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מזכ"ל האו"ם נפגש
עם ראשי ארגון זק"א
מזכ"ל האו"ם ,באן קי-מון ,הגיע היום לביקור פרידה
בישראל לקראת סיום תפקידו .במהלך שהותו
בארץ נפגש עם נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ועם
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ובאירועים שונים
בארץ.
ארגון זק"א זכה למחווה מרגשת מצידו של
מזכ"ל האו"ם באן קי מון ,כאשר במהלך ביקורו
באוניברסיטת תל-אביב ,בה קיבל תואר דוקטור של
כבוד ,ביקש לפגוש את נציגי ארגון זק"א אשר רק
לאחרונה קיבל מעמד של גוף מייעץ ומשקיף רשמי
באו"ם ,כחלק מהפעילות חובקת העולם של הארגון
ומתנדביו.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב העניק למזכ"ל האו"ם,
תעודת הוקרה מיוחדת ,כאות על עמידתו לימין
הארגון וכחלק משיתוף הפעולה של ארגון זק"א
והאו"ם ,יחד עם שגריר ישראל באו"ם מר דני דנון
אשר עומד לימין ארגון זק"א מזה שנים רבות ואשר
מעורב לעיתים קרובות בפעילות הבינלאומית של
הארגון .ומר מיכאל מירילשוילי ,נשיא הכבוד של
ארגון זק"א ואשר ידיו רב לו בפעילות הארגון בשנים
האחרונות .ומי שאחראי על הפעלת היחידות
הבינלאומיות של זק"א מר מתי גולדשטיין.
מזכ"ל האו"ם הביע את התרגשותו והודה ליו"ר
זק"א על פעילות הארגון בכל מקום שהוא מבלי
להבדיל בין דת ,צבע ,גזע ומין .בהמשך נקבעה
פגישה להמשך שיתוף הפעולה והידוק היחסים.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב אמר" :התרגשנו לקבל
את ההזמנה ממשרד החוץ ומנציגי האו"ם לפגוש
את מזכ"ל האו"ם ,אנו שמחים לקחת חלק חשוב
בפעילות האו"ם ברחבי העולם ולהוות זרוע מבצעת
להגן על שלומם וחייהם של אזרחי העולם".
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ראשי זק"א אצל הראשל"צ
מרן הגאון
רבי יצחק יוסף שליט"א

ראשי ארגון זק"א עלו השבוע אל הרב הראשי מרן
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א לדון בשאלות
העומדות על הפרק בענייני טיפול וקדושת המת ,לאור
שאלות וסוגיות מורכבות שהועלו במשך השנים וחלק
קיבלו משנה תוקף בזמן האחרון.
בביקור שנערך בלשכת הרב השתתפו :יו"ר הארגון יהודה
משי זהב ,מנכ"ל הארגון דב ויסנשטרן ,מזכיר ועד הרבנים
הרב מאיר אקער ועוד.
יו"ר הארגון יהודה משי זהב העלה בפני כב' הרב
שליט"א שאלות שהתעוררו במהלך טיפול בנפטרים
ע"י המתנדבים .כמו גם שאלות הקשורות למחלקה
המשפטית בנושאים של ניתוח שלאחר המוות .וסוגיות
מורכבות של הטיפול בכבוד המת בארץ ובעולם.

זצוק"ל .שהיה מורה דרך לארגון זק"א בשאלות רבות
ומורכבות.
מנכ"ל הארגון דב ויסנשטרן הציג בפני מרן את החוברת
שו"ת זק"א שיצא לאחרונה ע"י מזכיר ועד הרבנים הרב
מאיר אקער ובו סיכומים הלכתיים והנחיות מעשיות
המועברים לכלל המתנדבים ע"י רבני זק"א.
כב' מרן הראשל"צ ביקש להעביר למתנדבים את הערכתו
הרבה לפעילות הקדושה שהם עושים במסירות נפש
אדירה להביא את מתי ישראל לקבורה בכבוד בכלל,
ובקידוש השם הגדול שנגרם על ידי כך בארץ ובעולם
בפרט.

