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? ה ר ו ק ה  מ

להתחלק עם אחרים
פרק ב'

 "עשינו את זה"
 קריאתן של רינה וג'ודי נותנת כוחות 

בדרך להצלת עוד נפשות שממתינות לכליה

ראיינה: ריבה פריד

שישה שבועות בדיוק אחרי שהכליה הוצאה מגופה, אני פוגשת 
את ג'ודי בריאה, שמחה ומחייכת, והיא מצטרפת אלי לנסיעה 

אל ביתה של רינה - זו שנושאת בגופה את הכליה החדשה, 
הכליה של ג'ודי. כמו שהבטחנו, אנחנו נפגשות לפרק ב' של 

הסיפור, ולשמחתנו, אפשר כבר להכריז על הֶפי-ֶהנד. הניתוח 
עבר בשלום. הכליה מתפקדת וכלשונה של רינה: "יש לי שתן 

מדהים". 

רינה, בת 49, קוסמטיקאית במקצועה, חלתה במחלת כליות 
לפני עשר שנים: "בעצם נולדתי עם המחלה אבל לא ידעתי על 
כך. במהלך השנים חלה הידרדרות של תפקוד הכליות עד לאי-

ספיקת כליות". 

איך התנהלו חייך בתקופה שלפני הניתוח?

"אי-ספיקת הכליות גורמת להמון תופעות לוואי - קור, 
לחץ דם גבוה וחולשה. הייתי מטופלת בכדורים ובחצי-שנה 

האחרונה כמעט שלא עבדתי. למזלי, יש לי שני ילדים גדולים 
ובעל שעושה הכול בבית", היא אומרת בעיניים קורנות ובפנים 

מחייכות, "לפני שנתיים הרופאים כבר אמרו לי לחפש כליה 
להשתלה". 

מה זה אומר 'לחפש כליה'?

רינה: "הממסד הרפואי בישראל לא מספק מענה בנושא 
השתלת כליה. החולה צריך לדאוג לעצמו. בדקנו אפשרות 
זכיתי לחיים חדשים )רינה(להשתלה מקרוב משפחה, שם הסיכוי להתאמה גדול יותר. 
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בעלי לא יכול היה לתרום לי כי הוא עצמו כבר עבר צנתור. 
הבנים שלי עדיין צעירים והם גם עשויים בעצמם לשאת את 
הפגם התורשתי שגרם לי לאי-ספיקת הכליות. האחיות שלי 

הן אימהות לילדים צעירים והן פחדו להיכנס לתהליך שכזה. הן 
אפילו לא הגיעו לבדיקת התאמה. הבנו שצריך לחפש אפיקים 

אחרים. במהלך החיפושים אחר פתרון שמענו שרוב הישראלים 
עושים זאת בחו"ל, אך במקביל נחשפנו לעמותת 'מתנת חיים' 

של הרב ישעיהו הבר. החלטנו לבקר אצלו. הוא קיבל אותנו 
וסיפר לנו על הארגון".

"ברגע שהגענו לרב ישעיהו, מיד האמנתי באיש ובמה שהוא 
הציע", מתערב דרור, בעלה של רינה ומאפשר לה להמשיך 

בסיפור. 

"הרב הציע לנו להצטרף לרשימת הממתינים להשתלה מתורם 
זר - מה שנקרא השתלה אלטרואיסטית. נרשמנו אצלו מיד 
והתחלנו בתהליך. לאחר המתנה קצרה יחסית מצאנו תורם, 

בחור צעיר מאחת ההתנחלויות, שנמצא מתאים. התהליך 
המשותף נמשך קרוב לשנה, והגיע כמעט עד לנקודת הסיום, 

אך בשל בעיה בריאותית שנתגלתה אצלו הוא נפסל ברגע 
האחרון". קשה לדמיין כמה ציפיות טופחו באפשרות הזו וכמה 

אכזבה חוותה רינה, ואיתה כל בני המשפחה.

אך כמו בחיים כך בריאיון, רינה בוחרת לא להתעכב על מה 
שהיה ולהמשיך הלאה, לפרק הבא. "כשג'ודי הגיעה לעמותה, 

הרב עשה בינינו את החיבור ותודה לאל התהליך יצא שוב 
לדרך". בשלב זה רינה מגניבה מבט וחיוך לג'ודי, ומרשה 

לעצמה לומר את מה שהיא רוצה לומר לאורך כל הריאיון: 
"זכיתי לחיים חדשים בזכות ג'ודי. היא המלאך שלי". 

