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מרתק  אנושי  סיפור  לפתוח  קשה 
ומופלא, מבלי לציין כי במרבית סיפורי 
גמילות  על  סובבים  החסד,  גמילות 
חסד של אדם בממונו או בגופו, אך פה 
בגופו  אמיתית  חסד  בגמילות  מדובר 
ממש, וקיום "מציל נפש אחת מישראל" 
כפשוטו ממש. קשה למצוא רבים שהיו 
שכלל  לאדם  כליה  ותורמים  כן,  עושים 

אינם מכירים. 
חולים  על  שעובר  הרב  הסבל  את  יודעים  רבים  לא 
בדיאליזה,  המטופלים  חולים  ובעיקר  משפחותיהם,  ובני 
הכליות,  פעילות  את  המחליפים  טיפולים  לעבור  המחויבים 
בני  ל-750  מעל  המיוחלת.  להשתלה  רוח  בקוצר  וממתינים 
אדם בישראל ממתינים להשתלת כליה, חלקם לא שורדים את 

סיפורו המופלא והמרתק של 
ר' רפאל שיליץ, שהחליט 
להעניק לעצמו מתנת יום 
הולדת ולתת את אחת 
מכליותיו לאדם שכלל אינו 
מכיר  בראיון ל"כל ישראל" 
הוא מספר על התהליך הארוך 
והמייגע שעבר שכולל בדיקות, 
התאמות, אישורים וועדות 
ומודה: "הכל היה שווה בשביל 
להעניק חיים למישהו אחר" 
 ורק כשהגיע לבית החולים 
ופגש את הנתרם, הוא מגלה 
את נפלאות ההשגחה העליונה: 
הנתרם, הוא אברך חסידי 
בשם שלמה קנפלמכר שזקוק 
בדחיפות להשתלת כליה 
שמפתיע ושואל: "האם יש 
לך קשר לרב רפאל שיליץ?" 
 ואז מתבהרת התמונה: 
הרב שאול שיליץ, סבא של 
רפאל, למד מידי לילה בישיבת 
פרשבורג בירושלים הסמוכה 
לביתו. לחברותא שלו, שהיה 
אז נער בן 14 קראו שלמה 
קנפלמכר. כעת, נסגר המעגל: 
הנכד של הרב שיליץ, מעניק 
חיים לחברותא של הסבא  
סיפור חיים מרגש ומצמרר

"נתתי 
חיים 

למישהו 
אחר"

איתי גדסי

רפאל שיליץ בחצר 
ביתו השבוע לאחר 

תרומת הכליה
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שלב ההמתנה, בשל הזיהום המתגבר בגופם.
בליבו  גמלה  אשר  נפש,  אציל  ירושלמי,  אברך  שיליץ,  רפאל 
שהעניק  הולדת  יום  כמתנת  כלייתו,  את  לאדם  להעניק  ההחלטה 
שיליץ  של  בליבו  גמלה  מאז  התהליך,  ארך  חודשים   13 לעצמו. 
ההחלטה לתרום כליה, ועד לסיום ההשתלה שעברה בשבוע שעבר 
בהצלחה. שוחחנו ושמענו מרפאל שיליץ את השתלשלות האירועים, 
שגרמו לו להיכנס לחדר הניתוחים בדעה צלולה למטרה נעלה של 

הצלת חייו של אדם שאינו מכירו כלל.
איך גמלה בליבך ההחלטה לתרום כליה? בכל אופן לא מדובר 

על לתרום סכום כסף גדול לעניים, או לעזור לנזקק.
אני לא קראתי עד אז על תרומות  זה בא,  לי מושג מאיפה  "אין 
כל  כמו  הרדודה  ברמה  הנושא  את  הכרתי  בסגנון,  משהו  או  כליה 
אדם ממוצע. כל מה שידעתי הוא שתרומות כליה מתבצעות בעיקר 
עליו.  או חשבתי  איתו  וזה לא משהו שהתעסקתי  בני משפחה  בין 
אבל את נקודת הזמן שפתאום זה קרה אני זוכר, ואת המקום שזה 
קרא בו, וזה חרוט על ליבי. פתאום קיבלתי מין תובנה פנימית "קח 
את  ששיתפתי  זוכר  אני  כליה".  תתרום  ולך  הולדת,  יום  מתנת  לך 
אשתי מיד בתובנה הזאת, ואשתי הייתה כבר מהשניה הראשונה חלק 
מהדבר הזה. אני זוכר שמיד התחלתי לקרוא על הנושא של תרומות 