מרן הראשל"צ ענה לשאלות אחד על אחד בבהירות ונתן
תשובות ברורות ומכריעות הלכה למעשה .והנחה את
ראשי הארגון כיצד להתנהג במקרים מיוחדים שהועלו
בפניו.
כמו כן מרן הראשל"צ העלה על נס את העובדה שיחידת
האופנועים להצלה מהירה של ארגון זק"א שהיו החלוצים
ברעיון .הוקמה בזמנו ע"ש אמו הצדקנית הרבנית מרגלית
ע"ה רעיית כב' מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף
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מדורת ל"ג בעומר בלוס
אנג'לס  -כהצדעה לזק"א
בפעם הראשונה בהסטוריה של הקהילה
היהודית בלוס אנג'לס נערכה השנה הדלקת
מדורת ל"ג בעומר במרכז העיר בבורלי הילס
וזאת כהצדעה לפעילות ארגון זק"א ומתנדביו.
את האירוע שהתקיים באולם האירועים
'דה-מרק' ברחוב 'פיקו רוברטסון' שבבוורלי
הילס יזם יו"ר ידידי ארגון זק"א לוס אנג'לס
הפינלתרופ ואיש החסד מר מרווין מרקוביץ.
לאירוע הוזמנו ראשי קהילות ,ראש העיר חברי
מועצת עיריית לוס אנג'לס ,אחמי"ם ויהודים
תושבי האזור .וזאת כהערכה והוקרה רבה שהוא
רוחש לפעילות הענפה של ארגון זק"א בארץ
ובעולם.
אחרי נאומים ודברי ברכה והצגת סרט על
הפעילות של זק"א ,עלו בזה אחר זה  33מכובדים
שנבחרו להדליק ל"ג אבוקות אש לכבוד הילולת
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,את
המדורה המרכזית הדליקו יהודה משי זהב יו"ר
זק"א והפינלתרופ מר מרווין מרקוביץ.
בסיום ההדלקה המרגשת הרקיד ושימח
המוזיקאי רולי אזרחי את המשתתפים בשירה
סוחפת של שירי ל"ג בעומר' :בר יוחאי'' ,ואמרתם
כה לחי'' ,אמר רבי עקיבא'.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א ,אמר" :המעמד היה
מרגש להפליא ,רוב המשתתפים לא היו מחייהם
באירוע הדלקת מדורה לכבוד ל"ג בעומר,
השירה הסוחפת והריקודים הציתו בהם שוב את
הניצוץ היהודי".
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ערב ידידים למען
זק"א בפלורידה
בכנס הוקרה וערב ידידים למען ארגון זק"א
שהתקיים במיאמי  -פלורידה ,בהשתתפות אורחי
הכבוד מר בני גנץ ראש המטה הכללי של צה"ל
לשעבר ויו"ר הארגון יהודה משי זהב ,ואורחים
חשובים נוספים ידידי הארגון במקום ,שהתכנסו
יחדיו למען זק"א.
במהלך הערב הוקרן בפני המשתתפים סרטון
ובו הוצג פעילותם המבורכת של מתנדבי הארגון
בארץ ובעולם ,מר בני גנץ שהיה הנואם המרכזי
של הערב ריתק את המשתתפים בשיחה בנושא
ממשל וביטחון והתרומה החשובה של ארגון
זק"א בחירום ובשגרה.
את הנאום האחרון של הערב סיים יו"ר זק"א
יהודה משי זהב שהרחיב בנושא המסירות
המיוחדת של מתנדבי זק"א שנמצאים בכוננות
סביב השעון בשרב ובקור בסתיו ובאביב ,והודה
מקרב לב לתורמים החשובים שבחרו ליטול חלק
בארגון זק"א ובפעולותיו הנשגבות.
-
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שנה אחרי האסון בנפאל הוקרה
לזק"א בוועדת המשנה
לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת
לרגל מלאת שנה לרעידת האדמה בנפאל ,נערך בוועדת המשנה
לוועדת חוץ וביטחון בראשות ח"כ מייקל אורן דיון מיוחד להפקת
לקחים מהפעילות הישראלית בעקבות רעידת האדמה בנפאל.
לדיון הוזמנו נציגי משרדי הממשלה ,חוץ ,ביטחון ,בריאות
ואוצר ,נציגי צה"ל ,מד"א וזק"א ,ארגוני ההצלה ,וארגוני החברה
האזרחית הישראלים.
בדיון בוועדה נסקרה הפעילות הישראלית הממשלתית והלא
ממשלתית ,הועלו נקודות לשיפור ובסיכום הדיון הוחלט על
הקמת צוות משותף למשרדי החוץ והביטחון בשיתוף ארגוני
החברה האזרחית שיחזור לוועדה עם המלצות בנוגע לנוהל
עבודה בחירום שמטרתו לאפשר זרימת מידע ושיתוף פעולה בין
הממשלה לארגוני החברה האזרחית שעובדים בשטח.
הצורך בגיבוש נוהל עבודה כזה נובע בין היתר מהיעדרם של
קריטריונים או מסגרת עבודה בין הארגונים הישראלים לממשלה
בזמן משבר הומניטארי בינלאומי.
בדיון השתתף גם נציג משגרירות נפאל בישראל אשר הודה על
המאמצים הישראליים בעקבות הרעידה וקרא לממשלת ישראל
ולארגונים הישראליים לקחת חלק בפעילויות השיקום.
בסיום הדיון העניק חבר הכנסת מייקל אורן ממפלגת כולנו
שכיהן כשגריר ישראל בארה"ב עד לשנת  ,2013תעודות הוקרה
לארגונים שהשתתפו בסיוע והוציאו משלחות למקום.

