאסור לטלטל גופה בשבת ,הם צמצמו את
האיסור וקבעו שאינו חל כאשר הטלטול נועד להציל את הגופה מן
השריפה ,וזאת ,כאמור ,מחשש שמא יכבו קרובי הנפטר את השריפה
)דבר הכרוך באיסור דאורייתא(
שהמצווה שישרפו את גופתו לאחר מותו,
ָ
בתלמוד הירושלמי נקבע
אין תוקף לצוואתו וקוברים אותו כנהוג וכמקובל .לשון אחר ,המבחן
בעניין זה אינו סובייקטיבי אלא אובייקטיבי .הוא אינו תלוי בדעתו
הסובייקטיבית של האדם ,אלא הוא חל על כל אדם באשר הוא אדם.

פוסקי ההלכה בכל הדורות ,ראו את
שריפת גופת המת כעוון חמור ,וזאת
מנימוקים שונים :ביטול מצוות הקבורה
וניוול המת; איסור "לא תלין נבלתו על העץ" )דברים כא ,כג( איסור
"בחוקותיהם לא תלכו" )ויקרא יח ,ג(
לתפיסה הלכתית זו היו השלכות חמורות ביותר ,ובפולמוס סביב
השאלה אם מותר לקבור את אפר הנשרפים בבית קברות יהודי ,רבו
האוסרים על המתירים
רבי דוד צבי הופמן ,מחשובי הפוסקים בגרמניה ,במאות הי"ט -הכ',
התייחס ישירות לשאלה העומדת ברקע לחוות דעת זו ,והיא  -האם
יש לאפשר תמיכה ציבורית לגופים העוסקים בשריפת גופות? אחר
שמאריך הרב הופמן להסביר את העמדה העקרונית של היהדות כלפי
שריפת הגופות ,הוא מדגיש ש""בבית הקרעמטאריום )=משרפה( לא
ישמש איש ממשועבדי הקהל ]=מעובדי הציבור[ שלא יסייעו לעוברי
עבירה ...והקהל לא יהא לו חלק באותו מעשה"
ד .מסקנות
מן הדברים המובאים לעיל ,עולות המסקנות החד-משמעיות הבאות:
א .היהדות מתנגדת נחרצות לשריפת גופות ,ואין למצוא בעניין זה
שום מחלוקת לא רק בין פוסקי ההלכה אלא אף לא בין מפרשי
המקרא.
ב .שריפת גופו של המת מוגדרת כניוול המת והיא פוגעת בכבוד
האדם .אשר על כן ,אין תוקף לצוואה שבה מבקש אדם שישרפו
את גופתו.
ג .ההלכה אוסרת תמיכה ציבורית בגופים העוסקים בשריפת גופות.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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ניסיון פיגוע דקירה סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

9

פיגוע דקירה בתחנת דלק דור אלון בכביש  ,443חייל נרצח הי"ד
צילום  :מיכאל יעקובוביץ

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

10

פיגוע דקירה בצומת גוש עציון בחורה יהודיה נרצחה הי"ד

מתנדבי זק"א
בחזית הטרור

שני פיגועי טרור בת"א ובגוש עציון  4יהודים נרצחו הי"ד

11

תאונה קטלנית ,סמוך לפקיעין בצפון  3הרוגים
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

תאונה קטלנית ,אוטובוס התהפך סמוך לכוכב השחר ,צעירה נהרגה

12

קורס מחלץ  06פיקוד העורף

מתנבי זק"א בלגיה ערכו תרגיל אר"ן

13

גבר נפל מגשר ארזים בכניסה לירושלים ונהרג

תאונה קטלנית בחיפה ,הולך רגל נהרג

14

תאונה קטלנית בנשר ,הולכת רגל נפגעה מרכב ונהרגה
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

תאונה קטלנית בנשר ,הולכת רגל נפגעה מרכב ונהרגה
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

15

ברכ˙ מז úטוב חמ ‰וúבבי˙

ברכ˙ מז úטוב חמ ‰וúבבי˙

úמ˙נ„ב ‰י˜ר

úמפ˜„ ז˜"‡ ˆפון

חיים ‡וטמז‚ין

‰רב ‡נ˘ úפרי„מן

‰úו‰ ˙„úבן י‡יר

‰úו‰ ˙„úנכ„‰

יזכו úרוו˙ ממנו ומכ‰ úי„úים רב נח˙
מ˙וך ברי‡ו˙ ‡ו˘ר וﬠו˘ר
˙úפ‡ר˙ ‰מ˘פח.‰

יזכו úרוו˙ ממנו ומכ‰ úנכ„ים רב נח˙
מ˙וך ברי‡ו˙ ‡ו˘ר וﬠו˘ר
˙úפ‡ר˙ ‰מ˘פח.‰

י‰ו„ ‰מ˘י ז‰ב

י‰ו„ ‰מ˘י ז‰ב

מפ˜„ יחי„ו˙ ‰מיוח„ו˙

יו"ר

‰נ‡‰ ˙ú‰ר‚ון מפ˜„י ‰מחוזו˙

יו"ר

מ˙נ„בים

ברכ˙ מזל טוב חמ ‰ולבבי˙

úמ˙נ„ב ‰י˜ר

‰רב מ‡יר ‡˜ﬠר
˜מב"ˆ מחוז ירו˘לים ומזכיר וע„ רבני ז˜"‡

‰úו‰ ˙„úנכ„‰
יזכו לרוו˙ ממנו ומכל ‰נכ„ים רב נח˙
מ˙וך ברי‡ו˙ ‡ו˘ר ועו˘ר
ל˙פ‡ר˙ ‰מ˘פח.‰
יו"ר

ברכ˙ מזל טוב
חמ ‰ולבבי˙

úמר úי‡ור ‚ב‡י
חבר ‰נ‰ל˙ ז˜"‡

úר‚‡ úירוסי בנו
י‰ו„ ‰מ˘י ז‰ב
יו"ר

י‰ו„ ‰מ˘י ז‰ב
‰נ‡‰ ˙ú‰ר‚ון מפ˜„י ‰מחוזו˙

‰נ‡‰ ˙ú‰ר‚ון מפ˜„י ‰מחוזו˙

מ˙נ„בים

‰נ‡‰ ˙ú‰ר‚ון מפ˜„י ‰מחוזו˙

מ˙נ„בים

מ˙נ„בים
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תמונה מחוץ למסגרת

סיום קורס זק"א לרבני שב"ס מחוז צפון

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למפקד צוות חוף אשקלון

צוות אופקים
להיכנס הבן בעול המצוות

הרב ישי בר-חן
לרגל אירוסי הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב מנחם שטיינברג

למתנדב חזקי ברוין

צוות ביתר עילית
להיכנס הבן בעול המצוות

צוות ירושלים,
להיכנס הבן בעול המצוות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב שלמה צוקרמן

למתנדב אורן אדמוני

צוות קרית כת לנישואי הבן

צוות שרון לרגל אירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב דודי שטינברגר

למתנדב בנימין פורגס

צוות צפון להולדת הבת

צוות נחל שורק לרגל הולדת הנכד

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