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מי כעמך ישראל
מסדרון צר, דלתות זכוכית אוטומטיות נפתחות. הפמליה עוברת, 

מתקרבים לדלת אטומה. אותיות אדומות זועקות: "חדר ניתוח - 

אין כניסה". אחינועם נפרדת ממשפחתה, פניה זוהרות משמחה. 

אותה  ותתרום  מכליותיה  מאחת  תיפרד  היא  הקרובות  בשעות 

לאדם שאיננה מכירה. "מה פשר השמחה הגדולה הקורנת ממך?" 

שאלה מישהי שם. "אינני יודעת להגדיר את הרגשתי במדויק," 

היא משיבה, "אם אני מרגישה כמו כלה הנכנסת לחופה או כמו 

כהן הנכנס לבית המקדש וקרבן בידו..."

[[[

בית החולים  זמן רב במסדרונות  נראה  כך לא  כל  מחזה מפעים 

מכל  מציצים  חולים  מסביב.  ניצבים  אדם  בני  עשרות  בילינסון. 

מבכי  נשנקים  ותיקים  רופאים  בתדהמה.  ומביטים  החדרים 

נרגש, אחיות וסגל רפואי מקנחים דמעה לנוכח קבוצת בני אדם 

מיטתו  סביב  נשמה  שירי  מנגנים  בידיהם,  וגיטרות  שכינורות 

ליהודי  כליה  דרכו לחדר הניתוח לתרום  של רפאל, העושה את 

שאיננו מכיר. "אני מאושר על הזכות שזימן לי הבורא לקיים נפש 

מישראל," אומר רפאל, שביקש מחבריו ללוות את כניסתו לחדר 

הניתוח בניגון ושמחה. עין לא נותרה יבשה.

[[[

ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו 

במצוותיו. 

ריבונו של עולם,

לעשות  חפצים  בניו  אשר  עם  בארץ,  אחד  גוי  ישראל  כעמך  מי 

"והלכת  לקיים  לב  בכל  ומתאמצים  במידותיך  מידבקים  רצונך, 

בדרכיו" - מה הוא רחום אף אתה תהא רחום. 

חסדים,  וגומלי  רחמנים   - אברהם  אבינו  של  בטבעיו  בראתנו 

מעל  להתעלות  מסוגלים  להיות  ולשון,  עם  מכל  ורוממתנו 

הזולת, לחוש את כאבו, להצטער בצערו  לראות את  האנוכיות, 

ולהיות נכונים להקריב רבות למענו.

כאשר  רוחו,  את  המפעים  למחזה  שנחשף  מי  שבעולם,  בנוהג 

תפוג  ושוב,  שוב  רבות  פעמים  בו  ייתקל 

רוח  ותצטנן  התרגשותו  קמעא 

דבר  יש  אולם  התפעמותו. 

והוא  אליו,  מתרגל  שאינני 

פעם  כל  עמוקות  אותי  מרגש 

כמו  המאתיים  בפעם   - מחדש 

נדהם לפגוש  אני  בפעם הראשונה: 

בני אדם הניגשים לתרום איבר מגופם 

ולעתים מזומנות רחוק מהם בהשקפת  זר להם לחלוטין  לאדם 

כל  מול  איתנים  ובנחישות,  רבה  בשמחה  זאת  ועושים  עולמו, 

העיכובים והקשיים. זר לא יבין! עולם שלם של הטבה אינסופית, 

של אהבת חסד, של רדיפת חסד, של אהבת ישראל, של רוממות, 

'מתנת  מתנדבי   - בעניין  העוסקים  עיני  לנגד  ושוב  שוב  נגלה 

חיים'. מי כעמך ישראל!!

בצנעה,  תיעשה  שמצוותם  מאוד  רוצים  היקרים  הכליה  תורמי 

ללא  טהורה,  המצווה  את  רוצים  הם  הזרקורים.  מעין  הרחק 

גדולי  דרכינו,  מורי  רבותינו  במצוות  אבל  פרסום.  וללא  פניות 

הדור שליט"א, התחננו בפניהם לתת פומבי לתרומתם ולהיחשף 

ברבים כדי להציל חיי רבים נוספים המייחלים להשתלה, כי מהם 

ילמדו וכן יעשו.

הסיפורים המובאים בקובץ זה, השני בסדרה - כולם אותנטיים, 

אמיתיים ומדויקים. אין בהם הפרזה ולא גוזמה, והם מדגם קטן 

את  המרחיבים  אנושיים  מופת  סיפורי  של  רבות  עשרות  מתוך 

הלב בידיעה כי אנו מוקפים באנשים טובים כל כך.

