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קריסת החניון
בתל אביב עמוד 2
השקת ארבעה אמבולנסים חדשים

קורס זק"א הוכר
ע"י ארגון החילוץ של האו"ם

הוקמה יחידת זק"א באודסה

עמוד 14 ,13

עמוד 9

עמוד 16

שישה ימים רצופים
פעלו מתנדבי זק"א
באיתור וחילוץ הלכודים
בחניון שקרס בתל אביב
ביום שני ( )5.9.16בשעות הבוקר אירע קריסת
מבנה באזור ברמת החייל בתל אביב ,לאחר שמד"א
הכריז אר"ן (אירוע רב נפגעים) הוקפצו למקום
עשרות חובשים ופרמדיקים וצי של אמבולנסים.
הדיווח מהשטח היה קשה .עשרות נפגעים ביניהם
לכודים והרוגים .בגלל מורכבות ההנדסית של
המבנה אחרי הקריסה ,נוצר במקום סיכון לכוחות
ההצלה ובחשש לקריסה נוספת ,עקב כך הוקפצו
למקום 'יחידת החילוץ של פיקוד העורף' (היחצ"א)
ואיתם מתנדבי זק"א ביחצ"א .המחלצים שפעלו
בשטח איתרו וחילצו שני לכודים במצב קשה.
ושישה לכודים ללא רוח חיים.
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חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדת של
זק"א ,אמר" :כשהגעתי לזירה ישר הבנתי שמדובר
באסון גדול .צוותים של מד"א ואיחוד הצלה טיפלו
בפצועים ופינו אותם לבתי החולים ,אני נכנסתי
לעומק הקריסה יחד עם מחלצים של היחצ"א
מפיקוד העורף ומתנדבי זק"א שעברו הכשרה
מיוחדת ביחצ"א וצוותים של כיבוי אש .בתחילה
חילצנו שני לכודים שהיו במצב קשה .לאחר מספר
שעות הגענו לשני לכודים ללא רוח חיים ולאחר
חצות הלילה איתרנו לכוד נוסף ללא רוח חיים.
צוותים של היחצ"א פעלו בכל אזור הקריסה של
הבניין .מתנדבי זק"א של היחצ"א קיבלו שיבוץ והם
סייעו רבות באיתור הנעדרים .בסוף היום החמישי
הצלחנו לאתר את שלושת הנעדרים שהיו לכודים
ולאחר עבודה קשה מאוד הצלחנו לחלץ אותם
ללא רוח חיים".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :המתנדבים פעלו
בזירה הקשה במקצועיות רבה ,כל הזמן הייתה לנו
התקוה שנצליח להגיע לנעדרים בעודם בחיים".
והוסיף" :אנו רואים בחשיבות רבה את השילוב של
מתנדבי זק"א ביחידת החילוץ של פיקוד העורף,
רק לאחרונה סיימה קבוצה נוספת של מתנדבי
זק"א הכשרה של מחלץ  02בפיקוד העורף".
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יומנו האישי של מפקד היחידות המיוחדות של זק"א

חיים אוטמזגין

משימת "קריסת ברזל"
יום שני  :11:26 5/9/2016יש אירוע חריג ואני יוצא ,אלו היו המילים
שהופרחו בחלל הבית בטרם סגרתי את הדלת בדרכי אל הלא נודע.

הוא אומר לי ,מרגע זה אני ממנה אותך לרכז את מודיעין האוכלוסיה
ולהציגו בהערכת המצב.

בבוקרו של יום עבודה מתוכנן ,בעיצומו של ניסוח מכתב שנותר פתוח
על צג המחשב  7ימים ,הכול נקטע ,בדרך אני מקבל דיווחים ,מבין
שלא מדובר בעוד אירוע שיסתיים תוך כמה שעות אלא במשימה
שעתידה להימשך יממות רבות.

קול ההמולה מתחלף בשיח מקצועי ,צוותי הכיבוי המיוחדים בפיקודו
של "דקלו" מקבלים גיזרה ,צוות חילוץ מהנפה הסדירה מקבל אף
הוא גיזרה עוד פצוע שחולץ מההרס עובר ואני רץ לעברו ומתחיל
לתשאל אותו היכן היה והאם היה מישהו עמו ,רושם את הנתונים
וממשיך ללקט מידע והרבה ,כמה פצועים פונו לבית החולים ,מה
שמם ,מקבל רשימת עובדים ממנהל האתר ומתחיל לבדוק מי בחוץ
ומי חסר ,בשלבים אלו מצטרף למאמץ קצין האוכלוסיה היחידתי
סא"ל רפי סדי שלוקח על עצמו תחקור ותשאול פצועים בבתי חולים
ועוד שלל משימות שרק איש אוכלוסיה יודע עליהם.

 - 11:48אני חונה בחניית בית החולים אסותא שברחוב הברזל ,לובש
את אפוד המחלץ השוכן דרך קבע ברכבי ,בידי האחרת אוחז בקסדה
וחוצה את המחסומים המנסים לבלום את כמות האנשים הממהרים
להגיע לזירה ,חלקם מחלצים ואנשי כוחות ביטחון ,חלקם האחר
סקרנים וכאלו החפצים בכל ליבם לעזור ,אני מביט אל פני האתר,
מבין שיש מספיק אנשים שיחלצו את הנפגעים הגלויים ומפנים את
המשמעות שבחילוץ אלו שלכודים.
יש בו משהו באותו מבט ,זה לא מבט של כאב זה לא מבט של צער,
אין זמן לכאוב ולהצטער צריך להתחיל לעבוד מהר ,נכון ובעיקר בטוח.
המבט של מחלץ ברגע הראשון ,מכיל ערכים שונים ממבטו של הדיוט
חילוץ ,אני מנסה לקלוט מי מהרבים באתר עובד המקום ,מי מנהל
עבודה ,כמה קומות היו ,ממה הם בנויים ,היכן היו עובדים ,מהיכן
משיגים שרטוטים של המבנה ,רשימת עובדים ועוד אין ספור נתונים
שעתידים להשפיע על עבודת אנשי החילוץ באתר.
אני מוצא את עצמי לבוש בגדי שיגרה ,חולצה לבנה מכנס שחור
ונעלי אלגנט ,על כתפי ווסט צבאי המשייך אותי כקצין ביחידת
החילוץ וההצלה של פיקוד העורף (היחצ"א) ,על ראשי קסדה של
הכתומים ,מתחיל לשוחח עם אנשים ,צועק לאחד המתנדבים תביא
לי דף ועט ועד שאלו מגיעים אני רושם פרטים על גב היד ,פרטים
שיסתברו כקריטיים למאמץ החילוץ הממושך.
לא עוברות דקות ועיניי מצטלבות עם מפקדי ,מפקד היחצ"א אל"מ
דודי מזרחי ,הוא מביט בי ובמעשיי" ,מודיעין אוכלוסיה" הוא שואל?
ואני מתחיל להמטיר עליו את המידע שכבר הצלחתי לצבור ,מעולה

