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 "מיתוס של לידה מחדש"? 
 תהליכי צמיחתו והתמסדותו של

ארגון זק"א בישראל )2003-1994(

חיים צרפתי*

גל הפיגועים העקוב מדם שהחל בישראל באפריל 1994 הוביל לריבוי 

מקרי מוות המוניים ופומביים שעימם נדרשה המשטרה להתמודד, 

ובתוך כך, הציב שורת אתגרים חדשים הן בפני המשטרה והן בפני 

ההלכה והמסורת היהודית, המקפידות על שמירת כבוד המת. מענה 

ייחודי למצוקת כוח האדם הייחודי שנדרש התגלה בדמות אזרחים 

חרדים שהתנדבו למשמר האזרחי והפכו לארגון המכונה כיום זק"א. 

מנקודת מבטה של המשטרה, בשלבים הראשונים, גיוסם של החרדים 

נועד להשיג שתי מטרות: האחת, פינוי זירות הפיגועים בדרך התואמת 

את עקרונות היסוד של ההלכה לגבי גופות, והשנייה — קואופטציה 

של מנהיגי המחאה החרדית, שהפכו ממפגינים למתנדבים המגויסים 

להשגת מטרות המשטרה, ומסייעים לה בזירות הפיגועים. 

וסופה עם סיום  שרשרת הפיגועים שראשיתה בהסכם אוסלו 

האינתיפאדה השנייה, יצרה מהפך גם בתפיסת העולם ההלכתית 

שדחתה עד אז נגיעה בגופות או טלטולן בשבת, ואפשרה טיפול 

מיידי בגופות הנרצחים. המתנדבים החרדים שעסקו בפעילות זו 

הפרו את הטאבו הדתי המחמיר, אך במקביל יצרו מציאות הלכתית 

וחברתית חדשה: מי שהיו עד אתמול מפגינים פורעי חוק, הפכו עתה 

לחלק ממערכת אכיפתו, וצורפו למחלקה לזיהוי פלילי, שהייתה חוד 

החנית בזירות הפיגועים. 

*  רס"ב )בגימ'(, שירת במחלק זיהוי פלילי מרחב חיפה )כיום מחוז חוף( בין השנים 2017-1999, בעל 
תואר שני בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת חיפה. תודתי נתונה לעורכת כתב העת ד"ר נעמי 
לבנקרון על הערותיה המועילות ותמיכתה לילות כימים, למפקד בית מורשת משטרת ישראל סנ"ץ 
ד"ר שלומי שטרית על הרעיון לתרגם את הניסיון המקצועי להרצאה בכנס אקדמי השני לתולדות 
משטרת ישראל )26.3.2018( שממנו נולד המאמר, למרואיינים, ולמשפחתי היקרה — יפעת, רן ונועם.
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את תהליך התפתחותו של זק"א ניתן לחלק לשלושה שלבים עיקריים: 

בשלב הראשון לא הוענק טיפול ייחודי לשרידי הגופות שנותרו בזירות 

הפיגוע, והם נשטפו בזרנוקי מכבי האש או פונו בידי מתנדבים חרדים 

בודדים. בשלב השני נוצר שיתוף פעולה ממוסד בין מז"פ חיפה לבין 

מתנדבים חרדים ביוזמת המשטרה, והתגבשה תפיסת הפעלה סדורה 

ומתוכננת של מתנדבים חרדים בתוך זק"א, אולם באזור הצפון בלבד. 

בשלב השלישי יושם מודל זה גם במוקדים אחרים בישראל, על רקע 

גל הפיגועים המתרחב, וזק"א הפך לארגון כלל־ארצי.

המאמר מוקדש לזכרו של סרן צביקה בן צילה ויהודה קפלן, גיבור 

ישראל הי"ד שנפל במבצע צוק איתן

מבוא

אירועי אסון המוניים מחייבים את כוחות הביטחון לשיתופי פעולה נרחבים, עתירי כוח 

אדם וידע. הטיפול החקירתי בהם מתאפיין בשני צרכים חשובים, אך סותרים: הראשון, 

זיהוי מדעי ואיסוף מידע על קורבנות האסון; והשני, תהליך מהיר שיאפשר יידוע בני 

משפחה וקבורה, כמו גם החזרת המרחב העירוני לשגרה מחודשת. לרוב, המדינה 

נוטלת לידיה את מושכות הטיפול באירועים אלה, בשל שליטתה על המשאבים והידע 

הנדרשים. המחקר בנושא החל להתפתח רק בשני העשורים האחרונים, ובישראל הוא 

עודנו בחיתוליו. מאמר זה מבקש למלא מקצת מן החסר, תוך תיאור תהליכי ייסודו 

ועיצובו של ארגון שהוקם בידי אזרחים ושולב בעבודת המשטרה, במטרה לתת מענה 

באירועי אסון המוניים. 

מסוף שנות התשעים נאלצה מדינת ישראל להתמודד עם שתי תקופות רוויות טרור: 

הראשונה, בעקבות תהליך השלום באוסלו )1996-1993(, ובמהלכה נרצחו 127 איש )להלן: 

פיגועי אוסלו(;1 והשנייה, במהלך אירועי האינתיפאדה השנייה )2003-2000( שבהם נרצחו 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1994, 11 )1995(; משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1995, 12 )1996(.   1
Tzipi Kahana, Maya Freund & Jehuda Hiss, Suicidal Terrorist Bombings in Israel- ראו גם

)2( Journal of Forensic Sciences 260 )1997(Identification of Human Remains, 42 )להלן: 
Kahana, Freund & Hiss(.
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873 איש.2 גל פיגועים זה הצריך את כוחות הביטחון לגבש דפוסי התמודדות ייחודיים עם 

שגרת אתגרים מורכבים ולא מוכרים. אחד המענים היה הקמתו של ארגון זק"א )זיהוי 

קורבנות אסון(,3 שייחודו, בהשוואה למערך הטיפול באירועי אסון במדינות אחרות, כפול: 

הוא מבוסס על ארגון אזרחים מתנדבים המשולבים בפעילות המשטרה, והוא מבוסס על 

ההלכה היהודית בשיטות פעולתו. 

חלקו הראשון של המאמר יסקור את הספרות המחקרית בנושא ויעמוד על ההתפתחות 

המאוחרת של חקר ההתמודדות של כוחות הביטחון עם מוות המוני אזרחי. חלקו השני 

יתמקד ביחסה של היהדות לנושא, אשר לאורה שורטטה המסגרת הערכית שברוחה 

הוקם הארגון. החלק השלישי של המאמר יעסוק בהתפתחותה של יחידת המתנדבים 

זק"א צפון, משלבי הקמתה הראשונים ועד הפיכתה ליחידה ממוסדת נתמכת משטרה, 

ראשונה מסוגה בארץ, לטיפול הלכתי יהודי ראוי בקורבנות אסון המוני, אשר שימשה 

מודל לגורמי המשטרה ולמתנדבים חרדים באירועים דומים לאחר מכן. בחלקו הרביעי 

של המאמר ייבחנו תהליכי שילובם של מתנדבי זק"א במחלקת הזיהוי הפלילי של 

המשטרה )להלן: מז"פ(, שהפכה לסביבה תומכת עבורם, ותרמה למיסודו וחיזוקו של 

הקשר בין שני הגופים. 

הספרות המחקרית הקיימת ממעטת לעסוק בטיפול באירועי אסון המוניים בכלל, 

וביהדות בפרט. לפיכך, זק"א הוא מקרה מבחן ייחודי ומרתק. בשל המחקר הדל על 

אודותיו, נסמך חלקו הארי של המאמר על שיטות מחקר איכותניות, לרבות ראיונות עם 

שחקני מפתח בשדה, מסמכים ארכיוניים וכן על ניסיוני האישי. שכן, הבחירה בנושא 

מחקר זה דווקא, איננה מקרית. בין השנים 2022-1997 שירתי במשטרת ישראל, ובמשך 

מרבית התקופה במחלק זיהוי פלילי חיפה )כיום חוף(. לפיכך, תוכני המאמר מוכרים 

לי היטב לא רק מנקודת מבט אקדמית, אלא גם בעקבות עבודה בזירות פיגועים שונות, 

בעיקר במהלך האינתיפאדה השנייה. מעצם היותי שחקן פעיל בשדה לאורך זמן רב 

התעצבה נקודת מבטי על האירועים המתוארים במאמר. תקופה זו חשפה אותי לצורותיו 

המזוקקות ביותר של הרוע האנושי, אך גם לכמה מהאנשים הטובים ביותר בחברה 

הישראלית, ומאמר זה מוקדש להם בהוקרה. 

נתון זה לקוח מאתר המרכז למורשת המודיעין )מל"מ( )terrorism-info.org.il )13.10.2004 והוא   2
מתבסס על נתוני השב"כ. לעומת זאת, בספרם של עמוס הראל ואבי יששכרוף המלחמה השביעית, 
איך ניצחנו ולמה הפסדנו עם הפלסטינים 9 )2004( מצוינים כאלף הרוגים ישראלים בין השנים 2004-
2000. נראה כי הפער נובע מכך שנתוני השב"כ מתייחסים רק לאזרחים, ואילו הנתונים של הראל 

ויששכרוף מתייחסים גם להרוגים מכוחות הביטחון.

באוקטובר 2020 שונה השם ל"אח"י" )איסוף חללים ייעודי(. ראו נוהל משא"ז 220.70.34. מסמך   3
זה והמסמכים להלן שמקורם אינו מצוין — מצויים בידי המחבר. 
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1. כוחות ביטחון באירועי אסון המוני: אתגרים ומאפייני פעולה

אסון המוני הוא תחום עניין חשוב בעבודת הזיהוי הפלילי, בישראל ובכלל מדינות העולם. 

תחום זה מאגד רבות משיטות חקירת הזירה, ומצריך, בין היתר, זיהוי של גופות ההרוגים 

במקום, במהירות ותוך שיתוף פעולה הדוק בין מערכי הזיהוי הפלילי של חוקרי הזירה 

בשטח, לבין אנשי המכון לרפואה משפטית. 

מוות פומבי כתוצאה מאסון המוני )האופייני לאירועי טרור ומלחמות( אינו חדש 

בהיסטוריה האנושית, ולפיכך מפתיע מיעוט המחקר על אודות היחס לגופות ההרוגים 

במהלכו.4 במחצית השנייה של המאה העשרים, עם העלייה במספר האסונות ההמוניים, 

נוצרה בהדרגה חשיבה מחודשת, שהובילה ליצירת קוד התנהגות נדרש וארגון הטיפול 

בגופות.5 במקביל, התפתחה הספרות המחקרית בנושא, והיא אינטר־דיסציפלינרית 

באופייה ונוגעת במגוון תחומים.6 באוניברסיטת מנצ'סטר התקיימה תוכנית מחקר בין־

לאומית בשם "שרידים אנושיים בחברה" )Human Remains in Society(, ובשנת 2016 

פורסם בעקבותיה קובץ מחקרים המהווה עד היום את גוף הידע העיקרי ביחס לגופת 

המת בחברות ובתרבויות שונות. המאמרים המפורסמים בקובץ מצביעים על הממשק 

הניצב בליבו של תחום ידע זה, בין תחום הזיהוי הפלילי לבין מוות פומבי ואסון המוני. 

בין היתר, הקובץ עוסק בשאלות מתודולוגיות ובמהפך הפורנזי7 שיושם בזיהוי קורבנות 

אסון המוני בסוף המאה העשרים.8 

 Introduction: Corpses in Society: About Human Remains, Jean-Marc Dreyfus & Elisabeth  4
 Anstett in Human Remains in Society: Necro-Politics, Necro-Economy and the Legacy
 of Mass Violence Curation and Exhibition in the Aftermath of Genocide and
 )Mass-Violence 1, 3 (Jean-Marc Dreyfus & Elisabeth Anstett eds., 2016 )הספר להלן: 

.)Dreyfus & Anstett :המבוא להלן ;Curation and Exhibition
שם, בעמ' 1.   5

שם, בעמ' 3. מז"פ וארכיאולוגיה הם שני תחומים משיקים במטרותיהם ובחלק משיטות עבודתם:   6
הם עשויים להצריך למשל איתור וזיהוי קברים המוניים, תיעוד הגופות שהתגלו, והצלבת נתונים 
 William D. Haglund, Melissa Connor & Douglas D. עם מאגרי מידע קיימים. ראו למשל
 Scott, The Archaeology of Contemporary Mass Graves, 35)1( Historical Archaeology

57 )2001(.

המונח "המהפך הפורנזי" מתייחס לסטנדרטיזציה של טיפול מדעי־טכנולוגי בזירות פשע או אסון,   7
שחלה מסוף המאה העשרים. Dreyfus & Anstett, לעיל ה"ש 4, בעמ' 2; לדיון במהפך זה ראו 
 Human Remains and Identification: Mass Violence, Genocide and the Forensic

 Turn )Jean-Marc Dreyfus & Elisabeth Anstett eds., 2015(.

Dreyfus & Anstett, שם, בעמ' 3-2.   8
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ממחקרים אלה עולה כי בעיתות שלום יחסן של חברות בנות־זמננו לגופות באירועי 

אסון המוני מושפע בעיקר מגורמים פוליטיים, מדעיים ודתיים.9 מאפיינים פוליטיים יכתיבו, 

למשל, את מספרם של אירועי אסון המוניים, והתפתחות המדע, ובעיקר הכלים הפורנזיים, 

ישפיעו על יכולות הזיהוי של גופות ההרוגים, אך לעניינו של מאמר זה חשובים בעיקר 

ההקשרים הדתיים. בדתות המונותיאיסטיות המרכזיות נעדרת התייחסות מגובשת ואחידה 

למקרים של מוות המוני, והן מתמקדות בגופה היחידה. רק במקרים ספורים שינה מוות 

המוני תפיסות דתיות: כך למשל, בעקבות מלחמת האזרחים בבוסניה )1995-1992( העניק 

האסלאם היתר ללוויות וטקסים ללא גופות, וברואנדה )1994( הוחלפו טקסים קתוליים 

בטקסים אוונגליים, לאחר שכמה מחברי הכנסייה הקתולית הואשמו בהשתתפות ברצח 

העם.10 החברה החרדית בישראל עברה תהליך דומה, כפי שאמחיש בהמשך, שבמסגרתו 

ֵהֵפרו מתנדבי זק"א הגבלות דתיות מחמירות, ובתוך כך יצרו זהות חרדית ייחודית, מקצועית, 

התורמת לחברה וממלאה את מצוות הדת בצורה שונה מהמקובל. 

הספרות המחקרית עוסקת בשני סוגים מרכזיים של אסונות המוניים: אסונות טבע 

ואסונות מעשה ידי אדם. המאמר עוסק בעיקר בסוג השני ולפיכך אתמקד בו, ואסקור 

בקצרה בלבד את הסוג הראשון.11 עם אסונות הטבע הבולטים שהתרחשו בעולם בעשורים 

האחרונים נמנים הצונאמי בתאילנד בשנת 2004, שבו נהרגו כ־200 אלף איש,12 הוריקן 

"קתרינה" בארצות הברית בשנת 2005, שבו נהרגו כ־2,000 איש, 13 ורעידת האדמה בהאיטי 

 Menachem Z. Rosensaft, The Mass Graves of שם. לגבי הקשרים פוליטיים דתיים ראו גם  9
 Bergen Belsen: Focus for Confrontation, 41)2( Jewish Social Studies 155 )1979(; Sarah
 Garibova, To Protect and Preserve: Echoes of Traditional Jewish Burial Culture in the
 Exhumation of Holocaust Mass Graves in Postwar Belarus and Ukraine, 44)1( AJS Review

75 )2020(.

Dreyfus & Anstett, לעיל ה"ש 4, בעמ' 3-2.  10

עם זאת, קיימים היבטים דומים רבים בחקר שתי זירות האסון, כגון הצורך בזיהוי גופות בהקדם   11
האפשרי או הצורך בשיטות טכנולוגיות מתקדמות שיחסכו לחוקר זמן, מאמצי חקירה וכוח אדם 
 Erik Waaler, Personal Identification in Mass Disasters, בהוצאת ראיות מן הזירה. ראו למשל
 48)4( Bulletin of the New York Academy of Medicine 609 )1972(; Clark Davenport,
 Remote Sensing Applications in Forensic Investigations, 35)1( Historical Archaeology

87 )2001(.

 Pongruk Sribanditmongkol, Porn Pongpaintanont, Nop Porntrakulseree, Maythinee  12
 Petju. Supachai Kunaratanapruk, Pattana Kitkailass, Pornpraseart Ganjanarintr &
 Nopadol Somboonsub, Forensic Aspects of Disaster Casualty Management Tsunami
 Victim Identification in Thailand, World Health Organization Conference on

 Health Aspects of the Tsunami Disaster in Asia 1, 4-6 )2007(.

 Benjamin Sims “The Day After the Hurricane”: Infrastructure, Order, and the New Orleans  13
 Police Department`s Response to Hurricane Katrina, 31)7( Social Studies of Science
 111 )2007(; Joan Brunkard, Gonza Namulanda & Raoult Ratard, Hurricane Katrina
 Deaths, Louisiana, 2005, 37)1( Disaster Medicine and Public Health Preparedness

215 )2008(.
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בשנת 2010 שבה נהרגו כ־230 אלף איש.14 מחקרים העוסקים באסונות המוניים מדגישים 

את הצורך בשני סוגי סיוע מרכזיים: סיוע לוגיסטי־ניהולי הכולל חידוש תשתיות תחבורה, 

אספקת מזון, תקשורת, חשמל ועוד, וסיוע רפואי ונפשי לקורבנות האסון, ולעיתים, 

לכוחות הביטחון הפועלים בזירת האירוע. 

