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ג׳ודיביקשהשלה,

אתלפגושסינגר₪•■■

ישובההצילה.חייהשאתהאשה

עדייןתשושה,גלגלים,כיסאעל

ומחויכת,נחושהאבלכאובה,

שבוההתאוששותחדראלהגיעה

שכבהעוד״רינהדוד.רינהשכבה

לעשותשיכולתימהכלאזבבידוד,

מחוץהגלגליםכיסאעללשבתהוא

בתנועותאיתהולדברשלה,לחדר

״אניהשבוע.סינגרנזכרתידיים״,

נוצרשבוהרגעהיהשזהחושבת

שתינו״.ביןביותרהעמוקהקשר

סינגרג׳ודישנה,חצילפניעד

אתזובכללהכירולאדודורינה

מרגישותהןהיוםלחלוטין.זרותזו.

49דוד,משפחה.קרובותכמו

סינגר,מחיפה.לשתייםואםנשואה

מקיבוץלשלושהואםנשואה51

כחודשייםלפנישבגלבוע.מירב

לדודכלייתהאתסינגרתרמה

קשה,כליותבמחלתכעשורהחולה

ובכךאלטרואיסטיים,משיקולים

חייה.אתבוודאותהצילה

היאמדהים׳/דברלעשות״זכיתי

ל׳נשים׳.מרגשבריאיוןאומרת

מושיעה.ולאמלאכיתלאאני״אבל

אחדכלשכמעטפשוטדברעשיתי

מתנה,לרינהנתתילעשות.יכול

כמהיודעיםהיואנשיםיותרואם

אתלעשותפשוטוכמהקל,זה

אנשיםיותרהזו,הגדולההמצווה

נרתמים״.היו

שלי״,החייםאתהצילה״ג׳ודי

שאניאוהבתלא״היאדוד.מצהירה

המלאךהיאאבלזה,אתאומרת

יששלילילדיםבזכותהרקשלי.

אמא״.היום

תקווהלאבדלא

התנהלודודרינהשלהחיים

נורמטיביבמסלולשניםבמשך
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אםבמקצועה,קוסמטיקאיתורגיל.

״ואזרגילים.חייםחיהלילדים,

דם״בבדיקתמספרת.היאחליתי״,

קריאטיניןלישישהתבררפשוטה

תפקודלבדיקתהמשמש)מטבוליט

שאניהתבררגבוה.אר״ג<הכליות,

מחלהכליות.ספיקתמאיסובלת

מפסיקותשהכליותלכךשגורמת

השניםעםלתפקד.לאטלאט

שהגעת־עדוירדהלךהתפקוד

למצב

$TS1$שהגעתלמצב$TS1$

$DN2$שהגעתלמצב$DN2$לאבכללשליהכליותשבו

הזמן,כלעייפההייתיתפקדו.

בשלקשותלוואימתופעותסבלתי

אולעבודיכולתילאהתרופות,

לאלמזלי,כמעט.עצמאיתלהיות

חייבאמתאלהכילדיאליזההגעתי

גיהינום״.

בעקבותכשנתיים,לפני

הודיעובמצבה,נוספתהתדרדרות

להשתלתזקוקהשהיאהרופאים

מספרת.היאבשוק׳/״הייתיכליה.

עושיםאיךיהיה,מהמאוד.״דאגתי

למצואאצליחבכללאיפהזה,את

וחששות.פחדמאודחרבהכליה,

שלי״.הילדיםעלחשבתי

כליה,להשתלתנזקקכשאדם

התאמתאתכולקודםבודקים

אצלי״אבללתהליך.משפחתובני

דוד.מספרתהסתדר״,לאזה

להיכנסהייתההיחידה״האפשרות

אוהארוכותההשתלהלרשימות

תורם׳׳.לחפש

Mmmn11N11111111m11111₪
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ארגוןאנשילחייהנכנסוכאן

שבפעילותםחיים׳,׳מתנת

ביןומתאמיםמתאימיםהמבורכת

חייםלהצילשמבקשיםתורמים

״פנית־לסיוע.שזקוקיםאנשיםובין

אליהם,

$TS1$,״פניתאליהם$TS1$

$DN2$,״פניתאליהם$DN2$וחיכיתי.לרשימהנכנסת־

התאמהשתימצאוהתפללתיקיוויתי

חיכיתימהמתנדבים.מישהועם

הגיעה״.שג׳ודיעדלשנתייםקרוב

תקווה?איבדתלא

הלךשליהמצבדאגות.״היו

איבדתילאפעםאףאבלוהתדרדה

שהתורםהאמנתיתמידתקווה.