כליה". 
אחרי  דקות  "עשר  רב.  זמן  ארך  לא  לביצוע  עד  ההחלטה  מרגע 
הבר  ישעיהו  לרב  התקשרתי  כבר  וההחלטה,  התובנה  בי  שנפלה 
מארגון 'מתנת חיים', אשר הוא בעצמו מושתל כליה. שיתפתי אותו 
שלא  כנראה  מופתע,  קצת  היה  גם  שהוא  זוכר  אני  שלי.  בהחלטה 
בכל יום מתקשר אליו אדם שמבקש לתרום כליה, לא משנה למי, על 
בסיס אלטרואיסטי – התנדבותי בלבד, כי רוב תורמי הכליה זה לבני 

משפחה. וכך למעשה התחיל התהליך.
תרומות  של  הנושא  סביב  שעיסוקו  רציונל  התחיל  רגע  מאותו 
כליה. התחלתי לקרוא המון חומר על תרומות כליה, על הסבל של 

אותם חולים, ועל התהליך עצמו. 
ואיפה בני המשפחה בסיפור הזה?

"בני המשפחה תמכו מאוד מהשנייה הראשונה. אני זוכר שאשתי 
שאלה  וכבר  דיאליזה  מטופל  שלה  שאבא  שלה  חברה  על  שמעה 
אם היא יכולה לתרום לה כליה. הילדים חיבקו אותי על ההחלטה, 
שמיד  ואמרו  כזה?",  דבר  עושה  שלנו  שאבא  זכינו  "במה  ושאלו 

שהם יהיו גדולים ויבנו משפחות, גם הם יעשו אותו דבר".
הייתה התלבטות או שהיו רגעים של ספקנות? 

ספקנות  כל  ממך  מסיר  הוא  משהו  שתעשה  רוצה  "כשהקב"ה 
בדרך, אתה שלם עם ההחלטה, ללא כל חששות. גם בקרב משפחתי 
לא הייתה ספקנות, הקב"ה סלל את הדרך והסיר את כל המכשולים, 
למרות  כך,  זאת  ראו  וכולם  נתינה,  על  מדברים  מו"מ,  יהיה  שלא 

שברך הטבע אמורות להיות תהיות וספקות". 
אחרי שגמלה בליבך ההחלטה, מה הלאה? 

"אחרי שהתקשרתי ל"מתנת חיים" אמר לי הרב הבר, בוא נראה 
בדיקות  שלל  לעשות  צריך  כליה,  לתרום  מתאים  שאתה  כל  קודם 

בסיסיות שהאדם יכול לעשות את זה ברמה הטכנית. 
רופאים,  של  שלם  צוות  עם  בשבוע  פעם  יושבים  השני  "בשלב 
והם בודקים לפי הרשימה של רמת המסוכנות של החולים שזקוקים 
של  הדם  סוגי  לפי  ראשונית  התאמה  ועושים  להשתלה,  וממתינים 
זה לבלינסון  החולים לתורם. אחרי שיש התאמה הם מעבירים את 
ולנתרם  הפוטנציאלי  לתורם  פונים  ואז  רקמות.  לסיווג  לוועדה 
יחדיו למעבדה כדי לראות  הפוטנציאלי, ושם מכניסים את הדמים 

שיש התאמה". 
כשהשלבים הללו מתחילים להתקדם, לוקחים ממך דם, עושים 

בדיקות, זה לא מתחיל לעורר בך פחד? 
"אני בהתחלה חשבתי שח"ו אם אדם נפטר נניח בתאונה, מבלי 
ממנו  שלוקחים  חשבתי  ממנו,  לקחת  מותר  אם  למחלוקת  להיכנס 
כליה, ובודקים במאגר מול מי יש התאמה בסוג הדם, ואז תוך 7-8 
שעות מישהו מקבל את הכליה שלו. חשבתי שזה כמו פאזל. זה היה 

נראה לי שהתהליך מאוד מהיר, שקורה תוך כמה ימים.
אני  בדיקות,  ועשיתי  דם,  ממני  ולקחו  לזה,  שנכנסתי  "ואחרי 
מחכה לתוצאה, מי במאגר מתאים לתרומה, ואני מחכה יום יומיים 
ורואה שאין שום טלפון, או הודעה. אני מתקשר לרב הבר ושואל 
אותו מה קורה, רק אז אני מבין שמדובר בתהליך הרבה יותר ארוך 

ממה שזה נשמע".
ואז קיבלת התאמה פוטנציאלית...