 12:15מאתרים גוש בטון חשוף  ,מניחים עליו פלטת עץ מזדמנת,
פורסים תוכניות של האתר ומתחילים לסמן עליו נקודות ציון ולצידם
שמות ,השמות שמרגע זה כל המאמץ מכוון לאתרם אי שם עמוק
תחת שכבות הבטון והעפר.
מרגע זה הלכה ונעלמה לה היכולת להתבונן בשעון ,לזכור שעות
ובשלב מאוחר אפילו לזכור באיזה יום אנחנו ,מהרגע בו היחצ"א
קיבלה על עצמה את המשימה של הובלת מאמצי החילוץ נדרשתי
לחבוש את כובעי הנוסף "מפקד היחידות המיוחדות של זק"א",
מאמץ אינטנסיבי של גיוס מתנדבי זק"א שהוסמכו כמחלצים ולקחו
חלק באימוני היחידה בשנה האחרונה ,אני אומר מאמץ כי עשרות
מתנדבים מתקשרים ומבקשים להצטרף למאמצי החילוץ ,שיחות
אחרות נועדו לקבל ולמסור מידע עליו הייתי אחראי ועוד סתם שיחות
מאלו שכלל לא ידעו שאני נמצא בזירה.
 – 13:20דיווח על  2גופות המאותרות בשטח ,צוות זקא שניגש למקום
מדווח כי לפחות לגבי גופה אחת לא ניתן להגיע אליה ללא חילוץ
ואילו בגופה האחרת הם כבר מתחילים לחלץ בסיוע צוות הכיבוי
שפועל במקום.
החשיכה מתקרבת והאתר מתכונן לעבודת לילה ,עגלות תאורה
מוצבות בשולי האתר ,גדרות ומחסומים הופכים את האתר לשטח
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צבאי ותמונת המצב מתבהרת 5 .לכודים מתוכם  4נעדרים – אלו
המספרים שהפכו למשימה.
מהנדסי פקע"ר מתרוצצים מעמוד לתקרה מקומה לקומה ,מחרפים
נפשם בסכנות המבנה כדי להביא וכמה שיותר מהר תמונת מצב
הנדסית ,היכן אפשר להתחיל לעבוד ולקדוח ,היכן להציב תמוכה
ובעיקר להיכן אסור להתקרב בשל זליגת קירות ורסיסי בטון.
מודדים עם עיני לייזר הוצבו במקומות שונים באתר ,מרגע זה עליהם
כל רבע שעה לדווח איזה קיר זז ובכמה מילימטרים ,כל דיווח זוכה
להנחיות מהנדסים ולשינוי בטכניקות החילוץ.
לא מקנה במפקדי האתר שנדרשו להכריע באילו יכולות להשתמש,
מצד אחד מעל  60,000טון של חול
בגובה מטר וחצי שחייבים לסלק,
מאידך הכנסת באגרים וטרקטורים
עלולה לדרדר את מצבם של
הלכודים מהמשקל הנוסף,
לבנתיים עסוקים כלל המחלצים
בעבודת כפיים של כלי עבודה
קטנים וידניים דלי ועוד דלי ,אלפי
דליים של חול שנאספו באצבעות
שרוטות נשפכים לשקי איסות
ומנוף מלמעלה מבצע איסוף
באלות מלאות אל מחוץ לשטח
האתר.
נראה כי כשלב ביניים ועד להבנה
מעמיקה יותר של הקריסה נעשתה
הפשרה ואל האתר הובאו בובקטים ומחפרונים קטנים המהווים מעין
פשרה בין הצורך בפינוי העפר במהירות ובין ההכרח שלא לזעזע יותר
את הקירות והשכבות שקרסו כשתחתם לכודים ספק חיים ספק לא.
לבנתיים מביא לי אחד ממתנדבי זק"א את המדים ,אני מוצא לי
פינה קטנה להחליף את הבגדים האלגנטיים ספוגי הזיעה והחול
במדי היחידה ,מכנס את מתנדבי זק"א ומבצע תדרוך הכולל הכנה
מנטאלית לקראת הבאות ,תדרוך בטיחות והתנהגות באתר הרס,
הגדרת משימות וחלוקה לצוותים ,בסיומם אני משבץ כל קבוצת
מתנדבים לקבוצת מחלצים ומרגע זה יעבדו המתנדבים והמחלצים
כתף אל כתף משך  7ימים ,יתאמצו יחד ינוחו יחד הכול יחד.
הפגיעה הקשה בלכודים הצליחה לייצר בלבול רב בקשר למספרים,

כשאתה מביט מקומת מינוס  4ללמעלה אתה רואה רגליים של לכוד,
כשאתה מביט ממינו  3אתה רואה ראש ,אבל המרחק ביניהם עולה
על גובה אדם רגיל ואפילו גבוה ועל כן אתה משער כי מדובר ב2-
לכודים שונים רק בתום המלאכה הקשה של חישוף חלקי הגוף של
הנעדר אתה יכול להשיב לשאלה – אחד או שניים? ,ברוב המקרים
זה היה אחד.
בתפקידי כמפקד היחידות המיוחדות של זק"א אני נדרש לא אחת
להעביר את המסר שאני עסוק בעניין רציני גם לאשתי ,יש כמה
כללים שנקבעו בלי שנסכם אותם כי אם אני באירוע ולא מתקשר
לעדכן סימן שהיא צריכה לברר וכשהיא מתקשרת מספיק שאומר
שני מילים " זה רציני" כדי שאזכה לקבל את התמיכה והעידוד עד
לסיום המשימה.
בכל פעם אני מתלבט מחדש מה
יותר קשה ,לזנק למשימה ,להזיע
ולהתאמץ שעות וימים ,לחוות
חוויות חושיות קשות ,או לומר
את שני המילים "זה רציני" ,שני
המילים הנאמרות בחטף ,מטילות
באחת על אשתי את העול בטיפול
ב 5-ילדים ,להמשיך ולנהל את
המשרד ,קניות ,מקלחות ,לקחת
לגנים ולהחזיר בקיצור אותם
הרחמים והערכים של עזרה כלפי
האחר מקבלים תיעדוף לא הוגן,
אך זה רק לשניות בודדות  ,מהרגע
שהכרזתי על "זה רציני" אקבל
אחת לשעה סמס חיזוק ,עידכון
שהילדים כבר אחרי מקלחת ,קופסת מרק חמה מגיעה עד לאתר
ואל תשאלו אותי איך ,בגדים להחלפה עם פתק אישי קטן המספר לי
כמה היא גאה בי ובמה שאני עושה ,בקיצור את כל הדלק שהעשייה
שלי בשטח צורכת ,אשתי מספקת ואני מהצד שלי מתחייב להצדיק
את היעדרותי ולעבות את חלקה בשותפות הנצחית של צבירת
זכויות ,של הקניית ערכי הנתינה לילדים ולסביבה.
 : 00:15ברקע קולות קידוח וניסור ,פקודות ומשימות ובקשר פורצת
הידיעה על איתור נעדר לכוד בעומק של כמטר וחצי בשולי קיר
התמך שאיים לקרוס בכל רגע אותר נעדר נוסף ,סביבו רשתות ונעצי
ברזל מוקף כולו בכיס של בטון ,גופו שלם אך רוחו לא הייתה שם.
הצוותים נערכים לחילוצו שהסתבר כחילוץ מורכב שהסתיים רק
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למחרת בשעות הבוקר.

הערכת מצב:

יום שלישי  - 07:30 ,אנחנו כבר מעל  20שעות באתר ,אין אפילו
מחשבה על ללכת לישון ,אני רץ מצוות מתנדבי זקא אחד למשנהו,
מבצע החלפת כוחות אך אף אחד לא רוצה להפסיק ,כולם בנחישות
שמקורותיה בערבות ההדדית הולמים בבטון מנסרים את הברזל
תומכים ומחזקים אחד את השני ובעיקר מתכוננים לרגעים בהם
ימצא אחד הנעדרים חי או מת ,יש קושי בל יתואר בעבודה כה
ממושכת כשהספק והלא נודע לא מתחלפים בשביב של תקווה.

כלל קציני המשטרה ופיקוד העורף מקשיבים בקשב לעדכון:

עוד הערכת מצב ,עוד מידע מהמהנדסים ,עוד פיסת מידע על
חפיסת סיגריות שנמצאה באחת החפירות ,טובי המוחות מכונסים
לטקס עצה על נתיב החילוץ על שילוב חילוץ אגרסיבי לצד שיקולי
בטיחות המחלצים ושמא גם של הנעדרים,
טכנולוגיות ואמצעים מופעלים באתר כולם
במאמץ מקסימום ,להגיע מהר ובטוח אל
המחלצים.
 :17:05הריח הקשה שהיווה גבול למחלצים
היה לקו הזינוק של מתנדבי זק"א ,בחרדת
קודש היו המתנדבים ניגשים אל גופותיהם
של הנעדרים ,מתגברים על הקושי החושי,
המראה הקשה ,ניגשים לתכנן את מלאכת
החילוץ ,עוד ברזל מנוסר ,עוד גוש בטון
מבוקע עם פטישים  ,צעד אחר צעד אוחזים
המתנדבים את הנעדר בידיהם ומחלצים
אותו אל מעל פני המחילה שנחפרה.
כמה אבסורד יש במצב בו שקית של זקא
מהווה נחמה ,מציינת את תחילת מנוחתו
של המנוח שלולא מסירות הנפש של המד
חלצים ומתנדבי זק"א לא היה זוכה להגיע
לקבורה מכובדת.
חילוץ הגופה המורכב אילץ את המתנדבים לשהות בקרבתו זמן
ממושך ,כמפקד צוות מתנדבי זק"א הבנתי שעליי לבחון את ההשד
פעה על נפשם של המתנדבים ,מהר מאוד הבנתי כי נכון יהיה לתת
ביטוי וסעד מנטאלי לקבוצת המתנדבים שטיפלה בגופה וכבר באתו
הערב ביקשתי מיו"ר זק"א יהודה משי זהב להגיע ולפגוש את המתד
נדבים לשיחת דיבוב ,כשמגשי פיצה באמתחתו הגיע משי זהב אל
האתר ולאחר שעמד על רצונו לפגוש את המתנדבים בתוך האתר
בעת עבודתם ולטפוח על שכמם עלו המתנדבים יחדיו לשולי האתר
שם שוחחו על חוויות היום ,על הריחות על המראות ועל הדרך הנכונה
להתמודד עם השפעות המאורעות.