שיהיהלפנייגיעבשביליהמתאים

מדי.מאוחר

הזה,היוםאתזוכרת״אני

ואמרומהעמותהכשהתקשרו

אפשראיראשונית.התאמהשיש

לאשזולמרותהשמחה,אתלתאר

היהמדוברכישלמהשמחההייתה

השלבבלבד.ראשוניתבהתאמה

יותר,מקיפותבדיקותכוללהבא

התאמהישאםיודעיםאזורק

פגשתיושםלבדיקותהגעתימלאה.

אשהראיתילראשונה.ג׳ודיאת

יותרמאוחרמלאך.פשוטמדהימה,

ואפשרמלאההתאמהשישהתברר

ההשתלה״.עםלדרךלצאת

סינגרמתנגדתמלאך״,לא״אני

שמגדיריםהאנשים״רובנחרצות.

לעבוריכוליםבריאיםעצמםאת

עושההעמותההזה.התהליךאת

ההנגשה,הסידורים,כלאת

התורםביןוהשידוךהבדיקות

הגדולמהענייןחלקרקאנילנתרם,

הזה״.

בכלל?לזההגעתאיך

קראהשלימשפחה״קרובת

מספרתחרדי״,בעיתוןעליהם

כליהשתרמה״מישהיסינגר.

תיארהקודם,הכירהשלאלאדם

המצווהואתשבענייןהפשטותאת

לאפעםאףבי.נגעוזההגדולה,

קשרליאיןקודם.זהעלחשבתי

חולהאתדאףאיןכליה,למחלת

ובמקרהלא-ל,תודהמכירה,שאני

הזרעוזהו.הזו,הכתבהעלעליתי

והתחילבראשאצלינטמןכבר

עדניצנים.ולהעלותלצמוח

להחלטהשנהחצילפנישהבשיל

לעשות׳׳.רוצהשאנימהשזה

וחיכתה.לעמותה,נרשמההיא

היאשנה",חציבערךנמשך״זה

בשלבמתסכלרי״וזהנזכרת.

שאניתחושהעםהגעתיכימסוים,

ובהתחלהעכשיו,לתרוםחצה

כךכללוקחזהלמהלהביןקשה

לגמרי,ברורזהבדיעבדזמן.הרבה

והבדיקות,הבירוקרטיהענייןקיים

שנותניםוזמןפסיכולוגיליוויוגם

שלאכדיהתהליך,אתלעבדלתורם

ויתחרטמדימהרהחלטותיקבל

התהליךבאמצעבערךכך.אחר

לראשונה״.רינהאתפגשת־

שבתרומתהסיבוןעלחשבתלא

תזדקקיחלילהאםומהכליה?

אובעצמךשלךהשנייהלכליה

משפחה?קרובעבור

ניתוח,שלענייןפהשיש״נכון

אבלמסוימת,סכנהישותמיד

חקרתילעומק.הנושאאתבדקתי

בטווחשתורמיםלאנשיםקורהמה

בעיניים."דיברנו

מפגשסילים".בלי

הניתוחלאחר

)יושבתסינגרבין

ודודבכיסא(
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II

שהסיכוןגיליתיוהארוך.הקצר

הסיכויאבלנמוך,הואלתורם

גבוה.מאודלמושתללעזור

ברורהיחס,זהשאםהחלטתי

הרעיוןזה.אתלעשותרוצהשאני

בערך,שנהבראשליהסתובב

לתודעה.קפץשובפתאוםואז

יודעלאכליהלתרוםשרוצהאדם

לו,יעזורומילפנותלאןבדיוק

שכתבההאשהעםקשריצרתיאז

והיאשקראתי,ההואהמאמראת

חיים׳.׳מתנתלארגוןאותיהפנתה

שלהםפרסומתראיתיגםפתאום

במקוםנפלהכולכאילווזהבעיתון,

התבררבדיעבדהנכון.ובזמןהנכון

בדיוקתאםשליההתלבטותשזמן

שהודיעומאזשעברההתקופהאת

כליה,השתלתחייבתשהיאלרינה

׳שודכנו׳״.שבולרגעועד

puiמורכבמפגש

כליהלהשתלתממתינים740

בנוסף,בישראל.היוםרשומים

יכוליםלאדיאליזהמטופלי008,5

מצבםבשלכזאתהשתלהלעבור

הבריאותי.