לעלייה  יתברך  השם  בעזרת  הביא  הקודם  הסיפורים  מקבץ 

משמעותית במודעות הציבור לאפשרות להציל חיים באמצעות 

תרומת כליה. עשרות בני אדם פנו לתרום כליה בעקבות אותה 

חשיפה.

השתלות  מ-80  ליותר  שותפים  היינו  שחלפה  תשע"ה  בשנת 

כליה מוצלחות בעזרת השם, ובסך הכול מתחילת פעילות 'מתנת 

חיים' כ-230 השתלות - מאות אנשים נולדו מחדש, וכנגדם מאות 

אנשים קיימו בגופם את אחד החסדים הגדולים ביותר שאפשר 

לקיים בדורנו.

מדי יום ביומו מגיעות פניות רבות מספור בבקשת עזרה מחולים 

הכליות.  מחלת  משא  תחת  הקורסות  וממשפחות  מתייסרים 

לעזור  יכולים  רבים  אך  כליה,  לתרום  וכשיר  מסוגל  אדם  כל  לא 

בהעברת  או  ההסברה  מערכת  למימון  בסיוע   - אחרות  בדרכים 

חוברת זו לאנשים נוספים. וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו 

מן השמים.

ריבונו של עולם, יהמו רחמיך על עמך, ורפא נא 

לכל מכאובם, ובזכות גמילות חסדים תערה 

עלינו ממרום שפע אורך ורחמיך.

הושע נא חבוקה ודבוקה בך, הושע נא.

שנה טובה ומתוקה!

אברהם ישעיהו הבר



לתת יותר זו דרך חיים
בעולם מהיר המתנהל במשוואות של רווח מול הפסד, השקעה מול כדאיות, נדיר למצוא 
יותר  אנושי, מעומק הלב. פשוט לתת  נתינה פשוטה המגיעה ממקום  נתינה.  נתינה לשם 

ממה שאתה חייב.
לפעמים נדמה כי במקומם של האנשים, ניצבים מסכים מרצדים. ואת מקומו של החיוך הפשוט 

והמבט בעיניים, תופסים מצלמות רשת וחיישני מגע. 

חיים.  לדרך  הנתינה  היא הכל, אנשים שהפכו את  נתינה  פוגש אנשים שעבורם   ואז אתה 
חיים,  דרך המצילה   - חיים  לדרך  הופכת  הנתינה שלהם  עבור עצמם,  חיים  דרך  רק  ולא 

כפשוטם של מילים.
והלב שלך מתמלא ברגש ובהערכה, האמון בבני אדם ובטוב האנושי פשוט חוזר אל ליבך.

שורות אלו צרות מכדי להכיל את מלוא הערכתי לאנשים כאלו, אנשים שעבורם לתת זה 
תמיד יותר.

ובכל זאת, רציתי לומר לכם פשוט תודה.
תודה שהנכם מלמדים אותנו בכל יום מהי נתינה, איך לתת יותר זה פשוט דרך חיים.

בהוקרה ובברכה
ע. זוריבין

בס"ד
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כשרב מאפרת תורם כליה
סיפורו המופלא של של הרב אלחנן לואיס אשר כלייתו נמצאת בגוף 

אחר לגמרי ומעניקה חיים לאישה תל-אביבית חילונית, שחייה ניצלו 

הודות לתרומה < וגם, התפנית המפתיעה לאחר שהחל בתהליך.

אנחנו אנשים רגילים
יצחק ואבי אינם סתם אנשים. על כך יוכלו להעיד שני אנשים שחייהם 

ניצלו בזכות ההחלטה שקיבלו השניים, תושבי היישוב עלי שבשומרון. 

הם מעדיפים להיאחז בצניעות. אבל מתקשים שלא להתרגש כאשר 

שומעים את התגובות הנלהבות לצעד האצילי שעשו. 

אהבה לא רציונלית
מה גורם לסטודנט להנדסה, שנמצא בשלבי הקמת המשפחה שלו, 

אדם רציונלי בכל אורחות חייו, לקום בוקר אחד עם החלטה דרמטית 

ומשמעותית: "אני רוצה לתרום מגופי כליה אחת ליהודי ולהציל את חייו!"