"הזמן עבר, הרב הבר הפגיש אותי עם חולה שעברה מסע מאוד 
קשה, עם דיאליזה וסבל רב, והייתה התאמה ראשונית. אבל לצערי 
חולה  עם  גם  וכך  התאמה.  הייתה  לא  המקיפות  הבדיקות  אחרי 
נוספת. ואני כבר אומר לקב"ה, כמה עוד נעבור עד שזה יקרה, אני 
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לרגע  תעצרו  לא.  לא,  כשרות.  על  רגע  נדבר  בואו 
אתם  ותחשבו.  עליכם  שמאיים  הגדול  הפיהוק  את 
טיול  יום  אחרי  מהצפון  בחזור  או  מירושלים  בדרך 
והזמן  מוקדמת  ערב  שעת  השעה  ארוך,  שורשים 
שעבר במהירות לא הניח לכם לחשוב על עוד משהו 
השקטות  התלונות  אוכל.   - גדול  דווקא  ואולי  קטן, 
שזאת  לכם  מזכירות  האחוריים  הרכב  מושבי  מכיוון 
מסתמנת כבעיה משפחתית קולקטיבית, ארוחת ערב 
משביעה. מה עושים? איתות ימינה לכיוון אבו גוש, 
ממש בשיפולי מבשרת. או הכפרים בגליל כאן תמצאו 
משובחות.  שווארמות  פיצות,  מאפיות,  חומוסייות, 
משובחת,  אותנטית  ואווירה  נעים  אוויר  עם  מקום 

היעלה על דעתכם?
תוכלו להזדעזע בזמנכם החופשי. הרי לא יעלה על 
הדעת לאכול ממטבח ערבי ללא כל כשרות. נכון, אבל 
אתכם  תופסת  אמיתית,  לכשרות  הזאת  החרדה  האם 
גם במלונות, או שפתאום נעצמות העיניים? מציעים 
והמטבח  דיל מעולה במלון באילת  לכם חופשה עם 
שם, איך לומר בעדינות, לא מהדרין, האם גם אז תהיו 

די ערניים? 
גדול וחשוב המארגן  השבוע פנה אלי ארגון חסד 
ובני משפחותיהם. מדובר בהפקה  נופש לחולים  ימי 
מורכבת ממש מכמה היבטים, אבל הנושא הכשרותי 
במלון  דיל  להם  הציעו  מרכזי.  מקום  מקבל  תמיד 
המעניק  רב  של  צמודה  בהשגחה  המתהדר  איכות 
לסמוך,  שלא  סיבה  אין  לכאורה,  "מהדרין".  תעודת 
שסומך  עצלן  להיות  לא  משתדל  אני  ובכן,  נכון? 
קצרה  ובדיקה  למלון  בעצמי  הגעתי  אחרים.  על 
גילתה עובדה מדהימה ובעייתית. המלון מפעיל שני 
מטבחים צמודים ממש זה לזה, עם אותם כלי מטבח 
וכלי הסעדה. מטבח אחד זוכה אכן לכשרות מהדרין, 
רבנות  כשרות  מאכיל  הצמוד,  השני  המטבח  אבל 
ברמה הכי נמוכה. אין סיכוי שיתבלבלו בכלים? האם 
הייתם רגועים אם במטבח הצמוד היו מכינים מאכלים 

רעילים?
את  כשהכשרנו  מצאתי,  ארגון  לאותו  הפתרון  את 
שישמור  צמוד  משגיח  למקום  והבאנו  כולו  המטבח 
היה  ניתן  האם  המטבחים.  בין  מוחלטת  הפרדה  על 
כשרות  שהעניק  הרב  של  אמירתו  על  כאן  לסמוך 