מבוצעותבישראלכליהתרומות

משפחהקרוביביןכללבדרך

אחהתאמה.ביניהםשישחולים

116רקלילדו.הורהלאחיו,תורם

שאינוחימתורםכליההשתלות

נעשולחולהמשפחתיתקרבהבעל

בישראל.האחרונותהשניםבחמש

כאמורעומדהזההשידוךמאחורי

ומנהלשהקיםחיים׳׳מתנתארגון

מירושלים.הברישעיהוהרב

חולילמעןבהתנדבותפועלהארגון

קרוביבעידודבעיקרועוסקהכליות

כליה.לתרוםומכריםמשפחה

העמותהמתנדבימספקיםבנוסף,

בדרכםולתורםלחולהצמודליווי

תקופהלתרומה,עדהארוכה

חודשים.ארבעהשלממוצעת

שפועליםדומיםלארגוניםבניגוד

חיים׳ב׳מתנתהעולם,ברחבי

גםוהנתרםהתורםביןמפגישים

רקולאההשתלהביצועלפני

שאנחנוהוא״הרעיוןאחריה.

מסבירהיחד״,התהליךאתעוברות

אחרירקנפגשות״ולאסינגר.

נגמר״.שהכול

ארבעהלפנילראשונהנפגשוהן

שנכנסולפניכחודשייםחודשים,

הניתוח.לחדרשתיהן

בחיפה,החוליםבבית״נפגשנו

מורכבמאודמעמדהיהוזה

פוגשת״אתסינגר.מספרתרגשית״,

אתלהצילמקווהשאתמישהי

שינויבהםלחולללפחותאוחייה,

יודעתממשלאואתמשמעותי,

הרופאלהתנהג.ואיךלהגידמה

לשבתלחדר,להיכנסלנואמר

הזה״,מהחדרולהכיר.לדברלבד,

שחבלחברות״יצאנוצוחקת.היא

נכנסהרופאשעה,אחריהזמן.על

גםהחדראתצריך׳די,לנוואמר

אחרים׳״.למטופלים

מחייכתמשעשע״,דיהיה״זה

שםשנתעכבציפהלא״הרופאדוד.

למדנובאמתאבלזמן,הרבהכךכל

זוכרתאניהשנייה.אתאחתלהכיר

גדולה.מאודהייתהשההתרגשות

לשלושאמאשהיאליסיפרההיא

הבניםעללהסיפרתיואניבנות,

מאוד,נעימהאשהגיליתישלי.

רגשית,התאמהגםוהייתהצנועה,

שהיאליהתבררפיזית.רקלא

אותה,שאלתימדהימה.אשהפשוט

לתרום,לרצותלהגרםמהכמובן,

וברורהפשוטההחלטהלאזוכי

מהשזההתעקשההיאאבלמאליה,

לעשות״.רוצהשהיא

רבות,מיניאחתפגישהזוהייתה

הייתהמכולהמרגשתהפגישהאך

זוכרת״אניהניתוח.שלאחרזו
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מטושטשת״,קצתהייתישעוד

ההשתלה.אתשעברהדודנזכרת

לאעודמהניתוח,התעוררתי׳׳רק

רואהאניופתאוםלדבר,יכולתי

כיסאעללחדרנכנסתאותה

נראתההיאאינפוזיה.עםהגלגלים,

יצאהרקהיאגםתשושה,כךכל

זהאותי.לבקרבאהומידמניתוח

לאמילהאףדמעות,עדמרגשהיה

מדהים.רגעהיהזהאבלהחלפנו,

סוגבאמתהיאהעיניים.עםדיברנו

מבחינתי״.מלאךשל

שהדברליסיפררינהשל״בעלה

כשהתעוררהשאלהשהיאהראשון

שהכיהדברזהשלומי.מההיה

סינגר.גםנזכרתאותה׳׳,הטריד

הזה.הזמןכללידאגהמאוד״היא

אותהלראותחייבתשאניהרגשתי

כיסאעלשלהלחדרעליתיולכן

שתינוהבנוההואברגעהגלגלים.