הוקרת התודה חוזרת אין-ספור פעמים במהלך הריאיון - 
במילה, במבט, בחיוך, בעיניים בורקות. "ג'ודי לא אוהבת שאני 

אומרת כל הזמן שהיא המלאך שלי", אומרת רינה בחיוך, אך 
מהר מאוד מתחוור לי שמה שלא אשאל, איזו זווית שלא ארצה 

לחשוף, בסופו של דבר הכול יחזור לנקודה הזו. מבחינתה של 
רינה - כך נראה לי - הדרך הטובה ביותר להציג את הסיפור היא 

פשוט לכתוב מאה פעמים את המשפט הנ"ל... 

אבל מראש קיבלתי אזהרה מג'ודי שזה מה שיקרה, בצירוף 
אמירה מפורשת שחשוב לה שזה לא יהיה המוקד בריאיון - 

לכן, אנחנו מתקדמים. 

איך הגבתם כששמעתם על מישהי שרוצה לתרום כליה? 
בינינו, זה לא היה נראה לכם קצת לא נורמלי? 

דרור משיב בקריצה: "ג'ודי נמצאת על הסקאלה יחד עם עוד 
אנשים שעושים דברים קיצוניים...".

רינה מתארת את המפגש הראשון: "הגענו לפגישה משותפת 
אצל הרופא שאחראי על מערך ההשתלות. עברנו יחד תהליך 
ארוך שבו כל הזמן שאלתי את עצמי האם זה אמיתי, האם זה 

אכן קורה. היה קשה לי לעכל את זה שבן אדם שאני לא מכירה 
תורם לי כליה. עמדתי נדהמת מול הנתינה הזו. במקביל היו 

חששות. כבר לא ידעתי אם להאמין שזה יקרה. ידענו כבר 
שהכול יכול להיות. עד שאתה לא עובר את זה, אתה לא מאמין 

באמת שזה אפשרי".

דרור: "אני זוכר שאפילו אחי אמר לי אחרי הניתוח 'עד שלא 
ראיתי את חנן - בעלה של ג'ודי - ביום הניתוח, לא האמנתי 
שיש דברים כאלה'. כשאנחנו התחלנו את התהליך אצל הרב 
ישעיהו, היו מעט נרשמים ולכן הגענו מהר מאוד לתור. כיום 
יש יותר, אבל עדיין יש הרבה מאוד חולים שאפילו לא שמעו 

על הרב ישעיהו. רק על סוחרי איברים בחו"ל". 

ה ר ו ק ה  ?מ
הרבה אנשים מחפשים איך לתרום תרומה שיש 
בה ערך מוסף - לא רק להתנדב ביישוב, לסדר 
כיסאות או לאפות עוגה ליולדת. תרומת כליה 

אפשר לעשות בהרבה פחות מאמץ מפרויקטים 
התנדבותיים אחרים. כל אדם בריא שלא מפחד 

מקצת כאבים, יכול להיבדק ולראות אם הוא 
מתאים
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ג'ודי: "המוּדעות היא עניין קריטי. מה שמשותף לכל אלה 
שתרמו כליה הוא שהם מבינים שזה לא 'ביג דיל' ולכן הם גם 
הולכים עם זה עד הסוף. כל מי שתרם, בסופו של דבר יסכים 

איתי שהתורמים מקבלים יותר ממה שהם נותנים. הקטע 
הפיזי באמת לא כל כך קשה. אחרי שבועיים העניין מאחוריך 

והרגשת הסיפוק לא ניתנת לתיאור. אם יותר אנשים היו 
יודעים שיש אפשרות כזו, כל בעיית המושתלים בארץ הייתה 

נפתרת. מה זה להקריב כמה שבועות מהחיים, לעומת מה 
שזה מקנה לאדם אחר - הצלת חיים! הרבה אנשים מחפשים 

איך לתרום תרומה שיש בה ערך מוסף - לא רק להתנדב 
ביישוב, לסדר כיסאות או לאפות עוגה ליולדת. תרומת כליה 
אפשר לעשות בהרבה פחות מאמץ מפרויקטים התנדבותיים 

