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ששה הרוגים

עשרות רבות של מתנדבי זק"א פעלו בזירת התאונה הקשה שאירעה בכביש  1בסמוך
למחלף לטרון .בזירה למרבה הצער נקבע מותם של  5מהנפגעים ובבית החולים נקבע
מותו של נפגע נוסף.
שישה בני אדם נהרגו ועוד כ 12-נפצעו בדרגות פציעה שונות בתאונת
דרכים בכביש מספר  1לכיוון מערב.
ביום א' ( )14.2.16סמוך לשעה  18:30התקבל דיווח על תאונת דרכים
עם מעורבות של אוטובוס ומשאית בכביש  1בין מחלף לטרון למחלף
ענבה .כוחות גדולים של ארגוני ההצלה שהוזעקו למקום פעלו ,בסיוע
כוחות כיבוי ,לחילוץ מספר לכודים .כוחות ההצלה העניקו טיפול
רפואי לתשעה נפגעים בדרגות פציעה שונות.
ממד''א נמסר כי צוותי הארגון נאלצו לקבוע את מותם של חמישה
נפגעים ,והעניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים  12נפגעים ,מתוכם:
 3במצב בינוני ו 9 -במצב קל טופלו על ידי צוותי מד''א ופונו לבתי
החולים תל השומר (גבר כבן  30במצב אנוש עם פגיעה רב מערכתית
ו 3-גברים בשנות ה 20-לחייהם במצב קל) ,וולפסון (  3פצועים באורח
קל) ,אסף הרופא (פצועה באורח בינוני ) ,קפלן (  2פצועים באורח קל
ו 1 -באורח בינוני) ומעייני הישועה (  2פצועים באורח קל) .בהמשך
נמסר כי מספר ההרוגים עלה לשישה לאחר שפצוע אנוש מת מפצעיו.
עם סיום פינוי הנפגעים ,החלו עשרות מתנדבי זק"א בזירה בעבודת
הקודש של 'חסד של אמת' ובאיסוף הממצאים ,ובסיוע למשטרת
ישראל בזיהוי הגופות וההודעה למשפחות.
מוטי בוקצ'ין דובר זק''א ,אמר'' :הייתי בדרכי מירושלים לכיוון ת''א,
קיבלתי את הדיווח על התאונה הקשה מספר דקות אחרי שעברתי
את אזור התאונה .מיד עשיתי פרסה ותוך דקות ספורות הגעתי לזירת
התאונה .המראות היו קשים מאוד .האוטובוס התנגש במשאית חונה,
מעוצמת ההתנגשות חלק מהנפגעים עפו על הכביש וחלקם נמחצו
בתוך האוטובוס .דבר ראשון טיפלנו בפצועים הקשה חלקם נהרגו
במקום ,יתר הפצועים פונו לבית החולים .לאחר פינו כל הנפגעים
נכנסו שוב צוותים של מתנדבי זק''א לתוך האוטובוס לאיסוף
הממצאים''.

ההרוג השישי הוא הבחור החשוב אהרן מרדכי כהן ז"ל תושב רחוב בר
אילן בירושלים ,שלאחר שלא נמצא מאז התאונה ולא יצר קשר עם
סביבתו ,עשרות מתנדבי זק"א בראשות היו"ר יהודה משי זהב ,פעלו
לאיתורו במידית.
בארגון זק"א ערכו סבב ראשוני בבתי החולים ,אולם שמו לא הופיע
ברישומים .כ 20-מתנדבים יצאו לאחר השעה  1:00בלילה לאזור
התאונה ,על מנת לחפש אחריו או אחר ממצאים הקשורים אליו.
לאחר זמן מה ,נמצאה תעודת הזהות שלו במשטרה ,בין המסמכים
והתעודות שנלקחו מאוטובוס הדמים .בעקבות כך ,בצירוף העובדה
כי במכון לרפואה משפטית באבו כביר ישנה גופה אלמונית שטרם
זוהתה ,מתנדבי זק"א אספו את האב מביתו שבירושלים ,על מנת
לזהות את הגופה שדומה לבנו.
בנוסף ,בפעולות ליליות הצליחו מתנדבי זק"א להגיע לאחד מעובדי
מרפאת השיניים בה טופל ,בכדי להוציא את התצלומים על מנת לזרז
את ההליכים.
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השקט של המוות
טור אישי של דובר זק"א מוטי בוקצ'ין
השעה  03:48לפנות בוקר ,אני בדרכי למיטה לנסות לעצום עיניים לכמה שעות ואני מוצא את עצמי כותב בקבוצה המבצעית של
זק"א" :אשרי מי שזכה להיות ממתנדבי 'זק"א חסד של אמת' באמת .שנשמע ונתבשר בשורות טובות ,לילה \ בוקר טוב.
בדרך חזרה לביתי מעוד יום עבודה מלא וגדוש ,כאשר האישה ממתינה בבית לצאת לקנייה שבועית ,אני נמצא בכביש  ,1זמן
טוב לעשות סדר במחשבות .לפתע ניתק חוט המחשבה .במירס המבצעי של זק"א קולו הדרמטי של המוקדן ...מוקד זק"א ,דיווח
ראשוני על תאונה קשה בין אוטובוס למשאית ,לפי דיווח ראשוני במקום מספר רב של נפגעים .ברגע אחד ללא התלבטות ,אני
עושה פרסה בכביש הראשי ומעדכן בקשר שאני בדרכי לזירת התאונה ,ומי בכלל חושב על התוכניות שהיו לי להמשך הערב.
תוך כדי נסיעה מגיע דיווח מעודכן שאכן מדובר בתאונה קשה מאד ושהוכרז אר"ן (אירוע רב נפגעים).
ממרחק קצר אני מזהה אוטובוס עומד בנתיב הנגדי בשולי הכביש .אני עוצר בצד ורץ לתוך הזירה ,עושה סקירה ראשונית ומבין
שמדובר באירוע מחריד .מיד אני מעדכן את המוקד שיזרים כוחות הצלה וזק"א בהקדם האפשרי .בסמוך למשאית החונה אני
רואה בחור צעיר שרוע על הכביש ללא דופק ונשימה .אני ועוד כמה נהגים שעצרו לעזור מתחילים בהחייאה ,לאחר כמה דקות
אני עובר לאוטובוס ומסייע בחילוץ הנפגעים שחלקם מחוסרי הכרה וחלקם ללא רוח חיים .אני עובר מגופה לגופה ומתפלל
בליבי שהזוועה הזאת תגמר.
עשרות מתנדבים של זק"א ,מד"א ואיחוד הצלה מגיעים ,מגישים עזרה ראשונה ומסייעים בפינוי הפצועים .לאחר שכולם פונו,
נשארים בזירה צוות גדול של זק"א כדי לעסוק במלאכת הקודש הקשה מכל.
ברקע יש את השקט של המוות .המתנדבים מטפלים בחרדת קודש בגופות ההרוגים וצוות נוסף עולה לאוטובוס ומתחיל באיסוף
הממצאים .לאחר כשלוש שעות של עבודה קודש נשארים בזירה צוות מצומצם של מתנדבים .אני חוזר לנסיעה של תחילת הערב
בדרכי הביתה .שיחה רודפת שיחה כולם רוצים לקבל מידע על התאונה הקשה איך למה וכמה .הנסיעה עוברת מהר מידי ואני
כבר מגיע הביתה .לא מספיק להיות קצת עם עצמי ולסדר את המחשבות בראש .אני נכנס הביתה הילדים הקטנים עדיין ערים.
אבא אבא הם קופצים עלי למה אתה מגיע כל כך מאוחר .אני מלווה אותם לחדר הילדים.
בשעה  23:45הנייד שלי מצלצל על הקו נשמע קול גברי מבוגר שומעים בקול שלו שהוא מאוד מודאג' ,הבן שלי לא הגיע לישיבה.
הוא יצא מירושלים לכיוון בני ברק והקשר איתו אבד .אני לא בטוח שהוא היה על האוטובוס אבל לישיבה הוא לא הגיע .התקשרנו
לבתי החולים ולא ידוע להם על פצוע בשם זה' .השם מאוד מוכר לי ,זכור לי שבזירת התאונה ראיתי כובע עם שם דומה .אני מיד
מעלה את יו"ר זק"א יהודה משי זהב על הקו השני ומוסר לו את הנתונים .משי מיד מפעיל את המתנדבים ומבקש מהם לצאת
לבתי חולים לסרוק ולבדוק שוב האם הנעדר נמצא שם .עשרות מתנדבים מוזנקים לזירת התאונה ,לשלול אפשרות שהפצוע
עף לצד הכביש .משי מבקש משני מתנדבים נתן קניג ונחמן רביבו להתקדם לכיוון הבית של ההורים המודאגים .אנו מעלים על
הקו את הרב יעקב רוז'ה יו"ר ועד רבני זק"א המפקח על מלאכת הזיהוי במכון הלאומי לרפואה משפטית ,נותנים לו את מירב
הפרטים .הרב מעדכן אותנו שאכן יש הרוג מהתאונה שעדיין לא זוהה וכדי שיזהו אותו חייבים להמציא את תצלומי השיניים שלו.
משי מבקש מההורים את פרטי רופא השיניים ושולח את המתנדבים יעקב פלץ ויוסף פורוש לאתר את רופא השיניים .השעה
כבר  2בלילה ואחרי מאמץ הצליחו לאתר את כתובתו של רופא השיניים .הרופא יורד איתם למרפאה ומעביר להם את צילומי
השיניים .צוות נוסף של זק"א מוריד את האבא למכון לרפואה משפטית בכדי לעשות זיהוי סופי לנעדר .בסביבות השעה 3:30
אכן זוהה סופית ההרוג השישי.
אני שוכב במיטה מנסה לעצום עין ,אבל הקול של האבא המודאג והכאוב עדיין מהדהד באוזניי ,ואני חושב לעצמי כמתנדב
בזק"א כשני עשורים שהרבה יותר קשה ללוות הורים במצב הזה של חוסר וודאות מאשר לטפל בהרוגים בשטח.
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בתפילה לביאת גואל צדק ולזכות לתחיית המתים בקרוב ממש.
3

