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דברי פתיחה
ראובן פינסקי ,מנכ"ל הרשות לשירות לאומי אזרחי

מתנדבים יקרים ואהובים ,שלום וברכה!
"כאיש אחד בלב אחד" ,נישא תפילה שסכנת נגיף הקורונה חלפה .
משבר הקורונה חשף את הרוח המיוחדת של המתנדבים ומערך השירות
בכללותו ,כאשר מאות מכם ,המתנדבים בגופי החירום והרווחה ,ארגוני
החסד ,אלו שהצטרפו במיוחד לחזית המאבק בקורונה והתבלטו במסירותם
ועשייתם הכבירה למען החולים ,המבודדים ובני משפחותיהם – תוך סיוע
מתמיד לרשויות השונות.
בחודשים האחרונים מבסס השירות האזרחי את מעמדו כגוף התנדבות
איכותי ומשמעותי ,עם מגוון הולך וגדל של מסלולי שירות שתורמים הן
לחברה והן לבני השירות ,באמצעות שילוב התנדבות ואופק תעסוקתי.
שיחות הטלפון ומכתבי הערכה שקיבלנו מהארגונים ,מוקדי סיוע וגופים
שונים ,שנעזר בכם ,מרגשים ומחממים את הלב ,והוכיחו שוב שאנחנו ,כולנו,
עושים את הדבר הנכון.

עם פרוס חג השבועות,
ברצוני לאחל לך ולמשפחתך חג שמח ובריא!
ראובן פינסקי,
מנכ"ל הרשות לשירות לאומי אזרחי
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דברי ברכה
שימי גשייד ,מנכ"ל

מתנדב יקר,
חג השבועות התש"פ שונה מחג השבועות בשנים קודמות .בתקווה
ותפילה שמשבר הקורונה ברובו הגדול מאחורינו אך רשמיו עודם עמנו
וילוו אותנו עוד זמן רב.
הלקח המרכזי והעז ביותר משבועות הסגר והבידוד ,נוגע לחשיבות
והצורך האקוטי במרחב משפחתי וקהילתי לכל אחד .הפסח השונה
והמיוחד שנכפה עלינו ,הימים שעטפו אותו ,הופכים מטבע הדברים את
הנורמליות היחסית שבה נחגוג את חג השבועות ללא מובנת מאליה.
המרחב המשפחתי והקהילתי הוא גם המכנה המשותף שמאחד אותנו
ככלל וכפרט .דבר זה בא לידי ביטוי גם בקבלת התורה "כאיש אחד בלב
אחד".
השירות האזרחי במסגרת ארגון חברים מתאפיין בהווי מאחד ומאוחד,
כזה שהופך כל אחד מאיתנו לחלק ממשהו גדול ומשמעותי .אחדות זו
באה לידי ביטוי ביתר שאת בתקופת הקורונה שהציבה בפנינו אתגרים
רבים  -אתגרים שיכולנו להם בזכות הרוח הזו.

שנזכה לקבלת התורה מתוך אחדות ובריאות!
שימי גשייד
מנכ"ל ארגון "חברים"
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דבר תורה
הראשון לציון ורבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א