מלכתחילה? ממש לא.
לי  הזכירו  השבוע  שהתקיימו  לנשיאות  הבחירות 
העצמאות  ביום  הנשיא  בבית  שאירעה  שערורייה 
מצטיינים,  לחיילים  פנים  בקבלת  שעברה.  בשנה 
אירוע שכלל ארוחת צהריים שבה השתתפו החיילים 
הציבור,  ונבחרי  צה"ל  קציני  עם  משפחותיהם  ובני 
רגילה.  רבנות  בהשגחת  מקייטרינג  ארוחה  הוזמנה 
במרכז  שלו  מהמטבח  האוכל  את  שינע  הקייטרינג 
לירושלים יום קודם, שם נשמר במקררים. בבוקר יום 
ו-80  התקלקל  מהמקררים  שאחד  התגלה  העצמאות 
לפח.  נזרקו  לארוחה  מיועדות  פרגיות שהיו  ק"ג של 
אחרים  ק"ג   80 עם  הבעיה,  את  "פתרו"  מאוד  מהר 
נחשפה  אגב,  התרמית,  גוש.  באבו  מאטליז  שנרכשו 

הרבה אחרי שכולם סיימו לאכול.
אז אמנם עם ריבלין יש פחות סיכוי שזה יקרה, גם 
משום שנושא הכשרות קרוב יותר לליבו מן הסתם וגם 
אבל  צמחוני.  הוא  הבא  שהנשיא  הפשוטה  מהסיבה 
יעזור לכם בחופשה הבאה  נגיד שזה לא ממש  בואו 
הסכנות  ואיתו  הגיע  שהקיץ  אומרים  במלון.  שלכם 
מחשיפה לשמש. אומר לכם את האמת, כאחד שעוסק 
הקיץ  של  האמיתיות  הסכנות  שנים,  מזה  בכשרות 

נמצאות במטבח.

בין בית הנשיא 
לכשרות 

מטבח המלון

הרב רפאל מנת

כל כך מחכה לזה. כל לילה שהיה לי לפני שאני אמור ללכת לבית 
החולים לתת דם, לא הייתי ישן כמעט, והייתי מגיע לשם עוד לפני 
הזמן, כמו אחד שרץ בבוקר לפדות את הטופס של הלוטו שזכה בו, 

ואז אתה מקבל תשובה שאין התאמה".

חיי החולים אינם חיים

רפאל שיליץ מספר כי "באותה תקופה קראתי המון חומר וראיתי 
הסבל  את  לראות  כדי  בדיאליזה,  המטופלים  חולים  של  סרטונים 
שמטופלי  מזה  למדתי  זה.  את  לעשות  כבר  רציתי  פשוט  שלהם, 
לי  "תן  שאומרים  חולים  יש  לתפקד,  יכולים  לא  פשוט  הדיאליזה 
טיפולים כימותרפיים ל"ע, אבל לא זה"; כי הם לא יכולים לעשות 
כלום, 3 פעמים בשבוע הם צריכים להתחבר למכונת דיאליזה, שזה 
מתיש את האדם בצורה חריפה. וביום שאחרי הוא נח כדי להתכונן 
ליום הבא של הדיאליזה. החיים שלו ממש נעצרים, והחיים הללו 
לא חיים, עם סבל בל יתואר. נחשפתי לכל הסבל הזה, שאומר לי 
אתה תורם כרגע ומיד, ולא דוחה את זה עוד שעה, כי אם החלטתי 
זה  על  לחשוב  אדם.  של  סבל  זמן  נחסוך  לפחות  אז  תורם,  שאני 

שאפילו כוס מים אסור להם לשתות, הם שותים חצי כוס ביום".
איך הגיבה הסביבה שלך? החברים?