נעדר ( 104קוד אישי שניתן לכל לכוד) חולץ ופונה מהאתר ,נעדר
 1055אותר אך לא ניתן לחלצו עד להשלמת פעולות הבטחה הנ�ד
סיות שיאפשרו גישה בטוחה ,נעדר  106אוכן טלפונית ואנו יודעים
היכן הוא מצוי בוודאות ,נעדרי ם  106-107-108טרם אותרו והחיפ�ו
שים יימשכו בהתאם למיקום שניתן בהערכת מודיעין אוכלוסיה.
עוד סוגיות שהוצגו בהערכת המצב וכלל המפקדים ממהרים לשוב
לעמדותיהם.
יום רביעי  ,11:15אבן קטנה שנפלה
למרגלותיי הקפיצה אותי מהסלע עליה
נרדמתי 47 ,שעות ללא שינה ונראה כי
היכולת לתפקד הולכת ונחלשת ,חלק
מיכולת מקצועית הוא היכולת להבין שאתה
מפסיק להיות יעיל מפסיק לתת תפוקה
נכונה ומדוייקת ,זה הזמן בו ביקשתי ממפקדי
רשות לצאת למנוחה של כמה שעות ,רשות
שכמובן ניתנה ואף נכפתה עליי ,בקושי רב
אני נוהג מרחק  25דקות נסיעה אל ביתי,
מעניק מילת תודה לאשתי המופתעת מבואי,
פושט את המדים למכונת הכביסה ,מקלחת
ארוכה מרעננת ואפילו פרוסת עוגת גבינה
אותה הכינה אשתי לרגל יום הנישואין שטרם
נחגג היוו מקור לאנרגיה מתחדשת ,כמה זמן
אתה נשאר היא שואלת? ואני ..עד שהמדים
יתייבשו תעירי אותי.
אשתי מיהרה להביא את הילדים מהגנים כדי
שיפגשו את אבא ,היא סיפרה להם שקראו
לאבא לעזור לאנשים שנמצאים בבניין שנשבר ,אין גן ילדים שמלמד
את תרגום המילה קריסת מבנה.
המדים התייבשו ,אני מתעורר משעה של מנח גב מזרון ,הילדים
קופצים עלי ,אתם יודעים לאן אבא הלך אני שואל והם משיבים לי "
לחלץ אנשים שטבעו בחול" ,אני מחייך מנסה לדמיין כמה זמן לקח
לאישתי להסביר להם את הקוד "זה רציני" ,ממהר ללבוש את המדים.
בדלת זה קרה ,בני יהונתן בן ה 5-לפתע התפרץ בבכי ,אבא אל תלך,
אני יודע שלא תחזור היום ,אני מתגעגע ,זה מסוכן ,יכול ליפול עליך
טרקטור ,ראיתי במחשב שיש שם הרבה חיילים ואתה לא חייב.
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האמת שזה בא לי בהפתעה  ,אין זו הפעם הראשונה בה אני מוקפץ
לסייע במשימות ונדרש לעזוב את הבית ,לעיתים בעיצומה של סעודת
שבת משפחתית רק בחופש הגדול האחרון היינו כולם ארוזים ברכב
לטיול משפחתי כשקיבלתי הודעה על אירוע טביעה בחיפה והייתי
צריך להקפיץ את יחידת הצוללים שבפיקודי תוך שאני מותיר אותם
עם אכזבה והבטחה לפיצוי ,לא הייתי מוכן לבכי הזה ,נראה שהילד
גדל ,הוא מבין ,הוא חש שהפעם "זה רציני".
הנחתי את התיק ,התיישבתי על הריצפה והושבתי אותו על ברכיי,
הוצאתי את הטלפון והצגתי בפניו תמונות של
הבניין ,הסברתי לו שמתחת לבניין יש אנשים
שהילדים שלהם מאוד מתגעגעים אליהם ואולי
אם נזדרז נצליח להציל אותם ,הוא הביט בי
בעיניים ,שתק ,נתן לי נשיקה וחיבוק והתרומם,
בלי מילים קיבלתי את אישורו לחזור אל קריסת
הברזל ,לחזור למשימה ממנה יצאתי ,לחזור
אל מתנדביי הרבים שהמשיכו את המשימה
בהיעדרי.
בכוחות רעננים מוכן לעוד יומיים ללא שינה
אני מגיע שוב לאותה הזירה והפעם עם מבט
אחר ,מבט אל עשרות מתנדבי זק"א שהתייצבו
למשמרות  24שעות ברצף ,מבט אל מפקדי,
מפקד היחצ"א הנע מעמדה לעמדה ,כשדברי
הערכה ועידוד מפיו למחלצים ,מבט למחלצים
המביעים את מחויבותם לערבות ההדדית
ולדבקות במשימה משימת איתור הנעדרים,
מבט אל גושי הבטון שנחצבו המאיימים לחשוף
את המתחבא במסתורם.
בשטח מתחלפים מפקדי אתר בכל  8שעות ,סא"ל סמי יחזקאל,
סא"ל זהר משה,רס"ן רותם אזולאי כל אחד במשמרתו מפקח על
השגת היעדים שהוצבו לאותה המשמרת ופועל בכל הכוח להניע
את המחלצים תוך הקפדה על תאום בין המנופים והטרקטורים
המהנדסים והמודדים המחלצים ובטחונם ,מלאכת מחשבת ,מקצוע
אמיתי.
השמש הקופחת לא התחשבה במחלצים נראה כי דווקא ביקשה
ללטפם בעוצמה ולאתגר את יכולתיהם אתגר בו עמדו המחלצים
בקושי ובגבורה כמי שמשיבים נחישות לכוכב המאיר ומצטרפים
לעוצמתו.
המהנדסים שעבדו ללא הרף באתר הצליחו לייצר עמדת חילוץ
בטוחה ליד גופתו של נעדר מס  105ומתנדבי זק"א נקראו פעם