קרדיט צילום :כיכר השבת

ברכות משמים יזלו כמים ,בטללי חיים ,ויחולו על ראשי המתנדבים בעם,
ה' עליהם יחיו .אשר נדבה רוחם אותם "והקריבו מעצמם" בימים ובלילות,
לסייע בארגוני החירום ,וגופי הרווחה ,בהצלה של רבים תמיד ,ובפרט בעת
צרת הקורונה ,וכל המציל נפש אחת מישראל ,כאילו הציל עולם מלא.
יום ירושלים היה השיא של הישועות שהראנו הקב"ה ישתבח שמו,
במלחמת ששת הימים בשנת התשכ"ז .שבה הראה הקב"ה את השגחתו
הפרטית בקרב הארץ ,וכימי צאתנו מארץ מצרים ,שבגאולה ההיא ,הראנו
את ידו הגדולה והחזקה ,ואת זרועו הנטויה ,שכל הנעשה בשמים ובארץ,
הכל באשר לכל ,הוא ממנו יתברך שמו .ועינינו ראו ולא זר את שליטתו על כל הברואים ,בלי
יוצא מן הכלל ,הן בכוחות השמים הן בכל אשר בארץ ביבשה באויר ובים ,ובכל אשר בם .עד
שהתברר בירור מושלם שמלכותו בכל משלה ,והוא ממית ומחיה ,מכה ומרפא ,משפיל ומרומם,
וכל הנעשה ,הכל מעשה ידיו בלבד.
גם במלחמה ההיא ראינו את אהבת ה' לעמו ישראל ,והוא מושיעם ומגינם בכל מצב ובכל עת
תמיד .ולקראת סיומה פתחו הירדנים בהתקפה מלחמתית רבתי על ירושלים וכל הסובב אותה,
מתקפה שלא היתה צפויה ,והיא מיד ה' היתה נטויה ,ואשר היא שהביאה לשיחרור ירושלים,
ונתנה לנו את הר הבית ושריד מקדשנו "הכותל המערבי" שלא שלא זזה ממנו "שכינה" מעולם,
וכן קיבלנו קברי אבותינו הקדושים – מערת המכפלה בחברון ,ומצבת קבורתה של רחל אימנו,
שעומדת בוכיה ודמעתה על לחיה על בניה ,ולא נחה ולא שוקטת בימים ובלילות .וכן שאר
המקומות הקדושים .אך קדם לכל זה ,שיברון הלבבות ,של הבנים עם האבות ,שהיו שלשה
שבועות של אימה ופחד נוראים מאוד ,כשעמדנו ככבשה כנועה בין שבעים זאבים ,זאבים צמאי
דם הפוערים פיהם באיומים איומים ואשר הצהירו והכריזו לעיני כל העולם :לכו ונכחידם מגוי
ולא יזכר שם ישראל עוד ח"ו ,ועם ישראל בכל תפוצותיו היה אפוף בחיל ורעדה ,והעם היושב
בציון ישבו נכנעים במקלטים הבנויים והמאולתרים ,ובשאר מערות צורים ,בבוז ותמרורים,
ולבותיהם שבורים ,ועיניהם תלויות נשואות ליושב שמים ,בידעם שאין לנו על מי להשען ואין
לנו על מי להסמך ,ואין לנו למי לפנות ,אלא לאבינו שבשמים.
כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה ,כן עינינו אל ה' א-ל-הינו עד שיחוננו,
ומקירות ליבנו זעקנו אל ה' א-ל-הינו ,ותעל שועתינו אל ה' יתברך ,וירא בשברון ליבנו ,ודלותנו,
והכנעתנו לפניו בהתבטלות גמורה ,וישמע את נאקתינו ,ויעמוד מכסא דין ,וברחמיו הרבים
המתיק את כל הדינים ,וברגע כמימריה ,הפך שלייתם על פניהם ,ונתן גבורים ביד חלשים,
ומרובים ביד מועטים ,וגאים ועריצים ,ביד שבורים ורצוצים ,והכנעתנו לפניו היא שהעלתה את
תפלתנו עד שהתקבלה ,אצל שוכן מעלה ,והיתה תשועה גדולה ,כאמור :לב נשבר ונדכא א-ל-
הים לא תבזה (תהילים נ"א ,י"ט).
והנה גם בעת ובעונה הזאת ,אחר שהגאוה והשחץ התפשטו על כל בני האדם בכל רחבי תבל,
שלקחו את המתנות אשר חנן אותנו ה' ,ברוב טובו ורוב חסדיו עלינו ,שהוא יצר את האדם עפר
מן האדמה ,ונפח באפו נשמת חיים ,עד שהיה האדם לנפש חיה ,וגזר ואמר :נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו .וכתב חד מקמיא ,רבינו עובדיה ספורנו ע"ה ,שבצלמנו הוא השכל האנושי ,אשר אין
מושלו עלי אדמות .וכמעט שאין לשכל של האדם ,ליישב את העולם ולשכללו ,כמאמר הנביא
ישעיהו ע"ה ,לא תהו בראה ,לשבת יצרה.
ותיבת "כדמותנו" ,היא הכוח של הבחירה החופשית ,שנתן ה' לאדם ,והיא מיסודה של יצירת
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האדם ,שיכול לעשות כל אשר יחליט הן לטוב והן למוטב .ואולם יש דין וחשבון על כל הנעשה,