אחרים. ברור לי שזה לא מתאים לכל אחד, אבל כל אדם 
בריא שלא מפחד מקצת כאבים יכול להיבדק ולראות אם 

הוא מתאים. מאז שפרסמתי את הדברים כבר פנו אלי שבעה 
אנשים ואמרו לי שנראה שהם בעניין. אפילו היום התקשר 

אלי מישהו שחושב על זה. אני מאמינה שאם יש שבעה 
שהתקשרו, יש עוד לפחות שבעה נוספים שהמחשבה עדיין 

מתבשלת אצלם. בישראל יש רק שמונה מאות איש ברשימת 
ההמתנה. לא מדובר פה באלפים. ככל שיותר אנשים יהיו 

מודעים לאפשרות הזו, כך יש סיכוי שאף אחד מהממתינים 
הללו לא יאבד את הסיכוי לחיות".

הכול טוב ויפה, אבל כנראה שעדיין יש משוכה גבוהה 
שאנשים מתקשים לעבור על מנת לקום ולתרום. מה יש 

בה, באותה משוכה?

דרור: "אני איש שיווק במקצועי, ונראה לי שצריך לדעת למי 
לפנות. יש לא מעט אנשים טובים שנמצאים כבר באיגודים 

שעוסקים בתרומה, שכבר מוכיחים שעשייה למען האחר היא 
לא משהו מוזר. שמענו מג'ודי המון דוגמאות מהיישוב שבו 

היא גרה - קיבוץ מירב. יש שם אנשים שמתנדבים בתחומים 
שונים. לציבור כזה וסביבו יש טעם לפנות".

ג'ודי: "עוד לפני שהתחלתי בתהליך, התגובה הראשונה שלי 
לרעיון הייתה 'חבל שאין לי זמן'. כל העניין של הלוגיסטיקה 

- בדיקות, ועדות ואחר כך הניתוח וההחלמה... חשבתי לעצמי 
'מה, עכשיו אקח פתאום ארבעה שבועות בלי לעבוד?'. 

מתברר שיש פתרונות כלכליים לעניין, שהממשלה מחזירה 
ימי עבודה והוצאות. לקח לי זמן להבין שמדובר בהחלטה לגבי 

 סדר עדיפויות בחיים. ברגע שהחלטתי שזה מה שאני הולכת
לעשות - ניגשתי והודעתי למעבידה שלי על כך. היא כמובן 

מיד שאלה אותי אם אני רוצה המלצה על פסיכיאטר... 

 הבנתי שסדר העדיפויות הוא שלי בלבד. מה שאני 
מחליטה - זה מה שיהיה. יש מי שמחליטה לרוץ מרתונים, 

ושמה את זה בראש סדר העדיפויות. זו בדיוק אותה החלטה. 
תורם צריך להיות נחוש, כי זה תהליך ארוך ולפעמים מעצבן. 

? ה ר ו ק ה  מ

הרב ישעיהו הבר - האבא והלב של עמותת 'מתנת 
חיים' שמשדכת בין הזקוקים לתרומת כליה, לתורמים - 

מבהיר מספר נקודות.

 יחסה של ההלכה היהודית 
לתרומת כליה מאדם חי:

ההלכה היהודית רואה בקדושת החיים ערך עליון ביותר, 
ואת מצוות הצלת נפש מישראל כמצווה הגדולה מכול. 

לפיכך, בתרומת איבר מתורם חי יש מצווה גדולה של 
הצלת נפשות, והדבר מוסכם על פוסקי ההלכה כולם. 

הפולמוס ההלכתי בסוגיית ההשתלות נוגע רק לתרומת 
איברים הנלקחים מאנשים שגזע המוח שלהם מת אבל 

לבם עדיין פועם, ויש הסוברים כי בנטילת האיברים 
להשתלה מקצרים את חייהם, דבר האסור מפני קדושת 

החיים. כאמור, בתרומה מהחי, כולם מסכימים כי זו 
מצווה חשובה במיוחד. כמעט כל התורמים המתנדבים 

של 'מתנת חיים' הנם אנשים דתיים או חרדים, אשר 
הנכונות שלהם להקריב בשביל קיום מצוות, מניעה אותם 

למעשה התרומה. 