נוספת לבצע את משימת הקודש של חילוץ הגופה ממעקי הבטון
והברזל ,אף כאן רק בסיום מלאכת האיסוף יכלו המתנדבים לקבוע
כי מדובר באחד ולא בשניים..
יום חמישי :חלפו להם  4ימים והעובדה שעדיין ישנם  3נעדרים
הובילה למסקנה שיש להיערך להמשך עבודה בשבת ,הרצון
מלהימנע בעבודה בשבת הייתה נחלת כלל המחלצים שהגבירו את
מאמצי החילוץ ,כלים נוספים הורשו להיכנס לאתר לאחר שחלק
מהגופות כבר חולצו והשטח בו היו הפך לשטח שניתן לעבוד עליו,
נראה כי המרץ והמוטיבציה הלכו והתעצמו אך
היקפי הפלדה והבטון גברו על היכולת לסיים
את המלאכה מהר.
מסור ענק וייחודי שפעל באתר החל מנסר
שכבות בטון בעומק של כמטר ,הוא מסיים
לנסר והבאגר מתחיל להניף ,עוד אחד
מהרגעים הקשים באתר כאשר באחת ההנפות
התגלו רקמות  ,מעין שלט הכוונה – אנחנו
באזור...
באתר ההרס ,המסור מנסר הפטישים נוקשים
וגרזנים חוצבים ,אך בחוץ החיים ממשיכים
בשלהם ,תזכורת שאני מקבל ממפקד זק"א
פתח תקווה על אירוע שבע ברכות של אחד
ממתנדביי הוותיקים שנישא ביום הקריסה
ונמנע ממני להשתתף בו .אתה חייב להגיע
לפחות לומר מזל טוב ,...עוד אחד הרגעים
בהם חובות מקבילות זו לזו ,חובת הכרת הטוב
ושמחת חתן שהיה מתנדב מסור מול החובות
הצצות באתר ההרס ,התלבטות קצרה ואני כבר בדרך לשבע ברכות,
מלא באבק ושכבות של חול אני נכנס לאולם ,זוכה לחיבוק ובעיקר
שמח על ההזדמנות לתת את החיבוק להביע את התודה על שנות
התנדבות מסורות מצטרף יחד לחברים בשירת קול ששון וקול שמחה
וממהר לשוב לקולות מהם יצאתי.
יום שישי :חמישה ימי מאמץ  ,שוב צוות זק"א מוקפץ ובעבודת כפיים
עדינה שוברים שכבה אחר שכבה חושפים את הנורא תוך הקפדה
והשגחה לבל יפלו חלקי הבטון על הגופה שרק חלקה התגלתה,
השעה כבר  3בצהרי יום שישי ,מוצא את עצמי בין החובה להמשיך
ולטפל בכבודו של הלכוד מול הצורך לעשות אתנחתא ולארגן את
צרכי השבת ,ליבון סוגיות עם רבני הארגון ורב פיקוד העורף ,הכנת
בית כנסת ,תאום עם הגוי ,חיבורי חשמל ,אוכל על פלטות ,הכנת
שוברי כניסה שיחליפו את הרישום בכל כניסה ויציאה מהאתר ועוד
משימות הנחוצות לכבודה של השבת.
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למשהו יהודי למשהו רוחני ,מעולם לא חשבתי שאנשים הנראים
רחוקים מהתורה ומצוותיה יבקשו ממני לומר דבר תורה וכך מצאתי
עצמי מנתח את האחריות הציבורית המוטלת על הכלל ,הבאה לידי
ביטוי בפרשת עגלה ערופה .

עוד אני ממתין לתורי במנוף שהעלה את המחלצים כמעלית
מאולתרת ואני מקבל טלפון מראש עיריית פתח תקווה עו"ד איציק
ברוורמן עמו אני מצוי בקשרי ידידות קרובים ,באתי לחבק אותך הוא
אומר לי ,אני למעלה  ,..אני עולה במנוף ובפתחו מחכה לי ראש העיר
המלווה במתנדב המסור אלן מלכה כשהוא מוביל אותי לעבר רכבו
שהיה עמוס בכל טוב ,ממתקים ,יין ,כלים ועוד מכל טוב לכבודה של
השבת ,בעוד כמה דקות תגיע לכאן משאית ובה מזרונים ומיטות ,
אוהל ענק ,מקרר שולחנות וכיסאות וזה המעט שאני יכול לעשות על
מנת לבטא הערכתי למאמצי המחלצים והמתנדבים של זק"א.

בשעות הצהריים של שבת פורץ מכשיר הקשר המבקש ממני להגיע
דחוף לאתר עם צוות ,יש לנו  10דקות להוציא את הגופה האחרונה
שנמצאה זה עתה ,לאחר מכן בהוראת המהנדסים עלינו לעזוב מיד
את המקום מחשש לקריסה מיידית של קיר.

צוות לוגיסטיקה בפיקודו של ישראל גודלבסקי מפקד זק"א מרחב
שרון ,הוקפץ לאתר על מנת לקבל את הסיוע של ראש העיר ותוך
שעה העמיד אוהל מרווח ומכובד שאפשר למתנדבים לראשונה לישון
על מזרון ולאכול בצוותא.

בתזמון מדוייק הרים הבאגר את קיר הבטון ,תמוכות הוצבו מתחתיו
ואנו בצוות מלא ובהתאם להנחיות ההלכה שולפים את הגופה
האחרונה וממהרים להסתלק מהאתר אליו כבר לא חזרנו ,המשימה
הושלמה.

עוד הפתעה התגלתה לי כאשר אשתי החליטה לשבות לצידי את
השבת יחד עם הילדים ,בהתארגנות מהירה שכרה חדר במלון
הסמוך לאתר ויחד עם ילדיי הגיעה לאוהל שהוקם בשולי האתר
לכבוד השבת ,עם היוודע דבר הקמתו של האוהל ,הודיע יו"ר הארגון
יהודה משי זהב כי יצטרף לצוות מתנדבי זק"א וישהה עמם כל
השבת ואכן כשאף הוא עמוס במטעמים יהודיים הגיע משי זהב יחד
עם  2מתנדבים נוספים שעלו על בגדי מחלץ ,ירדו לאתר והחליפו
מתנדבים שעלו להתקלח ולהתארגן לשבת.

מיד לאחר הוצאת הגופה האחרונה עלו המתנדבים לתפילת מנחה
ולמנוחת שבת רגועה עד לסעודה שלישית אליה הצטרפו חיילי פיקוד
העורף בשירת עם ישראל חי וכה אכסוף נועם שבת.

כשילדיי משחקים בדשא ליד האוהל אני מבחין בהם לוקחים קסדות
ומתכננים לעצמם איך לעזור לאבא ,איתמר הקטן אומר לי ,אבא אני
אכלתי היום הרבה ויש לי הרבה כוח בבטן אני יכול לעזור לך להרים
אבנים? ואני יעזור לערוך שולחן שבת אומרת טליה הגדולה תוך שהיא
מתחילה למיין את הכלים החד פעמיים ,יש כאלו שיחשבו שמדובר
בשיגעון אך לו רק היו שומעים את הילדים בשולחן שבת שרים "ריבון
העולמים ידעתי ידעתי" כשעשרות חיילים מזילים דמעה של רגש
ברור כי היו משנים דעתם ,ברור כי הם מבינים שגם לילדים יש חלק
בערבות ההדדית ומבחינתי אין דרך אחרת להקנות לילדים ערכים
רק בסיפורי גבורה.
את שולחן השבת חילקנו לשניים ,שולחן אחד נערך באתר ההרס
עצמו כשבראש השולחן ישבו יהודה משי זהב בערלה יעקובוביץ
ועזריאל שניצר ואילו אנחנו שהינו באוהל שהוקם למרגלות האתר,
לצידם של המחלצים שלא היו במשמרת.
השבת הזכירה לי את השבתות בהם השתתפתי במסגרת משלחות
חילוץ צבאיות בעולם ,כאשר יש לכידות סביב צרה יש צימאון ענק