את  וקיבלתי  לתרום,  וההארה  ההחלטה  את  שקיבלתי  "מרגע 
על  לו  וסיפרתי  בעסק  שלי  לשותף  הלכתי  וילדיי,  אשתי  תמיכת 
לשבועיים  העסק  את  לעזוב  צריך  שאני  לו  אמרתי  ההחלטה. 
שלושה, ואם זה יהיה בחו"ל אז זה יהיה בסביבות חודש. הוא הגיב 
בשמחה ובחיוב, ואמר לי שהוא יעשה הכל, גם את החלק שלי בזמן 

הזה. הוא ממש תמך בעניין".
על  לוותר  הרהורים  בך  עלו  לא  לקח?  הזה  המסע  זמן  כמה 

המשימה?
ארך  התרומה  ועד  ההחלטה,  בליבי  שגמלה  מרגע  "התהליך 
עובר  שאתה  זמן  פרק  זה  אבל  זמן,  הרבה  שזה  נכון  חודשים.   13
כבר  אני  ליבי  ובתוך  הבריאות,  וועדות של משרד  פיזיות  בדיקות 
אני  זה  את  יאשר  לא  בוועדות  פה  אומר לעצמי שאם ח"ו מישהו 
הרכבת  את  יעצור  לא  אחד  אף  התרומה.  את  לעשות  לחו"ל  נוסע 

שיצאה לדרך". 
באיזה שלב נמצאה ההתאמה?

של  במאגר  והיה  שנבדק  השלישי  לאדם  נמצאה  "ההתאמה 
שנרשמתי  אחרי  שנה  חצי  בערך  היה  זה  להשתלה.  המועמדים 
למאגר. אני מקבל טלפון מהרב הבר: "סע לבלינסון, תן דם". לא 
היה משהו  אותו, אבל  ולכן לא הכרתי  אותי עם הנתרם.  מחברים 

מאוד מעניין.
עד  רחוק  קצת  הרכב  את  חונה  אני  דם,  לתת  לבלינסון  "נסעתי 
מגיע  כשאני  החולים.  לבית  וצועד  בכחול-לבן  חניה  שמצאתי 
לכניסה לבית החולים אני מבחין בזוג חרדי-חסידי, יוצאים מרכב 
ממש סמוך לכניסה של בית החולים, ואני רואה סוג של חלישות על 
הבעל, והוא חונה את הרכב באדום לבן, אני אומר לו בוקר טוב, 
ושחבל על הדו"ח של 250 שקל על אדום לבן. אז הוא משיב בתודה 
משמעות,  לזה  ייחסתי  לא  נכה.  תעודת  לו  שיש  לי  ואומר  רבה, 
והמשכתי לקומה שביעית בבלינסון, נותן דם, ובסקרנותי אני מגניב 
עין לפנקס של האחות, ואני רואה שמי שאמור להיות מולי ולתת דם 

אחרי, הוא אדם בשם קנפלמכר.

בית  של  הדרכה  שם  לקבל  ההשתלות,  למחלקת  משם  "יצאתי 
על  משפחותיהם  ובני  ולתורמים  לחולים  מספרים  שם  החולים, 
התהליך של תרומת הכליה והמסע שהם עומדים לעבור. רוב האולם 
היו בני משפחות שנותנים כליה אחד לשני. אני מסתכל על האנשים 
זה  קנפלמכר,  להיקרא  שיכול  היחידי  שהאדם  רואה  אני  באולם, 

היהודי שפגשתי בחניה של בית החולים.
אומר  ואני  אליו  ניגשתי  הנתרם.  בבירור שהוא  כבר הבנתי  "אז 
לו אתה שלמה קנפלמכר? הוא אומר לי כן. ושואל אותי מי אתה? 
אמרתי לו "אני הולך לתת לך את הכליה שלי". הסיטואציה הייתה 
מאוד מבלבלת ומרגשת שלא ניתנת לתיאור, הוא קם וחיבק אותי, 
ושואל אותי "במה זכיתי שתתרום לי כליה?" השבתי שאני לא יודע, 
כי גם אני זכיתי וקיבלתי מתנה מהקב"ה ששלח אותי לכאן היום, 
ואני מאוד שמח שאני פוגש בך שאתה הולך לקבל את הכליה שלי".

הדרכים מצטלבות

"תוך כדי השיחה, שואל אותי קנפלמכר, מה הקשר שלי ליהודי 
שנקרא שאול שיליץ? אמרתי לו שזה היה סבא שלי ז"ל. ואז הוא 
מפתיע אותי, ואומר לי בוא אספר לך סיפור. אני שלמה קנפלמכר, 
כשהייתי בגיל 14 למדתי בישיבת פרשבורג בירושלים. הסבא שלך 
היה יהודי שהיה קם ב-2 בלילה, הולך למקווה לפני התפילה. אך 
בישיבת  שעות  כמה  ולומד  יושב  היה  למקווה  הולך  שהיה  לפני 

פרשבורג. 
יום אחד ניגש אלי הסבא שלך, ואומר לי 'בוחער'ל' אולי נעשה 
 3 ולומדים בוקר בוקר  יושבים  וכך 3 שנים היינו  חברותא ביחד? 
החיים  את  להציל  ובא  היום  פה  עומד  שלו  הנכד  ועכשיו,  שעות. 

