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ג' באב תשס"ח

סדרת הדרכות מקצועיות
למתנדבי זק"א
כמתחייב מנהלי אק"מ במשטרת ישראל ,כל
מתנדב זק"א נדרש לעבור לפחות שלושה
הדרכות ייעודיות לתפקיד מתנדב זק"א.
במסגרת סדרת ההדרכות שתוכננו לקראת
הקיץ ,התקיים המפגש הראשון ,בו נמסרה
הרצאה מרתקת ומענינת מפי אחד מבעלי
הנסיון הגדולים בתחומי הטיפול במת ,ר'
חנניה שחור ,מנכ"ל חברה קדישא "קהילת
ירושלים" ומדריך ראשי בקורסי זיהוי חללים
ברבנות הצבאית.

מתנדבי זק"א בסדרת הדרכות מקצועיות

בהדרכה זו היה אמור ליטול חלק ולהרצות ,מאת גדולי ישראל ובראשם מרן הגאון הגדול
רב היחידה ,הרב יעקב רוז'ה ,אך מאחר רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א.
ובאותו יום יצא לשליחות דחופה בפורטוגל בקשב רב נשמעה עדותו על כל מהלך איסוף
שבמרכזה משימת איתור קבר אחים והעברתו וזיהוי הגופות באסון שארע לפני מס' שנים
לארץ ישראל ,נבצר ממנו להשתתף.
בציר פילדלפי ,כאשר תוך סיכון רב סיננו
בהדרכה שהתקיימה בבסיס היחידה שברחוב את החול ואספו פיסות פיסות של חלקי גוף
אשל אברהם  ,15בני ברק ,השתתפו כ 75-ורקמות ,ועל פי פסק ההלכה נמשכה העבודה
מתנדבים אשר במשך כשעתיים שמעו מפי גם לתוך שבת קודש ,תוך כדי סיכון נפשות
כלי ראשון על אירועים חריגים ומשימות ממש ,למול הצלפים הפלסטינים בחאן יונס.
מיוחדות אם במסגרת הצבא או במסגרת קטע נרחב נתן בהרצאתו המאלפת לחשיבות
האזרחית שבהם נטל המרצה חלק .הוא הביא
המשך בעמ' 2
את פסקי ההלכה למעשה שנתקבלו במהלכם

עם העלון

העלון המקוון "מילה של זק"א" יצא לדרך לאחר
לא מעט התלבטויות .היתרון של יחידת זק"א תל
אביב הוא בכך שיש לה במי להיוועץ וכך גם
במקרה הזה ,הנחנו את הדברים לפני שולחן
ועדת הרבנים להכרעתם ,אשר כפי שעיניכם
רואות נתנו את ברכתם למהלך בתנאים מסוימים,
כאשר הצד השווה שבהם ,שכל מטרת העלון הוא
שיהא שם שמים מתאהב על ידנו ולא ח"ו להיפך
בעצתו של יצר הפרסום הרע.
יעודו של דף קשר זה הוא ,בראש ובראשונה
למתנדבים ,על מנת ליידע ולשתף בכל התפתחות
בשטח .זק"א תל אביב מפעילה כיום זרועות

רבות 14 .צוותים שונים פועלים
במחוז בתחומי עשייה מגוונים,
עליהם תוכלו גם לקרוא בעלון
זה.
אני רוצה לאחל למתנדבים ולבני משפחותיהם,
קיץ בריא ושנעבור את ימי החופשה  -אשר גבו
מאיתנו בשנה שעברה קורבנות רבים  -בשלום,
נצא לנוח ,לנפוש ולטייל ונחזור בשלום עם כוחות
רעננים וחדשים.