בזכות נשים צדקניות
כאשר רותי פרינץ יצאה לשנת שבתון החליטה כי היא רוצה לנצל את 

הזמן ולתרום משהו מעצמה; כשתמי יחיאלי ביקרה בחתונת בנו של הרב 

הבר, היא החליטה להיות חלק מהמפעל, אך לא שיערה שהיא תימצא 

כתורמת מתאימה לאישה שממתינה להשתלה מזה למעלה מ-30 שנה! 

מתנת כליות
תשעה חודשים ציפתה אחינועם ברקו לתרום כליה. שבוע לפני הניתוח 

הודיעו לה שאי-ספיקת כליות של הנתרם הובילה לאי-ספיקת לב, 

והמשמעות: גזרת מוות < סיפור לא ייאמן של אמונה ועקשנות שהובילו 

להשתלה למרות כל הסיכויים.

אחים לחיים!
גבי ודובי אחים ממרכז הארץ, תרמו חיים כל אחד מסיבה אישית 

אחרת. "חיים שלמים של אדם עומדים בסימן שאלה גדול. הוא 

סובל יום ולילה, חייו אינם חיים. ואז אתה מגיע ופשוט נותן לו חיים 

במתנה! משהו בפרופורציות שלך לחיים משתנה". 

 ניצחון על הכאב

לאחר שהשלים את ההליך שבסופו הציל נפש מישראל, התעוררו בו 

רגשות עזים.  ומחשבותיו נעו אל הימים ההם, בהיותו נער, אז עמד 

מול ביתו שעמד להיהרס והדמעות הציפו אותו. אך הפעם היו אלו 

דמעות אחרות, דמעות של אושר. דמעות של תקווה. לא עוד דמעות 

של אובדן והרס אלא דמעות של הצלת חיים ושל אהבה. 
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לעורכת דין מתל-אביב

כשרב מאפרת

לפני שנתיים בדיוק פתח הרב אלחנן לואיס את תיבת 

הבר  ישעיהו  לרב  מייל  וכתב  שלו  האלקטרוני  הדואר 

בהודעתו,  כתב  לדעת,"  "ברצוני  חיים'.  'מתנת  מארגון 

"עד איזה גיל אפשר לתרום כליה. בברכה, אלחנן לואיס, 

הבר  ישעיהו  הרב  לו  השיב  מיום  פחות  בתוך  אפרת". 

תשובה מפורטת שבה הוא הסביר כי אפשר לתרום בכל 

גיל, והפרמטר הוא בעיקר רמת הבריאות של התורם. הרב 

שתפקידן  רפואיות  בדיקות  רשימת  בהודעתו  צירף  הבר 

לוודא כי התורם אכן מתאים לבצע את התרומה. 

לואיס  אלחנן  הרב  של  כלייתו  מכן.  לאחר  שנתיים 

נמצאת בגוף אחר לגמרי מעניקה חיים לאישה תל-אביבית 

זו.  30, שחייה ניצלו הודות לתרומה  חילונית, בערך בגיל 

מצוין  ומרגיש  מהניתוח  מכבר  זה  התאושש  אלחנן  הרב 

ובריא מאי-פעם. "רק מקפיד לשתות הרבה", הוא אומר 

בחיוך...

סיפור  כמו  אולי  שנשמע  הזה,  הסיפור 

בלתי אפשרי בעולמנו החשדן, הסטריאוטיפי 

סיפורי  עשרות  מתוך  אחד  רק  הוא  והאנוכי, 

עקיבא ימיני / צילומים: יעקב נחומי

תורם   
 כליה
מתנת חיים
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שנה  מדי  וארגונו  הבר  ישעיהו  הרב  של  בחסותו  שמתרחשים  מרגשים  תרומה 

בשנה. בשנים האחרונות ניצח הרב הבר על כמעט 250 תרומות מצילות חיים של 

כליות, וככל שחולף הזמן, הפניות לבקשה לתרומה מתרבות, וגם כמות התורמים 

והמודעות בקרב הציבור מזנקת. 

כיצד מסכים אדם לתרום איבר מאיבריו  ייתכן שלאדם מן השורה קשה להבין 

לאדם שאיננו מכיר, אבל הרב אלחנן באמת אינו מבין על מה המהומה. "מדובר בעניין 

שכלי לגמרי, לא אמוציונלי", הוא מבהיר בכנות. "לאדם יש ברוך ה' שתי כליות. הוא 

צריך רק אחת מהן כדי לחיות באופן בריא לגמרי. הדבר אינו מזיק והסיכון מזערי. 