שלי!. זה היה פשוט סיפור של השגחה מלמעלה. 
הדבר  כי  להגיע,  בי  ומפציר  בתו  לחתונת  אותי  מזמין  הוא  ואז 
ישמח אותו מאוד. בשלב הזה יש הצלבה של דמים, אבל עדיין לא 

יודעים את ההתאמה הסופית מהמעבדה, וממתינים לתוצאות.
בד"כ החולים לא מתקשרים לבדוק אם ההתאמה טובה או לא, 
כי הם חוששים ומרגישים שעושים להם טובה. ואני בלחץ, כל יום 

מתקשר ובודק אם הגיעו התוצאות ואם יש התאמה.
ביום החתונה של בתו אני מקבל טלפון מהמעבדה עם תשובה 
כדי  ברק,  בבני  לחתונה  לנסוע  והחלטתי  מאושר  קפצתי  חיובית. 

לאחל ולספר לשלמה באופן אישי על ההתאמה.
"החופה הייתה בבית כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. אני מגיע, 
משתתף בחופה ומיד עם סיומה אני ניגש אליו, ומאחל לו מזל טוב, 
לרגע  "יש התאמה!".  לחתונה:  מתנה בשבילו  לי  לו שיש  ואומר 
התחיל  הוא  הראש.  על  חתונה  לו  שיש  שכח  כבר  ששלמה  נראה 
מויז'ניץ  האדמו"ר  לכ"ק  אותי  ולקח  אותי,  ולברך  אותי  לחבק 
שליט"א ומספר לו שזה האברך שתרם את הכליה שלו בשבילי". 
קיבלתי ברכה מהאדמו"ר, שהכל יעבור בשלום, והרבה תודות על 
הצלת נפש ועל כך שלא מדובר רק בחיי אדם אלא בדורי דורות. זה 

היה מרגש מאוד".
ואז אתם עוברים לשלב המעשי של ההשתלה...

"פה מתחיל מסע של כמה חודשים של בדיקות, ועדות רפואיות 
או  עליך  לוחצים  שלא  ובודקים  כשיר,  שאתה  לבדוק  ומנסים 

משלמים לך". 

)))

בקומזיץ בבית החולים לפני הכניסה לניתוח )צילומים: יוני צור(
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חמש יחידות // חנני בלייך

הפנים אל העבר
אין ספק שהייתה זו הפתעה מושלמת. ימים ושבועות 
לאחר שהפרשנים והסקרים נטו משמעותית לטובתו 
את  וטרף  ריבלין  לבסוף  הגיע  שכטמן,  דן  של 

הקלפים. מי היה מאמין.
על הקיר.  הייתה רשומה  יותר  או  וברצינות, הכתובת פחות 
רובי  מול  השני  לסיבוב  יעלה  מי  בשאלה  קרו  אולי  הפתעות 
ריבלין, אבל שמו של הנשיא הבא היה ידוע למעשה כבר עם 

תחילת המירוץ.
ורק כעת, אחרי שכבר אנחנו יודעים מי נשיא המדינה הבא, 
אפשר להסתכל אחורה ולצחוק. לצחוק מזה ששמם של אנשים 
לא מעניינים שהתמודדו לתפקיד לא מעניין, כל-כך עניין אותנו 

כה הרבה זמן.