שלכם,

חיים נוגלבלט ,רפ"ק מ'
מפקד זק"א תל אביב
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חפ"ק בפרדס

היחידה לחיפוש נעדרים
בשיתוף ארגון "ידידים"
ביום ראשון בשבוע שעבר ,התקבלה קריאה רגליים לבושים באפודים זוהרים ומצויידים
במוקד זק"א תל אביב על נעדר בשנות ה ,40-בפנסים.
בעל נטיות אובדניות ,שעזב את ביתו ורכבו בני המשפחה שהצטרפו אף הם לחיפושים,
נמצא נטוש בשולי הדרך על כביש מס' ,4
לא האמינו למראה עיניהם .הם היו מלאי
סמוך לפרדסים המקיפים את קרית אריה על
התפעלות מהערבות ההדדית שגילו המתנדבים
גבול בני ברק  -פתח תקוה.
מזק"א ומארגון "ידידים" ,למען בן משפחתם.
משטרת מרחב דן ,בפיקודו של ק' אג"מ דן,
בשעה  02.45לאחר חצות ,זוהה הנעדר בתוך
סנ"צ בני פלס ורלס"מ דן ,רפ"ק לארי סמרה,
אחד הפרדסים ,במהלך החיפושים ,ע"י צוות
קשרו קשר עם זק"א תל אביב ,להזרמת
המתנדבים :שוקי בריף ועידו נחושתן ,אך
כוחות משותפים לחיפוש הנעדר ,אשר יש
הוא מיהר להימלט ,עובדה שהאיצה בהמשך
חשש סביר לחייו .מסוק הועלה לאויר ופצצות
החיפושים למען הצלת נפש אחת מישראל.
תאורה האירו את שמי המרחב .יחידת חיפוש
נעדרים של זק"א מחוז תל אביב בפיקודו אחרי שעות ארוכות ומתישות ,כשהחפ"ק
של המתנדב הלל חמאווי ,הקימה את החפ"ק עומד להתקפל ,הגיע מידע מאחד המתנדבים
בלבו של הפרדס הסמוך לבית העלמין ירקון ,שהנעדר נראה בתחנת דלק הסמוכה לפתח
בחשכת הלילה פרץ אור מבלון התאורה תקוה .עייפים ותשושים נשלחו מס' מתנדבים
שהאיר באפילה ,נגררת החיפושים שפכה שאכן זיהו את הנעדר במקום.
ציוד וצוותים צוותים יצאו לשבילי הפרדסים .בסיכום האירוע למחרת במרחב דן ,צוינו
ארגון ידידים הפועל לצד יחידת החיפושים
באירועים מסוג אלו ,היפנה אף הוא מתנדבים
לחפ"ק וכ 50-מתנדבים יצאו לכל כיוון ,בסיוע
רכבי  ,4X4אמבולנסים ,אופנועים וצוותים

לשבח עשרות המתנדבים שפעלו במשך
הלילה ,אשר בחום הכבד והמתיש כיתתו
רגליהם ,למען נפש אחת בישראל .אכן" :מי
כעמך ישראל".

סדרת הדרכות מקצועיות
למתנדבי זק"א
המשך מעמ' 1
האחדות ודיבוק החברים במשימות קשות
אלו ,וסיפר שעמידתם בכל המראות והקשיים
הפיזיים היה בכח אחדותם וריקודים בהודיה
להשי"ת אל תוך הלילה ,לאחר כל משימה
שהושלמה עד למקסימום יכולתם.

שאלות ותשובות מקצועיות מפי המתנדבים.
כמו כן ,במקום היה כיבוד עשיר והמתנדבים
יצאו בהרגשה טובה שההדרכה תרמה
לידיעותיהם ,על אף הניסיון והידע שכבר
נצבר בידי כל אחד במהלך שנות התנדבותו.

לפני ההרצאה ,פתח מפקד יחידת
זק"א מחוז תל אביב ,רפ"ק מ' חיים
נוגלבלט ,שהציג את האורח המרצה
וסיפר על מסע לבתי קברות ברחבי
בעולם ,שהתקיים לפני מס' חודשים
ביוזמת פורום חברות קדישא
הגדולות בארץ ,והוא השתתף בו
יחד עם ר' חנניה שחור ,במהלך
המסע ראה ולמד על המקצועיות
והנסיון של המרצה.
בסיום ההרצאה התקיים דיאלוג של
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מתנדבי זק"א בסדרת הדרכות מקצועיות