וה' משלם שכר טוב לעושה רצונו ,ומעניש את עוברי רצונו ,ואת הכל יביא הא-ל-הים בחשבון,
עד שהאדם הולך בעולם הזה ועושה ככל אשר עולה על רוחו ,ורק שוכח ,שהוא מתהלך בתוך
קניון רחב ידיים ,וכל טוב העולם ערוך ומסודר לפניו ,וכל אשר יחפוץ הוא לוקח ואין מי שיאמר
לו מה תעשה ,אך בסוף דרכו יש שם קופה ,וכל מה שלקח נרשם ודורשים ממנו כל התשלום.
ואכן בני האדם פיתחו את העולם ,ובימינו הגיעו להשגים מפליאים ומדהימים ,בכל התחומים
ואין שעה ואין לך רגע שלא מתחדשים בו עוד המצאות ,ומה שנתחדש אתמול ,היום הוא כבר
ישן ,ואין חדש תחת השמש.
אלא דא עקא אשר ככל שהתפתחו והשיגו עוד ועוד ,עלתה גאוותם שחקים ,והשחצנות
השתלטה על כל אשר בשם אדם יכונה ,עד ששכחו את בורא העולם ומנהיגו ,ואמרו :כוחנו
ועוצם ידינו עשה את כל החיל הזה ,ומרוב הגאוה התרבתה התאוה ,ובטלה הענוה ,ויאמרו אנו
נעשה כל אשר חפצנו ,מי אדון לנו ,ומי יאמר לנו מה תעשו ,עד שהבושה נרמסה ונדרסה ברגל
גאוה רגל גסה ,ופרקו כל עול ,והתירו כל איסור ,כי לא רצו שיהיו מוגבלים ,והאזהרות שבאים
מן השמים להאיר את העינים ,באור יקרות ,היום מתעלמים מהם עד שגם זה נהפך לשגרה.
רעה ומכעורה ,ומתוך טיפשות ואטימות לב ,אמרו הנה אכלנו שתינו כל מה שאסרה והזהירה
התורה ,ומאומה לא קרה ,ואין אומר ואין דיברה ,ומעתה נמשיך ולא נירא ,ומדחי אל דחי ,נפלו
צללו ,ולא שמו ליבם ,ולא פקחו עיניהם ,כי "עבדא בהיפקרא ניחא ליה".
וירא ה' כי רבה רעת האדם ,ה' יצילנו ,ושלח יצור זעיר ,שעין אדם לא שולטת בו ,ולא נישמע
ולא מריח ,וכל הנשק המתוחכם אשר עשוי בלי מיגבלות לכל אשר יחפצו יכוונוהו ,אך לנגיף
הזה ,לא קרב ,לא במזרח ולא במערב ,וגם לא ממרחק רב ,והפחד מפני הנעלם ,הקיף את כל
העולם ,מקטנם ועד גדולם ,ומליונים חלו ,ומאות אלפים כלו ,ואלה מהם הנותרים מבולבלים,
וממורמרים.
וכל זה נעשה מאת בורא העולם ,כדי להכניע לבבות ,של האמהות והאבות ,למען ידעו כל באי
עולם ,כי יש מנהיג לעולם ,הוא המוליך והמביא ,וקובע כל מצעדי גבר ,ואיש לא ירים ידו ורגלו,
בכל העולם כולו ,אלא בגזרת א-ל עליון ,היושב ברום חביון ,היודע מחשבות אדם טרם ירוקמו,
וקורא רעיוניהם כשעדיין לא חלמו ,וישובו ויכניעו את ליבם ,ויסירו כל רעה שבקירבם ,ואם עד
עתה לא עשו את זה מתוך התבוננות ומחשבה ,עתה יעשו את זה מיראה גם אם לא באהבה.
וגדולה היא התשובה ,שכל הרחקה הופכת לקירבה ,וביום שישוב תפלתו ערבה ,ברצון ובנדבה,
ועל זאת אנו נשענים ,לפני אדון האדונים ,שכמו שקיבל הכנעתנו ,בזמן ששת הימים ,בחסד
וברחמים ,לקרבנו עד לפני ולפנים ,ולחדש ימינו כמלפנים ,זו בודאי יש בה תקוה גדולה,
להשלמת כל הגאולה ,כן עתה אחרי זאת ההכנעה ,ויגלה ברחמיו את הישועה ,וינחם על כל
הרעה ,בשברון לב והכנעה ,ולא תהיה עדתו נגועה ,אלא בנחלת אבותיה נטועה ,וישלים פדות
נפשנו ,ויביא מלך המשיח לגאלינו ,ולקבץ כל נדחינו ,מארבע כנפות לארצנו.
ויזכנו הא-ל שכל זה יהיה על ידי תלמוד תורה ,בקדושה ובטהרה ,לאקמא שכינתא מעפרא,
וליהודים אורה ,וכן ע"י גמילות חסדים ,שעושים כל היהודים ,ובפרט המתנדבים ,ומצילים
נפשות ,ומקדישים כוחם וממונם ,ותורמים מזמנם ,בודאי שיש במצוות אלו כדי להקריב גאולתן
של ישראל ,כי בשנאת חנם נחרב ביתנו ,וגלינו מארצינו ,ובאהבת חינם נשוב לנחלת אבותינו,
אנו ובנינו ,וכל ישראל אחינו ,וישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה,
בהשמע תרועת השופר הגדול לחרותנו ,במהרה בימינו ,אמן וכן יאמר ה'.
המצפה לישועת ה' על עמו ועל נחלתו,