מיד בצאת השבת התכנסו כלל המתנדבים שהשתתפו בחילוץ
לשיחת דיבוב במהלכה הוסבר למתנדבים הצורך לדבר ולספר על
התחושות והקשיים בשיחה השתתף סגן מפקד היחצ"א לשעבר
אל"מ אמיר גולן שליווה את המתנדבים במשך כל השבוע והביע את
הרווח ההדדי שנוצר בחיבור בין מתנדבי זק"א ומחלצי היחצ"א ,אתם
אולי הרווחתם ידע ונסיון מקצועי אך אנחנו הרווחנו זווית נוספת על
הציבור החרדי.
בטקס העברת האחריות על האתר מידי פיקוד העורף למשטרת
ישראל הזמין אלוף הפיקוד יואל סטרוק את יו"ר ארגון זק"א והצהיר
על שותפות אותה הוא מתחייב לשמר ולחזק ,מי שלא חייב אך בוחר
להיות שותף ברגעים של מאמץ יזכה לאותה השותפות בעת שיגרה.
אל"מ יאיר ברקת מפקד חטיבת ההדרכה של פקע"ר הוסיף והזמין
את מתנדבי זק"א להתארח בבסיס האימונים שבצריפין תוך שהוא
מציין את השינוי שהתחולל בו ,בתחילה ראיתי מתנדבי זק"א באתר
צבאי ולא כל כך הבנתי איך זה ייתכן אך לאחר כמה שעות של
התבוננות במה שעשיתם באתר אני גאה להיות לצידכם ולסייע לכם
להיות הטובים ביותר.
מוצ"ש 24:30 :כל הציוד מועמס על רכבי זק"א חיבוקים אחרונים
עם הקצינים שנותרו בשטח ,הגיע העת להיפרד ,גיליתם חוסן נפשי
והקרבה עצמית עצומה ,יהי רצון שתהיו תמיד בצד הנותן ,תכלה
שנה וקללותיה.
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לראשונה :קורס זק"א
הוכר ע"י ארגון החילוץ
הבינלאומי של האו"ם
בסיום סבב פגישות של מפקדי 'היחידה הבינלאומית' של
זק"א עם ראשי ( INSARAGהאינסרג) במטה הראשי של
האו"ם בז'נבה קיבל היום תוכנית קורס ההכשרה של 'היחידה
הבינלאומית' של זק"א הכרה רשמית ותו תקן המחמיר של
האינסרג.
בשנת  2005הכיר האו"ם
לראשונה בארגון זק"א כארגון
סיוע בינלאומית הנותן מענה
של איתור חילוץ והצלה במקרים
של אסונות טבע בעולם .מאז
ועד היום משלחות של מתנדבי
זק"א מוקפצים לרחבי העולם
בכל מקרה של אסון טבע או
פיגוע ,בין האירועים הבולטים
היו הצונמי בתאילנד ,רעידת
האדמה בהאיטי ,הצונאמי ביפן,
רעידת האדמה בנפאל ,פיגועי
טרור בטורקיה ,מומבאי הודו ,ועוד
אין ספור של אירועי אסון בעולם.
בשנתיים האחרונות מוביל ארגון זק"א בשיתוף רח"ל (רשת
חירום לאומית) במשרד הבטחון ,מאמץ לקבלת הכרה רשמית
ותו תקן המחמיר של האו"ם בתוכנית קורס ההכשרה המקצועית
של 'היחידה הבינלאומית' של זק"א ,ובכך המתנדבים ב'יחידה
הבינלאומית' של זק"א הפזורים ב 32-מדינות ברחבי העולם
יוכלו לקחת חלק פעיל ומקצועי יותר במקרים של אסונות
בעולם .את המהלך מוביל מר קובי וימיסברג ראש חטיבת
שת"פ אסטרטגי וסיוע רח"ל במשרד הביטחון ונציג האינסרג
בישראל ביחד עם מר מתי גולדשטיין מפקד יחב"ל זק"א .ואכן
לאחר אין ספור פגישות ודיונים התקבל היום האישור המיוחל:

הכרה בתוכנית קורס ההכשרה של 'היחידה הבינלאומית' של
זק"א.
האינסרג הוא למעשה תו תקן קבוע ליכולות מובנות של צוות
חילוץ בינלאומי .התקן כולל את מבנה צוות החילוץ ,כמות
האנשים ,התפקידים ,והציוד הנדרש ,ובמסגרתו ישנם מבחד
נים תקופתיים אחת לחמש
שנים .מבחינת זק"א ההכרה
הינו תקדים ,שכן זו לראשוד
נה שהאינסרג מכיר בארגון
וולונטרי שאיננו מדינה ומכיר
רשמית בתוכנית ההכשרה
שלו.
במסגרת האינסרג יש בסך
הכל  80מדינות בעולם עם
יכולת כזו ,כשרובם נמצאים
באירופה ושניים מהם בארד
צות הברית.
'היחידה הבינלאומית' של
מתי גולדשטיין מפקד
זק"א" :השייכות למועדון האינסרג מעלה את הביקוש לסיוע
היחידה ,ובזק"א רואים חשיבות רבה בלהיות חלק ממאמץ
הצלה בינלאומי ,גם מבחינה הסברתית וגם בשל העלאת כשיד
רות היחידה".
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :המקצועיות של זק"א עולה
מדרגה ,עם הנסיון הרב שצברנו נהפכנו להיות מקצועיים
ביותר עד כדי הכרה רשמית ועמידה בתו התקן המחמיר של
האינסרג' .היחידה הבינלאומית' של זק"א פרוסה בשלושים
ושתים מדינות ברחבי העולם ויוכלו מעתה לתת מענה טוב
יותר ומקצועי יותר במקרים של אסונות".

9

דיון בכנסת בבקשה
לשמירה על החוסן הנפשי
של אנשי כוחות ההצלה
סגנית יו"ר הכנסת חה"כ נאוה בוקר ,המכהנת כיו"ר ועדת המשנה
לשירותי הצלה קיימה דיון בנושא" :מתן סיוע פסיכולוגי וטיפול נפשי
לכוחות הביטחון וההצלה" .וזאת עקב פניית חירום של ארגון זק"א.
הדיון עסק בצורך להגדיל את היקף התמיכה הפסיכולוגית והנפשית
ללוחמי כוחות החירום וההצלה .לוועדה הגיעו מספר לוחמים אשר
סיפרו את סיפורם האישי ,הטראומות שחוו בשטח והזוועות שנחקקו
בזיכרונם.
במכתב פנייה אל יו"ר הוועדה כתב יו"ר ארגון זק"א יהודה משי זהב:
"כמי שחש אחריות כבדה על אלפי מתנדבי זק"א הנחשפים יותר
מכל גוף או גורם אחר למראות ומחזות קשות מנשוא אני פונה אלייך
בבקשה מיוחדת.
מטבע עבודתם נחשפים המתנדבים יותר מכל גוף או גורם אחר
למראות ומחזות זוועה שמעטים האנשים היכולים לעמוד בהם .אבל
כמי שחש אחריות כבדה לשלומם ולחוסנם הנפשי של המתנדבים וגם
לבני משפחותיהם ,יודע ומכיר אני את האחריות שרובצת עלי ,עד כדי
הדרת שינה מעייני.
אנו פונים אלייך ידידתנו הנכבדה ח"כ נאוה בבקשה דחופה של מציאת
משאבים ותקציב מיוחד לתת כלים ותמיכה מתמשכת לאורך זמן
לשמירה על חוסנם הנפשי של מתנדבי זק"א ,וכדי להבטיח שמתנדבי
זק"א יוכלו להמשיך במלאכת הקודש בזמני שגרה וחירום".
סגנית יו"ר הכנסת חה"כ נאוה בוקר אמרה בדיון" :העדויות ששמענו
היום פשוט מזעזעות .אנשי כוחות החירום וההצלה חדורי רוח קרב
שמגיעים לזירת שריפה או לאירוע חירום אחר ,נתקלים במראות
הקשים מכל .תמונות של גופות חרוכות של ילדים קטנים ותינוקות,
נחקקות בזיכרונם וגורמות להם לטראומות ולסיוטים שחוזרים
אליהם שוב ושוב .מהתמונה שנפרסה היום לנגד עיננו עולה כי הסיוע
הפסיכולוגי והנפשי הניתן לכוחות החירום וההצלה אינו מספיק .אסור