אירועים במספרים
דו"ח פעילות
סיכום אירועים בין התאריכים
31.07.08 – 15.07.08
אירועי מב"ט
רצח בירי (בת ים ,חוף הים)
התאבדות בירי (ב"ב)
התאבדות בקפיצה (חולון)
נפילה מקומה ( 7בת ים)
שתיית יתר (ר"ג)
שתיית יתר (ת"א)
טביעה (ת"א)
ת.ד .קטלנית (ר"ג)
ת.ד .קשה (בת ים)
מב"ט בריקבון (ת"א)
מב"ט בריקבון (חולון)
אירועי מ.מ .לל"מ
חולון 8 -
ת"א 4 -
בת ים 2 -
ב"ב 3 -
גבעתיים 2 -
רמה"ש 2 -
ר"ג 1 -
אור יהודה 1 -
יהוד 1 -
כבוד המת
השגת כתב ויתור מנתיחה (ב"ב) 1 -
היחי' לאיתור נעדרים
צומת ירקון 1 -
ת"א 1 -
ב"ב 1 -
בת ים 1 -
אור יהודה 1 -
קורסים והדרכות
הרצאה ע"י ק .מז"פ מרחב יפתח ,פקד
מאיר דוקן  65 -מתנדבים
מטווח בירי (ר"ג)  35 -מתנדבים
ערב גיבוש
הבריכה היהודית (יהוד)  200 -מתנדבים
סה"כ 28 :ארועים
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פינת הארחה – ראיון הגליון
עם סנ"צ עמי דהן ,מפקד תחנת מסובים
השיחה הקצרה ,עם מפקד תחנת מסובים,
היתה בנוכחות מפקד זק"א תל אביב ,רפ"ק
מ' חיים נוגלבלט ,אשר כדבר שבשגרה יוצא
לתחנות ונפגש עם קצינים בכירים ללמוד
וללמד ,לשמוע ולהפיק לקח .עמי דהן זה
משהו שונה ,זהו איש כריזמטי ונמרץ ,צעיר
ברוחו וחדור רוח קרב ,איש העומד בדיבורו
ושמעשיו הוכיחו זאת בעבר ,כי הבטחותיו
קוימו במלואם ,תענוג לשבת בלשכתו.
פתחנו את השיחה בכך שזוהי שיחה
שבשגרה ,על מנת שיזכרו שיש גם זק"א
בשטח.
ת .ההיכרות שלי עם זק"א תל אביב היא
ארוכה ,כבר מאז היותי קמב"צ ואחראי על
המוקד ישבנו יחד עם חיים על נוהלי דיווח
ומאז הרבה אירועים עברנו יחד .לדעתי אין

פינת ההלכה

צורך לדבר על זק"א במחוז תל אביב ,כי
היום כבר כולם רואים בכם חלק בלתי נפרד
מהמערכת.
מה יש לך לומר למתנדבי זק"א ?
ת .אני קורא את הדוחו"ת שלכם ,אני מעיין
בחומר שאתם שולחים ואני מתרשם מאד
מהיקף הפעילות .אפשר לומר שאתם
מעודכנים ופעילים מאד ואתם לא צריכים את
אף אחד .אנשי זק"א מצוידים טוב ויודעים את
העבודה שלהם .מי היה מטפל לי בגופות אם
לא הייתם?!
אתה בטח מודע ליחידה לחיפוש נעדרים
של זק"א ,גם אתה יכול להעזר בה מאד.
ת .בהחלט ,בחיפושים ,כח אדם זה שם
המשחק .אני יודע שיש לכם ציוד תאורה,

רכבים ומתנדבים נלהבים ואין
ספק שבכל מקרה של חפ"ק
חיפושים אתם מצטרפים
אלינו.
בסיום ,מה אפשר לשפר בשטח ?
ת .יש לי הרגשה שבשנה הקרובה אנחנו
נעמוד במבחן קשה .ולצערנו זק"א תהיה
הכח המכריע .אם זה רעידת אדמה או משהו
אחר שלא נדע .צריך להחזיק את המתנדבים
מוכנים לכל מקרה ולכל מצב.
היום ,בכל זירת רצח וכד' אני שמח
בהתייצבותכם ,אבל זה חייב לעבוד לפי
הנהלים .מתנדב לא מורשה ,אם הוא מתחזה
כאיש זק"א תל אביב ובפרט אם הוא יצלם,
אני אעצור אותו במקום ללא כל פשרות.