יש הרבה אנשים שהכליה המיותרת יכולה להציל את חייהם. למה לא לתרום? ברגע 

שהבנתי את העניין ברמה הרפואית, ניגשתי מיד לבצע את התרומה".  

שנתקלתי  עד  בטוחה  וכה  קלה  כה  בצורה  לתרום  לאפשרות  מודע  הייתי  "לא   

בפעילות של ארגון 'מתנת חיים'," מספר הרב אלחנן. "כשעברתי את כל הבדיקות 

ההזדמנות  לי  שנפתחה  הבנתי  כי  מאוד,  שמחתי  מתאים  ונמצאתי  הרפואית 

שמעטים זוכים לה, להציל נפש במובן הכי פשוט ואמיתי של ההגדרה,." 

מפגש מביך 
הסיפור של הרב אלחנן לואיס, שהחל עם הרצון העקרוני לתרום, זכה לתפנית 

מפתיעה כמה חודשים לאחר שהחל התהליך, כאשר בדיקות ההתאמה התקדמו. 

בדיאליזה  המטופלת  אישה  לבין  בינו  גבוהה  התאמה  התגלתה  הבדיקות  במהלך 

מופרע  סופר  בידי  נכתב  הזה  הסיפור  כי  נראה  כליה.  לתרומת  בדחיפות  שזקוקה 

במיוחד: האישה הממתינה להשתלה, ותורם הכליה - לפחות מבחינה סטריאוטיפית 

- נמצאים בשני הקצוות המנוגדים ביותר. היא אישה, חילונית, תל-אביבית הקרובה 

בהשקפותיה לשמאל. והוא רב דתי, השייך לימין האידאולוגי הדוגל בהתיישבות. 

"לאורך רוב התקופה כלל לא ידעתי למי אתרום," מספר הרב אלחנן. "כשהגעתי 

את  מלפגוש  להימנע  עניין  לי  יש  אם  אותי  שאלו  הבריאות,  משרד  של  לוועדה 

היה  המפגש  שיהיה.  מי  שיהיה  אותו,  לפגוש  בעיה  כל  לי  שאין  אמרתי  הנתרם. 

לחדר,  אותי  הכניסו  עבורה,.  יותר  שעוד  לי  נדמה  מביך,  ומעט  עבורי   בהפתעה 

ישבתי עם מישהי שחיכתה בתור, ואחרי כמה דקות היא הציגה את עצמה. הרבה 

פחות נעים להיות בצד של המקבל מלהיות בצד של הנותן. 

הייתה  שזו   - בעיקר  זוכר  שאני  ומה  מסודרת,  בצורה  שוב  נפגשנו  מכן  "לאחר 

הפעם הראשונה שבה נחשפתי לסבלם של מטופלי הדיאליזה. לא תיארתי לעצמי 

יש פער עצום בין 
הבנת הציבור את העניין 
למה שקורה בפועל, הן 
מבחינת הסיכון המזערי 
לתורם והן מבחינת 
התרומה העצומה 
לנתרמים המשוועים 
לקבל את האיבר שיציל 
את חייהם. רבים רבים 
יכולים לתרום ללא כל 
קושי ולהציל חיים!
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שהסבל כה גדול. שמעתי לראשונה על ההשתעבדות המוחלטת, על 

התשישות התמידית, על שהחולי הזה שואב את כל הכוחות מהחולה 

וכמובן על הסבל הגופני והנפשי שהוא מנת חלקם של החולים. לא 

כמה  עד  הבנתי  שנחשפתי  ולאחר  בכלל,  הזה  התחום  את  הכרתי 

כה  נותן  שאני  לדעת  אותי  ושימח  לנתרמת,  חשובה  שלי  התרומה 

הרבה במאמץ כה קטן יחסית לערכו עבור החולה".

שהוא  מאחר  שלמה  הייתה  השמחה  לואיס  הרב  מבחינת 

מלכתחילה ביקש לתרום ליהודי, ועוד יותר - לחוָלה שהחולי מונע 

ילד לעולם. בסופו של דבר בקשתו מולאה והתרומה  ממנה להביא 

אכן הועברה לאישה שהחולי הזה מנע ממנה אפשרות להרות. בצד 

מתנת החיים שהתרומה נותנת לנתרמת, היא גם מסייעת להביא נפש 

יהודית נוספת לעולם 

מנתץ הסטריאוטיפים 
בגיל 24 התגלתה בגופה של יסמין מחלת כליות כרונית שאין לה 

היא  כשנתיים,  וכעבור  דיאליזה,  טיפולי  לקבל  החלה  היא  מרפא. 