לנו להפקיר את אותם לוחמים שהתגייסו למען הצלת חיים .יש להגביר
את היקף וכמות הטיפולים הניתנים ע"י עיגון בחקיקה ,כך שכל לוחם
יהיה זכאי לקבלם עד להתגברותו על הטראומה ועד לחזרתו לשגרת
חיים ולפעילות תקינה ככל הניתן".
בדיון השתתפו הח"כים :חמד עאמר (ישראל ביתנו) ,יעקב אשר
(יהדות התורה) ,דב חנין (הרשימה המשותפת) אכרם חסון (כולנו).
נציגי זק"א ,איחוד הצלה ,כבאות והצלה ,מד"א ,משטרת ישראל ,ארגון
הפרמדיקים ,ארגון הכבאים ,עמותת נט"ל ועוד.
קמב"צ זק"א חזקי פרקש ,שהיה מיוזמי הדיון אמר" :יש לי 200
מתנדבים בזק"א מאזור חדרה וצפונה .בכל הארץ יש למעלה מ3,000-
מתנדבים .כל המתנדבים נחשפים למראות ומחזות קשות מנשוא
באירועי חירום ובטחון .באסון הכרמל היו קצינים בכירים שפשוט
קרסו .יש לי מתנדבים שהיינו צריכים ללוות אותם משך קרוב לשנה
בטיפולים פסיכולוגיים .את כל הטיפולים מימנו מכיסנו לא מהמדינה.
גם אני טופלתי אצל פסיכולוג משך כשנתיים .זה דבר שהוא מחויב
המציאות ולא פריבילגיה.
מתנדבי זק"א מטפלים בשגרה בממוצע של כשלושים אירועים של
מוות בלתי טבעי בשבוע :התאבדויות ,תאונות דרכים ,רציחות ,אסונות
וטרגדיות ,גלמודים ועריריים במצבי ריקבון ועוד .מסורים הם בלב
ובנפש לעזור ולסייע להציל את מי שניתן להציל ולכבד את מי שנשאר
כבר רק לכבד .מתעסקים בעבודת קודש בנורא מכל בדברים שלא ניתן
לתאר במילים".
בסיום הדיון סיכמה יושבת ראש הועדה ח"כ בוקר ,כי יערך דיון נוסף
בחודש ספטמבר הקרוב .עד אז יקים משרד הבריאות צוות מסודר
שיבחן כיצד ניתן לסייע לכל ארגוני החירום והצלה .במקביל תפנה ח"כ
בוקר לנציבות כדי שתיתן את הטיפול הראוי ללוחמים ותכין תכנית
מניעה לטיפול בנפגעי פוסט טראומה.
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מסירות נפש
עבור כבוד המת
בעיצומו של חתונת אחד מטובי המתנדבים בזק"א נחמן רביבו ,קבלו חבריו להתנדבות הודעה על מציאת גופה של אישה
במלון דיפלומט בירושלים .צוות מתנדבים עזבו את מצוות שמחת חתן וכלה ועברו למצוות טיפול ב'כבוד המת' .אחרי
הטיפול הממושך שנמשך עד כחצות הלילה בזירת האירוע ,קביעות זיהוי ואיסוף הממצאים החייבים בקבורה .בקשה
המשפחה לעשות הכל כדי לא להלין את המת ולהביאה לקבורה עוד באותו לילה.
אחרי חצות הלילה קשה למצוא 'חברה קדישא' שתסכים לקיים הלוויה מעכשיו לעכשיו ,אחרי מאמצים של מתנדבי זק"א,
נמצאה 'חברה קדישא' שהסכימה להקצות חלקת קבר בהר המנוחות ,כמובן אחרי תשלום הולם של המשפחה עבור
חלקה באדמה ולא בקבורה רוויה .אך בשעה מאוחרת זו אין להם אנשים שיעשו את הטהרה ,סדרי ההלוויה ,פתיחת הקבר
והקבורה עצמה.
צוות של מתנדבי זק"א לקחו על עצמם את כל התהליך הנדרש ,צוות נוסף בפיקודו של יחיאל אוירינג עמלו קשות כדי
לחפור את חלקת הקבר בהר המנוחות ולהכינו לקבורה .ובשעה  02.30יצאה ההלוויה מבית הלוויות שמגר להר המנוחות
והמנוחה הובאה לקבר ישראל מבלי לעבור על האיסור של 'הלנת המת'.
המשפחה הודתה לזק"א על מסירות הנפש והמאמץ העילאי במתן 'כבוד למת' ומניעת 'הלנת המת' ,החל בטיפול בזירת
האירוע ,זיהוי ,טהרה ,סדרי הלוויה ,כריית הקבר ועד הבאתה לקבר ישראל.
המשפחה ויתרה על הלוויה יותר מכובדת ,הזילו מכיסם טבין ותקילין להביאה לקבורה באדמה ולא בקבורה רוויה ובעיקר
לא לעבור על 'הלנת המת' .מסירות נפש של משפחה יהודית מפשוטי העם אבל עם עוצמה של אמונה יהודית.

אשרי העם שאלו הם בניו ,ואשרי ארגון זק"א שאלו הם מתנדביו.
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זק"א גם בצער בעלי
חיים .אירוע לא שגרתי
אבל מאוד אנושי
צילום :אהרן ברוך ליבוביץ

המקרה אירע בשעות הלילה המאוחרות נהג מונית פגע
בכלבה בדרך ירוחם צייזל בחיפה הכלבה נפגעה ברגליה
ונשארה לחיות מדממת ופצועה .למקום הגיע ראש
משמרת סיור תחנת חיפה ,הוא מבקש בקשר מהמוקד
המבצעי שינסו להשיג וטרינר או כל מי שיכול לבוא לסייע
לכלבה המסכנה .לאחר שניסו הכל בכל מעיריית חיפה
שלא עובדים בשעות כאלה .רשות הטבע ,אמרו שלא
מדובר בחיה מוגנת ולכן אין מי יגיע .תנו לחיות לחיות,
צער בעלי חיים וטרינרים פרטיים ועוד .בית חולים לחיות
ברחוב חורב בחיפה אומר שאין לו אפשרות להגיע לשטח
ורק אם יביאו אליו את הכלבה וצריך לראות מי משלם...
מתנדבי זק"א צפון נכנסו לתמונה וביחד עם אזרח טוב
שעבר שם יצרו קשר עם ד"ר תדהר קליין ממרפאת מוריה
ובסיוע של שוטרים העבירו באמבולנס של זק"א מחוז
צפון את הכלבה לבית החולים לחיות.
חזקי פרקש קמב"ץ זק"א צפון ,אמר "מדובר באירוע חריג,
למרות שאני שנים רבות בזק"א לא טיפלתי באירוע מסוג
זה .המסירות של השוטרים ומתנדבי זק"א הצילו את חיוה
של הכלבה"
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אמבולנס זק"א חדש
הושק במחוז צפון
אמבולנס זק"א חדש נחנך בחיפה במעמד ראשי הארגון
והתורם מר זאב הורביץ הי"ו מברזיל לעילוי נשמת אביו.
בטקס צנוע שנערך ביום שני השבוע בבית העלמין בחיפה,
נחנך אמבולנס חדש לארגון זק"א תרומתם של מר זאב הורביץ
ומר מאיר נגרי מברזיל ,לעילוי נשמת אביו מר משאל הורביץ
ז"ל ,בהשתתפות יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,קמב"צ צפון חזקי
פרקש ומתנדבים.
התורם הנכבד מר זאב הורביץ ,הגיע במיוחד יחד עם בנו
מברזיל ,לרגל יום השנה של אביו משאל הורביץ ז"ל ,שנפטר
בתשכ"ה בדמי ימיו כשהוא בן  55בלבד ונקבר בחיפה .לאחר
האזכרה ,נערך טקס השקת האמבולנס לעילוי נשמת המנוח
ז"ל.
"אנו נמצאים כעת בחודש אלול" אמר משי זהב ,חודש
הרחמים והסליחות ,בהם כל אדם מתפלל לפני הקדוש ברוך
הוא ומבקש כי עסקיו יפרחו ,יצליחו ויפרחו" .אנחנו בזק"א
מתפללים שפעילות המתנדבים תתמקד בלשמח אנשים ולא
חס ושלום באסונות המוזכרים בתפילת וּנְ ַת ּנֶה ּת ֶקף".
האמבולנס החדש יצטרף לארבעת אמבולנסים הפועלים
במחוז צפון בפעילות הקודש של זק"א בפיקודו של הרב אנשל
פרידמן.
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בטקס מכובד מאוד
הושק אמבולנס זק"א
חדש לצוות ת"א .410
הטקס שהתקיים ברחבת עיריית תל אביב .בטקס השתתפו
ראש העיר תל אביב מר רון חולדאי ,יו"ר ארגון זק"א יהודה
משי זהב ,מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן ,מפקד זק"א גוש דן
ורכז המחלקה המשפטית מיכאל גוטויין ,תורמי האמבולנס

הנכבדים ומתנדבי זק"א.
ראש העיר מר רון חולדאי ,אמר "הקונצנזוס הענק שיש
לארגון זק"א בארץ ובעולם ,הציבור במדינת ישראל נפעם
כל פעם מחדש מתעצומות הנפש של מתנדבי זק"א.