תגידו ,ניסיתם פעם לחשוב
מה עובר על המתנדבים
של זק"א אחרי אסון?

בזמן
שישנתם

(שימי גרוסמן מתנדב זק"א ,בראיון לחרדים )10

משה פרידמן

שימי גרוסמן ,מתנדב זק"א ,מספר על העבודה הקשה של המתנדבים
בזירת אסון ,על המרדף להודיע למשפחות בצורה מסודרת את הנורא
מכל ,לפני שתשיג אותם הודעת וואטס-אפ מרושעת  -ומצדיע
לחבריו' :אתם מלאכים'.
רציתי לשתף אתכם בחוויה שלי כמתנדב זק"א.
תאונה קשה ומחרידה היתה בכביש  .1עשרות מתנדבים עבדו במשך
שעות על זיהוי הנפטרים ושמירת כבודם ,באיסוף ממצאים ,על מנת
להביאם לקבר ישראל.
אתם חושבים שכאן הסתיימה עבודתם? עכשיו מתחילה מלאכת
איתור המשפחות.
עולה מולי המוקדן הראשי חיים וינגרטן היקר ,שלצערי הוא בעל
ניסיון רב' :סע בבקשה לאחת המשפחות בכדי להודיע להם על האסון
הכבד' .נכון ,הוא אומר ,זה קשה ,אבל הם צריכים לדעת לפני שזה
יגיע מהודעת וואטס-אפ מרושעת.
ההורים בחתונה בבני-ברק ,חלק מבני המשפחה בבית .וכך לאט-
לאט ,מצטבר עוד פיסת מידע ועוד פיסת מידע .עוד תמונה ועוד
תמונה ,המידע מועבר .אני עם חלק מהמשפחה בירושלים ,ומתנדב
זק"א אחר מגיע אל ההורים בבני ברק.
חיים ממשיך להזניק אותי .הפעם לישיבה בה לומד בחור בן  ,19הבכור
במשפחתו .לך תמצא את ראש הישיבה ,וביחד לאט-לאט ,תסבירו לו
שאחיו הקטן נפטר בתאונה.
במקביל  ,מתנדב זק"א צפון ,חזקי פרקש היקר ,נמצא אצל ההורים
בצפון הארץ.
עוד מתנדב ,בנצי ,נמצא עם אח נוסף בישיבה בבני ברק .בשיחת
ועידה עם כולם ,הודעה מסודרת ,הרגעה ,ובכי הדדי משלימים את
המלאכה.
לא קל להיות באירוע קשה .במיוחד במעמד כשהמשפחות מקבלות
בשורות קשות שכאלה.
אחיי המתנדבים ,אתם לא מתנדבים ,אתם מלאכים .אין מילים בפי
לתאר את העבודה הקדושה שאתם עושים.
אזרחים יקרים ,תנהגו בזהירות יתירה ותשומת לב שלא לשלוח
הודעות וואטס-אפ עם שמות לאנשים .אי אפשר להבין את הכאב,
כשמגיעה פתאום הודעה בלי מחשבה .קל לכתוב ,קשה לקבל.

ובזמן שישנתם .עם שוך ההלם .פינוי
הגופות .ההתארגנות לתפילות לשלום
הפצועים.
מתנדבי זק"א הם ,החיילים האמיצים שלנו.
טווים את החוטים כדי לסייע במלאכה
הקשה מכולן .זיהוי קרבנות האסון.
הם לא ישאלו למה .הם אף פעם לא
מתעניינים באמת איך זה קרה .הם רק שם
בכדי לשאול איך ובמה ניתן לעזור.
בעלים .אבות .בנים .אחים .בזמן שישנתם
הם היו שם .בבתי החולים .בחדרי הקירור.
באמבולנסים שלא נשמע קולם .מדליקים
את נר הנשמה המרצד באפילה .יוצאים
לבתיהם של רופאי השיניים .מחפשים
בין ההריסות .בין חלקי הפח שעלה באש.
על האספלט שראה דם .שרידים שיסייעו
לזהות .להביא את ההרוג או ההרוגה לבית
עולמים.
אני עוקב אחר התכתובת בקבוצה עליה
אני גאה להימנות .והשאלות חדות כתער.
הפקודות קצרות ופולחות את הלב .׳גש
לביתו בבית צפפא .הוא משכיר את הדירה
לרופא השיניים .תעיר אותו׳ .׳אני מצאתי
את הת.ז .של פלוני ...העברתי לקצין...׳ ׳אני
מוריד את האבא למכון׳.
כך כשאתם ישנתם .הם החיילים שלנו!
יש להם דמעות .מחשבות ,לבטים וספקות
של אישון ליל ,בהמתנה מורטת העצבים.
הם אבות .בנים .אחים .בעלים...
ואת התשובה לכל הם יצטטו תמיד:
״רבון העולמים ידעתי כי הנני בידך לבד
כחומר ביד היוצר ,וגם אם אתאמץ בעצות
ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני
להושיעני ולתמוך נפשי ,מבלעדי עוזך
ועזרתך אין עזרה וישועה״.

אני גאה בכם מתנדבים ומלאכים.
גאה להיות חלק ממשפחת זק"א.
שלא נדע עוד צער
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לילה טוב מתנדבי זק"א
גיבורים אלמונים שלנו!
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"אמרתי לו לך"
מרגלית יעקובוביץ' וחיה פוקסמן בראיון ל'לובי נשי' :על שינויים בתוכניות ,לילות ללא
שינה ,והרבה דאגה ,עידוד ותמיכה • "כשהוא יוצא לזירה  -זה כאילו שכולנו איתו שם"
לאחר יממה קשה וכואבת ,שש לוויות בפחות מ 24-שעות .הלב מסרב
להאמין .קשה להתעלם מהעובדה שבזירת הדמים נראו המלאכים
בדמויות אדם ,מתנדבים שעשו מלאכת קודש בניקוי הזירה ,באיסוף
כל פיסה של דבר הזקוק לקבורה ,פינוי פצועים ,מתים ,סיוע בזיהוי
ועוד מכל הטרגדיה הזו .אבל מה קרה באותן שעות עם הנשים שלהן?
כאשר נתקלנו באחת הקבוצות ברשת החברתית ,בתגובה מעוררת
כעס ,בה נכתב כי "הם יוצאים רק בשביל להצטלם" ,החלטנו ,ב'לובי
נשי' – לצאת לשוחח עם שתי נשות מתנדבים ,או למעשה מתנדבות
ממש ,שכן זו התחושה וזו התמונה העולה מהדברים ,ולשמוע מה עבר
עליהן בזמן שהמלאכים שלהן יצאו לעשות עבודת קודש.