המחקרים הקיימים, רובם ככולם, מצביעים על מרכזיותם של כוחות הביטחון בטיפול 

באסונות טבע,15 אך קיימים חריגים מעטים. כך למשל מייד לאחר הצונאמי בתאילנד, 

בוצעו עבודות ההצלה הראשוניות על ידי ארגונים דתיים לא־ממשלתיים, בודהיסטיים, 

קתולים והינדים. פעילות זו הייתה קצרת טווח, והסתיימה בערב היום הראשון, עת עזרה 

ממשלתית החלה להגיע.16 עם זאת, תהליך הסיוע הנפשי שהגישו הנזירים הבודהיסטיים, 

שכלל בין היתר יצירת טקסי לוויה חדשים שיאפשרו למשפחות להיפרד מן ההרוגים, 

נמשך חודשים ארוכים לאחר מכן, ללא מעורבות של המדינה.17 

קבוצת מחקרים שנייה דנה באסונות המוניים מעשה ידי אדם, הכוללים בעיקר מלחמות, 

פעולות טרור ואסונות אזרחיים כמו בעלייה לרגל במכה בשנת 2015, שבמהלכה נהרגו 

2,431 איש.18 בשונה מאסונות טבע, הגורם האנושי משפיע לא רק על מאפייני האסון 

אלא גם על דרכי הטיפול בו, בשל הצורך בחקירה ובדיקה של גורמיו, ונדרשת חקירה 

לזיהוי הכשלים האנושיים שתרמו לו, כדי למנוע הישנותם. במקרה של פיגוע טרור, 

נדרשת חקירה עקב הצורך לאתר את זהות המפגע מחשש, דוחק במיוחד, למפגעים או 

למטענים דומים באזורים סמוכים, ובמטרה לאתר את הארגון שאליו השתייך המפגע. 

הגידול שחל במאה העשרים במספרם של הרוגים במלחמות )בחזית ובעורף( כמו גם 

במסגרת פעולות טרור )ששיאן בפיגוע במגדלי התאומים בשנת 2001(, יצר צורך במתן 

מעני חקירה שונים מבעבר. במדינות שונות חלחלה התובנה כי היקפם הגדול של אירועי 

מוות המוני מחייב גמישות מחשבתית ושינוי סדרי עולם בתחום זה.19 

 Abdul-Akeem Sadiq & David McEntire, Challenges in Mass Fatality Management: A  14
Case Study of the 2010 Haiti Earthquake, 10)6( Journal of Emergency 459 )2012(.

 Naim Kapucu & לעיל ה"ש 13, בעמ' 118-111. ראו גם ,Sims, The Day After the Hurricane  15
 Vener Garayev, Collaborative Decision-Making in Emergency and Disaster Management,

34)6( International Journal of Public Administration 366 )2011(.

 Ruwanpura P. Rohan, Mahinda Hettiarachchi, Muditha Vidanapathirana & Shelton  16
 Perera, Management of Dead and Missing: Aftermath Tsunami in Galle, 11 Legal Medicine

86 )2009(.

 Monica Lindberg Falk, Recovery and Buddhist Practices in the Aftermath of the Tsunami  17
 in Southern Thailand, 40 Religion 96 )2010(.

 Mohammad Ganjeh & Behzad Einollahi, Mass Fatalities in Hajj in 2015, 21)5( Trauma  18
 Monthly 3 )2016(.

Dreyfus & Anstett, לעיל ה"ש 4.   19
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באופן דומה, גם בישראל הספרות המתמקדת במאבק בטרור רחבה בהרבה מאשר 

זו העוסקת בהשפעותיו על כוחות ההצלה והביטחון המסייעים בשטח, בהיבט האנושי. 

ספרות המחקר העוסקת בטרור מתמקדת בגורמיו ומאפייניו,20 או בהשפעתו על אזרחים.21 

מחקרים מסוימים עוסקים בקשיי התמודדות עם תוצרי הטרור בקרב עובדים סוציאליים,22 

בעוד השפעתם על כוחות הביטחון נחקרה במידה פחותה בהרבה.23 זאת, קרוב לוודאי, 

בשל האתוס הלאומי הישראלי, ששם דגש על הגבורה ועל היכולת למנוע אסונות מעין 

אלה, וממעט להתמקד בתוצרי התרחשותם כאשר מערכי ההגנה קורסים. בישראל 

התפרסמו עד היום שני מחקרים חלוציים אנתרופולוגיים שעסקו בזק"א,24 והצביעו על 

יחסי הגומלין בין זק"א לבין החברה החרדית, ובנוסף שלושה מחקרים שעסקו בהשפעות 

פוסט־טראומטיות על אנשי זק"א בעקבות עבודתם, ובדקו את הגורמים לשיעורן הנמוך 
בקרבם.25

יורם שוייצר "צמיחתם ודעיכתם של פיגועי ההתאבדות" עדכן אסטרטגי 13)3( 33 )2010(; זכי שלום   20
ויועז הנדל "מאפייניה הייחודיים של אינתיפאדה II במערכות ישראל" צבא ואסטרטגיה 3)1( 15 
 Ami Pedahzur & Arie Perliger, Coping with Suicide Attacks: Lessons from Israel, ;)2011(

26 Public Money & Management 281 )2006(.

זהבה סולומון, מרק גלוקפף ואבי בלייך "האם הטרור עיוור למגדר? החשיפה והתגובות של   21
נשים וגברים לאינתיפאדה" חברה ורווחה כד)2( 125 )2004(; אביטל לאופר וזהבה סולומון "תגובת 
מתבגרים ישראלים בעקבות חשיפה לאירועי טרור: תסמינים פוסט טראומטיים וסימנים של 
צמיחה" מגמות מד)3( 407 )2006(; רבקה תובל משיח "השפעת הטרור המתמשך: מצוקה וחוסן 
באוכלוסייה הישראלית" סוגיות חברתיות בישראל 6, 6 )2008(; דב זלוף, שמואל אבן זהר ורנטו פוסמן 
"השפעת פיגועי טרור על ניצולי שואה יוצאי אירופה מול יוצאי יוון" הרפואה 143)ד( 250 )2004(. 

ענת נבו התמודדות עובדים סוציאליים העובדים תחת טרור )עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך",   22
אוניברסיטת חיפה 2007(; דבי טבצ'ניק־דרמן חוויותיהם של עובדים סוציאליים מהתערבויותיהם 
המיידיות עם משפחות של חללי טרור )עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך", אוניברסיטת חיפה 2007(.

למחקר המועט על מצבם הנפשי של שוטרים בישראל ראו איילה מלאך־פיינס וגיורא קינן לחץ   23
ושחיקה בעבודת שוטרי משטרת ישראל )המשרד לביטחון פנים, לשכת המדען הראשי 2003(; מיטל 
 :)Mindful Policing( 'טל, ולרי שושן, יעקוב בינה, איתי גליק, חנן יפת ודני חורש "'שיטור קשוב
אפיק חדש ומבטיח לחיזוק חוסנם ורווחתם הנפשית של שוטרים בישראל" משפט, חברה ותרבות ד 
359 )2021(; נעמי לבנקרון "'אפילו טוני סופרנו כבר הולך לפסיכולוג': המענה הנפשי שמעניקה 

משטרת ישראל לשוטרים" )צפוי להתפרסם ב־2022(.

 Nurit Stadler, Terror, Corpse Symbolism, and Taboo Violation: The Haredi Disaster Victim  24
 Identification Team in Israel )Zaka(, 12 Journal of Royal Anthropological Institute
 837 )2006( )Stadler :להלן(; Nurit Stadler, Eyal Ben-Ari & Einat Mesterman, Terror, Aid
 and Organization: The Haredi Disaster Victim Identification Teams )Zaka( in Israel, 78)3(

.)Stadler, Ben-Ari & Mesterman :להלן( Anthropological Quarterly 651-619 )2005(

 Gadi Zerach & Yafit Levin, Posttraumatic Stress Symptoms, Burn-Out, and Compassion  25
 Satisfaction Among Body Handlers: The Mediating Role of Sense of Coherence and
 Spirituality at Workplace, 33)12( Journal of Interpersonal Violence 1931 )2018(;
 Zahava Solomon, Roni Berger & Karni Ginzburg, Resilience of Israeli Body Handlers:

Implications of Repressive Coping Style, 13)4( Traumatology 64 )2007(.



124 | משטרה והיסטוריה

משטרה והיסטוריה

2. עמדתה של היהדות ביחס לגופות המתים באירועי אסון המוני

עד המאה העשרים גיבשה ההלכה היהודית את ההנחיות הנחוצות לטיפול מדוקדק בגופת 

היחיד, אך לא נתנה מענה מתאים לטיפול הנדרש במקרים של מוות המוני.26 בנוגע לטיפול 

בגופה הבודדת נקבעו שלושה עקרונות מרכזיים: איסור הלנת המת במטרה להגן על 

כבודו; איסור טלטול גופה בשבת בשל חילול השבת הנלווה לה, למעט במקרים שבהם 

נדרש הדבר למניעת ביזוי הגופה;27 והוכחת מותו של אדם באמצעות שני עדים גברים, 
או "סימנים מובהקים" כגון זיהוי פנים קרוב לרגע המוות.28

אולם, ההתייחסות למוות המוני בהלכה היהודית מועטה בלבד. בתלמוד הבבלי, מסכת 

ברכות, קיימת התייחסות בודדה ולא מנומקת, שהתירה הוצאה המונית של גופותיהם של 

מורדי בר־כוכבא וקבורתן מחדש, אך ההלכה שללה חקיקה הלכתית בנושא.29 התייחסות 

נוספת לקבורת המת כאדם בודד שיכולה גם להשליך על מקרה של מוות המוני, מצויה 

בספר "שולחן ערוך" של הרב יוסף קארו מן המאה השש־עשרה. ספר זה הפך במרוצת 

השנים לקודקס המקובל של החוק היהודי, ובו התקבעה מסורת ענפה של פסיקות מלומדים 

יהודים מאז המאה השלישית לספירה.30 "שולחן ערוך" מתייחס בשתי פסיקות עיקריות 

לקבורה מחדש כעניין אישי־משפחתי ולא ציבורי: האחת, כשאדם נפטר בשדה פתוח 

יש לקברו במקום מותו, והשנייה מתנה הוצאת גופה וקבורתה מחדש בשלושה תנאים: 

כשמקום הקבורה החדש קרוב יותר לקברי האבות של הנפטר, כשהקבורה מחדש היא 

בארץ ישראל, וכשקיים חשש שמקום הקבורה הראשוני יחולל על ידי גויים.31 

 האירוע המכונן שיצר את נקודת המפנה בהתייחסות ההלכתית לנושא היה השואה. 

במהלכה, עסק הדיון ההלכתי במגוון נושאים כגון שמירת כשרות בגטו או תפילה תוך 

סיכון חיים, אך דווקא על רקע זה בלטה בחסרונה התייחסות לטיפול הנדרש בגופות 

הנרצחים. בתום מלחמת העולם השנייה הובן הצורך ביצירת חקיקה גמישה, מגוונת 

 David Deutsch, Exhumations in Post-War Rabbinical Responses, in Curation and  26
Exhibition, לעיל ה"ש 4, בעמ' 90. 

 Leora Nathan, Preventing  :רבי שלמה גאנצפריד קיצור שולחן ערוך 265, 501 )1989(. מצוטט אצל  27
 an Agunah Crisis in the Wake of the World Trade Center Disaster by Establishing
 Death through Various Forms of Evidence 40)4( Alberta Law Review 895 )2003(

.)Nathan, Preventing :להלן(

משנה, יבמות טז, ג; בבלי, יבמות קכ, ע"א. ישנם שלושה סוגי סימנים: גרועים, שלא ניתן לזהות   28
לפיהם; בינוניים, סימנים נפוצים שעל פיהם ניתן לזהות; ומובהקים, סימנים המובילים לזיהוי 

ודאי. ראו גם Nathan, Preventing, שם, בעמ' 899-898.

Deutsch, Exhumations, לעיל ה"ש 26, בעמ' 92.   29

פסיקה בהקשר זה מוגדרת כשאלות ותשובות בנוגע לחוק היהודי ביחס לטקסים ולמסורות. שם.   30

שם, בעמ' 93-92.   31
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ופתוחה בהיעדר מקורות דתיים מסורתיים.32 בדיונים אלה הכריעה זהותם של הרבנים 

את פסיקתם: רבנים ציונים פסקו בעד קבורה המונית מחודשת של הנרצחים בארץ 

ישראל, בעוד רבנים לא־ציונים פסקו נגדה. 

עם זאת, לאחר שהתברר לתומכי הקבורה מחדש כי זו אינה מעשית עקב מספרם 

העצום של הנרצחים, פנו לחלופה מעשית יותר, של קידוש בורות הקבורה. גם פתרון זה 

הציע מענה חלקי בלבד, שכן קידוש הבורות הקשה על חקירת הזירה באתרי ההשמדה. 

הפתרון נמצא לבסוף בשימוש בשני כלים משלימים, ארכיאולוגיים־פורנזיים, המצריכים 

שניהם ניתוח של זירה מורכבת ורחבה, ומסתייעים בשיטות חקירה מתקדמות ובאמצעים 

טכנולוגיים חדישים המגלים מה נמצא בקרקע מבלי לחפור בה, כדי להימנע מביזוי 

כבוד המת.33 

תהליך דומה של שינוי בהלכה היהודית על רקע אסונות המוניים אפשר לראות בנושא 

התרת עגונות: חוסר היכולת לאתר גופת אדם שנעדר ולזהותה הפך את אשתו לעגונה 

ומנע ממנה אפשרות להינשא מחדש, על ההשלכות החברתיות והכלכליות הקשות שנלוו 

לכך. רבנים נדרשו לתת מענה לנושא בעיקר בעקבות אירועי אסון המוניים לאורך השנים, 

לרבות השואה או מותם של חיילים בשדה הקרב שמקום קבורתם לא נודע. כך למשל, 

הותרו אלף נשים מעגינותן לאחר מלחמת יום הכיפורים, בעקבות פסיקתו של הרב עובדיה 

יוסף שהתיר הכרעה בנוגע למוות על סמך דסקיות שאותרו על גופות חיילים.34 שינוי דומה 

התרחש בעקבות אסון התאומים בשנת 2001, שלאחריו אפשרו הרבנים תהליך זיהוי שנשען 

על שיטות טכנולוגיות פורנזיות חדשות יחסית כגון צילומי שיניים, טביעות אצבע וד־נ־א 

שהפכו לסימנים "מובהקים", המובילים לזיהוי ודאי.35 דואר אלקטרוני שנשלח או שיחת 

טלפון שנעשתה מייד לפני פגיעת המטוסים בבניינים, שימשו להוכחת נוכחות הקורבנות 

במקום ברגע ההתקפה. טבעות, ארנקים, כרטיסי אשראי, מכתבים אישיים ותעודות מזהות 

שנמצאו על גופות אלמוניות שימשו את הרבנים לראשונה כהוכחה מספקת לזיהוי. באופן 

 Caroline S. Cole, “Earth Conceal not My Blood”: Forensic and שם, בעמ' 91-90, 106. ראו גם  32
 Archeological Approaches to Locating the Remains of Holocaust Victims, in Curation
and Exhibition לעיל ה"ש 4, בעמ' 163. לדיון בפסיקות הלכה תקדימיות לאחר השואה 
 Josef A. Polak, Exhuming Their Neighbor: A Halakhic בנושא קבורה מחדש של מתים ראו
 Inquiry, 35)4( Tradition 23 )2001(; Garibova Sarah, To Protect and Preserve: Echoes
 of Traditional Jewish Burial Culture in the Exhumation of Holocaust Mass Graves in
,Postwar Belarus and Ukraine 44)1( Journal of the Association for Jewish Studies 75 

 )2020(.

Cole, שם, בעמ' 171.  33

Nathan, Preventing, לעיל ה"ש 27, בעמ' 907.   34

להרחבה על אודות המונח, ראו הגמרא בבבא מציעא )פרק שני( דנה בדיני אבדות, ומניחה שישנם   35
שלושה סוגי סימני זיהוי: גרועים, שלא ניתן לזהות לפיהם; בינוניים, סימנים נפוצים שעל פיהם 
ניתן לזהות; ומובהקים, סימנים המובילים לזיהוי וודאי. ראו גם Nathan, Preventing, שם, בעמ' 

.899-898
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דומה, עצם מיקומו של אדם בקומות הגבוהות בבניין )מעל פגיעת המטוסים( היה הוכחה 

למותו. היו רבנים שראו בעצם השתייכותו של נעדר לקבוצה גדולה של נעדרים באסון 
התאומים כסיבה נוספת להקלה בהחלטה להתיר עגונה.36

לצד הספרות המחקרית שתוארה לעיל, קיים חלל מפתיע בספרות ביחס למענה 

ההלכתי שנותנים כוחות חירום לאירועי אסון המוניים בישראל. אומנם כפי שתואר 

לעיל נערכו מחקרים שעסקו בהשלכות שהיו לפעילותם של מתנדבי זק"א על מעמדם 

בחברה החרדית והישראלית,37 ועל מצבם הנפשי,38 אך עד היום טרם נערך מחקר היסטורי 

באשר לשורשי צמיחתו של הארגון, ולתהליכי התמסדותו במסגרת פעילותה של משטרת 

ישראל. מאמר זה מבקש למלא את החסר, אך תחילה, אציג את המקורות שבהם נעשה 

שימוש לצורך המחקר. 

3. מתודולוגיה

כפי שצוין בפרק המבוא, עבודתי כטכנאי זיהוי פלילי של המשטרה, התבצעה בחלקה 

במקום ובזמן שבהם עוסק המחקר ואפשרה לי לצפות מקרוב ברבים מן האירועים 

המתוארים במאמר, ובתוך כך לעמוד ליד עריסתו של ארגון זק"א בשנותיו הראשונות. בין 

היתר, הדרכתי את מתנדבי הארגון בנושאי זיהוי פלילי ופגשתי אותם בזירות הפיגועים 

השונות במהלך האינתיפאדה השנייה, וכך צברתי ידע רב ממקור ראשון. העובדה ששדה 

המחקר מוכר לי היטב הקלה על נגישותי לשחקנים מרכזיים בו.39 בין השנים 2020-2014 

ראיינתי שישה אנשי משטרה40 וחמישה מתנדבי זק"א, חלקם בעלי תפקידים בכירים 

בארגון.41 הראיונות הוקלטו ותומללו. ראיונות השלמה אחדים נערכו במהלך כתיבת 

המאמר, בין השנים 2022-2021. 