כזכור ,ב 25-באפריל  2015רעדה האדמה בעוצמה של  7.8בסולם
ריכטר במדינות נפאל ,צפון הודו ,טיבט ,בנגלדש ובהוטן .הרעש
גרם לנזק עצום 9,018 :הרוגים ,למעלה מ 21-אלף פצועים
ולנזק ברכוש של כ 5-מיליארד דולר.
צוות של מתנדבי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א במימון קרן
ישראלייף נשלחו לסייע בטיפול בנפגעי הרעש ובחללים הרבים
ופעל במשך ימים ארוכים בתנאי שטח קשים במיוחד .הצוות
קצר בזמנו שבחים רבים מגורמים שונים שעקבו בהשתאות
אחרי המסירות והנאמנות של המתנדבים ובמיוחד צוינה לשבח
המקצועיות של היחידה.
מפקד היחידה הבינלאומית מתי גולדשטיין אומר :לכבוד הוא
לנו להיות חלק מהארגונים שתמיד נמצאים ראשונים בכל מקום
בעולם בכדי להעניק יד תומכת למי שצריך ,לחלץ ולתת סיוע,
להציל את מי שניתן להציל ולכבד את מי שלא נותר אלא לכבד.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב אומר :זק"א כארגון המוכר על ידי
האו"ם כגוף מייעץ ומשקיף רשמי ,המגיעים ראשונים לכל זירת
אסון ברחבי העולם על מנת לסייע ,לכבוד הוא לנו לקבל את
ההוקרה על פעילות המתנדבים בכל אתר ואתר .ההוקרה מגיעה
בראש ובראשונה למתנדבים היקרים שעוזבים הכל ולא עושים
שום שיקול אחר מעבר לשיקול של טובת הזקוקים לעזרתם בכל
זמן נתון.
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סוף טראגי
לחיפוש הנעדרת
לאחר חיפושים שנערכו מזה מספר ימים אחר נעדרת שהיתה בסיכון ממשי לחייה ,צוותים רבים התגייסו לסייע בחיפושים
וארגון זק"א יצא במבצע לציבור שכל אחד יסרוק סביבו אחר רכבה של הנעדרת וידווח על האיזור בו התבצעו החיפושים
כדי לסרוק ולחפש במקומות אחרים.
אלפים התגייסו לחיפושים ולמוקד זק"א הוזרמו כתובות ומקומות רבים בהם התבצעו חיפושים ורכבה של הנעדרת לא שם,
לאחר מספר ימים התקבלה קריאה על אשה שנעולה בתוך רכב בחוף הקשתות באשדוד ,כוחות ההצלה שהגיעו למקום
מצאו בתוכה גופת אשה כשהיא ללא רוח חיים מזה מספר ימים.
קמבץ זק"א לכיש יוסי לנדאו שהגיע למקום מספר :קיבלנו קריאה על נעול ברכב בחוף הקשתות באשדוד ,הגעתי למקום
תוך כדקה מקבלת הדיווח ,לצערינו מצאנו במקום גופת אשה כבת  50שלפי הסימנים נמצאת ברכב מזה מספר ימים ,יחד
עם מפקד זק"א לכיש אבי דרעי ומתנדבי זק"א נוספים אנו במקום נערכים על מנת לטפל בכבוד המת .צוות אשדוד סרקו
במהלך השבוע את החופים וחניונים נוספים .לצערי לא מצאנו אותה קודם.
במקרה זה ,כמו במקרים רבים אחרים ,פנינו לעזרת הציבור בסיוע בחיפושים אחר נעדרים ,כאשר ברוב המקרים הפניה
לציבור מביאה תועלת רבה ואף מצילה חיים ומונעת אסונות ,הפעם למגינת לב החיפושים הופסקו בשלב זה שהנעדרת
כבר היתה ללא רוח חיים.
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אב ובנו נמצאו
ללא רוח חיים
בהפרש של שעתיים.
אב ובנו נמצאו ללא רוח חיים בהפרש של
שעתיים .בישוב שואבה ליד שורש שבערי
ירושלים נמצא צעיר כבן  30כשהוא ללא רוח
חיים ,כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו
אותו כשהוא ללא רוח חיים ,מתנדבי זק''א
טיפלו בכבוד המת ובממצאים ,כשסיימו את
עבודת הקודש ויצאו לכיוון ירושלים הזעיק
אותם מוקד זק''א למקרה נוסף של אדם
שנמצא ירוי ללא רוח חיים ,כשהגיעו לטפל
במקום מצאו את אביו של הצעיר ירוי ללא
רוח חיים.
מתנדב זק''א חיים בלך מספר :קיבלנו
קריאה ממוקד זק''א על צעיר שנמצא ירוי
בישוב שואבה ,יחד עם מתנדבים נוספים
הגענו למקום תוך זמן קצר ,בהגיענו למקום
מצאנו צעיר כבן  30עם סימני ירי ללא רוח
חיים ,כשנכנסנו לזירה יצא משם אדם כבן
 50ופנה לדרכו.
"לאחר שסיימנו את הטיפול בכבוד המת
והתחלנו לחזור לכיוון ירושלים הזעיק אותנו
המוקד למקרה נוסף הפעם בכניסה למעלה
אדומים גם שם על אדם עם סימני ירי ,הגענו
למקום מצאנו את אביו של ההרוג שטיפלנו
בו כשהוא ללא רוח חיים גם הוא עם סימני
ירי ,מסתבר שהאבא מאבטח במקצועו
הגיע לזירה בה בנו נמצא ללא רוח חיים,
נשקו האישי שמשמש אותו נלקח ממנו
כדי למנוע ממנו לבצע את המעשה שעשה,
האבא לקח ככה''נ בצורה קשה את מות בנו
והגיע לעבודתו במעלה אדומים ,לקח נשק
של מאבטח במקום שלא ידע כי נשקו נלקח
ולאחר דקות נמצא ללא רוח חיים עם סימני
ירי".
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ארגון זק"א בכנס שיתוף
הפעולה העולמי
של האו"ם בטורקיה
מחברים עולמות דרך העשייה וההתנדבות
באיסטנבול שבטורקיה הסתיים הערב (שלישי) כנס
בינלאומי בן יומיים אותו קיים האו"ם .הכנס ,ראשון
מסוגו ,היה בסימן שיתוף פעולה הומניטרי בינלאומי
לעולם טוב יותר ,בהשתתפות נשיאי מדינות ,נציגי
מאות ארגוני סיוע ,מכל רחבי העולם ובראשות מזכ"ל
האו"ם באן קי-מון ,שבאו ליטול חלק בכנס המקצועי
בניסיון "להפוך את העולם לטוב יותר".
ארגון זק"א שקיבל לפני מספר חודשים מעמד
של ארגון המייעץ לאו"ם ,שלח אף הוא משלחת
מתנדבים מהיחידה הבינלאומית כדי לייצג את