"אם הייתי יכולה לצאת לסייע לו בזירה –
הייתי עושה זאת"
השעה היתה חמש וחצי אחר הצהריים .זמן קצר קודם לכן ,חזר
בערלה יעקובוביץ' ,איש זק"א ותיק ,מיום עבודה ,וישב לשיחה עם
מרגלית ,רעייתו ,לאחר יום שלם בו לא התראו .בדיוק אז הגיע צפצוף
המירס המבשר רעות.
בערלה יצא ,ומרגלית נשארה בבית ,ניגשת להרגיע את התינוקת
שהתחילה לבכות.
"רגע לפני שהמירס והביפר רטטו וצפצפו ,עוד ישבנו לשיחה כל כך
רגועה" ,משחזרת מרגלית" .אבל מיד כשהבנו שמדובר באירוע רב
נפגעים ,לא חשבתי שניה ואמרתי לו 'לך' .והוא הלך".
הפעם הבאה שהיא ראתה אותו ,היתה בחצות הלילה" .עד אז
התעדכנתי ועקבתי כמו כולם וכאב הלב היה בלתי נתפס .וידעתי
שבשעות האלו ,בהן טיפלתי לבד בילדונת ,קילחתי ,השכבתי לישון
והלכתי לסדר את הבית אחרי יום של חיים – בעלי עושה עבודת קודש
אמיתית ,שלא כל אחד יכול לעשות".
בשעה  12בלילה הוא חזר "ואיתו רעש הצלצולים שלא פסק" ,היא
אומרת" .ביקשתי ממנו שילך לישון קצת ,כי היה נראה מותש ,ואכן
הוא עלה למיטה ,אך זמן קצר לאחר מכן הגיע הטלפון שקרא לו.
היו צריכים עזרה בזיהוי הגופה האחרונה באבו כביר .ברור שהוא קם
מיד ,ויצא שוב מהבית .הפעם הבאה שראיתי אותו היתה בשעה ארבע
לפנות בוקר".
"למעשה ,גם אני לא ישנתי כל הלילה .היציאות שלו ,הרעשים,
הדיווחים ,ההמתנה שיחזור ,הדאגה– אנחנו ממש יחד בעניין הזה",

היא אומרת .יותר מכך ,היא מעידה על עצמה" ,לו יכולתי לצאת איתו
לזירה ולסייע – הייתי עושה זאת .אלא שאין לי את האפשרות לכך,
ולכן אני נשארת בבית ,שולחת עידוד מרחוק ותומכת בכל שניה שהוא
עסוק בחסד הבלתי מובן הזה".

"כשהוא יוצא לאירוע –
כולנו איתו שם ,זה מובן מאליו"
גם את חיים וחיה פוקסמן ,האירוע תפס בשעה זהה ,אחרי יום עבודה
מפרך" .בשבוע שעבר לא היה לנו רגע פנוי לערב שקט ואיכותי",
מספרת חיה פוקסמן" .אז קבענו שיום ראשון בערב מוקדש לבית –
לשקט שלנו .וכך זה התחיל .חיים חזר הביתה ,והילדים היו מאושרים
לשבת לשתף אותו במה שעבר עליהם במשך היום .ואז ברגע אחד
הגיעו הצפצופים המוכרים"...
בשבריר שניה הביתה הפך כמרקחה .חיים עזב לזירה ,וחיה נותרה עם
הילדים ,כהרגלה" .רק זמן קצר לאחר מכן הבנו שמדובר באירוע חמור
ממש" ,היא משחזרת" .את חיים בלתי אפשרי היה להשיג .אין קשר
אישי – הכל מדיווחים שהגיעו לכלי התקשורת .הילדים איתי בבית
חרדים מכל בדל מידע ,וכרגיל מתפללים שאבא יחזור בשלום".
כשיש פיגוע ,חלילה ,חיה מספרת גם על הלחץ מפני סכנה שעלולה
להתרחש ,אך כשיש תאונה ,הפחד הוא בעיקר מהנזק הנפשי.
"כשהבנתי שהאירוע חריג ,ידעתי איך הוא יחזור הביתה .ידעתי גם
שאני חייבת להישאר שם בשבילו ,כדי שיהיה לו מקום לפרוק קצת
את החוויות שחווה שם ,שלא ישאיר הכל בתוכו".
בשעת לילה מאוחרת הוא שב מזירת התאונה ,מותש ועייף נפשית.
"מצד אחד את רוצה להימנע מכמה שיותר תיאורים ,מצד שני את
רוצה לסייע לבעלך ולהיות שם איתו ולמענו .אז במקום ערב שקט
ורגוע בבית ,קיבלנו לילה של תשישות הנפש ,אבל מלא עוצמה
וסיפוק מהחסד והנתינה שיש באפשרותנו לתת".
כשמתנדב יוצא לזירה ,הוא לא אדם יחיד לעצמו .הוא משאיר אחריו
אישה וילדים – משפחה תומכת ודואגת ,שחרדה לשלומו הגופני
והנפשי ,ומלווה אותו ללא עוררין ,מה שמעניק לו את הכוח לשליחות
הזו שהוא מקיים.
"כשחיים נמצא באירוע ,זה כאילו כולנו בזירה" ,מסבירה חיה" .הילדים
שותפים ,כל אחד ברמת הגיל והאפשרות שלו להכיל מידע ,ואני
שם ,כמובן ,עם הדאגה ,ועם ההמתנה לו בבית ,וכמובן עם התמיכה
המלאה לדבר הבלתי מובן מאליו שהוא עושה".

5

"האמא פתחה את הדלת
והתחננה:

אל תגיד את זה"
מתנדב זק"א בנצי ליזרוביץ בטור דומע
אחת הבכי נפרץ החוצה .לא עמדתי בזה ,אומר את האמת ,ניגשתי
כבר  24שעות לאחר אסון הדמים של קו  402ועדיין לא עצמתי עין.
המחשבות רצות ,הכאב על בחורים צעירים שנקטפו בדמי ימיהם לצד
לאבא התחבקנו חזק חזק ואז הקצין אומר "הייתה תאונה קשה מאד
נשים צדקניות ,והפצעים המדממים.
ובנכם יעקב בין ההרוגים" .את הדמעות לא יכולתי לעצור .נגזרה
הכל החל סמוך לשעה  18:30אמש אני יוצא מפגישה בשכונת רמות
הגזירה אני אומר לאבא.
בירושלים והמירסים של זק"א ואיחוד הצלה נפרצים ברגע אחד" .כביש
האמא קוראת לי בבכי רב" ,בנצי ,הוא נסע לב"ב לפגישת שידוך.
מספר  1ליד ענבה תאונה קשה עם מעורבות אוטובוס מי שבאזור
באתי אליו אחה"צ להביא לו כסף לנסיעה .אני לא מאמינה שבמקום
שייגש" .הפרטים עדיין אינם ידועים והחובשים מודיעים בזה אחר זה:
ללוותו לחופה אני מלווה אותו לקבורה"  .בכינו יחד הרגש גבר ועימם
אני יוצא ולמי יש עוד פרטים .הדיווחים עדיין לא מגיעים ,המיקום
הדמעות .הוא היה בחור צדיק שישב ולמד כל היום .תורה תורה ורק
המדוייק גם הוא אינו ברור .ופתאום צעקה ברשת המירסים "שימו
תורה.
לב אר"ן אר"ן מדובר באוטובוס שהתנגש במשאית ובמקום עשרות
נפגעים חלקם קשים".
אנחנו מנסים לעצור את הבכי ואז מגיע השלב להודיע לשאר האחים
כשכל
הכוננים
יציאת
את
לנווט
פיקוד
תופסים
מוקדי איחו"ה וזק"א
והאחיות הנשואים .לא קל .לא פשוט .מכאן ואילך החלו להגיע
יציאה
מדווחים
כוננים
שייצא.
לצאת
שיכול
העת מדגישים מי
שכנים ומשפחה .ואני ודנו מחליטים שצריך להוריד מישהו
מאזור השפלה ,בית שמש וירושלים.
מהמשפחה לזיהוי .המחשבה היתה לערוך את ההלוויה עוד
אוט
ו
ב
וכביש
זק"א
וכמתנדב
איחו"ה
אני יוצא לכיוון התאונה כחובש
ו
סה
אמש .אך מכיוון שהיינו צריכים להביא צילומי שיניים שלא
דמים
מספר  1נהפך ברגע המולה עם סירנות של אמבולנסים,
הצלחנו להשיג גם לא אצל הרופא שיניים שנסענו במיוחד
נטני"ם ,ניידות משטרה ורכבי כבוי והצלה .עוברים את שער
אליו החליט הקצין לערוך בדיקת די.אן.אי ולפי זה לערוך
הגיא ואז הפקק משתרך מלטרון ועד אזור התאונה .הרכבים
זיהו.
מפלסים את הדרך לכוחות ההצלה ואני מגיע למקום.
השעה  22:30אני אומר לדנו אנחנו נוסעים למכון לאבו כביר עם
הזוועות הקשות ,צעקת הפצועים המדממים ,וקולם של ההרוגים
השוכבים במקום נדם .הרוג  1ועוד  1ועוד  1וכך  5הרוגים שמיד
בדיקות די.אן.אי .אז התברר שהתשובות מגיעות רק לאחר  7שעות.
מכוסים בשקיות של זק"א .הפצועים מפונים מהשטח ופתאם נהיה
כאן נכנסו לסיפור השר ליצמן ומאיר פרוש וסמוך לשעה  03:30מגיע
שקט ,מתנדבי זק"א מתעסקים בכבוד המת ,באיסוף הממצאים
תשובה על זיהוי ודאי .אני ,שחזרתי לירושלים עם ר' בן ציון אוירינג
הרבים שהיו באזור .גופות ההרוגים מפונים לאבו כביר ומשפחות
מהמכון עם גופת ישראל וינברג נסעתי למשפחת חשין ועדכנתי אותם
שלימות מחפשות את יקיריהן שהיו באוטובוס הדמים.
על תהליך הזיהוי שיקח קצת זמן .סמוך לשעה  04:15נכנסתי לביתי
אני עושה את דרכי לירושלים וסמוך לשעה  21:30כשברכב מתנדב
ניסיתי לנוח קצת אך המחשבות רצו כל הזמן .להירדם לא הצלחתי
זק"א שוקי מונקוטוביץ .אני שומע כי הוא משוחח עם אחיו דנו
וכבר מוקדם בבוקר יצרתי קשר עם החברה קדישא לגבי מועד
מונקוטוביץ וזה האחרון אומר לו שהוא בדרכו לרמות לרחוב קויפמן
ההלוויה.
להודיע למשפחה .אמרתי לו עצור!! לאחר שנודע לי כי הם הולכים
יחד עם נציגי המשטרה להודיע למשפחת חשין על כך שבנם נהרג
הלוויה קורעת לב הבכי ההספדים – עין לא נותרה יבשה .וכך
בתאונה ,אמרתי אני בא אתכם אני מכיר טוב את המשפחה ,גרנו
מאמש מתנדבי זק"א הרבים עמלו שעות ע"ג שעות התרוצצויות בין
באותו בנין מספר שנים" .אנו ממתינים לך ברחוב" אמר הקצין.
המשפחות העברת אמצעי זיהוי לאבו כביר עד השעות הקטנות של
3
הוראות.
אני מגיע לרחוב קויפמן מספר  6וכאן הקצין נותן לנו
הלילה והכל למען כבוד המת למען זיהויים הסופי והבאתם לקבורה
שוטרים נכנסים ראשונה לאחריהם עובדות סוציאליות ,אני ודנו
מהירה של ההרוגים .בשעה זו כשכל ההרוגים הובאו לקבורה,
מונקוטוביץ כנציגי זק"א וחובש לעת הצורך .אנו יורדים במדרגות אני
כשהמשפחות השונות והשכולות שאיבדו את יקיריהם החלו לשבת
נחרד כולי.
שבעה זה הזמן להתפלל ולשפוך שיח לפני רבש"ע שיאמר לצרותינו
עומדים ליד הדלת כשעל הדלת מופיע השם-חשין .אני לא מסוגל
די ,שישלח רפואה שלימה לכל הפצועים לכל אחד ואחד את רפואתו
לוקח  3צעדים אחורה ,הקצין נוקש בדלת ,האבא הרה"ח ישראל אהרן
במהרה ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה אמן ואמן .תהא נשמתם
פותח את הדלת כשרעייתו יושבת על הכסא ,הם רק רואים אותנו ואז
מגיע השלב הקשה כשהאמא כבר אומרת "אל תגיד לי את זה" ובבת
צרורה בצרור החיים.
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ַוַי ֲעמֹד ֵּבין ַה ַחיִים ,ו ֵּבין ַה ֵּמ ִתים
אני לא רובוט