Nathan, Preventing, שם.   36

ראו מקורות בה"ש 24.   37

ראו מקורות בה"ש 25.   38

 Shlomi Chetrit, “You Have No Right to Remain Silent”: The Israel Police Oral History  39
Project, 2 Journal of the Israel Oral History Association 69 )2018(.

מרואיינים מבין אנשי המשטרה: נצ"מ )גימ'( אבישי הדרי )ריאיון מתאריך 23.1.2018(; ראש מז"פ   40
תנ"צ )גימ'( עזי צדוק )ריאיון מתאריך 8.6.2020(; ראש היחידה לסיוע מרחבי נצ"מ )גימ'( שלום 
צארום )ריאיון מתאריך 9.12.2014(; ראש מחלק זיהוי חיפה רפ"ק )גימ'( דוד אילוז )ריאיון מתאריך 
5.1.2015(; סגן מפקד משמר אזרחי ארצי תנ"צ )גימ'( גבי ברוש )ריאיון מתאריך 14.7.2022(; טכנאי 

מז"פ תחנת חדרה רס"ב )גימ'( יהודה דוגמא )ריאיון מחודש מרץ 2015(. 

מרואיינים מבין מתנדבי זק"א: רב מרחב חיפה דאז ומייסד זק"א, סנ"ץ אנשל פרידמן )ריאיון   41
מתאריך 7.1.2018(; רפ"ק מתנדב חיזקי פרקש )ריאיון מתאריך 12.1.2018(; מתנדב ישראל שכטר 
)ריאיון מתאריך 12.1.2018(; יהודה משי זהב )ריאיון מתאריך 7.7.2020(; דודי זילברשלאג )ריאיון 

מתאריך 26.6.2020(. שני האחרונים שימשו יו"ר זק"א בעבר.
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הנושא שבו עוסק המאמר ושיטת המחקר יצרו שלושה אתגרים מתודולוגיים מרכזיים: 

ראשית, אין ספק כי נקודת מבט אישית, על אף יתרונותיה, עשויה להטות פרשנות של 

ממצאים. שנית, גם הראיונות המוקדמים ביותר נערכו למעלה מעשור לאחר התרחשות 

האירועים המתוארים בהם, וחלקם — שני עשורים לאחריהם, עובדה שעשויה ליצור עיוותי 

תפיסה וזיכרון. קושי אחרון שראוי לציין בהקשר זה, הוא הוויכוח המתלהט בימים אלה 

בנוגע לבעלות על השם זק”א, שהגיע זה מכבר גם לדיונים בבתי משפט.42 

לפיכך, לאורך כל תהליכי המחקר והכתיבה הוצלבו הראיונות עם מקורות נוספים, 

בעיקר חומרים ארכיוניים, ולמיטב ידיעתי זהו המחקר האקדמי הראשון שנעשה בו 

שימוש במסמכים מארכיון זק”א צפון. נוסף על כך, נבחנו פרסומים רשמיים של המשטרה 

כגון דוחות שנתיים,43 תחקירי פיגועים שנעשו ברובם בידי מז”פ ומיעוטם בידי רשויות 

מקומיות )חיפה וירושלים(, מאמרי עיתונות וכן צילומים ששודרו בטלוויזיה הישראלית 

מזירות הפיגועים השונות. 

ההתחלה: תהליכי הקמתו של ארגון זק"א בצפון )1994(  א. 

עד לשנות התשעים לא התקיימה שיטת עבודה ברורה וממוסדת ביחס לטיפול בקורבנות 

בזירות אסון אזרחי המוני בישראל, וזהו תחום חדש יחסית. שיטות העבודה התפתחו בדרך 

של ניסוי, טעייה ותהייה עם השנים. פיגועים אמנם התרחשו מאז הקמת המדינה, אך עד 

שנת 1995 לא התגבש נוהל סדור בנושא. לרוב הגיעו שוטרים ממגוון תפקידים ותחנות 

לזירות הפיגוע, ולצידם לוחמי אש, מד"א ועובדי הרשות המקומית, והחלו להתנהל בהן 

כמיטב יכולתם. הריבוי והגיוון של הכוחות בזירה, לרבות כוחות ממחוזות שכנים, הקשו 

לעיתים על הפעולות במקום. 

לכאורה, פעלו אנשי כוחות הביטחון בהתאם למשימות הנגזרות מתפקידיהם, ונדמה 

היה שחלוקת העבודה הבסיסית פשוטה: אנשי מד"א טיפלו בפצועים, ולוחמי האש טיפלו 

בשריפות שפרצו בעקבות הפיצוץ, סייעו בהיבטים כלליים הקשורים לבטיחות או לפעולות 

נדרשות נוספות, וכן שטפו את הזירות בזרנוקי מים עם סיום הטיפול בהן. עבודתם של אנשי 

המשטרה במקום הייתה פועל יוצא של תפקידם בימות שגרה: חבלני המשטרה התחקו 

אחר מוקד הפיגוע וטיב המטען, שוטרי סיור פעלו לסגירת הזירה בפני סקרנים והפניית 

התנועה לדרכים חלופיות, ואנשי מז"פ חקרו את הזירה, איתרו גופות וחלקי גופות וערכו 

תהליך זיהוי. להיקף העבודה העצום הנדרש בעת סדרת פיגועים מרובי קורבנות, הנפרסים 

על פני כמה שנים, נוסף הצורך בזיהוי מהיר, משלוש סיבות: קבורה מהירה ככל האפשר 

ראו התייחסות לנושא בפרק הסיכום.   42

כגון דוחות שנתיים, "קול מז"פ" שפורסם בתוך היחידה במהלך שנות התשעים, וכן "אירועים   43
מרכזיים וציוני דרך", קובץ מחקרים של מחלקת ההיסטוריה במשטרה. 
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של החללים, במטרה להימנע מהלנת המת בהתאם להלכה; זיהוי המחבל בזירה אם היה 

זה פיגוע התאבדות, כדי להתחקות אחר מפעיליו ושולחיו ולוודא שאין סכנה לפיגוע נוסף 
מאותו מקור; והחזרת מקום הפיגוע — סביבה עירונית על פי רוב — לשגרה.44

עם זאת, הכאוס, בן לווייתם הקבוע של פיגועי טרור, נתן את אותותיו בזירות הפיגועים 

ובעיקר בראשונים שהתרחשו באביב 1994. הראשון מבין שרשרת פיגועי אוסלו שגבה חיי 

יהודים45 התרחש ביום השואה )6.4.1994( בעפולה והוביל למותם של 8 אנשים ולפציעתם 

של 55. כוחות ההצלה עדיין לא היו מיומנים בטיפול בזירת אסון המוני, ולקושי הנפשי 

נוסף כעת קושי מבצעי־הלכתי לפינוי שיטתי של גופות ושרידי גופות מן הזירה46 בהיעדר 

נוהל סדור בנושא. הצורך הדוחק במענה לבעיה הכאובה עלה במאמר שפורסם בעיתון 

"מעריב" בעקבות פיגוע נוסף בחדרה שבוע לאחר מכן:

הפיצוץ החריד את התחנה המרכזית בשעה תשע שלושים ושש בדיוק. 

לרגע הכל קפא ושנייה אחר כך התגלתה הזוועה: שש גופות מרוטשות 

של המחבל ושל חמשת קורבנותיו, עשרות פצועים, שלוליות גדולות 

של דם, אברים כרותים, פרטי לבוש קרועים, תיקי יד מיותמים, 

חלונות מנופצים, אלפי זגוגיות זעירות וגם קרטון שוקו שמישהו 

החל לשתות רגע לפני הפיצוץ. אחר כך יאספו כל אלה לתוך שקיות 

ניילון גדולות ואחד מעובדי הניקיון יאמר לחברו: “צריך לנקות פה 
עוד כמה אצבעות”.47

גורמים פוליטיים, גיאוגרפיים ופרסונליים הובילו להתפתחותן של שיטות עבודה 

הלכתיות, לראשונה במרחב חיפה דווקא. שני מאפיינים גיאוגרפיים ייחודיים לאזור 

הצפון, הובילו לכך שהפיגועים הראשונים בארץ התרחשו בשטח זה: ראשית, קרבתה 

של חדרה למרחב התפר הפכה אותה לאזור מועד לפורענות, ולא בכדי התרחש בה 

הפיגוע השני בגל פיגועי אוסלו. שנית, השיקול הדמוגרפי: באזור הצפון קיים ריכוז 

 Kahana, Freund צארום, ריאיון, לעיל ה"ש 40. לתיאור כללי של סדר הפעולות בזירה, ראו גם  44
Hiss &, לעיל ה"ש 1. 

בפיגוע הראשון מבין פיגועי אוסלו, בצומת מחולה )16.4.1993(, נרצח אזרח פלסטיני. זהותו,   45
והעובדה שהמדובר היה בקורבן אחד בהשוואה לריבוי הקורבנות בהמשך, ייתרו שאלות הלכתיות 

שהתעוררו בפיגועים הבאים. 

יוסי וולטר "המקום נראה כמו שדה קרב גופות פזורות ופצועים זועקים" מעריב 7.4.1994, 3.  46

אמיר גילת ורוני סופר "תופת לפני צפירת הדומיה" מעריב 15.4.1994, 3. הפיגוע התרחש ביום   47
הזיכרון לחללי מערכות ישראל. 
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ניכר של אוכלוסייה ערבית, שנתפסו בידי מבצעי הפיגועים כמי שעשויים לסייע להם,48 

וכן של אזרחים חרדים, שהתרכזו בעיקר בשכונת ויז'ניץ בחיפה, וממנה הגיעו פעיליו 

הראשונים של זק"א בצפון. 

עם הכוחות שהגיעו לזירת הפיגוע בחדרה נמנו שתי דמויות שהובילו, ביחד ולחוד, 

להקמתו של זק"א, והיו הכוח המניע מאחורי התפתחותו של הארגון דווקא באזור הצפון. 

קצין המשטרה נצ"מ אבישי הדרי היה מפקד המשמר האזרחי במרחב חיפה בתקופה זו. 

הדרי, איש קיבוץ מרחביה, שירת בצה"ל בחיל השריון, בין היתר בתפקיד מפקד חטיבה, 

השתתף בפעולות לחימה נגד הסורים בתקריות הגבול שקדמו למלחמת ששת הימים 

והשתחרר בדרגת אלוף משנה. הדרי התגייס למשטרה בשנת 1976 במטרה להקים את 

יחידת משמר היישובים במרחב הכפרי,49 ומילא שורת תפקידים, לרבות מפקד קורס פיקוד 

ומטה,50 והתמחה בהקמת יחידות משטרתיות ייעודיות למשימות מבצעיות ייחודיות, 

כגון יחידת הגששים וזק"א.51 

השני היה הרב אנשל פרידמן, שעבד במשטרה במשרה חלקית כסגן הרב של מחוז 

צפון ובזמנו הנותר עבד כקבלן ברזל. המוות היה מוכר לו עוד מילדות; בגיל 13 התגנב 

לחדר המתים בבית החולים "רוטשילד" בחיפה ולקח על גבו את גופת הגבאי כדי לקבור 

אותו בעצמו מחשש להלנת המת, וכך עשה כחצי שנה לאחר מכן, מאותה סיבה, עת 

קבר את סבו באישון ליל. בשנת 1980 התגייס לצה"ל שם עסק בין היתר בזיהוי חללים 

במלחמת לבנון הראשונה. עם זאת, עד לפיגועי אוסלו לא נדרש להתמודד עם אירועים 

אזרחיים מרובי קורבנות.52 כשפרידמן הגיע לפיגוע בעפולה באפריל 1994 הוא נחרד 

לראות כיצד מכוניות הכיבוי שוטפות את שרידי הנספים והדם עם זרנוקי מים. ימים 

אחדים לאחר הפיגוע נמצאה באחד הפחים יד אדם, עובדה שהבהירה לו אף יותר את 

הנחיצות במענה מתאים לסוגיה בעתיד.53 

ראו, למשל, את פסקי הדין הבאים שבהם הורשעו מסייעים מקומיים למחבלים: ע"פ 9825/05   48
מחאג'נה נ' מ"י )נבו 9.7.2008( )עוסק בעניינו של אזרח ישראלי מכפר ברטעה שהורשע בהסעת 
המחבלת הנאדי ג'רדאת למסעדת "מקסים" בחיפה(; ת"א 650/09 )שלום־נצ'( חמוד נ' הרשות 
הפלסטינית )נבו 1.9.2014( )תביעה נזיקית שהוגשה כנגד שני תושבי כפר בענה שסייעו למחבל 

שביצע פיגוע בתאריך 4.8.2002(. 

הדרי גויס למשטרה כחלק מיישום המלצות ועדת שימרון שבחנה האם קיים פשע מאורגן בישראל   49
)1977(. עד אז פעלה המשטרה רק במרחב העירוני, והוועדה המליצה בין היתר להקים יחידה 
שתילחם בפשיעה החקלאית. המפכ"ל דאז, שאול רוזוליו, גייס למטרה זו שבעה חברי קיבוץ, 

וביניהם הדרי. 

פו"מ היא המכללה לפיקוד בכיר של משטרת ישראל.   50

בשל קוצר היריעה צוינו כאן רק תחנות מרכזיות בנוגע לדמותו של הדרי, אך ראוי לציין גם כי   51
בשנת 2004 הקים יחד עם פרופ' יורם סופר את קתדרת חייקין לגיאו־אסטרטגיה בפקולטה למדעי 

החברה באוניברסיטת חיפה.

פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  52

שם.  53
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הידע של הדרי בכל הקשור לדת בכלל ולהלכות קבורה בפרט היה דל. הקשר בינו 

לבין פרידמן נרקם עוד במהלך התקופה שבה היה פרידמן אקטיביסט חרדי, וממובילי 

המחאה בשכונת ויז'ניץ במחצית השנייה של שנות השמונים ותחילת שנות התשעים. 

האירועים בשנים אלה גלשו לא פעם לעימותים אלימים בין מפגינים חרדים לשוטרים. 

בתקופה זו הדרי, שהיה מפקד המשמר האזרחי במרחב חיפה, פגש לראשונה את פרידמן, 

שהיה מנהיגם הסמכותי והכריזמטי של החרדים המפגינים, ולפיכך גם תיווך במהלך 

ההפגנות בינם לבין השוטרים.54 ידידות זו הפכה עם השנים לקשר אמיץ ולחברות אמת, 

והיא שהיוותה את הבסיס להקמת זק"א.

בפיגוע ההתאבדות בתחנה המרכזית בחדרה, נהרגו חמישה אנשים ונפצעו שלושים.55 

בדומה לאירוע בעפולה, גם הפעם הגיעו כוחות ביטחון רבים לאזור והחלו לפעול כמיטב 

הבנתם. הזירה נסגרה לסקרנים, הגופות והפצועים פונו לבית חולים "הלל יפה". הדרי, 

כאחד המפקדים הבכירים במרחב חיפה, נותר במקום כדי לפקח על ניקוי הזירה, ופעל 

בדומה להתנהלות המשטרה בעפולה שבוע קודם לכן: זימן את עובדי העירייה כדי לפנות 

את ההריסות, ואת כיבוי האש כדי לשטוף את הזירה. הפעם עוררה התנהלות זו מחאה 

בקרב אזרחים יהודים שהיו בזירת הפיגוע, ואחד מהם צעק על הדרי "אתם עוכרי ישראל! 

אתם לא יודעים שצריך לאסוף את הדם?!".56 

ואכן, סוגיה זו הייתה אחת נוספת מני רבות, שנותרו מחוץ לתחום טיפולן של הרשויות 

בזירת הפיגוע. לנוכח עומס העבודה העצום, הפרקטי והרגשי, שמציבות זירות פיגוע בפני 

כוחות הביטחון, אפשר להבין את היעדר הטיפול בסוגיות שנתפסו אקוטיות פחות. עם 

זאת, מאז הפיגוע בחדרה ואילך, החל להתפתח מענה מסוג שונה, שצמח דווקא מלמטה, מן 

הביקורת הציבורית בנושא, אך תוך שילוב זרועות עם מוסדות המדינה, ובראש ובראשונה 

עם המשטרה. כעת, עלה על סדר היום הציבורי הצורך לתת מענה הלכתי לטיפול בגופות 

השכונה הוקמה בשנת 1954 על ידי חסידי סרט־ויז'ניץ. בסוף שנות השמונים וראשית שנות התשעים   54
החלה זליגה של אוכלוסייה חרדית משכונה זו לרחובות החילוניים הסמוכים בהדר הכרמל, דבר 
שהוביל לעימותים רבים ומתמשכים בעיקר על חילול השבת ועל מערכת החינוך המקומית. ריאיון 
משלים עם אבישי הדרי )26.5.2022(; אבי בליזובסקי ורמי רוזן "ביה"ס גאולה נמסר לחרדים" כולבו — 
מקומון חיפאי 3.4.1987; אבי כפירי "המלחמה על הרכבל מתחדשת" כולבו — מקומון חיפאי 24.4.1987; 
אבי בליזובסקי ונורית קנינג "בלחץ הדתיים בוטלו הקרנות הסרטים בחג" כולבו — מקומון חיפאי 
23.9.1987; אבי בליזובסקי "העירייה שוב מגבילה פעילות מוקדי בידור בשבת" כולבו — מקומון 
חיפאי 27.11.1987; אבי בליזובסקי ומשה פלג "חשש להפרת הסטטוס קוו בחיפה בגלל קואליציה 
ממשלתית עם החרדים" כולבו — מקומון חיפאי 11.11.1988; משה פלג "יו"ר המועצה הדתית מאיים 

לבטל את הכשרות למלונות שיחגגו את הסילווסטר" כולבו — מקומון חיפאי 28.12.1990.

גילת וסופר "תופת לפני הצפירה", לעיל ה"ש 47.   55

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40.   56
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ובשרידיהן.57 מספרם המועט של אזרחים חרדים שנמצאו בשורות המשטרה מאז הקמתה, 

וכישלונם של ניסיונות אחדים שנעשו להגדלתו,58 הקשו עליה במתן מענה הולם. 