 הגורמים המרכזיים לרתיעה של אנשים 
מתרומת כליה:

במשך הזמן למדתי כי האנשים פוחדים משלושה דברים 
עיקריים: האחד - מה יקרה איתם בטווח הרחוק אם 

ישארו עם כליה אחת. השני - הסיכון בניתוח. השלישי - 
משך ההחלמה. אני תמיד מסביר למעוניינים לשמוע כי 

העובדות הן שהתורם מאריך ימים בבריאות טובה גם עם 
כליה אחת, שהסיכון והכאבים בניתוח הם מזעריים ומשך 
ההחלמה קצר להפתיע, באופן שאינם מעלים על דעתם. 
כאשר הם משתכנעים באמיתות העובדות - מפלס הפחד 

יורד משמעותית. 

 מי יכול לתרום ומה הצעד הראשון 
שצריך לעשות כדי לבדוק התאמה?

כל אדם בריא, איש או אשה, מגילאי 22 עד 70, אשר 
איננו סובל מסוכרת או לחץ דם גבוה, ותפקודי הכליות 

שלו תקינים. כמובן שהמועמד לתרומה עובר סדרה 
יסודית של בדיקות רפואיות, גופניות, נפשיות ואתיות 
בטרם תאושר התרומה. כל זאת בהתאם לחוק ועל ידי 

המרכז הלאומי להשתלות. מי שמתחיל בתהליך תרומת 
כליה צריך לדעת כי בכל שלב בתהליך, זכותו לחזור בו, 
ללא צורך בנימוק כלשהו וללא הרגשת אי-נעימות, כי 

אחרי הכול הוא עושה צעד משמעותי, ללא כל מחויבות, 
אלא אך ורק מתוך רצון אישי אלטרואיסטי, להציל חיים. 

הצעד הראשון הוא מילוי טופס רישום בסיסי ב'מתנת 
חיים' )02-5000755(, לאחריו מקבלים רשימת בדיקות 

ראשוניות )דם ושתן( אותם מבצעים בקופת החולים שעל 
יד הבית. השלב הבא הוא התאמה מול המועמד לקבלת 

התרומה. כאמור בכל שלב בתהליך - הנמשך על פני 
כשלושה חודשים - התורם הפוטנציאלי יכול לחזור בו.
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 גיליתי שזו נקודה המאפיינת את כל התורמים שאני 
מכירה - הם נחושים ולכן הם עוברים את כל המכשולים בדרך! 

עד שלא חוויתי את זה בעצמי, לא הבנתי. כעת, כשנחשפתי 
 לקהילות של אנשים שתורמים, הבנתי שזה מה שמשותף 

להם - הנחישות!".

רינה: "צריך גם בן זוג שותף ומשפחה תומכת כדי לעבור את 
התהליך".

ג'ודי: "זה הרבה יותר קל ממה שזה נראה בהתחלה. זה לא 
סיפור גדול".

ובכל זאת, רינה לא מוותרת: "זה מעשה שמיועד לאנשים 
מיוחדים שאפשר למצוא אותם רק בפינצטה. חד-משמעית!".

דרור: "מבחינתי, קיבלנו הוכחה בפעם המי-יודע-כמה, שיש 
אנשים טובים. רק חבל שהמידע שיש לכולנו בתחום ההשתלות 
האלטרואיסטיות הוא אפסי. חבל גם שהרשויות שעוסקות בכך 

לא מנסות להקל, לעזור ולעודד, גם בנושא של ה'טרטורים' 
ששני הצדדים צריכים לעבור בדרך להשתלה".

ג'ודי מסכימה איתו לחלוטין ושלושתם מציינים את המחדלים 
שבדרך ואת יכולתו המופלאה של הרב ישעיהו לתמוך ולעזור 

ברגעים הקשים.

רינה: "אין כל כך הסבר והכְוונה לכל הנושא של תרומת איברים, 
ולכן אנשים מפחדים לתרום. אם הייתה יותר מודעות, יכול 

להיות שאפילו האחיות שלי היו פחות חוששות לתרום". 

איך עבר הניתוח?

רינה: "ביום שלפני הניתוח אושפזנו. ההתרגשות הייתה 
גדולה". 