הקלישאה הזו ולפיה אנחנו המתנדבים פועלים כרובוטים ,שמים הצידה את הרגשות – לא
אני! לא אף אחד מחבריי! • בערלה יעקובוביץ נזכר ומתאר רגע אחר רגע את הערב הקשה:
את הצלילים המתנגנים ואת הכאב החותך בבשר החי
שוב שקים לבנים.
ׁשֹומ ַע קֹול ְּב ִכיֹות
יְ ִהי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך ֵ
ֹאדָך ִל ְהיֹות
עֹותינּו ְּבנ ְ
ֶׁש ָּת ִׂשים ִּד ְמ ֵ
אמא… אבא… אח… אחות… כלה .ילדים .אחיות… כל הגילאים.
וְ ַת ִּצ ֵילנּו ִמ ָּכל ּגְ זֵ רֹות ַא ְכזָ ִרּיֹות
כל החוגים.
ִּכי ְלָך ְל ַבד ֵעינֵ ינּו ְתלּויֹות….
הם רק נסעו מירושלים לבני ברק .הקו הזה שכולנו מכירים מילדות.
כל אחד היה בדרכו .עוד נסיעה שגרתית .מי לשמחה .מי לחגוג יום
ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים ָע ֵלינּו ִה ְתּגַ ְלּגְ ִלי
נישואין .מי בדרך להקים בית .בדרך לבקר הורים .לחזור לישיבה.
וְ ִל ְפנֵ י קֹונֵ ְך ְּת ִחּנָ ֵתנּו ַה ִּפ ִילי
ְּוב ַעד ַע ֵּמְך ַר ֲח ִמים ַׁש ֲא ִלי
הייתי לצערי ,בפיגועי תופת רבים .ראיתי כבר הכול .תמיד תמיד נפשי
י…
ל
ִ
ח
ֳ
ל
ָ
ִּכי ָכל ֵל ָבב ַּדּוָ י וְ ָכל רֹאׁש
יוצאת לשמוע את סיפור חייהם של הנפגעים הם עלו אל נסיעה
מספר… ..תמימים לעולה… אל מותם.
זה היה עוד ערב שגרתי למדי .החזקתי את חיהל'ה על הידיים .בעוד
בקרובי אקדש!!
דקות אניח אותה על יצועה.
בעוד שעות נתדפק על בתיהם של המשפחות .נעמוד בפניהם בפנים
המטבח היה אפוף ניחוחות ארוחת הערב ,באתי לעזור לרעייתי .הנה
חתומות .הם יידעו מיד .הם תמיד מבינים שזה הרגע שבו חייהם
היא מחייכת אליי ,חיוך מתוק של בת לאבא ,ממוסס כל לב…
משתנים .בשיניים חורקות… כשהרקות הולמות הם יצדיקו
ועל הצג… על הצג עוד הודעה שגרתית' :תאונה בין אוטובוס
עליהם את הדין.
א
ו
ט
למשאית בכביש ים-ת"א .נפגעים רבים .הוכרז אר"ן'.
ובוס
ה
אני שומע את קולות הבכי העצור .ולפתע השקט… שקט
ד
מ
ים
בתוך דקות שעטתי לכיוון .הקלישאה הזו ולפיה אנחנו
כל כך רועש…
המתנדבים פועלים כרובוטים ,שמים הצידה את הרגשות
אט אט חוזרים כולם אל כלי הרכב .באמבולנסים
– לא אני! לא אף אחד מחבריי!
הפצועים וההרוגים .כעת נתחיל לסייע במלאכה הקשה
אלוקים! אני אומר… אלוקים אל דמי לך… זה קו  !402המעבר
מכל; הזיהוי .אוי ,הזיהוי .הלב נשבר ,הלב נקרע .מאליהן עולות
החד הזה .כמה שאהיה מתורגל .הפעם הלב הולם.
וצפות מילות השיר :אתיתי לחננך ,אוי ,בלב קרוע ומורתח… .לבקש
על הקו יהודה משי זהב.
רחמייייייייייייים ,לבקש רחמיייייים…
פיגוע!?
ברגע אחד ,צלצול הטלפון קוטע את חוט המחשבה.
יש חשש כזה.
ראית את אח שלי!? תוהה הקול מעבר לקו…
הרוגים!?
כן ,אחי ,ראיתי… הוא פונה פצוע… רוצה לומר; החזקתי את תעודת
ככל הידוע לי –  3קורבנות.
הזהות שלו…מוכתמת בדם .אני יודע .לצערי אני יודע מה עלה
בגורלו .אבל לא אגיד לו.
מרחוק כבר נראתה הזוועה ,שדה הקטל .על האספלט הקר היו
פזורים נפגעים 30 .מטרים של דם ואש ותימרות עשן הפרידו בין
יחלפו שעות ,עד שהוא יגלה את מה שכולנו כבר ידענו .אחיו כבר אינו
המשאית עם הזרוע הקטלנית לבין אוטובוס הדמים.
בין החיים .עוד משפחה שהשכול והיגון הפכו לדיירי קבע.
תיקי יד… תפילין… כובעי לבד… פאות… נגנים… ספרים…
ובשעות הקטנות ,לאחר שהושלמה המלאכה ,אני נכנס לטבילה
תפילין… והנה גמ' ברכות… תעודת זהות… צעיר בן  .17ריבונו של
במקווה הטהרה בטרם אכנס הביתה .מי יכול לעצום עיניים .המראות,
עולם… משקפים… הכל מוכתם בדם..
הקולות ,הפנים והשמות ממשיכים לרצד מול העיניים ,גם בשעה
עשרות מתנדבים פזורים בזירה המדממת .צעקות הפצועים נמהלות
שהעולם נם על יצועו ובעוד שעה קלה יחלו ראשוני מתפללי הוותיקין
בקולות העולים ממכשירי הקשר .בני משפחה מתרוצצים מבועתים
לקום מיצועם.
ומחפשים את היקר להם מכל.
ומאליה מתגלגלת התפילה-תחינה מתוך תפילת נעילה:
אחד המתנדבים מקבל פיקוד .ההוראות קצרות .פועלים יחדיו ,כולם,
ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים ָע ֵלינּו ִה ְתּגַ ְלּגְ ִלי
בני כל העדות והחוגים .מי ליד הפצועים ,מי לאיסוף הממצאים כדי
וְ ִל ְפנֵ י קֹונֵ ְך ְּת ִחּנָ ֵתנּו ַה ִּפ ִילי
להביאם לקבורה.
ְּוב ַעד ַע ֵּמְך ַר ֲח ִמים ַׁש ֲא ִלי
ִּכי ָכל ֵל ָבב ַּדּוָ י וְ ָכל רֹאׁש ָל ֳח ִלי…
אני פורק ציוד ,תאורה ואביזרים נוספים .כן אני מזהה מיד .ושקיות…

קו
2
0
4
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אחרי  4שנות מאבק דפלומטי
הוכר ארגון זק"א כגוף
מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם
השגריר דנון :״ניצחון לדיפלומטיה הישראלית  -זק״א קיבל את המעמד לו הוא ראוי״
בישיבה של ועדת האו"ם לארגונים בלתי ממשלתיים שהתקיימה
ביום שלישי בערב ,התקבלה החלטה פה אחד להכיר בארגון
זק"א כגוף מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם.
בשנת  2005הוכר ארגון זק"א על ידי האו"ם כארגון בינלאומי,
המעמד באו"ם הקנה לזק"א הכרה כארגון לא ממשלתי העוסק
בנושאים אותם מקדם האו"ם וכאלה הפועלים ברוח מגילת
האו"ם .זה כארבע שנים שארגון זק"א ביקש לשדרג את מעמדו
ולקבל הכרה של גוף מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם .החלטה
המתקבלת על ידי וועדה מיוחדת המורכבת מ 19-מדינות
ביניהן :איראן ,סודן ,ונצואלה ,קובה ,טורקיה  ,סין ,רוסיה,
פקיסטן ,אורוגואי ,בורונדי ,יוון ,ארצות הברית וישראל .אבל
בכל פעם מחדש נדחתה בקשתו של ארגון זק"א.
בהצבעה שהתקיימה לפני כחצי שנה החליטה הוועדה להכיר
בארגון השייך לחמאס (( PRCארגון היושב בבריטניה ומקדם
תעמולה אנטי-ישראלית באירופה ולדחות את בקשת ארגון
זק"א לקבל מעמד דומה .וזאת תוך כדי הפניית שאלות

קנטרניות כמו "האם אתם פעילים בשטחים?" למרות שנציג
זק"א בצפון אמריקה צבי גלוק השיב לכל השאלות שהוצבו
לארגון ,והבהיר כי בכל מקום שבו אנשי זק"א מתבקשים
לסייע הם פועלים ללא הבדל דת ,גזע ,מין ולאום .עוד הבהיר
כי בתאונות דרכים או באסונות מסייעים אנשי זק"א לא אחת
לנפגעים פלסטינים
במשלחת ישראל באו"ם בתיאום עם המשלחת של ארה"ב
בראשותה של השגרירה סמנתה פאוור הוחלט להעלות שוב את
זק"א להצבעה בינואר  .2016בחודשים האחרונים נעשה מאמץ
דיפלומטי חובק עולם כדי להביא הסכמת המדינות החברות
בוועדה .בהוראת ס .השר גב' ציפי חוטובלי ומנכ"ל משרד החוץ
ד"ר דורי גולד ,נושא ההכרה בזק"א נהפך למאמץ דיפלומטי
של מדינת ישראל ,שגרירי ישראל ברחבי העולם הונחו לפעול
בהסברה ובשכנוע המדינות החברות בוועדה.
משלחת ישראל באו"ם בעבר בראשותו של השגריר רון
פרושאור ועתה בראשות השגריר דני דנון ,וסגנו דוד רוט וצוות
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המשלחת עמדו בחזית המאמץ ,הם נפגשו עם עשרות נציגים
באו"ם ,כמו כן הם תיאמו פגישות של אחד על אחד בין נציגי
המדינות החברות לבין מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א
מתי גולדשטיין שיצא במיוחד למטה האו"ם בניו יורק ,עבר
ונפגש עם הנציגים של כל המדינות החברות בוועדה ,הראה
להם את הפעילות הבינלאומית של זק"א בעשרות אירועי אסון
או פיגועים ברחבי העולם כשהמתנדבים מטפלים ומסייעים
לכל מי שזקוק ללא הבדל דת גזע ולאום .ס .השר ציפי חוטובלי
נפגשה אישית עם כמה שגרירים בנושא זה .גם רבה של רוסיה
הרב בערל לאזאר הופעל בשכנוע משרד החוץ הרוסי לתמוך
בהחלטה.
וכאמור ביום שלישי בערב התקבלה ההחלטה פה אחד ללא
התנגדות .תוקפו של ההחלטה תאושר בישיבה הקרובה של
'המועצה הכלכלית – חברתית של האו"ם' ()ECOSOC
שתתכנס בחודש הבא .ההחלטה ,שהתקבלה בתום מאבק
דיפלומטי ממושך ,מהווה ניצחון גדול של המשלחת הישראלית
באו"ם ולדיפלומטיה הישראלית .ההכרה מעניק לארגון זק"א
מעמד של גוף מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם ,שיעניק לזק"א
כניסה חופשית למשרדי האו"ם בניו יורק ,ג'נבה ,פריס ווינה.
ארגון זק"א יוכל להשתתף בכנסים ,דיונים ומפגשים הפתוחים
לארגונים שיש להם מעמד זה.
כמו כן ישמש ארגון זק"א כיועץ למועצת אקוסוק באו"ם -
'המועצה החברתית כלכלית באו"ם' ,בה חברות  54מדינות,
מקדמת סוגיות בריאותיות ,חינוכיות ,כלכליות וחברתיות רבות