זמן קצר לאחר פנייתו של הדרי, הגיע פרידמן עם קבוצה של 11 מתנדבים חרדים 

לזירה, לאחר שהשתמש בקשריו בקהילה החרדית הן כאקטיביסט לשעבר, והן כקבלן 

ברזל שהעסיק לא פעם פועלים מהקהילה. את המתנדבים הביא ברכב GMC שהחזיק 

לצורך עבודתו כקבלן. פרידמן והמתנדבים אספו שרידים אנושיים שאותרו באזור הפיגוע, 

לרבות על גגות מבנים סמוכים, והעבירו אותם לידי המשטרה לצורך המשך טיפול.59 

ב. התמסדותו של מודל זק"א בצפון ושילובו במז"פ

הפיגוע בחדרה שימש קו פרשת מים, מתוך הבנה כי זוהי ראשיתה של שגרה אזרחית 

חדשה, קשה ועגומה. מנקודה זו ואילך החל מיסוד הפרקטיקה שהופעלה באופן חד־פעמי 

בחדרה, תוך שיתוף פעולה בין מתנדבים חרדים לבין המשטרה בזירות השונות. במסגרת 

זו, אזרחים חרדים שנמצאו עד אז בעימות ישיר עם המשטרה, סייעו לה באחת הפעולות 

הקשות שאפשר להעלות על הדעת. בתחילה פעלו המתנדבים ללא ציוד והכשרה ייעודית, 

והגיעו לזירות ברכבם הפרטי. מבחינת המשטרה, לצד היתרונות הברורים בהפעלתם, 

היה יתרון אחד נוסף ומוכר פחות, שעלה במהלך הריאיון עם הדרי: הוא קיווה לקשור 

את הפעילים החרדים המרכזיים מהשכונות הדתיות בחיפה אל המשטרה תוך יצירת 

שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר ימתן את נקודות המתח והחיכוך בינה לבינם.60 

עם זאת, המהלך הצריך עדיין תהליכי התמסדות שארכו חודשים ארוכים, לרבות 

ליבון סוגיות ביורוקרטיות, הסדרת נוהלי עבודה משותפים והקניית ידע הדדית, שאותן 

העלה פרידמן על הכתב בנוהל ראשוני: מה תהיה היררכיית הפיקוד? מה יהיו אופני 

ההפעלה והאיסוף? מה יהיו תחומי סמכותם של המתנדבים בזירה וכיצד ומתי יופעלו? 

כיצד תתועד הזירה? כיצד יזוהו המתנדבים וכיצד ניתן יהיה להפריד בינם לבין סקרנים 

אחרים בזירה? מה יהיה הציוד שיידרש ליחידה? כיצד ועל ידי מי תוכשר ותפוקח?61 

במסגרת הנוהל נקבע כי תפקידה של היחידה יהיה "איסוף נתונים לצורך ביצוע זיהוי 

ראשוני לחללים בעת קרות אסון המוני או בשעת חירום והבאתם לקבורה". הוגדרו נוהלי 

Kahana, Freund & Hiss, לעיל ה"ש 1.  57

דוד ארונובסקי וגדעון ספיר "עמדת פוסקי ההלכה בעניין פעולתם של כוחות הביטחון והשירותים   58
החיוניים בשבת" דיני ישראל לא 230 )התשע"ז(.

חלקי גוף המאותרים בזירה נשלחים לזיהוי במכון הפתולוגי, ומשם, לאחר זיהוים, לקבורה יחד   59
עם חלקיה האחרים של הגופה. הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40; פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41.

הדרי, ריאיון, שם.  60

"נוהל הפעלת יחידת זק"א מחוז צפוני" פקד אנשל פרידמן )26.2.1995( ארכיון זק"א צפון )להלן:   61
אז"צ(. 
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העבודה בזירה הכוללים: סריקה יסודית של הזירה, ריכוז החללים, סימונם ופינוים. עם 

זאת, הנוהל התנה כניסה לזירה באישור המפקד בשטח ובתיאום עם אנשי מז"פ וחבלה. 

לכל מתנדב הונפקה תעודה מיוחדת של המשמר האזרחי שנשאה את השם זק"א. מבחינה 

מקצועית הוכפפה היחידה לרבנות צפון, ומבחינה מבצעית לקצין המשמר האזרחי. 

את ראשיתו של תהליך ההתמסדות אפשר למצוא בדיון על שמו של הארגון: זמן 

קצר לאחר הפיגוע בחדרה נפגשו פרידמן והדרי במסעדה במושבה הגרמנית בחיפה, 

שהפכה למקום מפגשם הקבוע לקיום "פגישות עבודה". באחת הפגישות דנו בשם לגוף 

המתנדבים המתהווה, בין האפשרויות עלה השם אק"א )איסוף קורבנות אסון( אך נפסל 

בשל הקונוטציה לאכ"א — אגף כוח אדם של צה"ל. לבסוף, הדרי כתב על מפית נייר את 
השם "זק"א: זיהוי קורבנות אסון", שהפך לשמו של הארגון.62

אך טרמינולוגיה אחידה עדיין לא השתרשה בתקופה הראשונה, עת המונח זק"א לא 

היה בשימוש עקבי וכולל. כך למשל בפרסומים רשמיים של המשטרה שעסקו בפיגוע 

שהתרחש בתל אביב בנובמבר 1994, כינה ביטאון מז"פ דווקא את שוטרי מז"פ שהגיעו 

לזירה "זק"א" ובמקביל, התייחס אל "הרבנות המשטרתית וקבוצות מתנדבים חרדים 

מירושלים ובני ברק",63 בעוד פרסום משטרתי אחר בשם "אירועים מרכזיים וציוני דרך" 

כינה אותם "צוותי זיהוי החללים".64 בדוח הסיכום השנתי של המשטרה לשנה זו, כונו 

כלל הצוותים שעסקו בזיהוי הנרצחים "זיהוי קורבנות אסון )זק"א(" מבלי להפריד בין 

מתנדבים לבין שוטרים מן המניין.65 בתכתובות פנימיות של המשטרה ועיריית חיפה, 
נקראה היחידה בסוף שנת 1994 ותחילת 1995 "יחידה לזיהוי וטיפול בחללים".66

אך על אף ריבוי המונחים המבלבל, במישור המבני לא היה ספק במשטרה בדבר 

הצורך בפעילותם, שכן יחידת המתנדבים החרדית העניקה פתרון לבעיה שנותרה עד 

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40; פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41. ראו גם הילו גלזר "המרוץ לחלל־  62
הקרב בין זק"א ארצי לזק"א תל אביב" הארץ )20.7.2017(. צבי חסיד מנכ"ל "זק"א תל אביב — 
רגע של אמת" טען אף הוא שארגונו היה הראשון במדינה "ומהם זה התפשט לכלל המחוזות 
1996: חסיד אמנם סייע בהתנדבות לעזרה  בארץ". למעשה ארגונו הוקם רק בספטמבר 
בפיגוע בקו 5 בתל אביב בשנת 1994, אך כפי שימחיש המאמר, תהליך ההתמסדות בתל אביב 
ובירושלים היה איטי בהרבה מהתהליך בצפון וארך כמה שנים. ראו סרטון תדמית לרגל עשרים 
 ;https://www.youtube.com/watch?v=WRhX2cbn3TA שנה לארגון זק"א תל אביב, 
)FM100( 12.7.2020  "אחד על אחד" ריאיון עם מנכ"ל זק"א תל אביב הרב צבי חסיד, רדיוס 

 https://www.youtube.com/watch?v=dJQO6_Ns8vU )להלן: הרב חסיד, ריאיון(.
סימה שגב־גלעד "פעילות מז"פ בזירת האסון של האוטובוס בת"א" קול מז"פ 6, 3 )10.11.1994(   63

)להלן: שגב־גלעד "פעילות מז"פ בת"א"(.

משטרת ישראל "אירועים מרכזיים וציוני דרך" 26 )יולי־דצמבר 1994(.   64

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1993, 10 )1994(.   65

ראו מסמך בחתימתם של הרב המחוזי הצפוני רפ"ק א' גוטסדינר ופקד אנשל פרידמן, קול קורא   66
לגיוס מתנדבים חרדים ליחידה בהקמתו: "הקמת יחידת חללים במחוז הצפוני" )30.10.1994( אז"צ; 

מכתב מראש העיר חיפה עמרם מצנע לפרידמן )11.1.1995( אז"צ. 
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אז ללא מענה. למשטרה לא היו משאבים, ידע או כוח אדם לטיפול בה, ולפיכך פיקוד 

הארגון הבין את התועלת שבביסוס מענה על מתנדבים דווקא.67 בתאריך 30.10.1994 

פרסם פרידמן קול קורא לגיוס מתנדבים חרדים, בו הדגיש כי “האירועים טופלו על ידי 

כוחות הבטחון בצורה הטובה ביותר אולם יחד עם זאת נגרע כבוד המת עקב דחיפות 

הטיפול בשטח”, ומכאן הצורך במתנדבים חרדים דווקא.68 

מכתבו של נצ"מ אבישי הדרי, על הצורך ביחידת זק"א )26.12.1994(, אז"צ.

בינואר 1995 דנה גם עיריית חיפה בסוגיה וסוכם כי ראש העיר דאז, עמרם מצנע, 

ינסה לקדם את הקמת היחידה במסגרת המשמר האזרחי.69 חודשיים לאחר מכן )5.3.1995( 

פרסם פרידמן נוהל ראשוני של היחידה,70 והוא עצמו מונה למפקדה. בפניו עמדו אין־

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40.   67

א' גוטסדינר ואנשל פרידמן, קול קורא לגיוס מתנדבים חרדים "הקמת יחידת חללים במחוז הצפוני"   68
)30.10.1994( אז"צ.

דיון בלשכת ראש העיר חיפה ראו "הקמת יחידה לזיהוי וטיפול בחללים" )11.1.1995( אז"צ מ/ס/93.  69

אנשל פרידמן "נוהל הפעלת יחידת זק"א מחוז צפוני" )26.2.1995( אז"צ.  70
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ספור אתגרים חסרי תקדים הן בתחום המבצעי, הן בתחום ההלכתי והן ביחס לשיתוף 

הפעולה הביטחוני־אזרחי שנדרש.71 

עוד קודם לכן, כבר בקיץ 1994, הוחל בפיילוט שבו שולבו מתנדבי זק"א בראשותו 

של פרידמן במז"פ חיפה.72 הבחירה במז"פ דווקא התבססה על אופי עבודתה של היחידה 

בחקירת זירה. מז"פ הוקמה בשנותיה הראשונות של המדינה כהמשך ישיר של קודמתה 

במשטרת המנדט, ובנתה לאורך השנים מערך משוכלל לטיפול בזירת עבירה. תחילה 

עסקה בבדיקות סמים, נשק וכדומה, אך החל משנת 1955 כבר נשלחו מומחים מטעמה 

לשטח לצורך איסוף בדיקות בזירה, כגון שרידי ירי או דם,73 ובשנת 1959 הוקמה מעבדה 

ניידת למטרה זו. כמו כן, בנתה מז"פ מאגר מידע על עבריינים, שכלל בין היתר טביעות 

אצבע שאספה.74 בשנת 1950 הוקם המכון לרפואה משפטית, שבו נערכו ניתוחים 
פתולוגיים בגופות.75

עד סוף העשור הראשון למדינה, נוצרו והתקבעו רוב תחומי הזיהוי הפלילי המוכרים 

כיום ומז"פ החלה לעסוק גם בזיהוי חומרי נפץ, שיטות פיתוח מתקדמות של טביעות 

אצבע, בניית אלבום עבריינים ועריכת בדיקות פוליגרף.76 עוד לפני פיגועי אוסלו נדרשה 

מז"פ לטפל באירועי טרור מרובי נפגעים, אך עד לשנות התשעים הוסדר המענה ההלכתי 

למוות רק במכון לרפואה משפטית, ולא בזירה, כפי שהמחישו הפיגועים בעפולה ובחדרה.

שורשי היערכותה של מז"פ לסוגיה שבה עוסק המאמר, נעוצים דווקא בפיגוע שאירע 

מחוץ לגבולות ישראל. חודשים ספורים לאחר הפיגועים בחדרה ועפולה, פוצץ מטען של 

400 ק"ג חומר נפץ בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס, ארגנטינה )18.7.1994(. 85 

אנשים נהרגו בפיגוע, 330 נפצעו.77 ארבעה ימים לאחר מכן יצאה לארגנטינה משלחת 

מז"פ שמנתה ארבעה אנשים, לבקשת משרד החוץ, במטרה לסייע בזיהוי יעיל ומהיר 

של ההרוגים.78 

הרכב המשלחת נתן מענה מקצועי לכל אחד מההיבטים המורכבים שנדרשו: שילוב 

של יכולות מז"פ שטח, ידע בהלכה היהודית ובעבודת המכון לרפואה משפטית. מטרת 

המשלחת הייתה "להושיט עזרה בזיהוי קורבנות אסון, ולא כדי להחליף את משטרת 

סיכום ישיבה בנושא הקמת צוות ז"ח )זיהוי חללים( צפוני )5.3.1995( אז"צ.  71

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40. הפיילוט החל בהסכמתם של ראש מז"פ, תנ"צ יוסי אלמוג ומפקד   72
מחוז צפון ניצב יעקב גנות, ובעידודו של הדרי. 

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1954, 51-50 )1955(.   73

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1948, 19-18 )1949(.   74

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1949, 40 )1950(.  75

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 1958, 59-58 )1959(.   76

 Escude Carlos & Beatritz Gurevich, Limits to Governability, Corruption and Transnational  77
Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in Buenos Aires, 14)2( E.I.A.I 128 )2003(.

סימה שגב־גלעד "צוות מז"פ בבואנוס איירס" קול מז"פ 5, 3 )1.9.1994(.  78
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ארגנטינה, מז"פ ארגנטינה או את המכון לרפואה משפטית" ]ההדגשה במקור[.79 

המשלחת חתרה ליצירת שיתוף פעולה יעיל בין הגורמים השונים בקהילה היהודית 

המקומית ובמשטרה, וחבריה החלו לאסוף מידע אישי על ההרוגים והנעדרים באמצעות 

שני טפסים ייעודיים. את הראשון התבקשו קרובי הנעדרים למלא: טופס "אנטה מורטם" 

)שלפני המוות(, שכלל שאלות בדבר פרטים טכניים כגון תאריך לידה, מין, מצב משפחתי 

ופרטים שיאפשרו את זיהוי הגופה )פריטי לבוש, שעונים, תכשיטים, צילומי שיניים, 

צילומי רנטגן, תמונות פנים ועוד(. הטופס השני, "פוסט מורטם" )לאחר המוות(, נועד 

לכל גופה שנמצאה בזירה, ותוארו בו סימנים מזהים שלה.80 לאחר מכן הוזנו הפרטים 

במרכז מידע ממוחשב תוך ניסיון ליצור מתאם בין השניים.

רפ"ק ג'יי לווינסון, ראש היחידה לזיהוי קורבנות אסון במז"פ, שהיה אמון על הצד 

ההלכתי במשלחת, וידא שבכל מקרה ייאסף מידע שיאפשר לקבוע את זהות ההרוגים לפי 

ההלכה. לווינסון פעל גם להקמת בית דין רבני בבואנוס איירס, שחבריו הגיעו מהקהילה 

היהודית המקומית. עם סיום מלאכת הזיהוי, עשרה ימים מעת שהחלו בעבודתם, העידו 

חברי המשלחת בפני בית הדין על עבודת הזיהוי שעשו.81 הרב יצחק קוליץ, שמונה בידי 

הרבנות הראשית לישראל לאב בית הדין לזיהוי חללים, סייע במתן תשובות לשאלות 

הלכתיות שדרשו עיון מעמיק יותר. כך למשל, קבע הרב קוליץ בפסק הלכה תקדימי, 

שטביעות אצבע נחשבות "סימן מובהק" לצורך זיהוי גופה והתרת עגונה, אם האצבע 

נותרה מחוברת ליד הקורבן.82 בכך יושמה במז"פ, ככל הנראה לראשונה, שיטת זיהוי 

לפי טביעת אצבע בהקשר הלכתי. כמו כן, פסיקות אלה עיצבו את הרציונל ההלכתי 

לתהליך הכולל של עבודת הזיהוי הפלילי, החל בזירת פיגוע המוני וכלה בעבודת המכון 

לרפואה משפטית. 

משנת 1994 נדרשה מז"פ להתאים את עצמה למציאות החדשה, ומספרם הניכר של 

הפיגועים ושל ההרוגים הציב מולה אתגרים מורכבים. המתנדבים החרדים היוו למעשה 

חוליה חסרה מתבקשת בפעילותם. כאמור לעיל, בראשית קיץ 1994 החל פיילוט שבמסגרתו 

שולבו מתנדבי זק"א בתוך מז"פ, ששימשה עבורם סביבה תומכת,83 והדריכה אותם בכל 

שם.  79

שם.   80

שם, בעמ' 5.   81

ההחלטה ניתנה בתאריך 16.8.1994. שם.   82

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40.   83
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הנוגע להיבטים המקצועיים והמשפטיים הנדרשים.84 למתנדבים הוענקו תעודות רשמיות 

שאפשרו את כניסתם לזירות פיגועים.85 עד מהרה צצו גם בעיות בדמות התנגדות הן 

מצד דרגי הביניים במשטרה, שחששו מפני השלכות אפשריות להימצאותם של אזרחים 

בזירות פיגוע, והן מצד רבנות המשטרה, ובהן אדון בהמשך הדברים.86 

שיטות העבודה שפותחו בארגנטינה שימשו במידה רבה את מז"פ בעבודתה המשותפת 

עם המכון לרפואה משפטית מכאן ואילך,87 ובעיקר מרכז מידע שהצליב פרטים משני הטפסים 

ביחס לנעדרים וחללים, והאיץ בתוך כך את זיהוי ההרוגים. הקמת זק"א יישמה לראשונה 

את ההיגיון ההלכתי של תהליך זיהוי גופות בפיגוע רב־נפגעים כבר בזירה עצמה. הפיכתה 

של מז"פ חיפה ל"יחידת האם" הראשונה של מתנדבי זק"א, סייעה במידה רבה לתהליך 

המיסוד בהיותה כלי מבצעי הלכתי תקדימי לפיקוד המשטרה בשטח. אך לצד השיפור 

שחל בצפון, ביתר הארץ הייתה המודעות פחותה בהרבה ומענים ניתנו באופן רנדומלי, 

לפי זהותם של השחקנים השונים שהגיעו לזירות הפיגועים, כפי שימחיש הפרק הבא. 