הארגון ולסייע בהסברה הישראלית בכנס .מפקד
היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א  -מתי גולדשטיין
והמתנדב הוותיק שמעון גרוסמן שכבר צברו ניסיון
גדול מאד במקרי חירום ובהם אסונות הומניטריים
רבים ברחבי העולם.
נציגי הארגון השתתפו בין היתר באירוע הרשמי של
מדינת ישראל בראשותו עמד מר קובי וימיסברג -
ראש חטיבת שיתוף פעולה אסטרטגי וסיוע ברשות
החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון .באירוע
העביר מר וימיסברג את משנת רח"ל למוכנות
לאסונות ולמלחמה ,מתנדבי היחידה העבירו לקהל
המשתתפים מכל רחבי העולם את תוכנית הכשרת
הקהילות שמחברת בין צוות חרום קהילתיים למחלץ
קל .התוכנית זכתה לשבחים רבים מצד ראשי המדינות
שהיו בכנס .יצויין כי האגף לשיתוף בינלאומי (מש"ב)
של משרד החוץ הביע את נכונותו לעזור בכל מקום
בעולם שיידרש.
למרות המצב הפוליטי בישראל ,נציגי ארגון זק"א
ישבו יחד עם נציגי ארגונים מכל העולם כדי לקדם
שיתופי פעולה אפשריים .לצערנו לא אחת הותקפו
נציגי הארגון ע"י נציגים פרו פלסטינים ,אולם לאחר
שהוסבר להם כי רוח ארגון זק"א אינו מבדיל בין
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דם לדם ,וכי מתנדבי הארגון השתתפו בעשרות אירועים
בעולם ועבדו בשת"פ גם עם ארגונים ערבים ,פנו ערוצי
הטלוויזיה הערבים לנציגי הארגון בבקשת ראיונות ואירוח
בתוכניות אקטואליה בנושא" :יחידות החילוץ הם המאחד
בין כל המגזרים".
תוצאות ומסקנות כנס זה ,מוכיחות שוב כי ארגון זק"א
ומתנדביו מוצב היום כגוף מתנדבים עולמי שמוכן לכל
שת"פ על מנת להעביר את הידע החשוב שיש לנו לאחר
שנים של ניסיון בשטח ,ולחבר עולמות דרך העשייה
וההתנדבות ומתנדביו לא מהססים גם לחבור לגופים
וארגונים חדשים על מנת להציל את מי שניתן להציל
ולכבד את אלה שכבר אינם.
שמעון גרוסמן" :הכנס בקנה מידה עולמי מעמיד את
זק"א כאחד המובילים בתחום ,אני מרגיש שהייתה לנו פה
שליחות מיוחדת למען תושבי ישראל ויהודי העולם ,אפשר
לומר שהייתה לנו הצלחה אדירה ב"ה".
מתי גולדשטיין" :הדיאלוג בין הארגונים מהווה מרקם
ייחודי לחיבורים עם המדינות העולם ומוריד מחסומים
רבים שיש לגופים הרשמיים .אני שמח שהתוכנית שלנו
קיבלה שבחים רבים שלא רק מצילה חיים ומכבדת את
כבוד המת ,אלא גם מורידה מחיצות".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב" :מסירותם של מתנדבי הארגון
בארץ ובעולם אינה ניתן לתיאור ,והיא זו שעומדת בחוד
החנית של ארגוני הסיוע בישראל וכעת גם מקבלת ביטוי
בינלאומי ראוי .הפריסה של המתנדבים שלנו ברחבי העולם
מסוגלת לתת מענה לכל אירוע חירום כבשגרה ,ומעל הכל
תורמת לשיתופי פעולה וקירוב לבבות לא רק בין אחים
אלא גם יכולה לקרב בין עמים ואפילו כאלה שבשגרה
נחשבים לאויבים זה לזה".
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תרגיל
"חזית
אחודה"
אחת לשנתיים מקיימת יחידת החילוץ וההצלה הארצית של
פיקוד העורף (יחצ"א) אימון חילוץ ייחודי בו נוטלים חלק
קצינים ומחלצים מיחידות החילוץ השונות בארה"ב.
התרגיל הנושא את השם "חזית אחודה" הפך עם השנים לאחד
התרגילים החשובים של סיירת פיקוד העורף זאת בשל אתר
ההרס החי בו מבוצע התרגיל ,שילוב אמצעים טכנולוגיים
מתקדמים לחילוץ והצלה ובעיקר בשל שיתוף והעברת מידע
מקצועי בין היחידה הישראלית לעמיתיה מארה"ב.
כבכל תרגיל מוזמנים מתנדבי יחידת החילוץ של זק"א ליטול
חלק בתרגיל כאשר המשימה העיקרית המוטלת על מתנדבי
זק"א היא הטמעת תורת הטיפול בחלל בזירת אסון רבת
נפגעים וחללים.
מתנדבי יחידת החילוץ של זק"א שהוסמכו ע"י פקע"ר כמחלצים
ובעלי הסמכה והכשרה כחובשים הופכים את נוכחותם באתר
הרס לחיוניים ומועילים בכל שלבי הטיפול באתר ,יחד עם
מחלצי היחידה פועלים המתנדבים במשימות חילוץ תוך
שימוש במכלול הכלים של היחידה ובעת איתור לכוד פצוע או
חלל הופכים המתנדבים למסייעים לצוות הרפואי הצבאי או
למי שמקבלים על עצמם את הטיפול בחלל.
התרגיל שנערך השנה במבנה תעשייתי בלוד עבר הליך של
ביום במהלכו הוטמנו עשרות בובות עם פתקי פציעה המדמים
פציעות באאירוע של קריסת מבנה.
סרן (מיל') חיים אוטמזגין המשמש כקצין מטה ביחידה ואיש
הקשר בין היחידה ומתנדבי זק"א מציין בסיפוק  3ימים של
עשיה מקצועית מאתגרת ומלמדת ,התרגיל והאפשרות לשתף
בו מתנדבי זק"א שומרת על כשירות מבצעית של מתנדבי
יחידת החילוץ של זק"א משפרת את היכולת של המתנדבים
להבין ולדבר בשפה צבאית ובעיקר מאפשרת למתנדבים
להתכונן ולהתאמן לקראת המשימות שיוטלו עליהם אם ח"ו
יתרחש אסון.
יהודה משי זהב ,יו"ר ארגון זק"א  -כיום שאני מסייר בתרגילים
ורואה את מתנדבי זק"א יד ביד שכם אל שכם עם מחלצי
היחצ"א אני מרגיש שהצלחנו במשימה החשובה של הכשרת
כוח אדם אזרחי מתנדב המסוגל לסייע ולשאת בנטל המוטל
על המחלצים.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

בדרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל
דרך התורה היא דרך המלך ויהודי הוא בן של מלך
ודרך המלך הוא האמונה כשיהודי נמצא בחושך
הגלות ותלמידי חכמים הם האור לנתיבותינו כי נר
מצוה ותורה אור שנאמר "לא תסור ימין ושמאל
מכל אשר יורוך" ועלינו לעמוד במבחן האמונה,
רבי יוסף חיים זוננפלד נהג לרקוד בשמחת תורה
יחד עם מאות ילדים ,אחד ממאות ילדים שזכו
לרקוד עם רבי יוסף חיים ב"הקפות של הילדים"
 היה הילד אברהם ברגמן שסיפר בסוף ימיו אתהמעשה הבא:
שנה אחת ,לאחר שסיים רבי יוסף חיים לומר את
"אין כאלוקינו" ,ניגש אליו אברמל'ה הקטן ,הביט
ברב בעיניים ביישניות ,ואמר בקול שקט - :רבי,
יש לי קושיא חמורה על הסידור...הביט בו רבה של
ירושלים ברוך ,בפניו המאירות השתקפה היטב
אהבתו העצומה לילדי ישראל .ליטף את לחיו של
הילד" ,שאל בני היקר"  -אמר בעדינות - .מדוע,
רבי ,אנו אומרים קודם "אין כאלוקינו ,אין כאדונינו"
ואחר כך שואלים "מי כאלוקינו? ומי כאדונינו?"
והלא הסדר צריך להיות הפוך שהרי קודם כל
שואלים ואחר כך משיבים?...
"נבון אתה" ,חייך הרב "בתשובה ,אמשול לך משל
נחמד"" :מכיר אתה ודאי את "מערת צדקיהו" שע"י
שער שכם"? הילד הנהן בראשו ,והרב המשיך:
ברחבי העולם ,ודאי ידוע לך ,קיימות מערות
נוספות ,ישנן מערות קצרות וישנן ארוכות יותר,
יש גם מערות ענקיות .ברור כי אין אור השמש
יכול לחדור אל תוך המערות ועל כן שוררת שם
תמיד חשיכה מוחלטת .מה יעשה אדם הרוצה
להלך במערה ולצאת ממנה לאחר מכן ,כיצד ידע
את הדרך חזרה?" אדם פיקח ,המשיך הרב ,עושה
לו סימנים בדרכו :כאן יש אבן גדולה ,ובפינה זו