בעולם .ארגון זק"א מצטרף עתה לשורה מכובדת של ארגונים
מייעצים למועצה.
יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א בירך על ההישג" :זהו כבוד
גדול למדינת ישראל בכלל ולארגון ומתנדביו בפרט שהאו"ם
מכיר ומוקיר את עבודת הקודש הייחודית ,שאנו עושים ללא
הבדלי דת גזע ומין .הישגי הפעילות ההומניטרית והמקצועית
של ארגון זק"א ברחבי העולם בשילוב מהלך דיפלומטי מורכב
ורגיש ,הביאו להכרה הרשמית בארגון זק"א".
דני דנון שגריר ישראל באו"ם :״מדובר בניצחון אדיר
לדיפלומטיה הישראלית .זק״א הוא ארגון המסמל את ערכי
המוסר של מדינת ישראל וקבלתו לאו״ם מהווה הוכחה ניצחת
לכך בפני העולם כולו״ והוסיף :״זק״א קיבל את המעמד הראוי
לו בפרלמנט העמים״.
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א" :לאחר
שנים של עשייה בעשרות אסונות ופיגועים ברחבי העולם,
ועזרה לכל מי שהיה זקוק ,זכינו במעמד ייחודי שיוביל את ארגון
זק"א לעוד עשייה מבורכת בכל העולם".
ארגון זק"א מודה למשרד החוץ ,למשלחת הישראלית באו"ם
בראשותו של השגריר דני דנון וסגנו דוד רוט ולצוות הנפלא
והמסור נלי שילה ונדב יסוד ,על היוזמה ,המאמץ הבלתי נלאה
והעבודה הרבה בקבלת ההכרה הבינלאומית.
עם קבלת ההכרה הבינלאומית ירחיב ארגון זק"א את פעילותו
ברחבי העולם בשיתוף פעולה עם מדינות וארגוני חירום והצלה.
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לראשונה :זק"א בכנס מקצועי של האו"ם בז'נבה
לראשונה ארגון זק"א משתתף כגוף מייעץ ומשקיף רשמי בכנס של
האו"ם .כשבוע לאחר ההכרה של האו"ם בארגון זק"א במעמד של גוף
מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם ,הוזמן ארגון זק"א להשתתף בכנס של
האו"ם בז'נבה תחת הכותרת :שותפות בין ארגונים הומניטריים למוכנות
לאסון רב לאומי.
הכנס מחבר בין ארגונים בינלאומיים המוכרים על ידי האו"ם דרך
המשרד לתיאום הומניטרי של האו"ם (אוצ'ה) ,ומייצר תכניות עבודה

ופרוטוקולים לאסון הרב לאומי הבא.
הכנס בג'נבה – שווייץ התמקד בהקמת קבוצות עבודה מקצועיים
למתן מענה במגוון תחומים :שינוע בחרום ,איתור וחילוץ ,שמירה על
מתנדבים בזירת אסון ,שימוש במדיה בזירת אסון ,ובניית פלטפורמה
רב לאומית של מגוון ארגונים להעברת מידע בחרום .מטעם ארגון זק"א
השתתפו מתי גולדשטיין ,מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א .וסגנו
דנו מונקוטוביץ.

שגרירת ארה"ב באו"ם סמנתה פאוור:

נלחמנו שהאו"ם יכיר בזק"א
במהלך ביקורה בישראל השבוע של שגרירת
ארה"ב באו"ם גב' סמנתה פאואר ,נפגשה
השגרירה עם יו"ר זק"א יהודה משי זהב,
לראשונה מאז שארגון זק"א קיבל את ההכרה
של 'גוף מייעץ ומשקיף רשמי' באו"ם (ב-
.)26.1.16
משי זהב הודה לשגרירה על הפעילות הבלתי
נלאית במהלך ששת החודשים האחרונים,
לעזור לזק"א לקבל את ההכרה ,למרות הדחיות
החוזרות ונשנות וההתנכלות השיטתית של
חברי הוועדה במהלך השנתיים האחרונות.
השגרירה סיפרה שברגע שאמרו לה שזאת
'משימה בלתי אפשרית' ,אמרתי "שאני חייבת
לעשות הכל כדי להבטיח שאכן ארגון זק"א
יקבל את ההכרה .ואכן הצלחנו במשימה
הבלתי אפשרית".
יו"ר זק"א יהודה משי-זהב הודה לשגרירה" :אך
ורק הודות התמיכה והפעילות הבלתי נלאית
של גב' סמנתה פאואר שגרירת ארה"ב באו"ם,
יחד עם שגריר ישראל באו"ם ,דני דנון ,הצליח
ארגון זק"א סוף סוף לקבל את ההכרה כגוף
מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם ,כארגון הומניטארי בינלאומי לאיתור
חילוץ והצלה באסונות רבי נפגעים ברחבי העולם ,ללא הבדל דת גזע
ולאום".
כביטוי של הכרת תודה והערכה ,הזמין משי זהב את כב' השגרירה

להיות אורחת כבוד באירוע הוקרה והצדעה
לשגרירה ולשגריר ישראל באו"ם שיקיים ארגון
זק"א במהלך השנה בניו יורק.
בהופעתה ביום שני בפני תלמידי בית ספר
באבן יהודה ,ציינה השגרירה כי "מדינת ישראל
לא מקבלת באו"ם יחס שווה למדינות אחרות",
והביאה לדוגמה את ההתנכלות השיטתית באו"ם
בהכרה בארגון זק"א ,אך ורק מפני שהוא ארגון
ישראלי.
"זק"א פועל לא רק כאן בישראל ,הוא מגיב
ומסייע באסונות טבע או באסונות מעשה ידי
אדם ברחבי העולם ,כפי שעזרו וסייעו באסון
התאומים בניו יורק ב 11-בספטמבר ,או ברעידת
האדמה בהאיטי ב .2010-עם זאת כאשר ארגון
זק"א היה מועמד בשנת  2013לקבלת מעמד
של גוף מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם – והסמכה
זו נותנת להם את הזכות להשתתף בישיבות של
האו"ם ,להצביע ,או להעלות נושאים חשובים
בארגון האומות המאוחדות .הרי חמש פעמים
נדחתה ההכרה בארגון זק"א .חמש פעמים
התכנסו המדינות החברות בוועדה וחסמו את
ההכרה בארגון זק"א .ולא בגלל איכות העבודה של זק"א ,החברים
בוועדה לא כל כך עניין אותם איכות העבודה של זק"א .אלא פשוט
בגלל שזק"א הוא ארגון ישראלי" .אמרה השגרירה בפני מאות תלמידי
בית הספר באבן יהודה.
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הושק אמבולנס זק"א חדש
לטובת תושבי מרחב נגב
בטקס מרשים ומרגש שהתקיים באולם מועצת העיר
באר שבע ,הושק השבוע אמבולנס זק"א חדש לטובת
תושבי העיר באר שבע ומרחב נגב תרומת חברות עסקיות
וגופים ציבוריים ממרחב הנגב.
בטקס השתתפו :ראש העיר באר שבע מר רוביק
דנילוביץ' ,ראש המועצה האזורית תמר מר דב ליטבינוף,
ראש מועצת עומר מר פיני בדש ,רב העיר וראש אב"ד
הרב יהודה דרעי ,מפקד מרחב נגב תנ"צ אמנון אלקלעי,
סגן ראש העיר הרב עופר כרדי ,רב משטרת ישראל מחוז
דרום רפ"ק ראובן כמיל ,יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב,
נציג פדרציית מונטריאול מר אריה לוי ,מפקד זק"א מחוז
דרום הרב אשר לוי ,מפקד זק"א מרחב נגב יהודה לורבר,
מפקד זק"א באר שבע הרב משה דיקשטיין ,חברי מועצת
העיר באר שבע ,אח"מים ,מפקדי ומתנדבי זק"א.
בבניית האמבולנס והאבזור הושקעו שנות ניסיון ופעילות
שטח של זק"א אשר הכתיבו את הצרכים והציודים