ג. התרחבות זק"א מן הזירה הצפונית אל הזירה הארצית

בפיגוע שהתרחש בקו 5 בתל אביב )19.10.1994( וגבה 22 הרוגים,88 התאפיין הטיפול 

בזירה בחוסר ארגון מוחלט ובטיפול הלכתי לקוי.89 מספר מתנדבים חרדים, רובם פעילי 

עמותות, פעלו במקום באופן ספונטני, בתגובה למה שראו כפגיעה בכבוד המת,90 אך ללא 

בארכיון זק"א צפון מצוי מידע רב בנוגע להדרכות, שכללו הדרכה מעשית מצד שוטרים לגבי   84
המשטרה ועבודתה בזירות פיגועים, ובמקביל הדרכה הלכתית מצד נציגי בתי דין רבניים בנוגע 
לזיהוי גופות על פי ההלכה. הקורס נפרש על פני חמישה מפגשים שהתקיימו אחת לשבוע בשעות 
הערב, וכלל בין היתר הדרכה בנוגע למבנה הארגוני של המשטרה, מז"פ והמשמר האזרחי, טיפול 
בזירת אירוע, איסוף מוצגים, בטיחות בזירה וזיהוי קורבנות אסון, נטילת טביעות אצבע, וכן הדרכה 
שהועברה בידי הרב יעקב רוז'ה, שעסק בזיהוי חללים בצה"ל, בנוגע לחובת הזיהוי והקבורה 
לפי ההלכה. עוד כללה ההדרכה סיורים לימודיים למתנדבים במעבדות מז"פ במטה הארצי של 
המשטרה בירושלים. בצוות שלקח חלק בתהליכים מורכבים אלה ניתן למנות, בין היתר את 
סנ"ץ דוד תובל, קצין חקירות במרחב חיפה; סגן ניצב אלי שמלצר, ראש מדור סיוע מרחבי מז"פ 
מטא"ר; רפ"ק יהושוע נחום ז"ל, ראש מחלק זיהוי פלילי בחיפה; רס"ב יהודה לוי, טכנאי מז"פ; 
רפ"ק מנדל שמילוביץ מהמעבדה הניידת; והרב יעקב רוג'ה, הסמכות ההלכתית העליונה בזק"א 

מיום הקמתה. ראו מסמכים הנוגעים להדרכה בתיק אז"צ זא/01-203. 

"תעודות למתנדבי זק"א" )23.6.1997( אז"צ כא/ 012-228.  85

ראו התייחסות לנושא זה בפרק האחרון של המאמר.   86

לדיון בשימוש בשיטות זיהוי חללים שפותחו בארגנטינה בפיגוע קו 5 בתל אביב ראו שגב־גלעד   87
"פעילות מז"פ בת"א", לעיל ה"ש 63, בעמ' 3.

אלי הוד ואבי הראל תקופות בהתפתחות משטרת ישראל 2002-1948, 89, 153 )אלי הוד עורך 2004(   88
)להלן: הוד(; מחלקת היסטוריה משטרת ישראל אירועים מרכזיים וציוני דרך )יולי־דצמבר 1994(.

הרב חסיד, ריאיון, לעיל ה"ש 62.   89

חלק גדול מהאנשים התנדבו בכמה ארגונים. זילברשלאג, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  90
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יד משטרתית מכוונת. ארגונים חרדיים העניקו לאורך השנים סיוע לקהילה בתחומים 

ציבוריים כגון חינוך ורווחה, שעזרו לחלקים המוחלשים בה. לטענתה של דקלה יוגב, 

פעילותם של ארגונים אלה במסגרת חברת הרוב, כמו למשל "יד שרה", אתגרה את 

סגירותם של הגבולות בין המיעוט החרדי לחברה החילונית, מילאה תפקיד משמעותי 

ביצירת הזדמנויות עבור אזרחים חרדים במקומות שהיו סגורים בפניהם בעבר, ויצרה 

תנאים אופטימליים עבורם להשתלבות ופעילות במרחב החילוני.91 

המתנדבים שהחלו להגיע לזירות הפיגועים במרכז, היו פעילים בכמה עמותות, שרובן 

עסקו בתחומים המשיקים לנושא הבריאות: ארגון "איחוד הצלה" הוקם במטרה לתת 

מענה רפואי ראשוני עד להגעת אמבולנס לאזור מגוריהם;92 ארגון "עזר מציון" הוקם 

כדי להעניק סיוע לחולים ובני משפחותיהם, אך גם סייע בפינוי חללים; וארגון "חסד של 

אמת" הוקם בידי קבוצת אזרחים ירושלמים לאחר הפיגוע בטלז־סטון, במטרה לסייע 

למשטרה בטיפול בגופות. אך כל אלה פעלו, כאמור, ביוזמה אישית נקודתית ולא לפי 

המודל ממוסד המשטרה שהתפתח בצפון. 

דודי זילברשלאג, שהיה בעבר יו"ר הנהלת זק"א )2008-2006(, טען כי בחברה החרדית 

הכללית "לא היה מיסוד ולא היה חלום של מיסוד", וכי ארגון זק"א התפתח על פי דרישת 

צורכי השעה באזורים שונים בארץ.93 כניסתם של אמצעי תקשורת לזירות הפיגועים 

והתיעוד שהועבר מהן הגבירו את המודעות לפעולתם של המתנדבים, ועימה את הצורך 

במענה מוסדי סדור לבעיה. 

הפיגוע הראשון באזור המרכז התרחש בקו 5 בתל אביב באוקטובר 1994 ותועד 

בצילומים ששודרו במהדורת "מבט לחדשות" באותו ערב. הכתבה כללה תמונות של 

מתנדבים חרדים וחילוניים, שסייעו לכוחות ההצלה ללא חליפות מגן או אמצעי זיהוי. 

בין היתר תועדו שני גברים חרדים עטופים בציצית לבנה, ללא כל אמצעי מיגון פרט 

לכפפות גומי, אוספים שרידי גופה מהכביש הסמוך לאוטובוס המרוטש. אחד מהשניים 

מסר בריאיון עימו ששודר ב"מבט", כי האיסוף נעשה לשם מצוות קבורת המת, ובסיום 

הכתבה מסרה איילה חסון כי "גם עכשיו עדיין לא ברור אם אכן אותרו כל חלקי הגופות". 

מאחוריה המשיכו כל העת מתנדבים חרדים במלאכתם לצד שוטרים, עובדי עירייה והמון 

 Dikla Yogev, Community-Society Equilibrium: Religious Organizations in the Service of  91
 a Secular State, 41 Contemporary Jewry 369 )2021(.

https://ca.1221.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.html. :לאתר העמותה  92

זילברשלאג, ריאיון, משי זהב, ריאיון, לעיל ה"ש 41. סגן מפקד המשמר האזרחי הארצי בתקופה   93
זו, טען כי יחידות זק"א "גדלו בהתאם לצורך המשטרתי" ברוש, ריאיון, לעיל ה"ש 40. ראו: אמנון 

קוה "לפעמים זה יכול להיגמר בצורה טרגית" מראות משטרה 148, 3 )1995(.
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סקרנים שפגעו ביכולת הטיפול בזירה. עובדי העירייה שטפו את הזירה ולאחר מכן צולמו 

מתנדבים חרדים מספיגים דבר מה מהכביש הרטוב.94 

כחודשיים לאחר הפיגוע בתל אביב התרחש פיגוע כפול בבית ליד )22.1.1995( ובו 

נרצחו 22 חיילים.95 הפיגוע התרחש בזירה פתוחה רחבה, והדף הפיצוץ לא נבלם בידי 

בניינים, עובדה שהובילה לפיזור רב של הגופות. בכתבה שצולמה במקום נראו גורמים 

שונים — צה"ל, משטרה, מד"א, כבאות והצלה, רבנות צבאית, משטרה צבאית, וגם חיילים, 

עיתונאים ואזרחים )רובם חרדים( — פועלים בערבוביה, ועוסקים בין היתר בפינוי הגופות. 

אדם בלבוש חרדי צולם מלקט חלקי גופות מהאספלט אל תוך שקית ניילון לבנה פשוטה. 

גם אירוע זה תרם למיצובם החדש של המתנדבים החרדים, והם אף הוזמנו לאירוע שערך 

ראש הממשלה דאז יצחק רבין למי שנטלו חלק בטיפול בפיגוע.96 

כשנה לאחר תחילתו של גל פיגועי אוסלו, בתאריך 21.8.1995, התרחש בירושלים 

פיגוע קטלני ראשון. מחבל מתאבד שנסע באוטובוס בסמוך לבית הספר רנה קאסן הפעיל 

חגורת נפץ, הרג חמישה אנשים ופצע 120. זירת האירוע התאפיינה בחוסר סדר שהיה 

לשגרה באירועים מעין אלה, שבהם "גורמים רבים הסתובבו בזירה ללא יד מכוונת".97 

אחד האנשים שהגיעו לזירה היה אזרח חרדי בשם יהודה משי זהב, שהפך לימים לשם 

המזוהה ביותר עם פעילותה של זק"א. לפיכך, בנקודה זו ראוי להתעכב על דמותו, אשר 

הייתה שונה בתכלית מזו של פרידמן, אף על פי ששניהם היו דמויות מרכזיות בקהילה 

החרדית במקום מגוריהם, שניהם התעמתו לעיתים קרובות עם המשטרה במהלך הפגנות, 

ושניהם הגיעו להתנדבות בזירות פיגועים באופן מקרי. 

משי זהב נולד לקבוצת "נטורי קרתא" הקיצונית המתנגדת לקיום מדינת ישראל לפני 

בוא המשיח. דודו היה הרב עמרם בלוי, מנהיג ומייסד נטורי קרתא, וסבו היה מזכיר העדה. 

שניהם היו דמויות רבות עוצמה בקהילה, ולפיכך הוא ראה את עצמו כאחד מ"מנהלי 

העולם".98 משי זהב ינק מילדות אידיאולוגיה אנטי־ציונית, והמשטרה ייצגה מבחינתו את 

המדינה הציונית. בשנות השבעים והשמונים נטל חלק בשורת אירועי מחאה של נטורי 

קרתא כנגד המדינה ועמד בראש מחתרת בשם “קשת” )קבוצה שלא תשלים(, שנלחמה 

כתבה של איילה חסון "מבט" )ערוץ 1, 19.10.1994(; ריאיון של גדעון לוי עם אביגדור קהלני: "עדות   94
קהלני מהתופת" )ערוץ 3, 19.10.1994(.

https://www.izkor.gov.il/en_f6001fca6691fb9e70470 אתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל  95
 .800c73bbb98

מרק ינקו "חדשות AFIS" קול מז"פ 8, 6 )13.4.1995(. בנוסף, ב־24 ביולי 1995 התרחש פיגוע באוטובוס   96
ברמת גן, ובו נרצחו חמישה אזרחים, וגם שם פעלו מתנדבים חרדים. הוד, לעיל ה"ש 88, בעמ' 106. 

תחקיר אגף חירום וביטחון בעיריית ירושלים בעניין פיגוע בקו 26 א' )29.8.1995(, ראו גדי פארן,   97
עמי פדהצור ואריה פרליגר התמודדות מול טרור בירושלים 2002-1967, 97-96 )מכון ירושלים לחקר 

ישראל, 2005(. 

משי זהב, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  98
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כנגד ארכיאולוגים ופתולוגים. כינויו היה “קמב”ץ העדה החרדית” או בקוד המשטרתי 

“13 שחור”, ובתקופה זו נעצר, לדבריו, 34 פעמים בגין הפרות סדר.99 

ביולי 1989 השתלט מחבל בודד על נהג אוטובוס בסמוך לקריית יערים והסיט את 

ההגה אל עבר התהום, שם התהפך האוטובוס והחל לבעור. תלמידי ישיבת טלז־סטון 

הסמוכה סייעו מיוזמתם בחילוץ הפצועים וההרוגים. ליוזמה פרטית זו חברו גם משי זהב 

ואזרחים נוספים שהזדמנו למקום, וסייעו בפינוי 16 גופות ובחילוץ ניצולים. הפינוי כלל 

ירידה בחבלים מאולתרים לתהום ונמשך עד שעות הערב, בתנאי חום קשים, ולדבריו של 
משי זהב, לא נפסק גם כאשר התעורר חשש שהאוטובוס הבוער יתפוצץ.100

לימים הגדיר משי זהב את הפיגוע בקו 405 כאירוע אישי מכונן: לא עוד הפגנה על 

כביש בשבת, אלא זירה קשה ומטלטלת. אירוע זה הבהיר לו, לדבריו, שזכות הקיום של 

העם היהודי בארץ ישראל מוטלת על הכף וכי יהודים דתיים וחילונים כאחד חולקים 

גורל משותף, עובדה המצדיקה חתירה לאחדות לאומית. משלב זה ואילך החל משי זהב 

לבחון מחדש את השקפת עולמו, להרחיב את ידיעותיו בנוגע להיסטוריה היהודית ובעיקר 

לשואה, ולחתור לקירוב הלבבות. רעיונות אלה סחפו לדבריו רבים מן הציבור החרדי. 

חותנו של משי זהב, הרב דודי זילברשלאג, טען בריאיון עימו שארגון זק"א נועד לגשר 

על הקרע בין החברה החרדית לחברה החילונית.101 בריאיון שקיימתי עימו ביולי 2020 

אמר משי זהב: "הרבה מאוד מהדברים שאני עושה היום זה לכפר על דברים שעשיתי 

אז, כי בעצם גרמתי להרבה מאוד שנאות".102 

עם השנים נטל לעצמו משי זהב את זכות היוצרים על ארגון זק"א, וטען שהקימו 

בעקבות הפיגוע בטלז־סטון בשנת 103.1989 הדרי סיפר בריאיון עימו כי פגש את משי זהב 

בשנים הראשונות להתפתחות הארגון ושאל אותו: "מה זה זק"א?", משי זהב השיב: "זה 

הארגון שלי". הדרי שאל אותו כיצד כותבים את השם ועל כך לא ידע משי זהב להשיב; 

הדרי היה זה שלימד אותו את משמעותן של ראשי התיבות. קרוב לוודאי שמשי זהב 

שם.  99

שם.  100

זילברשלאג, ריאיון, לעיל ה"ש 41. זילברשלאג הוא דמות מרכזית בעדה החרדית, שחונך בבית   101
שהייתה בו אוריינטציה ציונית חזקה, התגייס לצבא, וכיום הוא פרסומאי ועסקן הציבור החרדי, 

היה יו"ר זק"א וחותנו חותנו של משי זהב.

משי זהב, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  102

גם כיום, לאחר חשיפת מעשיו של משי זהב, מתוארת הקמת הארגון באתר האינטרנט שלו   103
ככזו שהחלה בעקבות הפיגוע בטלז־סטון: "קומץ אנשי מעש וחסד אצו רצו מירושלים לעבר 
הוואדי, חרפו נפשם כדי להציל את מי שניתן עדיין להציל ולכבד את מי שנשאר כבר רק 
לכבד... היה זה למעשה ניצני התחלה לארגון המוכר כיום לכולם כ'זק"א — איתור חילוץ והצלה', 
המתנדבים שבאו כל אחד מיוזמתו החלו מתגבשים בצורה מסודרת. וכך נוסד ארגון זק"א 
 בראשות יהודה משי זהב, שאיגד תחתיו את אותם אנשים נחושי לב שנרתמו למלאכת הקודש".

.https://www.zaka.org.il/about/background
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הבין שהשם זק"א היה מוכר יותר לציבור ולפיכך בחר לאמצו. גם הרב דודי זילברשלאג, 

שהתמנה מאוחר יותר ליו"ר זק"א, הודה כי המתנדבים בירושלים למדו רבות מדרך 

הפעילות של זק"א בצפון, אך לא העניקו לאחרון קרדיט ראוי על כך.104 

דמותו של משי זהב מצדיקה מחקר נפרד, שיבחן את תרומתו הרבה למיצובו של ארגון 

זק"א, הרחבתו ושיווקו. עם זאת, הישענות על הדברים שאמר במהלך הריאיון עימי מצריכה 

ראייה ביקורתית המתבססת גם על המידע המאוחר שפורסם על אודותיו בתקשורת, 

ובו אדון בסוף פרק זה. משי זהב תיאר בפניי כיצד במקביל לשינוי שחל בתפיסת עולמו 

השתנתה גם התנהלותו היומיומית: הוא החל להגיע עם המשטרה ומד"א לזירות שבהן 

נמצאו גופות של הרוגים מתאונות דרכים, תאונות עבודה או אנשים עריריים שנפטרו 

בביתם, ולטפל בהן בהתאם להלכות כבוד המת. לצידו פעלו מתנדבים חרדים נוספים, 

אך העבודה בזירות נבעה מיוזמה פרטית וללא יד משטרתית מכוונת.105 

בדרך זו רכש משי זהב חופש פעולה רב למדי בזירות שבהן היו הרוגים, ולפיכך הגעתו 

עם מתנדבים נוספים לזירת הפיגוע ברנה קאסן לא הייתה חריגה. עם זאת, הפעם, בשל 

אופיו הקשה של האירוע, ובשל האנדרלמוסיה במקום, התרחש אירוע חריג: רגלו של 

המחבל, שנקטעה מגופתו במהלך הפיצוץ, לא אותרה שעות ארוכות למרות מאמצים 

רבים שהושקעו בחיפוש אחריה. רק בשעות הערב התברר כי אחד המתנדבים החרדים 

נסע לקניות בשוק כשהרגל הקטועה ברכבו.106 

פרשה זו הבהירה למשטרה את הצורך בשינוי היחס לפעילותם של המתנדבים החרדים 

בזירות פיגוע אשר עד אז פעלו בחופשיות יחסית. ההבנה שחלחלה במשטרת ירושלים, כי 

אין מדובר בפיגוע נקודתי וכי סביר שיתרחשו אירועים דומים בזמן הקרוב בעיר, מתוך 

היותה יעד מתבקש לפיגועים בשל חשיבותה הדתית, הפוליטית ומשמעותה הסימבולית, 

הצריכה יצירת מענה מובנה, סדור ומקצועי. לפיכך, דווקא אנדרלמוסיה זו היא שהובילה 

למפנה ביחס המשטרה למתנדבים החרדים באזור ירושלים ולמיסוד פעילותם. 