יש עמוד יצוק בקרקע וכדו' לכשירצה אותו פיקח
לצאת מן המערה ,יחזור על פי הסימנים ולא יטעה
בדרכו.
שוטה ,לעומת זאת ,אינו חושב על המחר ,ואינו שם
לבו לעתיד .נכנס הוא במהירות ,אינו משגיח ,ואינו
קובע לעצמו סימנים ,ועל כן סביר להניח שיטעה
מן הדרך הישרה ,חזקה עליו שיאבד את שבילי
דרך המלך.
ואכן כבר אירע לא אחת שאנשים שלא קבעו
סימנים ,איבדו את דרכם ומתו ברעב! יוצא ,אם כן,
שהסימנים שהאדם קובע בדרכו הם הביטחונות
שבידי האדם השומרים עליו שיוכל לחזור בדרך
הסלולה והישרה ,ולא יטעה ,חלילה ,בדרכו" .גם
עלינו" ,הסביר הרב בלהט" ,לעשות לנו סימנים כדי
שלא נתעה בדרכי החיים ,ובכדי שלא נאבד את
הדרך הסלולה לנו מדור לדור .ועל כן קודם כל אנו
מכריזים" :אין כאלוקינו" וזהו סימן אחד! ואחר כך
"אין כאדונינו" וזהו סימן שני! כעת ,לאחר שסיימנו
לקבוע לנו את הסימנים אפשר לצאת לדרך
ולשאול" :מי כאלוקינו"" ,מי כאדונינו" .שאלות
מסוג זה לרוב מסוכנות המה ,אך לאחר שהסימנים
הראשונים בידינו ,איננו צריכים לחשוש  -אנו בדרך
הנכונה ,הישרה  -דרך המלך!" .כי כבר הסכמנו
"שאין כאלוקינו" וגם אם נחקור "מי כאלוקינו" ועדיין
יישארו לנו קושיות זה לא מה שיפריע לנו לצאת
ממערת חושך הגלות כי האמונה מושרשת לנו
מהשורש "שאין כאלוקינו ואין כאדונינו" וכבר אמר
שלמה המלך "אחרית טובה יונקת מראשית טובה"
ולכן הראשית שלנו זה אמונה "אין כאלוקינו" וגם
אם בדרך יהיו מכשולים של חושך הגלות האחרית
תישאר טובה .כי האמונה משורשת לכתחילה וכל
מה שלא מובן אנחנו תולים בהגבלת שיכלנו הגס
והקטן.