הכלולים בו.
בדברי ברכתו שיבח מאד ראש העיר את תרומתו הייחודית
של ארגון זק"א לעם ישראל בכלל ואת יחידת זק"א באר
שבע בפרט" .מאז כניסתי לתפקיד החלטתי לאמץ לליבי
את יחידת זק"א בעיר באר שבע ,כמו כל עם ישראל אני
כל פעם מחדש מתפעם ומשתומם מתעצומות הנפש
של מתנדבי זק"א הרצים למקומות שמטבע הדברים
אנשים בורחים משם .הם הראשונים להגיע לכל זירת
אירוע בשגרה ובחירום .מתעסקים בדברים קשים מנשוא
במקצועיות רבה ובאצילות מיוחדת בהצלת חיים ובמתן
כבוד למת .העם כולו מצדיע לכם".
רב העיר הרב יהודה דרעי אמר" :ישנם הרבה ארגוני חסד
במדינת ישראל הפועלים ועושים מסביב לשעון למען
הכלל והפרט ,אבל ארגון זק"א בולט מעל כולם .זק"א הינו
פסגת המושג של 'חסד' ,חסד של אמת .ולא לחינם זוכה
הארגון לשבחים והוקרה חוצי גבולות בארץ ובעולם".
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מפקד המרחב תנ"צ אמנון אלקלעי בירך על שיתוף
הפעולה בין המשטרה ליחידת זק"א ,הודה למתנדבים
והמפקדים על פעלם ועבודת הקודש וציין את תרומת
זק"א למשקל הסגולי של כוחות ההצלה והבטחון במרחב
נגב.
בדברי ברכתו בטקס הודה יו"ר זק"א יהודה משי
זהב לראש העיר על התמיכה המתמשכת ביחידת זק"א
באר שבע על הדלת הפתוחה והאוזן הקשבת לכל בקשה
ויוזמה .כ"כ גילה על היוזמה להקמת
בית זק"א  -מחוז דרום שיוקם בעיר
באר שבע ועל מאמצי עיריית באר שבע
לאיתור שטח הולם לכך' .נדירים הם
טכסי ההשקה בהם ציבור המשתתפים
מייחלים שהמפעל יהיה מושבת ושלא
תהיה לו עבודה .באירוע זה של השקת
אמבולנס זק"א לא נבוא בטענות לאף
אחד אם האמבולנס יהיה מושבת'.

באר שבע ואחראי הלוגיסטיקה של מרחב נגב.
כמו כן הוענק ערכת תאורה מקצועית ומבצעית לצוות
הפזורה הבדואית לידי המפקד חליל ,שישמש אותם
באירועים באזורים לא מוארים.
הנחה את הערב כולו בטוב טעם ובדברי קישור
מתאימים קמב"צ זק"א נגב גד קלרמן.

מפקד זק"א באר שבע ריגש את קהל
המשתתפים כאשר סיפר על היקף
פעילות היחידה בעיר ועם הקשיים
איתם מתמודדים המתנדבים .גם הודה
לראש העיר ולהנהלת העיר על תחושת
הבית אותה חשים המתנדבים בעירייה
בעיקר באמצעות מר עמית ריינגולד
המלווה את היחידה על כל צעד ושעל.
לקראת סיום הוענקו 'תעודות כבוד'
לתורמים הנכבדים שהרימו את פרויקט
אמבולנס באר שבע .במקביל העניק
ראש העיר 'תעודות הוקרה' לארגון
זק"א וליחידת זק"א באר שבע.
עם תום הטכס באולם המועצה ירד
קהל המשתתפים לרחבת העירייה,
שם התכבדו האח"מים בגזירת סרט
ההשקה והענקת מפתח האמבולנס
לנהג הקבוע המתנדב המסור שמעון
זגורי המשמש גם כסגן מפקד זק"א
12

ערב גיבוש והוקרה
למתנדבי זק"א מרחב נגב
בערב מיוחד התכנסו ביום שני ( )18.1.16עשרות רבות של מתנדבי
זק"א מרחב נגב ובנות זוגם לערב של הוקרה על פעילותם הענפה,
הן ב'הצלת חיים' והן בטיפול ב'כבוד המת' .ולגיבוש ועידוד ומילוי
אנרגיות חדשות להמשך עבודת הקודש עם דגש מיוחד על נשות
המתנדבים שתומכות בזמנים קשים כאשר חוזרים מזירות אסון.
את המפגש כיבדו מפקד מרחב נגב תנ"צ אמנון אלקלעי ,יו"ר זק"א
יהודה משי זהב ,רב משטרת ישראל מחוז דרום רפ"ק ראובן כמיל,
מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן ,מפקד זק"א מחוז דרום הרב אשר לוי,
חברי המטה ומתנדבים.
שבחים רבים הורעפו על ראשם של מתנדבי זק"א מפי הדוברים על
מסירות נפשם ומקצועיותם הרבה .רגילים אנו לראות את מתנדבי
זק"א רצים למקומות שמטבע הדברים אנשים בורחים משם ,ואילולא
תמיכת האישה בת הזוג ,הדבר היה בלתי אפשרי .ולהם מגיע התודה
והברכה ,חזרו וברכו הדוברים.
עשרות הרבות של המתנדבים מכל מרחב הנגב :באר שבע ,ערד,
אופקים ,דימונה ,מיתר ,הפזורה הבדואית ,מצפה רמון ,עומר ,רמת
חובב ,מצפה רמון ,ירוחם ,להבים ועוד .התכנסו באולם המפואר
'תבל' שבבאר שבע ,לארוחת ערב חגיגית שנערכה בטוב טעם.
במהלכו ברכו הדוברים את המתנדבים והביעו את תודתם של תושבי
מרחב הנגב ,כמו גם של ראשי הארגון.
"תמיד חשנו וידענו שזק"א היא משפחה שהולכת אתך לאורך כל
הדרך ,בתמיכה ובעידוד ל'עבודת הקודש' הקשה ,הערב ידעו זאת
גם בני המשפחה הרחבה שלנו" ,אמרו מתנדבי זק"א שחזרו הביתה
אחרי ערב ארוך ,עייפים אך מרוצים.
מפקד מרחב נגב תנ"צ אמנון אלקלעי" :כבוד גדול למרחב נגב שיש
בה 'מלאכים' כמוכם ,אני מלווה מקרוב את הפעילות שלכם בכלל,
הראשונים בכל אירוע ואירוע לא רק בחירום אלא בעיקר בשגרה".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :המסירות והפעילות של מתנדבי
זק"א בארץ ובעולם גורמת לאחדות בעם ולקידוש שם שמים
ושם ישראל ובעיקר להשתאות על תעצומות הנפש הגדולות של
המתנדבים בהיחשפות למראות ומחזות קשות מנשוא ועל החוסן
הנפשי של מתנדבי זק"א .אילולא התמיכה העידוד והחיזוק של
האישה בבית ,לא היה סיכוי למתנדבי להמשיך בעבודת הקודש
הקשה מכל ,וזו ההזדמנות להודות להם על כך מכל הלב".
המתנדב הרב אלישע סיטרואן סגן קמב"צ ומפקד זק"א עיירות ריגש
במיוחד את המשתתפים כשסיפר על תאונת דרכים בו נהרג חתנו
ז"ל ,איך הוא היה אמור לטפל באירוע קשה זה כמתנדב זק"א מצד
אחד ,וכאבי המשפחה מצד שני .ובעיקר על התמיכה החמה שקיבל
מהחברים המתנדבים במשפחת זק"א.
כמו כן דברו וברכו :מפקד זק"א מחוז דרום הרב אשר לוי .מפקד
זק"א מרחב נגב יהודה לורבר .הנחה בטוב טעם ודעת קמב"צ מרחב
נגב גדי קלרמן.
במהלך הערב הוענקו תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים מהמרחב:
מפקד המרחב יהודה לורבר ,שמעון זגורי ,יעקב יפרח.
מפקד מרחב הנגב תנ"צ אמנון אלקלעי הפתיע את המשתתפים
כשהעניק 'תעודת מתנדב מצטיין' לקמב"צ צוות 'הפזורה הבדואית',