שלמה משה עמאר
הראשון לציון
הרב הראשי לירושלים
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הכר את המתנדב
ראיון עם בן שירות במד"א
שם :ישראל צענווירט
מצב משפחתי :נשוי +2
משרת ב :מד"א
תפקיד :חובש נהג אמבולנס
זמן בשירות :שנה ושלושה חודשים
מה ממלא אותך סיפק במהלך השירות?
הנתינה והעזרה לשני ברגע הקשה שלו .המטופל נמצא במקום
של דאגה וחוסר ודאות ,ואני בא ונותן לו את כל התחושה שאני
תומך בו ומרגיש אותו.
סיפור מרגש במיוחד שקרה לך בשירות:
ליל שישי חורפי במיוחד .נסענו בכביש  443והיה גשום במיוחד.
לידינו חלף רכב מסוג מאזדה  .5פתאום הוא נכנס לשלולית
עמוקה ,ואיבד שליטה .הרכב הסתובב מספר פעמים והתנגש
במעקה הדרך .הייתי שם יחד עם עוד חובש .עצרנו בבטחה,
פתחנו להם את הדלת של הרכב ,כשמלווה אותנו גשם זלעפות.
יושבי הרכב שאלו אותנו מאיפה באתם? אתם כמו מלאכים...תוך
כדי שאנחנו מעניקים להם טיפול ראשוני ,הם סיפרו לנו שהם היו
בדרכם לשערי צדק לצורך טיפול של אחד מבני המשפחה שישבו
ברכב .המשכנו להעניק להם את הטיפול המסור ביותר ,וכמובן
שהזעקנו אמבולנס בכדי לפנות אותם לביה"ח .זה היה פשוט נס
שהיינו שם בדיוק ברגע הזה.
נכנסנו לרכב רטובים לגמרי בסיפוק רב! נשארנו עם המשפחה
בקשר גם זמן רב אחרי המקרה.
כיצד נראה השירות בימים אלו?
כולנו חיילים שנלחמים מול נגיף הקורונה ,גם במבצעים
היומיומיים בשטח ,וגם בלקיחת הדגימות וכו'
מסר לבני שירות אחרים:
שמלבד עזרה ראשונה רפואית ,אפשר וחובה לתת גם את הלב,
המטופלים מחכים למילים הטובות שלנו ,וזה עוזר להם להתגבר
על המצוקה שהם שרויים בה.
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סיקור מהשטח
סיירת ההסברה והשירות האזרחי
בתקופת הקורונה
מתנדבי השירות האזרחי ביצעו את
פעולת ההסברה האפקטיבית ביותר
ברחוב החרדי.
כך עולה ממחקר מיוחד שנערך באוניברסיטת בן גוריון  #ע"פ
המחקר ,כרוזים ברחובה של עיר הם הדרך האפקטיבית להעברת
מסרים לציבור החרדי ,פעולה אותה ביצעו מתנדבי השירות במהלך
פעילותם במסגרת המלחמה בנגיף.
המאבק בנגיף קורונה ברחוב החרדי עבר דרך הסברה ממוקדת
וייעודית לציבור ,בשונה מהמסרים והאמצעים בהן היא הועברה
לציבור הכללי.
במבט לאחור ניתן לקבוע כי האיחור בהתאמת ההסברה לציבור
החרדי ,היא זו שגרמה לשיעורי הדבקה גבוהים מהממוצע הכללי,
ובהתאמה ,מהרגע שההסברה הותאמה – הרחוב החרדי יישר קו
ואף שמר על ההנחיות באופן הדוק יותר מהרחוב החילוני.
אחד מכלי ההסברה בהם נעשה שימוש היו כרוזי רמקול ברחובה
של עיר ,שהעירו ועוררו את הציבור על הסכנה הגדולה וההנחיות
השונות.
את פעולת ההסברה הזו ביצעו בעיקר מתנדבי השירות האזרחי,
שנרתמו לסייע למלחמה בנגיף ,יחד עם מתנדבי ארגון 'רחשי
לב' .מי שעמד מאחורי רתימת המתנדבים למען הפעולה הוא
מנכ"ל השירות האזרחי ,ראובן פינסקי ,שנענה לצורך של משרד
הבריאות בהוצאת כרוזים באופן בהול לחוצות הערים ,והציע להם
את מאגר המתנדבים הגדול שברשות העמותה.
יצוין כי במחקר שנערך לאחרונה באוניברסיטת בן גוריון גילה
צוות החוקרים כי כלי ההסברה האפקטיבי ביותר בציבור החרדי
הוא הכרוזים ברחובה של עיר.
"הכלי האולטימטיבי להעברת מסרים בקרב החברה החרדית
זה הרמקול השכונתי ,שעובר ומכריז בשכונות ביידיש" ,סיפרה
בראיון ל YNETד"ר תהילה קלעג'י מהמחלקה למנהל מדיניות
ציבורית ב"בן גוריון" שהיתה מעורכות המחקר .היא הוסיפה כי
זמן ההסברה האפקטיבי ביותר במגזר הוא במוצאי שבת.
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