תשעה ימים לאחר הפיגוע ברנה קאסן פרסם ראש מדור סיוע מרחבי במז"פ,107 סנ"ץ אלי 

שמלצר, מסמך שהסדיר את כניסת המתנדבים החרדים לזירות פיגועים ברמה ארצית.108 

הייתה זו ראשיתו של תהליך כולל, שבמסגרתו מופו כל קבוצות המתנדבים החרדיות 

בארץ שביקשו לסייע בפעילות זו, ונקבעו נוהלי עבודה עתידיים. המסמך שניסח שמלצר 

זילברשלאג, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  104

שם; משי זהב, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   105

משי זהב, ריאיון, שם.  106

מדור סיוע מרחבי במז"פ הוא זרוע השליטה על טכנאי הזיהוי בשטח )חוקרי הזירה כיום( והיא   107
כפופה ליחידת מטה מקצועית ומבצעית הקרויה הכוונה ופיקוח.

סנ"ץ אלי שמלצר "שילוב מתנדבים חרדיים לסיוע מז"פ בזירות אירוע רב נפגעים" )30.8.1995(   108
אז"צ זס/02-169. 
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קבע כי מתנדבים ישולבו בזירה רק לאחר סיום עבודת כלל הגורמים המקצועיים, ואף זאת 

רק לאחר אישור קצין זיהוי ובפיקוח מז"פ.109 במסגרת מיפוי הקבוצות, הזכיר המסמך את 

"חסד של אמת" באזור ירושלים, קבוצת מתנדבים מבני ברק הקשורה לרשות המקומית 

באמצעות פס"ח )פינוי סעד חללים(,110 את "עזר מציון", וכן קבוצת מתנדבים שכבר פעלה 

יוון שמלצר לזק"א צפון,  באזור חיפה במסגרת המשמר האזרחי. בקבוצה האחרונה, כִּ

שהייתה הקבוצה היחידה בשלב זה שחבריה הוגדרו כמתנדבי משטרה שפעלו בחסותה. 

לאחר הפיגוע ברנה קאסן פנו בכירים ממחוז ירושלים להדרי וביקשו ללמוד את דגם 

הטיפול שפותח בצפון. הדרי חלק עימם את עקרונות היסוד של המודל, והמליץ על איתור 

אדם המזוהה עם הנהגת המפגינים החרדים בעיר, עובדה שתסייע בהשגת שתי מטרות: 

הן גיוס אנשים מתאימים תוך זמן קצר, והן קואופטציה של אחד ממנהיגיה המובהקים 

של מחאת החרדים. "תנו לו צעצועים" אמר הדרי לעמיתיו הירושלמים, והתכוון לניידות 

משטרה וסממנים ייצוגיים אחרים של עבודתה, ובעיקר לאפודים הזוהרים שאכן הפכו 

לסממן המזהה של זק"א.111 

בשנת 1996 פעלה משטרת ירושלים לרתימת משי זהב לתפקיד, והוא זומן לסדרת 

פגישות עם המפכ"ל דאז יהודה וילק ועם מפקד מחוז ירושלים ניצב אריה עמית.112 

הסדרת ההתנדבות החרדית הותנתה בידי המשטרה בהסכמתו של משי זהב למתן הכשרה 

מקצועית למתנדבים. בהיעדרה, הובהר לו כי תיחסם נגישותם לזירות פיגוע. משי זהב 

נתן את הסכמתו, ובתוך זמן קצר נבנתה תוכנית הדרכה על ידי אחראי מתנדבים במשמר 

אזרחי בירושלים,113 אנשי המז"פ ומשי זהב, ולמתנדבים חולקו תעודות שאפשרו נגישות 

לזירות.114 

עם זאת, הפער בין פרידמן למשי זהב יצר פער גם בין המודלים השונים שהתפתחו. 

הדרי היטיב להצביע על ההבדל בין השניים, שכן לדבריו משי זהב "זה לא אנשל. הוא היה 

שמלצר הדגיש במסמך כי "הקבוצות הממוסדות אומנו והודרכו על — ידינו, מכירים את אנשינו   109
ויודעים את מלאכתם, ואף צוידו בתעודות כניסה לזירה נושאות תמונה אישית". הדגשה זו באה 
להבליט על רקע הכאוס בזירות הפיגוע, והיעדר מיסוד ברוב חלקי הארץ, כמו גם בעיות בהפעלת 
מתנדבים חרדים, את חשיבות תהליך ההסדרה. תהליך זה החל עם ניסוח המסמך, אך נמשך שנים 
)למעט זק"א צפון, שכבר מוסד(. נדמה כי שמלצר כיוון במילה "מיסוד" להדרכה אחידה ותיאום 

ציפיות ראשוניים בין כלל קבוצות המתנדבים החרדיות לבין פיקוד המשטרה. 

רשות פס"ח הוקמה מכוח החלטת ממשלה )14.6.1960(, תחת משרד הפנים. מטרתה הייתה מתן   110
מענה מוניציפלי בשעת חירום לאוכלוסייה מפונה וטיפול בחללים. יחידת המתנדבים החרדים 
בבני ברק הוכפפה לה, אך ללא סמכויות של ממש בזירת הפיגוע. ראו שירותי פס"ח, אתר משרד 

 https://www.gov.il/he/departments/topics/pessach/govil-landing-page הפנים

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40.  111

ברוש, ריאיון, לעיל ה"ש 40.  112

בתקופה זו כיהן בתפקיד רפ"ק ירוחם קיים.   113

משי זהב, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  114
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מחובר לחצרות רבנים ותורמים. הוא בנה אימפריה הבנויה על תרומות". עובדה זו הקלה 

על משי זהב ברכישת ציוד מכספי תרומות, שאותן לא יכלה המשטרה לגייס או לקבל. 

גם המבנה של שתי ההתארגנויות נותר שונה: זק"א צפון נותרה יחידת מתנדבים 

הפועלת תחת פיקוד המשטרה ומחוייבת לה בלבד. מאידך, בירושלים ובתל אביב נותרו 

המתנדבים כפופים לעמותות השונות, במקביל להתנדבותם במשטרה.115 עמותת "חסד 

של אמת", שהחלה לפעול כבר בשנת 1989, נרשמה כעמותה בשנת 1995 והשם זק"א 

צורף בהמשך,116 אף שכפי שצוין לעיל, משי זהב כלל לא ידע את משמעותו. עמותה זו 

פועלת גם כיום. 

את המידע שמסר משי זהב בריאיון שערכתי עימו ביולי 2020, יש לבחון גם על רקע 

עבירות פליליות חמורות שיוחסו לו בחודש מרץ 117.2021 חודשיים מאוחר יותר ניסה 

להתאבד ולא שב להכרתו עד לפטירתו בתאריך 29.6.2022. כתבות התחקיר בעניינו 

המחישו כי חלקים מהחברה החרדית היו מודעים למעשים שיוחסו לו, שהחלו כשלושים 

שנה בטרם נחשפו בפומבי — כלומר, סמוך למועד הפיגוע בטלז־סטון. מגזרים אלה 

הוקיעו אותו מתוכם בשל מעשיו, ובשכונות חרדיות נתלו פשקווילים שהזהירו מפניו.118 

בריאיון עימו אמר הרב דודי זילברשלאג כי המעשים לא הוכחו וכי "כלי תקשורת אינו 

מוסד של צדק", אך מנקודת מבטה של החברה החרדית "הוא חצה את הקווים באופן די 

קיצוני, הוא ספג דה־לגיטימציה מאוד אינטנסיבית".119 לטענתו, האיבה בציבור החרדי 

כלפיו הלכה וגדלה במיוחד לאחר הקמת ארגון זק"א, בעוד משי זהב מצידו החריף את 

התבטאויותיו האנטי־החרדיות.120 

לפיכך, את כל התובנות שתיאר משי זהב בראיונות עימו בתקופה שקדמה לחשיפת 

החשדות נגדו, לרבות הריאיון שקיים עימי, יש לבחון על רקע קיומו של מניע נוסף, 

שונה בתכלית, לשינוי השקפת עולמו והתנהלותו: החיפוש אחר חברה שתקלוט אותו 

אליה, תחת זו שפלטה אותו מתוכה, ותעניק לו, כדברי הרב זילברשלאג, הכרה חלופית. 

"הסכם שיתוף פעולה בין זק"א צפון וזק"א ירושלים" עליו חתומים משי זהב ואנשל, הכולל הגדרות   115
אלה. על המסמך מצוין רק תאריך משלוח בפקס ־ 5.2.2003, אז"צ.

למידע נוסף על העמותה ראו https://www.guidestar.org.il/organization/580258960. על   116
הצירוף המאוחר של השם זק"א לשם הארגון ראו גלזר "המרוץ לחלל", לעיל ה"ש 62. בשנת 1997 
הוסיף משי זהב את השם "חילוץ והצלה" לארגונו על מנת לזכות בהכרה כארגון ביטחון והצלה. 

אהרן רבינוביץ ושירה אלק "עדויות חושפות: יהודה משי זהב תקף וניצל מינית ילדים, נערים,   117
נערות ונשים" הארץ )11.3.3021(; "עדויות: יו"ר זק"א יהודה משי זהב תקף מינית ילדים ונערים" 

 .)11.3.2021( YNET
"עובדה" )אילנה דיין, ערוץ 12, 23.4.2021(.  118

זילברשלאג, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   119

שם.  120
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"מיתוס של לידה מחדש"? תהליכי צמיחתו והתמסדותו שלארגון זק"א בישראל )2003-1994(

בתחקיר על הפרשה שפורסם בתוכנית "עובדה", אמר הפסיכולוג צביקי פליישמן, 

מראשי עמותת "לא תשתוק" הנלחמת בתופעת ההטרדות המיניות בחברה החרדית,121 

דברים שנדמה כי הם מגדירים היטב את דמותו של משי זהב: "צריך המון אנרגיות נפשיות 

להיות מושקע באמת בשני מסלולים מקבילים של חיים. הוא תכנן איפה לטרוף ואיפה 

ללכוד ואיך להשיג עוד ועוד ועוד ]...[ מצד שני גם לפרוח בעשייה המיטיבה, העשייה 

הציבורית". מייד לאחר מכן, הסכים פליישמן עם אילנה דיין, כי את הדברים הטובים עשה 

משי זהב על הצד הטוב ביותר "מתוך כוונה לעשות טוב", אך גם קיבל את הערתה של 

דיין, ולפיה "את מה שהוא עשה רע הוא עשה רע עד הסוף, מתוך כוונה לעשות רע".122 

נדמה שדבריו אלה ממצים את הדיכוטומיה שאפיינה את חייו של משי זהב. 

ד. מיסודה של זק"א בחברה הישראלית ובחברה החרדית 

הקמת ארגון זק"א לא התקבלה תחילה בעין יפה בחברה החרדית. רבנים תפסו את 

הארגון כמעשה כפירה וכחטא וראו בו סיכון לדרך החיים החרדית.123 עם זאת, יחסה של 

החברה החרדית לזק"א החל להשתנות בהדרגה, בעיקר בעקבות שידור הטיפול בזירות 

פיגועים בתקשורת, שבה נחשף הציבור לפעילותם של מתנדביו. אך את עיקר פרסומו 

בתקופה זו רכש זק"א צפון לא בזירות פיגועים דווקא, אלא בתאונה אזרחית שהתרחשה 

בחיפה )21.11.1994(, עת מערבל בטון שהתדרדר מחץ למוות ארבעה בני משפחה. אנשי 

זק"א הגיעו למקום במהירות ותפקדו ביעילות בטיפולם בזירה.124 הצילומים הדגישו את 

השוני בין זירה זו לבין אי־הסדר ששרר בפיגועים אחרים. ייחודיות עבודתו של זק"א צפון 

בתקופה זו; הסיקור התקשורתי הרב שנלווה לפעילות המתנדבים במהלך האירוע;125 

וסמיכות הזמנים לפיגוע בדיזנגוף, מתוך הבנה כי לא יהיה זה הפיגוע האחרון, תרמו 

במידה רבה להבנת הפוטנציאל הטמון בפעילות זק"א. 

כחודש אחרי הפיגוע בקו 5 בתל אביב ועל רקע חוסר הארגון בזירה, החלה מתפשטת 

גם בחברה החרדית השמועה על פעולת זק"א צפון, ובעיקר בתאונת מערבל הבטון. 

למידע נוסף עליו ועל העמותה, ראו צאלה קוטלר הדרי "40 הצעירים המבטיחים 2018" גלובס   121
.)5.11.2018(

"עובדה", לעיל ה"ש 118.   122

Stadler, לעיל ה"ש 24, בעמ' 624.   123

"פרוטוקול תחקיר אירוע מערבל הבטון 29.11.1994" אג"מ מרחב חיפה )29.11.1994( אז"צ; הדרי,   124
ריאיון, לעיל ה"ש 40; פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41. 

הדרי, ריאיון, שם; פרידמן, ריאיון, שם. לסיקור תקשורתי של הנושא ראו, למשל, עירית יונה "לפי   125
כפות הרגליים" עיתון כולבו — מקומון חיפאי 25.11.1994; "מבט לחדשות" )ערוץ 1, 21.11.1994(; יותם 
יקיר וליאור אל חי "זוועה בחיפה: מערבל בטון התהפך ומחץ למוות סבתא, אמא ושני ילדיה" 

ידיעות אחרונות 22.11.1994, 1.
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מן הראיונות השונים עלה כי השמועה עשתה לה כנפיים בחברה החרדית גם ללא 

התקשורת. שלמה אייזנבך, היו"ר הראשון לעתיד של זק"א ירושלים, ויהודה משי זהב 

התקשרו לפרידמן והתייעצו עימו לגבי שיטות פעולה שהחלו להתגבש באזור ירושלים 

על פי הדגם הצפוני.126 

קשה להפריז במידת השינוי שהתחולל במעמדם של מי שהיו עד אתמול מפגינים 

נזעמים המפרים תדיר את הסדר הציבורי, והפכו עתה להיות מושא תשומת לב ציבורית 

ותקשורתית לא מבוטלת. כפי שממחישה שטדלר במאמרה, יכולתם של אנשי זק"א למלא 

דרישות רגשיות ודתיות, ועבודתם לצד מז"פ, שהתאפיינה ברציונליות מדעית,127 העניקו 

להם כוח ייחודי ומעמד תרבותי חדש. בשונה מארגונים חרדיים אחרים, שעסקו בתחומי 

חינוך או רווחה, המונופול החרדי על היחס למוות תורגם לצורות ארגוניות חדשות. הכאוס 

שנלווה לזירות הפיגועים הפך את אנשי זק"א לסוכני תרבות משמעותיים, המטפלים 

בהשלכות הכאוס ויוצרים בתוך כך משמעות חדשה.128 המונופול שלהם כמי שהינם 

"מומחים למוות", והמשמעויות הנגזרות ממנו, העניק להם מוניטין ייחודי, וגם הפרת 

מצוות ההלכה כמו למשל חילול שבת או נגיעה בגופות, הפכו מטומאה למקור לגאווה.129 

עבודת המתנדבים העלתה לעיתים שאלות הלכתיות קשות, שהצריכו החלטה בשטח, 

בהיעדר מענה בזמן אמת. בריאיון שערכה שטדלר עם מתנדב זק"א עלתה הסתירה 

שנוצרה בין ההתנהלות שנדרשה בשטח לבין ההלכה: המתנדב תיאר את הדרך שבה ראה 

את מגעו עם גופות ודם בשבת לא כמחויבות דתית התנדבותית, אלא כמעשה המשקף 

מסירות ציבורית בדרגה הגבוהה ביותר. בתוך כך, מציגה שטדלר כיצד נבנית מודעותו 
העצמית של המתנדב החרדי, תוך עיצוב זהותו המקצועית הייחודית.130

לפיכך, לצד הפרות של מצוות ההלכה שנוצרו תוך כדי פעילותם של המתנדבים, 

נוצרו גם שני שינויים הלכתיים משמעותיים בעקבות פעילותם: ראשית, ההלכה אסרה על 

טלטול המת בשבת, אך בעקבות פיגוע שהתרחש בשבת במחנה יהודה בירושלים בשנת 

131,2002 ניתן היתר עקרוני מיוחד לפינוי גופות בשבת על ידי ועד הרבנים, תוך הסתמכות 

על פסיקה ישנה מ”שולחן ערוך”.132 הפתרון ההלכתי שנוצר לצורך התרת טלטול הגופות 

בשבת היה הנחת שרידי לחם על הגופה, כך שלמעשה הלחם היה זה שטולטל ממקום 

הדרי, ריאיון, לעיל ה"ש 40; פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   126

Stadler, לעיל ה"ש 24, בעמ' 644.   127

128  שם, בעמ' 646-644. 