קיבלה כליה מאביה, שלמרות אי התאמתה המלאה היא הושתלה. 

למרבה הצער, הכליה החזיקה פחות משנתיים, ויסמין נאלצה לחזור 

לדיאליזה לשנתיים נוספות. במשך תקופה היא נאלצה להמתין עד 

אשר קיבלה לפני כשנה את ההודעה שנמצא לה תורם.

נולד  הוא  שנים.   46 לפני  מתחיל  לואיס  אלחנן  הרב  של  סיפורו 

וגדל בירושלים למשפחה מהציונות הדתית. כיום הוא אב לשמונה 

ילדים ורב קהילה ביישוב אפרת שביהודה. נוסף לכך הוא מכהן כרב 

במכון 'פוע"ה' - מכון שעוסק בפוריות, רפואה והלכה, ומייעץ לזוגות 

שזקוקים לייעוץ רפואי-הלכתי בנושא הפוריות. 

אין ספק כי המפגש הזה, שמגיע לשיאו בהענקת חיים מצדו של 

סטריאוטיפים  ניתוץ  מעמד  הוא  מתל-אביב,  ליסמין  אלחנן  הרב 

נדיר מסוגו. "ברור שיש כאן שבירה מסוימת של סטריאוטיפים, אבל 

אני חושב שמי שאחראי לזה הוא הרב ישעיהו הבר, שכל הפעילות 

שלו עוסקת יום-יום בשבירת סטריאוטיפים ומחסומים בין יהודים," 

את  לשבח  הפסיקה  לא  הדרך  כל  לאורך  "יסמין  לואיס.  הרב  אומר 

העבודה של הרב הבר, וזה היווה אצלי הוכחה שהרב הבר הוא מנפץ 

סטריאוטיפים סדרתי. המפגש אתי היה שולי לעומת כלל הפעילות 

קטן  בורג  רק  אני  כולו.  מהסיפור   95% שמהווה  הבר,  הרב  של 

במערכת. הבנתי מיד מיסמין שהיא יודעת לראות מעבר לעטיפה של 

הזקן והציצית, ואני יודע שזה הרבה בזכות הרב ישעיהו הבר,". 

שבירת  הייתה  לא  אלחנן  הרב  אצל  כי  הרושם  מתקבל  זאת  עם 

נוטה  אינו  מטבעו  שהוא  מאחר  משמעותית,  כה  סטריאוטיפים 

והשכבות  הזרמים  מכל  חברים  לי  "יש  האדם.  בחיצוניות  להתבונן 

"היכולת  לב.  בגילוי  אומר  הוא  אצלי",  שינה  מאוד  לא  וזה  בעם, 

להתחבר לאנשים למרות שונותם מוכרת לי. אני מנסה לראות בכל 

לאחר  חייו.  את  להציל  כאחים  עלינו  שחובה  הקב"ה  של  בנו  יהודי 

התרומה אני מרגיש שנוספה לנו אחות למשפחה. כעת יש קשר דם 

נוסף."

סביבה תומכת
בדרך  עמוקה,  ופיזית  אישית  חוויה  להיותה  נוסף  כליה,  תרומת 

כלל מזמינה גם תגובה מהמשפחה, ולעתים התורם נתקל בהתנגדות 

ובהרמת גבה. אבל במקרה של הרב אלחנן לואיס הוא זכה לתמיכה 

אשתי,ההורים  תמכו.  כולם  שלי  "במשפחה  סביבתו.  מכל  גורפת 

שלי, ההורים שלה וילדיי תמכו מאוד במהלך, אחרי שהבינו שמדובר 

במהלך שאין בו סכנה גדולה, והוא נתינה בלבד, בבחינת זה נהנה וזה 

אינו חסר. גם רופאים ידידים שלי, תמכו בי מאוד לאורך כל הדרך," 

הוא מספר.

הרב לואיס נזכר במקרה אחד של תגובה שלילית שקיבל, מטכנאית 

אולטרסאונד שצילמה אותו במהלך הבדיקות לקראת התרומה. "אני 

זוכר שהיא שאלה אותי בשביל מה הצילום," הוא משחזר. "אמרתי 

לה שאני תורם כליה. היא שאלה לאיזה בן משפחה אני תורם. אמרתי 

לה שאני תורם לאלמוני. היא אמרה לי שאני משוגע." 