פנקס חבר

הגאון הרב יעקב רוז'ה שליט"א -
רב היחידה
שאלה :מה הן הפעולות הראשוניות
שיש לעשות בטיפול בגופה בזירת
אירוע.
תשובה :משום כבוד המת יש לכסות את
הגופה מהר ככל האפשר.
יש להשתדל ליישר את ידיו ורגליו
ולפתוח את כפות הידים  -פעולה שקשה
לעשותה בשלב מאוחר יותר .כמו כן
לעצום את עיני המת.
יש לפנות את הנפטר כשרגליו קדימה.
מותר לגלות את פני המת לצורך זיהוי
בלבד ולאחר הזיהוי יש לשוב ולכסותו.
שאלה :מהי צורת ההתנהגות במחיצת
המת.
תשובה :אסור לקיים מצוות במחיצת
המת כגון לברך ברכות או ללכת עם ציצית
מגולה ,כל זאת משום "לועג לרש".
כמו כן ,אסור לאכול ,לשתות או לעשן או
לדבר דברים בטלים במחיצת המת משום
איסור קלות ראש.
מחיצת המת ,פירושה :בשטח פתוח -
ארבע אמות סביב המת .בחדר סגור  -כל
שטח החדר ,אפילו בחדר גדול מאוד.
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בס"ד ,תמוז תשס"ח

תודה על ערב הגיבוש

תנדבים שנ חלק וגם לאלה
וב לי להיות לפה ,לחברי המ
התקיטלוים במסגרת ערב גיבוש
ראוי ו
ש
ש,
פג
במ
חש אך נבצר מהם להשתתף
י"ב בתמוז תשס"ח ,במתחם
מנו
שהוז שנכפל בו כי טוב ,יום שלישי,
שנערך ביום
הבריכה היהודית שליד מלון "אויה" ,ביהותי,ד .המלווים אותי בהתנדבותי
זה היה ערב שתרם רבות לי ולבני משפח בונם ,בזמנים שהייתי אמור
כל השנה ,פעמים גם על חש
לזק"א במהלך
להיות בבית ויצאתי לאירועים .רשות המתנדבים אשר הגיעו
קניה הועמדה ל
רוחת ערב על האש עם מיטב
הבריכה על כל ילמתדיהם ,ובמקביל נערכה א
הם עם
בההממאוניכלים ,בשפע וברוחב לב.
נוגלבלט ,אשר גם דיבר בפני
אני מוסר את תודותיי למפקד היחידה חיים על מסירותם הרבה והבלתי
המשתתפים והודה בהזדמנות זו למתנדבים ציין ,את שראינו ואת שחשנו
פוסקת במהלך כל ימות השנה יום ולילה .ה ותוא להכיר אחד את השני מכל
רב נועד להחלפת כוח והזדמנ
בפועל ,כי הע
המתנדבים ברחבי המחוז.
תנדבים שארגנו בפועל :חיים
צוותי
צבי רוזנטל ,על היוזמה ולמ
כ"ל
מנ
ל
כן,
כמו
איציק שינפלד ואלחנן ריז'ה.
שתרם תרומה חשובה לגיבוש
ץ,
בי
מו
אבר
הערב הצליח מעל המשוער ואין ספק דבותית המסורה.זוהי יוזמה
שך פעילותם ההתנ
המתנדבים ועידודשהמחשוב שתימשך גם להבא.
חיובית ומבורכת
ברוך רוטנברג ,בני ברק
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הושלמו ההכנות הקדחתניות למחנות הנופש שעל ידי "זק"א ישראל"

הושלמו ההכנות למחנות נופש
שע"י "זק"א ישראל  -ילדים של החיים"
לילדים נפגעי טרור ותאונות דרכים
עצמם נפצעו ונשארו נכים ומצולקים בנפשם
ובגופם ,ילדים שהיקר והתום שלהם נהרס
ברגע אחד של פיגוע טרור או בשנייה גורלית
של תאונת דרכים.