אבל מצד אחר, המירוץ הזה הוא בהחלט נחוץ.
ממירוץ שתפקידו לגייס נשיא חדש למדינת ישראל, 
עברו הבחירות לנשיאות (כמו הבחירות לכמעט כל 
שכזאת.  מסננת  מעין  להיות  בארץ)  ציבורי  תפקיד 
אתה רוצה להיבחר? הגשת מועמדות להיות נשיא? מצוין. כעת 

הגיע הזמן לבלוש אחר העבר שלך.
הדירות  ארבע  על  הללו,  הבחירות  לולי  יודעים,  היינו  איך 
לא  כספיים  ממקורות  חלקן  מהמתמודדים,  חלק  שהחזיקו 
ברורים? על 600 אלף הדולרים שנמצאו בכספת של פואד בן 

אליעזר בבנק דיסקונט, ולהם ריח מסריח מידי?
הללו  הבחירות  לבסוף,  שנבחר  המועמד  לבחירת  מעבר 
מועילות בעוד דבר אחר: לנפנף עוד כמה מושחתים מהשירות 

הציבורי. 
במובן הזה, כדאי לקיים בחירות לנשיאות מדי שנה.

היא אמנם נראית מבוגרת הרבה יותר מגילה, אבל 
שנה   90 בסך-הכל  השבוע  מציינת  בני-ברק  העיר 

להיווסדה.
השבוע  צוינה  בבני-ברק,  וחגיגי  גדול  באירוע 

פתיחת חגיגות שנת ה-90 לעיר התורה.
נכתב גם שיר, שמסריו תורניים בדיוק  כיאה לאירוע חגיגי, 
חיים  הסופר  עלו  הבמה  אל  נכתב.  הוא  שלכבודה  העיר  כמו 
הניצוח  שרביט  את  ונטל  הסופרים  עט  את  לרגע  שעזב  ולדר, 
את  לבני-ברק  שרו  הם  ילדים  מקהלת  עם  ויחד  המוסיקלי, 
המילים הבאות: "כי בת 90 היא / והיא סמל של תורה וחסידות 

/ היא עיר ואם בישראל לכל היהדות".
במקור, השיר עם המנגינה הזהה והמילים הדומות נכתב לפני 
כ-35 שנים בכלל לקיבוץ גבע, קיבוץ חילוני-ליברלי שבעמק 
יזרעאל. בנו של הכותב המקורי, המשורר דידי מנוסי, חזר לפני 
שנים בתשובה שלמה, וגם מילותיו הישנות של המשורר, שאגב 

נפטר לפני חודשים ספורים, עברו כעת גיור לחומרה.
היא  על הקיבוץ: "העבר מאחוריה,  נכתב בשיר  אם במקור 
העבר  כמחיקת  גם  להשתמע  שיכול  מה  הבאות",  אל  צופה 
נדמה שבכל מה  ומודרני,  והגלותי לעבר עתיד חילוני  היהודי 
הדור,  גדולי  על  בעיקר  מסתכלים  בה  בני-ברק,  לעיר  שקשור 
זכר לדור העבר, ומהם בונים את העתיד, המילים צריכות להיות 

שונות לגמרי.
ודווקא  עיניה,  ממול  הוא  לא.  ממש  מאחוריה,  אינו  העבר 

מתוך המבט אליו היא צופה אל הבאות.

השבוע  סיימו  תשעה-באב,  את  ציינו  בטרם  עוד 
עשרות אלפי (או מאות אלפי. צריך פעם לבדוק את 
טובה  בשעה  היומי'  'הדף  לומדי  המדויק)  המספר 
את מסכת ראש-השנה. בראש השנה הבעל"ט עצמו, 
אגב, הם ילמדו בכלל את מסכת 'חגיגה' הנוגעת לחגים פסח, 

שבועות וסוכות. ממש לא לראש השנה.
ככה זה כשלומדים לפי הסדר, ככה זה כשלא מפסידים אף 

דף בדרך. 
מזל טוב.

מיהו יהודי? מסיים את לימוד 'הדף היומי' של אותו 
היום, אבל לא הולך הביתה לפני שמציץ בדף הבא, 

לראות עד כמה קשה הולך להיות הדף שלמחרת.