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
12

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

נעליים של מת
"ולא יעשה אדם צדקה בדבר שיש בו סכנה .לאחד
ניתנו לו מנעלים של מת ורצה לתת אותם לעני אמרו
לו ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י"ט י"ח)".

בדבריו ,וצריך לומר מנעלים של
מתה ,וכוונתו למ"ש בחולין (צד)
לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה (של עור בהמה
שמתה מאליה .רש"י).ע"ש

כתב בספר חסידים (מרגליות) סימן תנד:

ובספר ילקוט יוסף (שנת י"ח סימן קי"ד) כתב בשם
רבנו אליהו פוסק שכוונת ספר חסידים כפשוטו על
פי דברי הגמרא (ברכות נ"ז ע"א) "כל דשקיל שכבא
מעלי ,בר ממסנא וסנדלא".

וכן כתב בגשר החיים ח"א (עמוד נח) שהביא דברי
הס"ח הנ"ל ", ,ושמעתי מהגאון הרצ"פ פראנק שליט"א,
שלדעתו נפל טעות סופר בדברי הספר חסידים וצ"ל
מנעל של מתה .וכברייתא דחולין (צד)".

בספר חיים וברכה למשמרת שלום בערך "סכנה"
(אות י"א) כתב":נראה לי דיש לומר דכל הקפידא הוא
רק אם המת היה לבוש בהמנעלים בעת חוליו גם כן
לפעמים,דאז גם כן מטעם הנ"ל דאולי נדבק ונבלע
בעור זיעת החולי וכדומה ,אבל אם היה לבוש בהן עוד
בעת בריאותו ומעת שנחלש לא היה לבוש בהן כלל,
יש לומר דאין קפידא כלל"

ובשו"ת יביע אומר (חלק ג  -יורה דעה סימן ה) סבר
כדעת המשמרת שלום וכך פסק:

וסיים שם "וצריך עיון"
בשו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק ג סימן קלג) פירש
את ענין זה בדרך דומה:
" דאסר ר"י החסיד מנעלים של מת ,משום דמגמ' זו
דחולין שמעינן שיש לחוש בעור מתה לשמא מתה
ע"י נשיכת נחש אף שהוא מיעוטא דמיעוטא ,משום
דלסכנה יש לחוש אף לדבר שלא מצוי כלל ,לכן אסר
ללבוש גם מנעלים של אדם שמת דשמא מת ממחלה
מתדבקת ,ואף שלא שכיחא שלא ידעו שהיה חולה
במחלה מתדבקת ,מ"מ הא יש לחוש לסכנה גם לדבר
שלא מצוי ,אבל אם כן הוא דוקא בלא ידוע ממה מת.
דבידוע שמת ממחלה שלא מתדבקת אין לחוש.....,
אבל למי שידע ודאי ממה מת אין טעם לאסור".
בשו"ת עצי הלבנון (סי' מו) שנשאל על מנהג העולם
לחתוך המנעלים של מת לחתיכות דקות ומאבדים
אותם ,שמנהגם זה עוקר הלכה מפורשת דאיסור בל
תשחית .והביא דברי ר"י החסיד הנ"ל ,ודקדק בדבריו
שלא הזכיר מתחלה שאסור ללבוש מנעלים של מת,
ותנא היכא קאי .ולכן כתב ,שנראה לי שיש טעות סופר