ג'ודי: "לאורך כל היום הייתי בהתרוממות רוח עם חיוך מרוח 
על הפרצוף". 

דרור: "גם אני מאוד התרגשתי, ועם זאת ידעתי כבר מה 
המשמעות של תרומה וידעתי שהכול יכול לקרות, לכן הייתי 

גם קצת לחוץ. חיכיתי שזה כבר יקרה. רציתי כבר לדעת 
בוודאות שהכול עבר בשלום".

אם  הרחוק  בטווח  יקרה  מה  עיקריים:  דברים  משלושה  פוחדים  האנשים  כי  למדתי  הזמן  במשך 
ישארו עם כליה אחת ; הסיכון בניתוח; משך ההחלמה. העובדות הן שהתורם מאריך ימים בבריאות 
טובה גם עם כליה אחת, שהסיכון והכאבים מזעריים ומשך זמן ההחלמה קצר להפתיע )הרב הבר(

? ה ר ו ק ה  מ

ג'ודי: " לא פחדתי מהניתוח. כבר מהערב הייתי בצום ובשעה 
8:00 בבוקר הכניסו אותי לחדר ניתוח. אני אחת שאוהבת לדעת 

מה צפוי לה וממש לא אוהבת הפתעות, ולכן ביררתי מראש 
כמה זמן לוקח ניתוח כזה ועשיתי חשבון שאני אמורה להתעורר 

בשעה 11:30. כשהתעוררתי מהניתוח, ראיתי שהשעה כבר 
14:30 ואין לידי נפש חיה. אפילו לא חנן. הסתכלתי על השעון 

שעל הקיר והבנתי שהלכו לי לאיבוד שלוש שעות. הייתי 
לגמרי מטושטשת מההרדמה ומתוך המצב הזה חששתי שקרה 
לי משהו בניתוח והתחלתי לגשש ולמשש את עצמי כדי לבדוק 
אם אין משהו נוסף שעשו לי. באותו רגע לא ידעתי את נפשי. 

חשבתי שהניתוח היה ארוך מהמצופה וזה אומר שמשהו 
השתבש. פתאום עבר שם איזה סטאז'ר ושאלתי אותו - 'מה 

קרה בניתוח?'. הוא השתהה רגע וענה לי - 'אני לא יכול להגיד 
מה קרה בניתוח. רק המנתח יכול'. זה עוד יותר הלחיץ אותי. 

התחילו לרוץ לי סרטים בראש. דמיינתי שהלב שלי הפסיק 
לעבוד, שהכליה נפלה על הרצפה ומישהו דרך עליה. כשחנן 

נכנס סוף-סוף לחדר ואמר שהכול בסדר לא האמנתי לו, 'אתה 
משקר לי' אמרתי, והוא חייך והסביר שהניתוח התחיל קצת 

מאוחר מהצפוי, וחזר ואמר שהכול באמת עבר בשלום. אחר כך 
הסביר שחיכה לידי כשישנתי והצוות הרפואי הציע לו שייצא 

רגע להתאוורר ולשתות קפה - ובדיוק אז התעוררתי... נשמתי 
לרווחה וכמובן שהיום אנחנו צוחקים על זה. למחרת הניתוח 

כבר קמתי מהמיטה ויצאתי על כיסא גלגלים לראות את רינה".

רינה: "ברגע שהתעוררתי מהניתוח, שאלתי מה עם ג'ודי. 
מאוד דאגתי לה. בכל זאת מדובר במשהו פולשני. כשהיא באה 

אלי למחלקה, שם שהיתי בבידוד, נפנפנו ידיים אחת לשנייה 
מרחוק. זה היה מרגש עד מאוד. הרגשתי ש'עשינו את זה'".

ואיך נראים החיים שלך אחרי הניתוח?

"אני עדיין צריכה לשמור על עצמי מאוד מוגנת, אני עוד לא 
יכולה לצאת למקומות ציבוריים בלי מסכה, אבל אני מאושרת 

שהכליה מתפקדת. למרות תופעות הלוואי של שלושים 
התרופות שאני נוטלת ביום, אני פחות חלשה. אני מרגישה את 

התהליך שבו הגוף מתנקה מהרעלים. לאט לאט אני מורידה את 
המינון של התרופות ואני מרגישה היום בריאה". 