חליל אבו-זאיד שמפליא לעשות בתרומתו ועשייתו הרבה במסגרת
ההתנדבות בזק"א.
עד השעות המאוחרות ריתק הסטנדאפיסט הרב שמעון פרץ את
ציבור המשתתפים במופע קומי על חייהם של מתנדבי זק"א ובני
משפחותיהם בהתמודדות עם עבודת הקודש הקשה.
בסיום הערב חולק למתנדבים ערכת שי אישי וצנוע כתודה קטנה
על הפעילות הגדולה ,ובתפילה ובתקווה להיפגש אך ורק באירועים
שמחים.
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הזמנת כבוד

מובילים
בעשייה
תחת כותרת זו נתכנס בצוותא מתנדבים ,מפקדים ורבנים
לערב שכולו הוקרה ,הערכה ואמירת תודה
לאלפי מתנדבי זק"א על כל יחידותיה המגוונות
ערב של מילוי אנרגיות חדשות וטובות
להמשך העשייה בעבודת הקודש,
להציל את מי שניתן להציל ולכבד את מי שנותר רק לכבד

הכינוס יתקיים אי"ה ביום שלישי ה' אדר ב' 15.3.2016 /
במרכז האירועים "רויאל גרדן" ,צומת ירקונים פתח תקווה
בשעה 19:00

בהשתתפותכם נתכבד
יהודה משי זהב
יו”ר

הנהלת הארגון

מפקדי המחוזות

לקבלת כרטיס כניסה אישי ואישור השתתפות
( 02-5015105בין השעות  15:30 – 9:30בלבד)
דוא"לZADAR@ZAKA.ORG.IL :
( 054-3525574 :לציין שם ומחוז \ יחידה)
הודעת
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הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

יום החברה קדישא
בשנה מעוברת
המנהג שנהגו בקהילות ישראל לקבוע יום קבוע
ל"חברה קדישא" ,שבו מתענים החברים ומפקחים
על עניני החברה ,לא היה ביסודו בז' באדר ,לכל
ח"ק היה יום מיוחד בשנה ויחדיו אותו ביום שאינו
חל שום פעם בשבת יש מקומות שיום ח"ק הוא
כ"ט שבט או כ' בכסלו .ובספר "נוהג כצאן יוסף"
מאת הרב יוסף יוזפה קאשמן{ ,דפוס האנויא תע"ח}
כותב כי ביום ב' של שבוע פרשת שמות נוהגים
החברות של גמילות חסדים להתענות אפילו היא
שנת פשוטה והולכין בשחרית לאחר התפילה על
בית העלמין לבקש מחילה משוכני עפר אולי לא
נעשה ההתעסקות לפי כבודו כראוי.
ובספר "רפואת הנפש" כתוב " :בכל ער"ח אדר
ובשנת העבור בער"ח אדר שני קיבלנו עלינו
להתענות"...
ואף בפנקס של הח"ק בירושלים שנוסדה בשנת
תרט"ו נמצאת תקנה י"ד ,כי אחת בשנה יתאספו
האנשים העוסקים בח"ק יום אחד בשנה אשר לא
יחול בשבת ויתענו תענית ,ואחר השלמת התענית
יעשו להם סעודה מקופת הח"ק ,ויצורף לזה סיום
ש"ס או משניות למען יקרא סעודת מצוה .ולא נזכר
בתקנה שיום זה הוא בז' באדר.
רק בשנת תרס"ה הוציאה הח"ק גחש"א הכללית
בירושלים "סליחות ליום ז' באדר" ושם נאמר כי
הוקבע ז' באדר לבני ציון היקרים פעיה"ק ת"ו כיום
תענית ועתה אף בהרבה ערים בא"י נוהגין כן.

בהדרת קודש להגרש"א ורטהיימר כתוב":פה
בירושלים מנהג החברה קדישא להתענות בז'
באדר ובשנה מעוברת בז' באדר שני ולומר סליחות
בתפילת שחרית ולילך על מקום הקברים לאמר
תהילים ולבקש סליחה מן המתים פן נהגו בקבורתם
שלא לפי כבודם ובלילה עושים סעודה לכל בני
החברה קדישא".
בפנקס התקנות של הח"ק שנוסדה בשנת "שישו
אתה משוש" {תרט"ו} נמצאת התקנה י"ג" :תקנה
נכבדה אחת ליקרי דשכבי וליקרי דחיי ,אחת בשנה
אשר האנשים המתעסקים בחברה קדישא וכו'
יקדשו יום אחד בשנה ביום אשר לא יחול בשבת
אשר יתענו תענית גמור ויתאספו כולם בבית כנסת
אחד וכו' ויאמרו סליחות וילכו על הבית עולם כמנהג
הח"ק בכל תפוצות ישראל ואחר השלמת התענית
יעשו להם סעודה מקופת הח"ק ובאופן שיצורף
לזה סיום ש"ס גמרא או משניות או תנ"ך כל אחד
לפי מדריגתו וערך למודו .למען יקרא בשם סעודת
מצוה וישישו בשמחה של מצוה ומצוה גוררת מצוה.
אבל הגאון רבי חיים פאלאג'י כתב בספר מועד
לכל חי {סימן לא' סעיף ז'} שאשריהם ואשרי חלקם
של אלו שמייסדים לימוד בחבורה ביום השביעי
לחודש אדר ,והלימוד ביום זה נחשב כמו יום כיפור
קטן ,והתפשט המנהג לעשות לימוד זה בין באדר
הראשון ובין באדר שני ,ונאספו שמה כל האדרים
ואפילו אם חל יום ז' באדר בערב שבת.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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תאונה קטלנית ,כביש  1בין אוטובוס למשאית שישה הרוגים

16

תאונה קטלנית ,משאית התהפכה סמוך לשפרעם הנהג נהר ג
צילום  :א.ב .ליבוביץ

פיגוע משולש בשער שכם חיילת נרצחה ה"ד
צילום  :א.ב .ליבוביץ

17

תאונה קטלנית ,כביש  75לב המפרץ תאונה חזיתית
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

תאונה קטלנית ,כפר סבא נהג איבד שליטה ופגע בעץ ונהרג
צילום  :קובי חריטן

18

טכס השקת אמבולנס זק"א נגב  -באר שב ע

19

ערב גיבוש למתנדבי זק"א נגב

20

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יעקב ולנשטיין
מצוות מודיעין עילית
לרגל הולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יהודה שפירא
צוות ירושלים גבעת זאב
להולדת הנכד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב משה כהן
צוות לוגיסטיקה לרגל אירוסיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יששכר בנדיקט
צוות ירושלים לרגל נישואי בתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב הרב ישי בר-חן
מפקד צוות אשקלון וחוף אשקלון
לרגל נישואי בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אלי חזן
מצוות מודיעין עילית
לרגל הולדת בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב שלמה ויספיש
צוות  410להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב מוטי פרוינד
מצוות באר שבע לארוסי בתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יהודה רוטמן
צוות ירושלים .לרגל נישואי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב שלמה שכטר
צוות צפון להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב בערלה מסינגר
צוות ירושלים .להולדת הבת
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תמונה מחוץ למסגרת

מפגש מפקדים וקמבצי"ם
פגישת עבודה של חברי מטה הארגון עם המפקדים והקמבצי"ם נערך במרכז ,במהלך
המפגש קיבלו המשתתפים סקירה על הפעילות של הארגון ועל הדברים החשובים
שעומדים על הפרק

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

בשגרה כבחירום בפיגועים ובתאונות דרכים

זק”א שם בשבילך

זק”א זקוקה בדחיפות לחמשה אמבולנסים חדשים
עד כה הצלחנו לגייס בהצלחה על ידי אנשים טובי לב כמוך  2אמבולנסים

אנו צריכים אותך כדי להשלים את המשימה

הנתינה שלך שווה

מתגייסים לעזור להם במשימה לאומית חשובה זו

תרמו עכשיו לקמפיין האמבולנסים של זק”א
לתרומה מיידית
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