צילום :דוד זר
14

האמבולנס החדש יהווה כוח מכפיל לטובת תושבי גוש דן
ועל כך תבורכו".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב ,אמר" זה מרגש בכל פעם מחדש
להיות במעמד השקת אמבולנס למען הכלל והפרט ,אני
מודה לתורמים הנכבדים ולעומדים בראשם מר לוי יצחק

רחמני נשיא ומנכ"ל חבר איילון ,יעקב ,משה ודוד גולברי ,וגב'
ליאורה עופר .זה לא מובן מאליו שאנשים פותחים את הלב
ותרומים לפעילותם החשובה של מתנדבי זק"א ,ישר כוח".
בסיום הטקס התכבדו התורמים ,ראש העיר ,והנהלת זק"א
לגזור את סרט ההשקה.
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הסתיימה בהצלחה הקמת והכשרת
יחידת זק"א אודסה שבאוקראינה
וזאת במסגרת היחידה הבינלאומית של זק"א.

ההכשרה בוצעה לבקשת רבה של אודסה ודרום אוקראינה
הרב אברהם וואלף ומנהל המוסדות בעיר הרב שניאור ויגלר
שראו את הצורך להכשיר את שליחי חב"ד בעיר כמתנדבי
זק"א .לקורס הצטרפו גם אנשי הקהילה וסטודנטים לרפואה
הלומדים בעיר .כמפקד היחידה התמנה הרב מנדי בייץ.
את הקורס וההכשרה העבירו בטוב טעם מפקד היחידה

הבינלאומית של זק"א מתי גולדשטיין וזאב גרוס מוותיקי
מתנדבי זק"א .בקורס תורגלו מגוון תרחישים המדמים אירועי
חרום בקהילה כמו גם הגשת עזרה.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר "אנו בארגון רואים חשיבות
רבה של יחידות זק"א ברחבי העולם .במקרה של אסון
בינלאומי נוכל לתת ענה מהיר ומקצועי יותר".
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

ולא נתתי ממנו למת
מצינו בספרים הקדושים ,כי העושה מצוה
שלא כראוי ,מתוך כוונות של תועלת אישית,
מתגלגלת אותה מצוה לידיהם של הסיטרא
אחרא ומגבירה את כוחה .לפיכך אומרים" :ולא
נתתי ממנו למת" לא נתתי את מצוותי לכוחות
הרע ולא עשיתי מהן "זבחי מתים"(...תפארת
שלמה).

שרצים ישר לרבנים מבלי להתבונן במעשיהם.
ואם יחכים האדם וידע שלמעשה הכל תלוי בו
עצמו ,במעשיו ובהתעוררותו ,ידע לתקן הדבר
מהר ,ולחסוך מעצמו טרחות רבות .מעשה היה,
שבאה אישה חשוכת בנים להרב הקדוש רבי
מאיר מפרמישלאן זכותו יגן עלינו אמן ,ושטחה
את בקשתה לברכת הצדיק ,שתזכה להיפקד
בקרוב בפרי בטן.

האדם צריך להשתדל בעולם הזה ,אפילו מעט
מן המעט ,ודווקא המעט הוא חביב הרבה אצל
השם יתברך ,וכמו שמסופר במדרש על אגריפס
המלך ,שציווה להקריב ביום אחד אלף עולות,
ושלא יקבלו שום קרבן אחר מלבד עולתיו ,והנה
בצהרי היום הגיע עני ובידו שני תורים ,וביקש
להקריבם על גבי המזבח ,הכהן אמר לעני שאין
הוא יכול להקריבם מחמת צווי המלך ,בכה העני
וטען שכל יום הוא צד ארבעה תורים ,שנים הוא
מקריב ,ושנים הוא אוכל ,ואם לא יקריב היום,
כיצד יתפרנס למחר? חס עליו הכהן והקריב
את שני התורים .בלילה חלם אגריפס המלך,
שאמרו לו ,קרבן העני הקדים בשמים את אלף
העולות והזבחים שלך.

הצדיק ענה לה ,שהוא מוכן לברכה בתנאי
שתיתן לו סכום עתק כפדיון נפש ,והיא התחננה
על נפשה שיוריד הצדיק מהסכום שכן אין
באפשרותה לשלם אף רבע מהסכום הנקוב,
אך הצדיק עמד בעקשנות על המחיר ,ולא אבה
להוריד אף מעט מהסכום ,כשראתה האשה את
עצמה ללא עזרה ,אמרה לצדיק ,שהיא תפנה
להקדוש ברוך הוא ישירות ,והוא כבר ייתן לה
בחינם...כששמע הצדיק את דבריה ,אורו עיניו,
ואמר לה" :כעת אני מבטיח לך שבעוד תשעה
חדשים תחבקי בן ,וכל מה שעשיתי היה רק כדי
שיכאב לך ,ותדעי היכן הכתובת האמיתית".

שאל אגריפס את הכהן לפשר הדבר ,וסיפר לו.
מיד הבין אגריפס ,שאין הקדוש ברוך הוא חפץ
בעולות וזבחים לרוב ,אלא דווקא מעט שבא
מעומק הלב חביב עליו ביותר .בעלי המוסר
כותבים :שתמיד צריך האדם לקחת יוזמה
עצמית לשנות מעשיו ,ולא לסמוך על אחרים
שיעשו זאת .ובפרט כשבאים איזה ייסורים
לאדם ,יפשפש תמיד במעשיו ,ולא יתחמק
מהמציאות ,ויזכור לזעוק להשם יתברך שממנו
באה הישועה ,ומה נואלו אותם אנשים שמיד
בבוא אליהם איזו צרה תולים זאת כביכול "בעין
הרע" או "מקרה" ועוד שטויות והבלים ,או

וראיתי בספר כתונת פסים ,האדם בעולם
הזה צריך לטרוח בכוחות עצמו ,מבלי לסמוך
על אחרים ,וכדברי הגאון רבי חיים מוולוז'ין,
על רבו הגאון רבי אליהו מוילנא ,שלא רצה
שיבוא לו מגיד משמים לגלות לו תורה ,משום
שרצה לעמול בעצמו על התורה .האדם לא
צריך לחיות בעולם הזה בשלוה ,אלא חייב הוא
לעמול בתורה ,ואף על פי שיושב אדם רוב היום,
ושומע קלטות של תורה וכיוצא בזה .מכל מקום
חייב להתעסק בתורה ,וללכת לבית הכנסת או
למקום ששם עוסקים בתורה בחבורה בגמרא
או בהלכה ,במקרא או במוסר.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

עליה לקברי אבות

לקט מקורות

העלייה לקבר במלאת שנה לפטירת אדם ,כמו רוב מנהגי
האבלות ,היא מנהג שנתפשט בהרבה מקהילות ישראל.
מקורותיו הראשונים של מנהג זה הם מתקופת הגאונים,
כפי שמביא הרמב"ן בחיבורו "תורת האדם" בשם אחד מן
הגאונים .וזה לשונו" :ולתכלית שנים עשר חודש משכיבים
אותו [=מתפללים על נשמת המת] ומבקרין אותו [=עולים
לקברו]".
וכן בשמו של רב נטרונאי גאון .וזה לשונו" :ויום ג' וז' עולין
לבית הקברות (ומקברין) [ומבקרין] אותו ,וליום ל' ,ושוב אין
מבקרין אותו .ולתכלית שנים עשר חודש משכיבים אותו
ומבקרין אותו".
בשולחן ערוך (שמ"ד סעיף כ') מובא מנהג זה להלכה
בהלכות אבלות בעקבות דברי הרמב"ן .וזו לשונו" :וביום
הז' עולים לבית הקברות ומבקרין אותו ,וכן ביום שלשים.
ותכלית י"ב חדש מבקרין ומשכיבין אותו".
בספר חסידים (סימן ת"נ) כתב" :ברזילי הגלעדי אמר (ש"ב
י"ט ל"ח) "אמות בעירי" כי הנייה יש למתים שאוהביהם
הולכים על קבריהם ומבקשין על נשמתן טובה ומטיבים
להם באותו עולם ,וגם כשמבקשים מהם ,הם מתפללים על
החיים וכלב בן יפונה נשתטח על קברי אבות".
וכן כתב בספר מעבר יבק (שפתי רננות פרק כ"ג)" :מצינו
כי המתים מתפללים על החיים שכן כלב נשתטח על קברי
אבות".
ובמטה משה (עמוד העבודה עשרת ימי תשובה סימן
תתלט ) כתב :
ואחר כך הולכים על הקברות להשתטח על קברי הצדיקים,
לומר אם אין אתה מרחם עלינו הרינו חשובים כמתים הללו
(תענית טז א).
ועוד טעם אחר למה אנו משתטחים על קברי המתים,
כדי שיבקשו המתים רחמים עלינו .כעובדא דרבי מאני
דמשתטח על מערתו דאבוה (שם כג א) ,וכן כלב אשתטח
על קברי אבות ,וכן משמע בפרק אלו נאמרים (סוטה לד ב).
ובדרכי משה (הקצר אורח חיים סימן תקפא ) כתב בשם
המהרי"ל :
כתב מהרי"ל (הלכות ר"ה סי' ג עמ' רעג) דנוהגים בערב
ראש השנה וערב יום כפור לילך על הקברות למען להכניע
עצמו ליום הדין .והמנהג בזמן הזה לומר על הקברות