חברותאחיות.שלקשרבינינושיש

שיששהקשרהיאוהאמתאמיתיות.

דם״.קשרמכליותרעמוקבינינו

נסקדה

אינהוסינגרמאז,עברוחודשיים

שלי״ההחלמהלרגע.מתחרטת

מיוחדים״,סיבוכיםבליהתבצעה

עברתיהניתוח״אתמספרת.היא

לפניהביתהוחזרתישלישיביום

שלושהאחריהשבת.כניסת

שזהנכוןלעבודה.חזרתישבועות

אבלוכאבים,תפריםוישניתוח

אפשרשאינוראמשהושלאבאמת

עליו״.להתגבר

מהסביבה?התגובותהיואיך

לאורךתמכוהקרובה"במשפחה

היוהרחבהובמשפחההדרך,כל

אבללי,מהבשבילששאלוכאלה

הייתהלדרךיצאתישכברברגע

היאשלפחות״,אומלאהתמיכה

בשבילמספיקבי״התחשבוצוחקת.

כברכולםשהחלמתי,אחרילשתוק.

שזומיוחד,משהושעשיתיהבינו

כלאותה.לתאראפשרשאימצווה

ועושהותורמת,מתנדבתאניהחיים

אבלהקהילה,למעןיכולתיכמיטב

כלכך.לתרוםיכולאחדכללא

שלו.הדרךאתלמצואצריךאחד

שלי.הדרךאתמצאתיהוובתרומה

הסיפוקתחושתאתלתארקשה

נותן״.שזה

לתרוםלאחריםממליצהאת

כליות?

לכלמתאיםשזהאומרתלא׳׳אני

הרבהעםבקשראניאבלאחד,

ובחו׳׳ל,בארץאחרים,תורמים

הואלכולנושמשותףוהדבר

ה-׳וואר.שלהזוהתחושה

שזהמביןאתהשבוהזה״הרגע

וכמהלעשות,רוצהשאתהמה

אחריםשלחייםלשנותיכולאתה

שזההואשליהמסרהזה.במעשה

שכולםממהיותרופשוטאפשרי

חושבים״.

ולהדגישלחדדחשובלםינגר

והיאהכליה,שתורמיהעובדהאת

כספיתשלוםמקבליםאינםביניהם,

הואבאיברים׳׳סחרתרומתם.על

אומרת.היאחוקי״,ולאאסורדבר

משרדתשלום.כלקיבלתי״לא

להחזירבחקיקהאישרהבריאות

נסיעות,שלעלויותלתורמים

כמועבודה,ימיואובדןבדיקות

וזההמילואים,לחיילישמשלמים

שקיבלתי״.היחידהסכום

דודעבוראךלשגרה,חזרהסינגר

״אנילקצה.מקצההשתנוהחיים

לי״,קרהמדהיםשמשהויודעת

״הגוףרחב.בחיוךמספרתהיא

אנילתפקוד,לאטלאטחוזרשלי

לי.קרהנסטוב.יותרמרגישה

לחזוראוכלשעכשיומקווהאני

אניפעם.לישהיוהרגיליםלחיים

דברלאזהכליהשלתרוםיודעת

שיכול,מיאבלאחד;לכלשמתאים
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הישרשומיםכליה

rrוורק

מתורםנליההשתלות

קרבהנעלשאינו

לחולהמשפחתית

השניםבחמש

האחרונות
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חיים,להצילפשוטשזהלהביןחייב

ג׳ודי״.כמואנשיםיותרשיהיוצריך

םינגרחוזרתאני״,לאבאמת״זה

המוקדלא״אניבמבוכה.ואומרת

כלדבר,שלבסופוהזה.הענייןשל

שלוהדרךאתלמצואצריךאחד

זולעולם.טוביותרקצתלהביא

קצתעםאבלשלי,הדרךהייתה

שתרומתיבינואנשיםמודעותיותר

ומורכב,מסובךדברלאהיאכליה

ויעזרויירתמואנשיםיותרהרבה

הכיהדבריהיהשליוהמעשה

בעולם״.שגרתי
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