Stadler, Ben-Ari & Mesterman, לעיל ה"ש 24, בעמ' 839, 845, 849.   129

שם, בעמ' 850-847.  130
שם, לעיל ה"ש 24, בעמ' 848.   131

לסקירה מקיפה של המקורות ההלכתיים בדבר המקרים שבהם ניתן לטלטל מת בשבת ראו הרב   132
מרדכי אליהו, מאמר מרדכי הלכות שבת ד, פרק פ "טלטול מת בשבת" )התשמ"ג־התשס"ח(. 
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למקום, ולא הגופה.133 היתר זה יושם מאוחר יותר גם בפיגוע במסעדת “מקסים” בשנת 

2003. שנית, במהלך פיגועי אוסלו נפסק כי ההתייחסות ההלכתית לחלקי גופה צריכה 

להיות זהה להתייחסות לגופה שלמה ויש לקבור גם אותם.134 

צילומים וכתבות טלוויזיה מזירות הפיגוע יצרו זעזוע ציבורי קשה, נחרטו היטב 

בזיכרון הקולקטיבי, ובד בבד תרמו ישירות לכניסת המתנדבים החרדים אל לב הקונצנזוס 

בחברה הישראלית. השסע העמוק בין חרדים לחילונים בישראל, ששורשיו נעוצים במאה 

התשע־עשרה,135 התעמעם קמעא אל מול פעילותם של מתנדבי זק"א, שזכו להערכה 

ציבורית גם מצידה החילוני של החברה הישראלית. פעילותם של המתנדבים סדקה 

את תדמיתם כטפילים חברתיים, המתנערים מאחריות הדדית ומ"שוויון בנטל" וזכתה 

לכיסוי תקשורתי אוהד גם בתקשורת החילונית.136 ביום העצמאות ה־55 הוזמן משי זהב 

להדליק משואה בהר הרצל — כבוד לאומי השמור רק למעטים,137 והיה עתיד לקבל את 
פרס ישראל, אלמלא מסכת האירועים שתוארה לעיל.138

ה. זק"א במהלך האינתיפאדה השנייה

עם זאת, למרות ההתפתחויות שתוארו לעיל, עד סוף שנות התשעים הקמת זק"א שירתה 

צורך נקודתי של המשטרה בעקבות פיגועי אוסלו, בעיקר באזור הצפון. על אף שכבר 

הובן הפוטנציאל הטמון ביחידה, הוא לא הפך למודל כלל־ארצי. כך למשל הטיפול 

בפיגוע כפול שהתרחש בשוק מחנה יהודה בתאריך 30.7.1997, וגבה את חייהם של 13 

אנשים,139 התאפיין בכאוס וחוסר תיאום שהקשו על סגירת הזירה ומתן טיפול חירום 

רפואי.140 בצילומים מהמקום נראים ערב רב של אנשי כוחות הביטחון וההצלה, לצד 

אזרחים, מסתובבים בזירה הדחוסה וההרוסה ומקשים על פעולות ההצלה, וביניהם 

גם ניידות של "איחוד הצלה" ושל "עזר מציון", שפעלו באופן עצמאי וללא קשר ישיר 

פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41.  133

Kahana, Freund, Hiss, לעיל ה"ש 1, בעמ' 261.   134

לסקירה היסטוריוגרפית מקיפה ראו קימי קפלן בסוד השיח החרדי 326-269 )התשס"ז(.  135

Stadler, Ben-Ari & Mesterman, לעיל ה"ש 24, בעמ' 842.  136

שם.   137

לכתבות אוהדות נוספות על זק"א ראו נתי טוקר "כשמישהו אצלנו אומר 'אני הולך לתפוס ראש'   138
לא מבינים לגמרי למה הוא מתכוון" The Marker )5.9.2013(; יובל אזולאי "הקטנוע של זק"א 
משדר מהשטח" הארץ )17.4.2007(; עופר אדרת "זק"א מחפשים שלדי יהודים בקבר אחים מהשואה 

שהתגלה באתר בנייה בבלארוס" הארץ )21.5.2019(. 

הוד, לעיל ה"ש 88, בעמ' 155.  139

התמודדות מול טרור, לעיל ה"ש 97, בעמ' 283.  140
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למשטרה.141 בהשוואה לתפקוד הלקוי של זק"א ירושלים בפיגוע זה, בלטה באותה שנה 

פעולת זק"א צפון באסון אווירי, שבמהלכו התנגשו שני מסוקים בצפון, ונהרגו 73 חיילים 

)4.2.1997(.142 אומנם, לא היה זה אירוע טרור, אך יעילות מודל ההפעלה של זק"א צפון 

הוכיחה את עצמה גם באירוע חריג זה.143 

בשנת 2000 מנתה יחידת זק"א 450 מתנדבים בפריסה ארצית, אך קורסים למתנדבים 

חדשים חדלו מלהתקיים כנראה באמצע שנות התשעים. מרחב חוף144 ספג במהלך פיגועי 

אוסלו רק פיגוע רב־נפגעים אחד בשטחו, בחדרה בשנת 1994, אך במהלך האינתיפאדה 

השנייה, התרחשו בו 15 פיגועים, והוא נדרש לטפל בשש זירות נוספות מחוצה לו.145 ריבוי 

הזירות הביטחוניות והפליליות, ומספר ההרוגים הגדול הובילו לשינוי מודל העבודה בכל 

רמות הפיקוד במז"פ, מרמת המטה הארצי וכלה במחלקי השטח.146 בשלב זה, הושפעה 

מאוד דרך עבודתו של זק"א ברמה הארצית מדמותו של נצ"מ שלום צארום, שמונה 

באוגוסט 1999 לראש היחידה לסיוע מרחבי במז"פ,147 יחידת מטה מבצעית, שהייתה 

אמונה, בין היתר, על טכנאי הזיהוי בשטח )חוקרי הזירה כיום(.148 

צארום סיים לימודי כימיה באוניברסיטה העברית, התגייס למשטרה ועסק בחקירת 

הצתות ופיצוצי גז.149 בדומה להדרי ופרידמן, תרם גם הוא תרומה מכריעה להתפתחותו 

ועיצובו של מודל הפעולה של זק"א. אחד הצעדים הראשונים שנקט מייד עם כניסתו 

לתפקיד היה פיתוח תרבות תחקירים פנימית במז"פ, שאותה למד בקורס חקירת תאונות 

בחיל האוויר. התחקירים סייעו, בתהליך מתמשך, להגדרה מדויקת של תפקיד מתנדבי 

מחלקת ההיסטוריה של משטרת ישראל אירועים מרכזיים וציוני דרך 61 )ינואר 1997־דצמבר 1997(;   141
"'אש מול העיניים, תוהו ובוהו': 23 שנים לפיגוע במחנה יהודה" כאן חדשות )30.7.2020(.

 142  רוני קולמן ואסיף טור־פז "חצי יובל לאסון המסוקים" אתר חיל האוויר )26.1.2022( 
 https://www.iaf.org.il/9484-54049-HE/IAF.aspx

מהמסמכים הארכיוניים שהשתמרו בארכיון זק"א עולה כי אף שהרבנות הצבאית הייתה ממונה   143
על הזירה, זק"א צפון הייתה הגורם המקצועי שהכווין את העבודה, תוך שיתוף פעולה מלא בין 
הגופים. עם זאת, מתנדבי זק"א נתקלו בבעיות לוגיסטיות של מחסור בציוד שהשליכו ישירות על 
פעילותם בשטח, כמו למשל מחסור בתאורה או מחסור בזימוניות שגרם להזנקה איטית יחסית 
של המתנדבים. ראו מזכרים של אנשל פרידמן "אירוע מסוקים — שאר יישוב" 11.2.1997; "סיכום 

אירוע תחקיר, תאונת היסעורים — שאר יישוב" )12.2.1997(; שני המסמכים אותרו באז"צ. 

מרחב חיפה הפך למרחב חוף בשנת 2000.  144

בארבע מבין שש הזירות שמחוץ למרחב חיפה התרחשו פיגועים נרחבים בהיקפם. הקשה שביניהם   145
היה הפיגוע במלון פארק בנתניה בפסח 2002, שגבה את מספר ההרוגים הגבוה ביותר, 29 איש. 

לאירוע זה הגעתי כחוקר מז"פ א"מ ל־5079/2 "פיגוע במלון פארק".

אילוז, ריאיון, לעיל ה"ש 40.  146

תוכנית עבודה לשנת 2000, היחידה לסיוע מרחבי, מז"פ, מסמך של רפ"ק יצחק קורוניו, ראש   147
יחידת זק"א במשטרה )2.1.2000(.

אלי שמלצר "מערך טכנאי הזיהוי" קול מז"פ 6, 12 )10.11.1994(.   148

גם לאחר התקופה הנסקרת במאמר זה טיפל צארום במגוון אירועים כגון הפיגוע בטאבה )7.1.2004(   149
ובזיהוי נפגעי אסון הצונאמי בתאילנד )26.12.2004(, ועל האחרון פרסם את ספרו עמוד ענן )2022(. 
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זק"א שהוטמעו בנוהל עבודתם. כל אנשי מז"פ שנמצאו בזירה ויכלו להגיע לאלתר זומנו 

לתחקירים. מתוך ההבנה שאנשי השטח מכירים את הבעיות בטיפול בזירה בצורה הטובה 

ביותר, קבע צארום שהפתרון יושג בהסכמה רחבה של מרבית הנוכחים בישיבה. בכך, 

הפגין צארום גישה חריגה למדי בארגון המקפיד על היררכיה ברורה כמו המשטרה. 

גישתו אופיינה בגמישות מחשבתית ובפתיחות לביקורת מכל הנוכחים בזירה בלא קשר 

לדרגה. התחקירים היוו מנקודת מבטו "כלי פנטסטי", כפי שהגדיר זאת, לצורך להפקת 
לקחים וביצוע שינויים נדרשים.150

אנשי זק"א השתתפו מדי פעם בתחקירים שנערכו במז"פ, אך הם היו גם מושא 

לחלק מן הדיונים, בניסיון להבין כיצד ניתן לפקח על עבודתם בצורה הטובה ביותר. 

זאת, כיוון שלעיתים התעוררו בעיות בעבודתם, בעיקר בפיקוד ושליטה עליהם, זיהוים, 

תחומי פעילותם וחלוקת אחריות. אין ספק כי התחקירים סייעו לייעול עבודת זק"א 

במידה רבה, ותוכנית העבודה לשנת 2000 שנסמכה עליהם, כללה פיתוח ערכות מיוחדות 

עבורם, כמו גם הדרכות למתנדבים.151 במקביל, גם העירייה שבתחומה התרחש הפיגוע 

ערכה תחקירים, ובהם השתתפו נציגים מכלל כוחות הביטחון שטיפלו בפיגוע, לרבות 

מתנדבי זק"א. במסגרת זו נערך תחקיר רב־מערכתי ולובנו סוגיות ובעיות שעלו בנוגע 

להתנהלותם, ביחד ולחוד, כגון כיצד ניתן לייעל תהליכים כגון סגירת הזירה או הענקת 

סיוע סוציאלי לקורבנות. בניגוד לתחקירים של צארום, שהתמקדו בהתנהלות של מז"פ 

בזירה, התחקירים שנערכו על ידי העירייה סיפקו תמונת מצב כוללת, שבחנה גם את 

שיתוף הפעולה בין מכלול הכוחות והגורמים המטפלים. 

צארום הוביל תהליך של האחדה ברמה הארצית של תפיסת ההפעלה הממוסדת, 

שהתרחש בהדרגתיות ובאיטיות מחוץ לאזור הצפון. כאשר הפיגועים הפכו תכופים יותר 

במהלך האינתיפאדה השנייה, הועברו התחקירים לשטח: במקום לזמן את אנשי הצוות 

לירושלים נהג צארום לצאת לזירות הפיגועים הגדולים, להנחות ולתחקר את טכנאי 

הזיהוי. כך יכול היה לאתר בעיות ממקור ראשון, ולא רק להסתמך על עדויות אנשיו. 

152 זוהה מחסור באמצעי מיגון כגון 
למשל, בעקבות ביקור בזירת פיגוע בחדרה בשנת 2001 

מסיכות, כפפות וערדליים עבור מתנדבי זק"א, החיוניים לביטחונם האישי, ובעקבות זאת 

הושגו ערדליים באיכות טובה יותר, שנועדו למנוע חדירת נוזלים,153 וחליפות חד־פעמיות. 

עם העלייה במספר הפיגועים במהלך השנים 2002-2001, הפך התחקיר לחובה, 

ועדיין ניכרה בו תפיסת עולמו של צארום שהעניקה לכל אחד מטכנאי מז"פ שהשתתפו 

צארום, ריאיון, לעיל ה"ש 40.  150

תוכנית עבודה, לעיל, ה"ש 147.   151

בפיגוע בתחנה המרכזית בחדרה בתאריך 24.5.2001 לא היו הרוגים אולם היו כשישים פצועים.   152
 .)25.5.2001( YNET "רענן בן־צור ושרון רופא "המחבלים בחדרה תכננו להתפוצץ בזה אחר זה

ננעלות מעל לנעליים בזירות פיגועים לצורך מניעת חדירת נוזלים.   153
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בתחקיר אפשרות להביע את דעתם על הטיפול בזירה, ולתרום תובנות בנוגע לשינויים 

הנדרשים בפיגועים עתידיים. לכל תחקיר הוזמנו אנשי הזיהוי שטיפלו בזירה וכן קצין 

החקירות המרחבי. צארום נהג לפתוח את התחקיר בתיאור פעולותיו שלו, שלגביהן 

החליט בדיעבד כי היו מוצדקות, והיכן שגה )למשל, אם צדק בשיקולי יציאתו לזירה, או 

במה היה צריך להתערב(. גישה זו עודדה את אנשיו לדבר בפתיחות גם על שגיאותיהם על 

מנת להפיק לקחים חשובים מכל מקרה. לפי הנחייתו, בסיום התחקיר נכתבו המסקנות, 

הופצו ויושמו לאלתר. 

מתנדבי זק"א צפון המשיכו לעבוד לצד מחלק הזיהוי של מרחב חוף גם בתקופה זו, 

לרבות בפיגועים מחוץ לגבולות המרחב, כמו למשל בפיגוע במירון )4.8.2002(154 ובמגידו 

)5.6.2002(.155 עם זאת, בראשית הדרך ניכר חוסר בהירות בזירה בנוגע למקומם של 

המתנדבים: בפיגוע באוטובוס בשכונת חליסה בחיפה, שבו נהרגו 15 איש )2.12.2001(, 

הגיעו לזירה 25 מתנדבי זק"א והחלו לטפל בגופות, אך בשלב מסוים התבקשו על ידי קצין 

אגף המבצעים המרחבי לצאת מן הזירה, בשל היותם אזרחים. קצין החקירות המרחבי 

נאלץ להתערב כדי לאפשר להם להמשיך בעבודתם. בתחקיר מז"פ שנערך לאחר האירוע 

)17.12.2001(, הוחלט להעניק לזק"א גיבוי מלא, תוך הכרה בחיוניות עבודתו ובשימור 

שיטות העבודה הקיימות, ועבודת המתנדבים זכתה לתשבחות.156 

לצד מלאכת איתור חלקי הגופות, מילאו מתנדבי זק"א גם משימות לא רשמיות בזירות 

הפיגוע, לרבות פינוי פצועים והרחקת עיתונאים מן המקום, כמו למשל בפיגוע בנהריה 

)9.9.2001(,157 או סיוע לטכנאי המז"פ במציאת ראיות בזירה,158 ובפיגוע בשוק בחדרה 

)26.10.2005( איתר מתנדב זק"א חלק חיוני ממטען נפץ. לעיתים היו אלה המתנדבים 

שהתריעו בפני שוטרים וגורמים אחרים מפני סיכונים בטיחותיים: כך למשל בתחקיר 

עיריית חיפה על הפיגוע במסעדת "מקסים", שבו השתתפו נציגי כלל הגורמים שטיפלו 
בזירה, היה זה פרידמן דווקא שהתריע מפני הסכנה לזיהומים ביולוגיים בזירה.159

בתקופה זו פעלו אנשי זק"א בשטח שהתאפיין בסכנות רבות: הפיגועים גרמו לא 

פעם לנזקים בתשתית החשמל והמים, ותקרות נמצאו בסכנת התמוטטות, כמו בפיגוע 

בפיגוע נהרגו 9 אנשים ונפצעו 51. אחיה ראב"ד "4 בני משפחת בכרי הורשעו בהלנת המחבל   154
.)2.6.2004( YNET "ממירון

ריאיון עם רס"ב )גימ'( יהודה דוגמא, טכנאי מז"פ )מרץ 2015(. במהלך הפיגוע במגידו נהרגו 17 איש   155
ונפצעו 43. למידע על הפיגוע במגידו, ראו תחקיר מז"פ 4/2002; ראו גם שרון רופא "17 הרוגים 

.)6.6.2002( YNET "בפיגוע בצומת מגידו

תחקיר 5/2001 עבודת מערך הזיהוי הפלילי בפיגוע האוטובוס בחיפה 2.12.2001.   156

שכטר, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   157

פרקש, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   158

תחקיר עיריית חיפה על הפיגוע במסעדת "מקסים" )17.11.2003( ארכיון העיר חיפה )התחקיר   159
להלן: תחקיר מקסים; הארכיון להלן: א"ח(. 
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במסעדת "מצה" או במלון פארק.160 לעיתים אף נותרה חגורת נפץ פעילה על גופת מחבל, 

כפי שקרה בפיגוע במחנה 80 )2001(, או מחבל פצוע שניסה להפעיל שוב את חגורת 

הנפץ שלו לאחר שהתפוצצה חלקית, כמו בצומת הצ'ק פוסט )2001(, או פיגוע כפול, 

כפי שהתרחש בבית ליד )1995(. בפיגוע הירי בעמנואל )2001( פעלו מתנדבי זק"א תחת 

חילופי אש בשטח.161 

כל אלה הובילו לכך שבפיגועים הרבים שהתרחשו במרחב חוף בשנים הבאות, לא 

היה עוד עוררין על נחיצותה ומקומה של יחידת זק"א צפון בזירות טרור, וגם ביתר חלקי 

הארץ מעמדה התחזק. עם זאת, מערכת היחסים בין זק"א למשטרה לא הייתה חפה 

מבעיות וקשיים, כפי שימחיש הפרק הבא.

ו. יחסי המשטרה עם זק"א: קשיים ואתגרים 

אף על פי שהמודל שפותח לשיתוף פעולה בין מתנדבים חרדים לבין המשטרה נחל 

הצלחה מבצעית ואף תרם לשינוי מעמדם של המתנדבים בקהילה החרדית ובחברה 

הישראלית, הוא לא היה חף מבעיות. ראשית, התיאום בין מז”פ לזק”א לא התנהל תמיד על 

מי מנוחות. בחיכוכים שהתעוררו ביניהם, הציגו הגורמים האחראיים במז”פ את מתנדבי 

זק”א כמי שפולשים ללא סמכות לחקירת הזירה המשטרתית הקלאסית. במקביל, גם 

המתנדבים מתחו ביקורת על התנהלות השוטרים.162 כך למשל בתחקיר שנערך בעקבות 

פיגוע באוטובוס בצומת מוסמוס )20.3.2002(, ציין מתנדב זק”א את היעדרה של יד מכוונת 

בזירה, חוסר בהירות בנוגע לפיקוד וחוסר תיאום בין מז”פ לזק”א. לעומת זאת, קצינת 

החקירות המרחבית טענה כי “יש תחושה שאנשי זק”א באים ללא פיקוד ובנוסף מתערבים 

בעניינים לא להם. מבקשת מהם שלא להפריע לזיהוי ולחקירות”.163 בתחקיר שנעשה 

לאחר פיגוע בתל אביב בשנת 2003 דיווח טכנאי זיהוי “על רגליים שכמעט ‘נעלמו’ בגלל 

שהתבצעה עבודה ללא תיאום. היו יותר מידי אנשי זק”א”.164 

שנית, בין ארגוני המתנדבים נוצרה תחרות, ושמלצר אסר בנוהל שניסח על כניסת 

מתנדבים לזירה שלא בפיקוח מז”פ.165 זאת, הן בשל היותם מתנדבים, והן בשל התחרות 

ראו תחקיר עיריית חיפה על הפיגוע במסעדת "מצה" )16.5.2002( א"ח )להלן: תחקיר מצה(. בתחקיר   160
צוין שהראשונים שנכנסו לזירה היו חשופים לסיכון הגדול ביותר.