מארגני המחנה שקדו רבות לשלב בימים אלו
ולהעשיר את סדר היום בפעילויות מגוונות,
אטרקציות מדהימות ותוכניות מעניינות
שישכיחו מהילדים ולו מעט מן הסבל והטרור
שפקד אותם ומלווה אותם בחיי היומיום.

מאות פניות של משפחות נפגעי טרור ותאונות
דרכים מרחבי הארץ שטפו את משרדי זק"א
בשבועות האחרונים .המשפחות ביקשו ליטול
חלק במחנות הנופש אותם מארגן זק"א זו
השנה השישית .מחנות שהצליחו ליצור לעצמן כאמור ,ההכנות המאסיביות הכרוכות בניהולן
מוניטין ושם טוב בזכות ההצלחה שהיתה מנת הלוגיסטי של מחנות הנופש נמצאות לקראת חיוך של ילד יתום שווה המון!!
חלקן בשנים הקודמות.
סיום וביום שלישי לאחר ט' באב
עקב ריבוי הבקשות נאלצו בזק"א לבחור בין יצא המחזור הראשון אשר ימנה
הבקשות ואחר סינון יסודי ורב חשיבה רשמו למעלה מ 150 -ילדים .בהנהלת
למחנות הנופש את המקרים הקשים יותר של זק"א נענו לבקשות הרבות של
המשפחות הנוספות ויוציאו ביום
נפגעי הטרור ותאונות דרכים.
שלישי שאחריו ,בתאריך  ,19.8מחנה
הילדים שמצפים ומחכים להגיע למחנות נוסף .הילדים ייצאו למחנות הנופש
הנופש שע"י זק"א ישראל הינם ילדים שנפגעו באילת שם ייהנו מ 3-ימים רצופים
בפיגועי טרור ותאונות דרכים ,ילדים שחוו של חוויות ייחודיות ובילויי הנאה,
שכול ויתמות ,ילדים שהוריהם נהרגו בתאונת בלווי צמוד של עובדים סוציאליים
דרכים ,או נטבחו בפיגועי טרור ,ילדים שהם וקבוצת מתנדבי "זק"א ישראל".

מילה טובה
מזל טוב

מזל טוב

מזל טוב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית,
לידיד היחידה,
עו"ד ידידיה לוונטהל
סגן יו"ר הנהלת חברה קדישא
תל אביב יפו והמחוז,
להולדת הבת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית,
למתנדב היקר והחשוב,
הרב נח שטיינמן
להולדת הבן
יה"ר שיזכה לגדלו לתורה ,לחופה
ולמעשים טובים ,מתוך נחת והרחבה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית,
למתנדב היקר,
להולדת הבת
יה"ר שיזכה לגדלה לתורה ,לחופה
ולמעשים טובים ,מתוך נחת והרחבה

מזל טוב

מזל טוב

מזל טוב

ברכת מזל טוב למתנדב היקר

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למתנדב היקר,

ברכת מזל טוב חמה ולבבית,
למתנדב היקר והותיק,

צבי חסיד

ראש צוות מרכז תל אביב
לרגל הכנס בנו בעול תורה ומצוות
יה"ר שיזכו הוריו לגדלו לתורה,
לחופה ולמעשים טובים,
מתוך נחת וכל טוב


מילה

של

נפתלי סמולר

ראש צוות רמת השרון
להולדת הבת
יה"ר שיזכה לגדלה לתורה ,לחופה
ולמעשים טובים ,מתוך נחת והרחבה

שמעון רחמים

מיכאל שטיגל

לרגל הכנס בנו בעול תורה ומצוות
יה"ר שיזכו הוריו לגדלו לתורה,
לחופה ולמעשים טובים
מתוך נחת וכל טוב
אב תשס"ח – אוגוסט 2008