תחינות ובקשות כי בעוד לבו נכנע
תפלתו רצויה ודעת המתים מהני
כמו שמצינו בכלב שנשתטח על קברי אבות (סוטה לד ב).
אולם בדרישה (יורה דעה סימן רכח ) התנגד למנהג של
עליה לקברות וכתב:
"השם יתברך יענה שלום אהובי רבי אליקים הוי יודע כי
מאוד אני נפלא על בני אדם הנודרים [לילך] על בית
הקברות כי קצת היה דומה לדורש אל המתים (דברים
יח יא) דלא מצינו כן רק לגבי כלב שנשתטח על קברי
אבות (סוטה לד ב) היינו שמתפללין להשם יתברך במקום
קדושה כדי שתהא שם תפילתו נשמעת כדאשכחן לגבי
אברהם (בראשית יט כז) אל המקום אשר עמד שם מלמד
שהמקום גורם וכן אדם שביזה את המת לכבודו משתטח
על קברו זה מצינו אך נשים ובני אדם שאינם יודעים זה
לא ידעתי הליכתם למה ואני רגיל לכל הבאים אלי לפתוח
להם בחרטה ויתירו להם הנדר (ליתן) [ויתן] לצדקה מה
שיהיה מוציא על הדרך ואח"כ יתן מה שנשער כפי שהיה
טרחו והילוכו וזה יתן לצדקה וינצל מצעקה .חיים פלטיאל
תולעת .מורי ורבי (מהרש"ל כאן בד"ה הג"ה ע"ד רבים):
והשיב עליו הב"ח (יורה דעה סימן ריז ) :
"מיהו כבר החזיקו במנהג זה ואין מוחה ויש לזה סמך בספר
הזוהר (פר' אחרי ע ב  -עא ב) ודוקא להשתטח על קברי
אבות ולהתפלל לפניו יתברך על כל צרה שלא תבוא בזכות
אבותיו הנקברים פה וכיוצא בזה וכבר נתקנו סדרי התפילה
למשתטחים על קברי אבות ואין לשום מורה למנוע ולבטל
מנהג זה":
במשנה ברורה (סימן תקפא) כתב" :דבית הקברות הוא
מקום מנוחת הצדיקים והתפלה נתקבלה שם יותר אך אל
ישים מגמתו נגד המתים אך יבקש מהש"י שיתן עליו רחמים
בזכות הצדיקים שוכני עפר ויקיף הקברות ויתן צדקה קודם
שיאמר התחנות .ואין לילך על קבר אחד ב"פ ביום אחד:
בזה וכן נהגו כל ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתטח על
קבריהם"
בילקוט יוסף כתב " :כבר פשט המנהג להשתטח על קברי
אבותיו ,ומנהג יפה הוא ,ובפרט ביום פקודת השנה ,וכבר
נתקנו על זה סדרי תפילה".
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קריסת החניון בתל אביב
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תאונה קטלנית ,רוכב קטנוע נהרג מפגיעת משאית בצומת עומר

21

תאונת דרכים  /עבודה במחלף רעננה החדש

22

תאונה קטלנית בצומת אולגה בצפון ,הרוגה ופצוע קשה
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תאונה קטלנית בכביש  4סמוך לעתלית .הרוג אחד
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תאונה קטלנית ,בכביש  66צומת מגידו בצפון

תאונה קטלנית במחלף ענבה .אוטובוס פגע בהולך רגל

25

תאונה קטלנית בכביש  40סמוך לנחלים ,רוכב אופניים נהרג

תאונה קטלנית .רוכב אופנים נהרג בכביש  4צומת ניצנים
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תאונה קטלנית בכביש 6
סמוך למחלף נשרים

טקס השקת אמבולנס חדש
למחוז ירושלים
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תאונה קטלנית בכביש  431מחלף ענבה

28

טקס השקת אמבולנס למחוז ירושלים תרומת מר אודי בלוה
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טקס השקת אמבולנס למחוז ירושלים תרומת מר אודי בלו ה

30

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב ארלה קליין
צוות ת"א  410לאירוסי בתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב צבי גולדברג
צוות מודיעין עילית לרגל נישואי בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב איציק לבל
צוות ת"א  410לנישואי הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב ארל'ה סאמט,
צוות בית שמש ,להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב משה זיידל
ר"צ קרית גת לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב חיים פוקסמן
צוות ירושלים לנישואי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אברהם שטיגליץ
צוות קרית ספר לאירוסי בתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אברהם קאפ
ראש צוות בית שמש להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אודי זגיר
קמב"ץ מחוז ש"י לרגל הולדת בתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב ישראל שמש  -צוות
שפלה ,להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב חיים בוקצ'ין
צוות ירושלים לאירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב דב בלעדי
צוות קרית גת לנישואי הבן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יוסף מנדל
צוות צפון ,להולדת הנכדה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יענקי וואהל
צוות ירושלים להולדת הבן
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב מנחם וייסנשטרן
צוות אלעד להיכנס הבן למצוות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב נוטע שפרי
צוות ת"א  410לרגל נישואיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אריה שביט
צוות שפלה ,לרגל נישואיו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב בעריש גרינפלד
צוות ירושלים לרגל הולדת בנו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב מכאל יעקובוביץ
צוות מודיעין עלית
להיכנס הבן למצוות

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יצחק אביכזר
סגן רו"צ דימונה
להולדת התאומים

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדבים היקרים
יוסי לנדאו קמב״צ זק"א לכיש
ולבנו דובי לנדאו צוות בית שמש
להולדת הנכדה/הבת
ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למתנדב היקר

למתנדב היקר

הרב שמואל סגל

הרב אברהם דרעי

מפקד זק"א מחוז ש״י
להולדת הבת
בשעה טובה ומוצלחת

מפקד זק"א מרחב לכיש
להולדת הנכדה
בשעה טובה ומוצלחת

יהודה משי זהב

יהודה משי זהב

חברי המטה מפקדים מתנדבים

חברי המטה מפקדים מתנדבים

יו"ר

יו"ר
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תמונה מחוץ למסגרת

תיקי עזרה ראשונה ואר"ן
בימים אלו מחלק צוות הלוגיסטיקה של הארגון תיקי עזרה ראשונה ואר"ן לרכבי זק"א ולמתנדבים הפרוסים בכל הארץ

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

לחברי הנהלת הארגון
מפקדי מחוזות
מפקדי יחידות מיוחדות
מפקדי מרחבים
קמבצי"ם
ידידי ותומכי הארגון
ואחרונים חביבים מתנדבי זק"א בארץ ובעולם

שנה טובה ועשיה מבורכת
יהודה משי זהב
יו"ר
מוטי בוקצ'ין
חיים וינגרטן
דובי ויסנשטרן
דובר
ראש אג"מ
מנכ"ל
שימי משי זהב
דוד רוז
מנהל מערכות מידע
קשרי חוץ

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