"יש מקום עדיין לומר שלא החמיר רבי יהודה החסיד
אלא במנעלים של מת שהיה לבוש בהם במותו ,ולכל
הפחות שלבשם בחוליו אשר מת בו .אבל בלא"ה אין
לחוש לזה".
ובתשובות והנהגות כרך א סימן תשג כתב :
"נהגו להחמיר לא לתת לאחר נעלים של מת ,ומקורו
מדברי ספר חסידים (תנ"ד) שלא לעשות צדקה לתת
נעלים של מת שמביא לידי סכנה ,ונאמר ואהבת לרעך
כמוך ,רק ימכור לנכרי והמעות יתן לצדקה ע"ש.
ומי הוא זה אשר בא בסוד ה' לידע ולהבין טעם הדבר,
ואולי יש בזה כעין סוד ,שנעלים הם מעור בהמה
בע"ח ,ובעור דוקא אין ללבוש מאדם לאדם ,ולע"ד
החומרא בנעלים ולא בנעלי בית שאין להם דין מנעל
אף ליוה"כ ,שמקובל מהסבא מקלם זצ"ל שבדברים
הסגולים שהזהירו חכמים אין לנו אלא מה שאמרו
חז"ל (עיין בהקדמה לספר לב אליהו) ,ושמעתי מכמה
גדולים שרצו לחלק שרק בנעלים שלבש בעת מיתתו
אנו מחמירים ,ולא בשאר נעליו אבל חמירא סכנתא
ולא נוכל להקל בזה ,אבל בנעלי בית שאינם מעור
דעתי להקל ואין זה בכלל מנעלים שאסר בס"ח( .ואני
מסופק אם לאסור נעליים שלא היו בביתו עמו בעת
שנפטר שאולי לא נאסרו אלא כשמת ונעליו עמו
וכנלע"ד עיקר ,אבל צ"ע במפרשים דעתם בזה).
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צעירה נרצחה בפיגוע דקירה בקרית ארב ע

תאונה קטלנית ,הולכת רגל נהרגה בהוד השרון

14

הרב מיכאל מרק הי"ד נרצח בפיגוע ירי סמוך לחברון

15

תאונה קטלנית ,הולך רגל נהרג מפגיעת משאית באשקלון

תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג בתאונה חזיתית בכביש 431
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תאונה קטלנית ,נהג משאית נהרג
בתאונת דרכים סמוך לבאר יעקב

תאונה קטלנית ,רוכב קלנועית נהרג
בתאונת דרכים באשדוד
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תאונה קטלנית ,צעיר נהרג בתאונה חזיתית סמוך למצפה אביב במשגב

גופה נמצאה בחוף הים סמוך לחדרה
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תאונה קטלנית,רוכב אופנוע נהרג
בכביש  20סמוך לראשון לציון

תאונה קטלנית ,שני הרוגים בתאונת
דרכים בשומרון
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מתנדבי יחידת הצוללים של זק"א איתרו גופה סמוך לחוף מרידיאן בחיפה

20

מדורת ל"ג בעומר בלוס אנג'לס  -כהצדעה לזק"א

21

מדורת ל"ג בעומר בלוס אנג'לס  -כהצדעה לזק"א

טיפול בזירת התאבדות בכפר אביב
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מזכ"ל האו"ם נפגש עם ראשי ארגון זק"א

תאונה קטלנית ,נהג רכב נהרג בתאונה עצמית בכביש  444סמוך לטייבה
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יצחק אייזיק בראון
צוות ירושלים .לרגל אירוסי הבת
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב מנדי קוריץ,
צוות  410לרגל נישואיו
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב דובי מרגלית
צוות בית שמש ,להולדת הבן
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יניב עזריאל
צוות קרית מלאכי לרגל נישואי בתו
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדבים היקרים
אלקנה ויסנשטרן צוות י-ם
צבי גולומב צוות נחל שורק
להולדת הבן  /הנכד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אבי גוטשטיין
צוות אשקלון
לרגל היכנס בנו לעול התורה ומצוות
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב דודי רוזנברג
צוות צפון לאירוסי הבן
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב אביחי עמוסי
מפקד צוות שדרות
להולדת הנכדה
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב שמואל שטרן
צוות רחובות לרגל אירוסי בנו
ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יואל קלפהולץ
צוות י-ם ,לרגל אירוסי הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב יצחק לרמר
צוות בית שמש לרגל אירוסיו
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תמונה מחוץ למסגרת

מצטיין העיר ירושלים
בטכס רב רושם בהשתתפות ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ,ממ"ז ירושלים ניצב יורם הלוי ,יו"ר זק"א יהודה משי זהב,
מפקד זק"א מחוז ירושלים בנצי אוירינג .הוענק תעודת הוקרה והערכה למתנדב היקר יענקי וואהל על פעילותו הענפה
למען הצלת חיים וחסד של אמת בשנה האחרונה ,שיזכה לעשות עוד ועוד חסדים ויראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו,

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדבים היקרים והוותיקים
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

הר׳ מאיר אקער
מזכיר ועד הרבנים

והרב יעקב וורטהיימר
צוות י-ם

לאירוסי הבת והבן בשעטומ"צ.
יזכו לבנות בניין עדי עד לתפארת
המשפחה מתוך בריאות אושר ועושר.
מאחלים
הנהלה
רבני הארגון
מפקדים ומתנדבים

לקבלת העלון שלחו מייל ל:
zaka@013.net.il
25