תחקיר מז"פ היחידה לסיוע מרחבי 6/2001. נוסף על כך, השליטה בזירה זו הייתה קשה במיוחד   161
והיה חשש לעימות עם האוכלוסייה החרדית. גורמי זק"א בזירה שימשו גורם ממתן מול אוכלוסייה 

זו ובכך סייעו רבות לשליטת המפקדים. 

צדוק, ריאיון, לעיל ה"ש 40.   162

תחקיר מז"פ היחידה לסיוע מרחבי 2/2002.  163

תחקיר מז"פ 1/2003.  164

שם.  165



150 | משטרה והיסטוריה

משטרה והיסטוריה

הפנימית שהתפתחה ביניהם: “נוצרה תחרות בין הקבוצות ולהיטותם לסייע, מקשות 

על עבודת החקירות ומז”פ בזירת האירוע וגם ניסיונותינו להכניס סדר בפעולות הסיוע 

נכשלו באירוע בזמן אמיתי”.166 תחרותיות זו הובילה גם לכשל מבצעי: בפיגוע שהתרחש 

במאי 2002 במועדון בראשון לציון, פינו מתנדבי זק”א ירושלים וזק”א תל אביב את 

הקורבנות בטרם הגעת אנשי מז”פ.167 בכך, שיבשו המתנדבים את הזירה במידה רבה, 

והאירוע יצר התנגשות רבת עוצמה בין זק”א למז”פ, שיושבה רק לאחר התערבות חברי 

כנסת חרדים.168 במקרה זה, נדמה שלא האינטרסים הדתיים הם שהנחו את פעולת זק”א, 

ולא אלה המשטרתיים, אלא תחרותיות גרידא. 

בעיה דומה נשקפה ביחסו של הרב הראשי של המשטרה דאז, נצ”מ שלמה ניימן, כלפי 

זק”א, שחשש, קרוב לוודאי, כי הרבנות המשטרתית תאבד השפעה כתוצאה מפעילותם, 

ומחה על היעדרו של נוהל סדור בנושא פינוי גופות.169 חבר הכנסת אריה דרעי מש”ס170 

פנה לשר המשטרה משה שחל, בבקשה לעגן בנהלים את דרך הטיפול הנושא. רק בשנת 

1997 הוגדר סופית מעמדה של זק”א ככפופה לרבנות המשטרתית הארצית, ופעילות 
המתנדבים הוגדרה כנתונה לאחריותה.171 

בעיה שלישית שהתעוררה בתקופה זו הייתה התחזותם של אזרחים למתנדבי זק”א 

וכניסתם לזירות הפיגועים. התופעה רווחה במיוחד באזור המרכז, כמו למשל בעקבות 

פיגוע כפול בשכונת נווה שאנן בתל אביב ביולי 172,2002 וכן בפיגוע כפול נוסף שהתרחש 

במדרחוב נווה שאנן וברחוב הגדוד העברי בינואר 2003, שם ציין קצין מעבדת חבלה 

בתחקיר על הטיפול בפיגוע כי “יש צורך לטפל בעניין המתחזים של זק”א”.173 לתופעת 

המתחזים ניתן להציע שני הסברים, שונים ולמעשה אף מנוגדים זה לזה: האחד, טיבה של 

"שילוב מתנדבים חרדיים לסיוע מז"פ בזירות אירוע רב נפגעים" סנ"ץ אלי שמלצר )30.8.1995(   166
אז"צ זס/ 02-169. 

.)9.5.2002( YNET "15 הרוגים בפיגוע במועדון בראשון־לציון"  167

צארום עמוד ענן, לעיל ה"ש 149, בעמ' 20-19.  168

כפי שצוין לעיל, בשנים 1995-1994 נוהל זק”א יושם רק בצפון הארץ.   169

שאילתה של חבר הכנסת אריה דרעי לשר המשטרה )18.1.1995(. שר המשטרה מסר בתגובה כי   170
בימים אלה מתבצעת עבודת מטה מקיפה בנושא, ובין היתר נבדק מיסוד הסיוע והייעוץ של רבנות 
המשטרה. ש"ס, מפלגה חרדית־מזרחית, התחזקה במידה ניכרת בשנות התשעים, במקביל לתהליך 
התפתחותו של זק"א, עובדה שייתכן שהפכה את דרעי לנציג מתבקש לתלונה נגד פעילותה, מחד 
גיסא, אך גם הקלה על השתלבותה במרחב הציבורי מאידך גיסא, השערות אלה מצריכות מחקר 
נוסף. להתפתחותה של ש"ס, ראו נסים ליאון המצנפת והדגל: לאומיות שכנגד בחרדיות המזרחית 15 

.)2016(

"זק"א מעמד רבנות מ"י וסמכויותיה" סגן ראש אגף כוח אדם במשטרה תנ"צ אבי פדר )1.4.1997(   171
אז"צ כא/01-050/82432.

תחקיר מז"פ היחידה לסיוע מרחבי 6/2002.  172

תחקיר מז"פ היחידה לסיוע מרחבי 1/2003.   173
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האוכלוסייה המוחלשת שהתגוררה בשכונות דרום תל אביב, והשני — ניסיון להתחזות 

למי שזכו להערכה ציבורית רבה כמו אנשי זק”א בתקופה זו. אך כאמור, אלה הן השערות 

בלבד, ולא ניתן לקבוע מסמרות בסוגיה.

בעיה רביעית, הייתה המימון לפעילות זק"א ובעיקר בצפון. במרבית ההוצאות הכספיות 

נשאו הרשויות המקומיות הצפוניות ובעיקר עיריית חיפה, שרכשה עבור המתנדבים הן 

ציוד חד־פעמי והן ציוד יקר יותר כגון תאורה, גנרטורים, מצלמות, מגפונים ואיתוריות, 

ואף סיפקה את המבנה הראשון לשיכון היחידה.174 המשטרה קיבלה בברכה את יוזמת 

ההתנדבות, אך לא מימנה כמעט את הוצאותיה, למעט מכשירי קשר. לפיכך, חלק מהציוד 

המתכלה נרכש מכספו הפרטי של פרידמן.175 

הבעיה החמישית ואולי החמורה מכול, הייתה העומס הנפשי הרב שנוצר בקרב 

מתנדבי זק"א בעקבות עבודתם. שוטרים החלו לקבל סיוע נפשי רק במהלך האינתיפאדה 

השנייה, אך בהיקף זעום: כיום ישנם 29 תקני קציני מערך הנפש )מע"ן(, שאמורים לתת 

מענה ל־32,000 שוטרים, אולם מתנדבים אינם מוגדרים כזכאים לסיוע נפשי.176 צארום 

הבין את משמעותו והשלכותיו של העומס הנפשי בקרב השוטרים ביחידה, ודרש ואף 

קיבל הקצאת תקן ייעודי לפסיכולוג עבורם,177 אולם אנשי זק"א לא זכו לטיפול. בתחקיר 

שנערך לאחר הפיגוע באוטובוס בצומת מגידו )5.6.2002(, שבו נרצחו 17 איש, ביקש 

יהושע ראוכברגר, מפקד יחידת מתנדבי זק"א, סיוע נפשי למתנדבים, אך בקשתו לא 

זכתה להתייחסות בסיכום התחקיר.178 

לאחר הפיגוע במסעדת "מצה" הציע פיני ווגמן, מנהל אגף הרווחה של עיריית 

חיפה, להקים מרכז עירוני לטיפול במצבי פוסט־טראומה בחסות השירות הפסיכולוגי 

של העירייה, שבו יטופלו בין היתר גם אנשי זק"א.179 הצעה זו יושמה רק לאחר פיגוע 

קשה נוסף, באוטובוס קו 37 בשדרות מוריה בחיפה )5.3.2003(, לאחר פנייתו של פרידמן 

180 הטיפול הוענק על ידי צוות של ארבעה אנשי 
לשירות הפסיכולוגי של עיריית חיפה. 

"ציוד ראשוני ליחידת משא"ז זיהוי" )22.10.1995(; "מסמך איתוריות לזק"א" )23.6.1997(; סנ"ץ   174
אבי מינקובסקי "המשך התארגנות מתנדבי זיהוי פלילי" )26.12.1995(, אז"צ אא/0120-236. לזק"א 
הוקצה מבנה ברחוב לאה 37 בחיפה, והוא אוכלס לראשונה בתאריך 11.2.1996. ראו "יומן הפעלה 

ומבצעים זיהוי צפון" אז"צ.

פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41. ראו גם קוה "לפעמים זה יכול להיגמר בצורה טרגית", לעיל ה"ש   175
  .93

משטרת ישראל דין וחשבון שנתי 2002, 66 )2003(; לבנקרון, גם טוני סופרנו, לעיל ה"ש 23.    176

צארום, ריאיון, לעיל ה"ש 40.   177

תחקיר מז"פ היחידה לסיוע מרחבי 4/2002.  178

תחקיר מצה, לעיל ה"ש 160.  179

תחקיר מקסים, לעיל ה"ש 159.   180
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מקצוע, שנזקקו גם הם לטיפול בעקבות השיחות עם המתנדבים.181 הפעם השנייה וככל 

הנראה האחרונה שבה הוענק טיפול פסיכולוגי במתכונת דומה למתנדבי זק”א לבקשת 

פרידמן הייתה לאחר הפיגוע במסעדת “מקסים”.182 

במקביל, פיתח פרידמן שיטות עבודה שיפחיתו במידת האפשר את הקושי הנפשי. 

בין היתר, הוגבל מספר המשמרות לכל מתנדב, וכן הוגבל מספר הקורבנות שבו טיפל 

במהלך האירוע. עם זאת, בשל אופייה של העבודה, לא היה די בכל אלה. הקושי הנפשי 

העצום שנלווה לעבודתם הוביל לכך שרק קומץ מתנדבים בעלי חוסן נפשי התמידו 

לאורך זמן: רבים מהם הגיעו לפיגוע או שניים בלבד, ועזבו.183 

ביחס לגרעין הקשה של מתנדבי זק"א, הצביעו מחקרים על כך שניסיונם המצטבר בחשיפה 

המתמשכת למראות קשים, אמונתם בחשיבות קיום מצוות כבוד המת, וההכרה שלה זכתה 

פעילותם מצד החברה הישראלית בכללותה, ייצרו ושימרו את חוסנם הנפשי.184 נוסף על 

כך, בין המתנדבים עצמם, ובינם לבין שותפים נוספים בפעילות, צמחה רוח יחידה ייחודית 
של מקצועיות, נחישות, רעות, ערבות ועזרה הדדית שסיפקו תמיכה נפשית במידת מה.185

סיכום

את תהליך ההתפתחות של זק"א ניתן לחלק לשלושה שלבים עיקריים: בשלב הראשון לא 

הוענק טיפול ייחודי לשרידי הגופות, שפונו בעזרת אזרחים חרדים או מתנדבי ארגונים, 

ולעיתים הזירה הייתה נשטפת בידי מכבי האש לאחר פינוי הגופות. בשלב השני נוצר 

שיתוף פעולה בין מז"פ חיפה לבין מתנדבים חרדים ביוזמת המשטרה, והתגבשה תפיסת 

הפעלה סדורה ומתוכננת של ארגון זק"א. בשלב השלישי יושם מודל זה גם במוקדים 

אחרים בישראל, על רקע גל הפיגועים המתרחב. תהליך זה יצר שיתוף פעולה בין זק"א 

למז"פ שעובדים כבר קרוב לשלושה עשורים כגוף אחד, המוכוון על ידי חקירת זירה 

סדורה ואחידה באסונות רבי־נפגעים. 

עם השנים התרחבו פעולות זק"א לתחומים נוספים, וגם מחוץ לגבולות ישראל. 

מתנדבי זק"א טסו לבלארוס לחפש אחר שלדי יהודים בקברי אחים שנרצחו בשואה,186 

פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   181

תחקיר מקסים, לעיל ה"ש 159. דבריהם של פרידמן ושל ד"ר ענת רוטנברג, מנהלת השירות   182
הפסיכולוגי. 

פרידמן, ריאיון, לעיל ה"ש 41.   183

Solomon, Roni Berger & Karni Ginzburg, לעיל ה"ש Zerach & Levin ;25, לעיל ה"ש 25.  184

על חשיבותם של ערכים אלה בעת התמודדות עם קושי נפשי במסגרת עבודה המתאפיינת בחשיפה   185
לטראומה, ראו Zerach & Levin, Posttraumatic Stress, שם.

אדרת "קבר אחים", לעיל ה"ש 138.   186
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"מיתוס של לידה מחדש"? תהליכי צמיחתו והתמסדותו שלארגון זק"א בישראל )2003-1994(

וזכו בשנת 2016 למעמד מייעץ מטעם האו"ם.187 משי זהב טען שמדובר ב"ארגון מוסרי 

וערכי, וקבלתו לאו"ם היא חלק טבעי מפעילתו חובקת העולם".188 בשנים האחרונות נקשר 

שמו של הארגון, שלא בטובתו, לשורה של מאבקי כוח ויוקרה, לרבות מאבק על שם 
הארגון,189 ולא פחות מ־13 עמותות שונות רשומות באתר רשם העמותות תחת שם זה.190

עם זאת, שתי שאלות נותרו ללא מענה: האחת, אם אומנם מדובר בפעילות כה חשובה, 

מדוע ארגון מתנדבים דווקא? ומדוע בישראל, שאינה מפרידה בין דת למדינה, שירותי 

הדת ניתנים בידי ארגון מתנדבים ולא בידי המדינה? לטענת העיתונאית נילי אושרוב, 

זוהי “תעודת עניות למדינה מתוקנת”.191 שאלה שנייה שמצריכה דיון נוסף, היא חובותיה 

של המשטרה כלפי המתנדבים בארגון. טיבה הייחודי של העבודה בזק”א, על הקושי 

הנפשי העצום הנלווה לה, מצדיק ומחייב מתן מענה נפשי למתנדבים, ואספקת הציוד 

הדרוש צריכה להיות ברורה מאליה. 

כך או אחרת, ועל אף הבעייתיות הקיימת בשילוב בין השניים, נדמה כי קשה לחלוק 

על הטענה שזק"א ִאפשר לידה מחדש של מתנדבים, וסייע ליצירת תהליך הלגיטימציה 

שלהם בחברה החרדית ובחברה הישראלית גם יחד. המתנדבים חיפשו משמעות וזכו לה 

באמצעות סיוע בזירה שתרמה להם כיהודים, אבל גם זקפה את קומתם כחרדים וסייעה 

לשילובם בחברה כישראלים. התנדבותם השפיעה גם על מעמדם בחברה החרדית, תוך 

ששאלות הלכתיות שהציבו בפני רבנים בנוגע להתנדבות ולאתגריה הייחודיים בהקשר הדתי, 

החברתי והתרבותי יצרו נוהגים הלכתיים ומשמעויות חדשות, שהשפעתם חרגה מגבולות 

קבוצת ההשתייכות החרדית המסורתית. או, במילים אחרות, נדמה שהחרדים נזקקו לזק"א, 

לא פחות מכפי שהמשטרה והחברה הישראלית נזקקו לסיוע שהעניקו מתנדבי הארגון. 

ההיסטוריונית עדית זרטל, בספרה "האומה והמוות", חקרה את יחסי הגומלין 

ההדוקים בין הלאומיות הישראלית לבין המוות ותפיסתו במרחב הציבורי של ישראל, 

כמעצבי תודעה ציבורית קולקטיבית. ממצאי מחקרה מסבירים היטב את התמסדות 

מעמדו המיוחד של זק"א עם השנים: 

באמצעות כינונה של מרטירולוגיה ייחודית לקהילה — כלומר, היות 

הקהילה קולקטיב זוכר ומספר את עצמו ומאגד את חבריו בהעניקו 

רן דגוני "הישג לישראל: זק"א קיבל מעמד רשמי של ארגון מייעץ לאו"ם" גלובס )27.1.2016(.   187
הבקשה הוגשה מטעם ישראל ונדחתה במשך שלוש שנים — לטענתה, בגלל התנגדותן של מדינות 

"אנטי־ישראליות". 

שם.  188

גלזר "המרוץ לחלל", לעיל ה"ש 62.  189

משרד המשפטים גיידסטאר — אתר העמותות של ישראל  190
 https://www.guidestar.org.il/search-malkars/%D7%96%D7%A7%22%D7%90

נילי אושרוב "ארגון זק"א הוא תעודת עניות למדינה מתוקנת" הארץ )31.3.2021(.   191



להם תחושת ייעוד וגורל משותפים דרך זיכרון מאחד של אסונות, של 

ייסורים ושל קורבן, שמתוכם ובאמצעותם יכולות לצמוח תחושות של 

התעלות וישועה — נוצרת תודעה משותפת של אומתיות ומתגבשת 

אומה. את רגעי האסון במרחב המשותף משחזרת קהילת־הקורבן 

ומשכפלת שוב ושוב בריטואלים של הזדהות, ושל עדות, עד שהם 

מאבדים מממשותם ההיסטורית ונאפדים קדושה, והופכים להיות 

מופת של מאבק והתגברות הרואיים, מיתוס של לידה מחדש.192 

עדית זרטל האומה והמוות: היסטוריה זיכרון פוליטיקה 14-13 )2002(.   192
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