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

יום ההשתלה מגיע

מחליט  צור,  יוני  הצלם  שיליץ,  רפאל  של  מחבריו  אחד 
שהוא לא מוותר, ומבקש לתעד את התהליך שלפני הניתוח 
שבת,  במוצאי  מתחיל  האשפוז  וידיאו.  במצלמת  ואחריו 
בני משפחתו של רפאל שיליץ התארגנו לקומזיץ ספונטני, 
בפינה שקטה  בלינסון.  החולים  לבית  גיטרות  עם  ומגיעים 
להקב"ה.  והודאה  נשמה  בשירי  מתחילים  הם  בלובי 
את  מכירים  וחלקם  במקום  שעוברים  והמבקרים  הרופאים 

הסיפור מצטרפים אף הם לרגעים המרגשים.
וכך במשך שעות ארוכות יושבים בני המשפחה והחברים 
שעות ספורות לפני הניתוח, יחד עם התורם והנתרם, בשירה, 

זמרה וריקודים.
לאחר מכן נכנסים רפאל שיליץ ושלמה קנפלמכר לחדרי 

הניתוחים. "הניתוח עצמו אורך כ-3 שעות", אומר שיליץ.
"התעוררתי בחדר ההתאוששות, למחרת הייתי קצת חלש 
פיזית, אבל חזק ברמה הרוחנית. כנראה שהנפש מחזקת את 
אתמול,  בודדים.  ימים  תוך  מתרפא  הגוף  במהירות.  הגוף 

שבועיים אחרי הניתוח כבר הייתי בעבודה".
הכליה נקלטה?

"ב"ה ההתאמה הייתה מיידית, כבר כשחיברו את הכליה 
הבחינו שהיא מתחילה לעבוד, שזורמים דרכה נוזלי הגוף. 
מיידי,  היה  זה  פה  אבל  זמן,  קצת  לקחת  יכול  זה  לפעמים 
הערכים הזיהומיים ירדו משמעותית לרמה של אדם בריא. 
אבל  לגמרי,  לשגרה  לחזור  לחולה  זמן  שלוקח  כמובן 

בהחלט הוא חוזר להיות אדם בריא לחלוטין".
עם  שלם  אתה  הניתוח?  שלמחרת  בבוקר  קורה  מה 

המעשה?

"ב"ה שלם לחלוטין. הבעיה הגדולה שלי היום, זה שאני 
לא יכול לחזור על זה שוב. זה כאילו שהייתי במסע שנותן 
התרומה  של  הזה  הזמן  את  בראש  משחזר  ואני  חיים,  לי 
והתהליך, ויש לי געגועים לרגע הזה, ואני רוצה לחזור על 

זה עוד פעם".

הציבור שומע וניגש לתרום

הרב  של  חיים  מתנת  לארגון  שנחשפו  אנשים  הרבה 
שיליץ  רפאל  של  המופלא  הסיפור  דרך  הבר,  ישעיהו 
שהחליט לתרום כליה לאדם שאינו מכיר, והבינו שמדובר 
יכול  ושאדם  כלל,  התורם  את  מסכן  שאינו  פשוט  בהליך 
להתקיים מצוין מכליה אחת, החליטו לעשות זאת בעצמם 

ולתרום גם.
לעשות  אנשים  לעוד  שגורם  מי  להיות  ההרגשה  איך 

מעשה אצילי שכזה?
"זה מאד שימח אותי שהקב"ה בחר בי להיות השופר. זה 
בהחלט מביא סיפוק רב, לדעת שבגללך עוד אנשים יתרמו 

ויצילו חיים של בני אדם פשוטו כמשמעו".
אחרי ששומעים וקוראים כזה סיפור מרגש ואצילי, מה 

היית רוצה לומר לקוראים? 
"אני רוצה לומר לכל אחד שיקרא את הסיפור שלי, שיבין 
את המסר! שזה לא הדיבור שלי. עומד מאחורי הסיפור מסר 
מהקב"ה שקורא לכם, תפתחו את העיניים ותפתחו את חדרי 
אתם  אולי  שלכם,  הפרטי  מהמקום  החוצה  ותסכלו  הלב, 
כליה,  לו  לתת  לכם  קשה  אם  חיים.  למישהו  לתת  יכולים 
תבדקו אולי זה יכול להיות משהו קטן, מילה טובה! אפילו 
לכם,  זקוק  מישהו  אולי  חיבוק,  לו  לתת  טוב!  בוקר  כמו 

בבחינת "ולאחיו יאמר חזק".


סגירת מעגל. רפאל שיליץ ושלמה קנפלמכר בחיבוק לפני הכניסה לחדרי הניתוח

רגע לפני הכניסה לחדר הניתוח