"אבל אני לא חושב שאני משוגע," אומר הרב לואיס. כל יהודי הוא 

בן למשפחה המורחבת של העם היהודי, וכולנו הרי בניו ובנותיו של 

הקב"ה. 

התרומה:  לפני  עוד  השאלה,  מרחפת  תמיד  הכליה  תורמי  בקרב 

האם התרומה תצליח או לא? האם הכליה תיקלט היטב בגוף שהיא 

נשתלת בו או שהגוף ידחה אותה? את הרב לואיס השאלה הזאת כלל 

לא הטרידה. "אנחנו צריכים להשתדל והקב"ה יעשה את שלו," הוא 

אומר בנחרצות. "נכון לעכשיו הכליה נקלטת היטב בגופה של יסמין, 

ואנחנו מתפללים על זה ומובן שאני שמח מאוד על כך. אבל החשש 

להימנע  לאדם  לגרום  שיכולה  סיבה  אינו  תיקלט  לא  שהתרומה 

מעשיית ההשתדלות שמוטלת עליך כיהודי וכאח. הרי אף אחד אינו 

מבקש ממך לעשות את מה שאינך יכול, ואת הצעד הקטן שאנחנו 

יכולים לעשות אנחנו צריכים לעשות, כל היתר כבר לא באחריותנו. 

וגם אם הכליה לא נקלטת חלילה, מצוות הנתינה כבר קוימה בהידור." 

הוא  לואיס,  הרב  של  סיפורו  נוכח  רבים  של  התפעלות  למרות 

מידה  קנה  "בשום  מיוחד.  כה  שלו  שהסיפור  חושב  ואינו  מצטנע 

לגמרי.  רגיל  אדם  שהוא  משוכנע  הוא  כהגדרתו.  פרמטר,"  ובשום 

לך  שיש  מבין  אתה  "אם  מסביר.  הוא  מודעות,"  של  עניין  "הכול 

מפתח שיכול להציל אחרים ושהדבר אינו מזיק לך בכלל, אתה מיד 

אבל  מעשה.  ולעשות  ללכת  האומץ  הוא  הבא  השלב  לתרום.  רוצה 

ההסכמה לתרום - אין בה כל ייחוד וקושי. מדובר בתרומה קלה מאוד 

מבחינה רגשית, ומיוחדת מאוד, משום שהיא מקנה חיים לאדם אחר. 

לדעתי הציבור פשוט אינו מודע לצער ולסבל של מטופלי הדיאליזה 

ולסכנת החיים המוחשית והמידית שהם חיים בה. הם ממש שקופים, 

כי הם לכאורה חיים באופן רגיל, אבל בפועל הם חווים קושי אדיר 

וסכנת חיים מתמדת. 

"אם אנחנו מדברים על שבירת סטריאוטיפים, חשוב גם לשבור את 

וחילוניים,  לדתיים  לימין ושמאל,  בכל הקשור  רק  לא  הסטריאוטיפ 

אלא גם באשר ליחס לתרומת כליה," מבקש הרב לואיס להעביר מסר 

בין הבנת הציבור את העניין למה שקורה בפועל,  "יש פער  אחרון. 

העצומה  התרומה  מבחינת  והן  לתורם  המזערי  הסיכון  מבחינת  הן 

לנתרמים המשוועים לקבל את האיבר שיציל את חייהם. רבים רבים 

יכולים לתרום ללא כל קושי ולהציל חיים! לדעתי, המשימה החשובה 

את  להעלות  היא  להתראיין(  שהסכמתי  הסיבה  )וזו  כיום  ביותר 

המודעות לעניין, ואם יש יהודי אחד שיחליט בעקבות הכתבה לתרום 

כליה ולהציל נפש יהודית, הרי זהו דבר שאין לו שיעור בעולם הזה."

תרם  לואיס  אלחנן  שהרב  לאחר  מידבק.  עניין  היא  כליה  תרומת 

את כלייתו לזר מוחלט, חבר שעובד איתו פנה לתרום גם הוא כליה. 

הרב  של  הגדולים  בניו  שני  גם  בקריטריונים.  עמד  לא  הוא  לצערו, 

לואיס הביעו רצון לתרום כליה בעקבות אביהם. "המחיר ששילמתי 

הוא מחיר סמלי לעומת מה שקיבלתי בתמורה," אומר הרב לואיס. 

"אני חושב שזו השקעה משתלמת. קיבלתי את הזכות להיות שותף 

להצלת חיים של נפש אחת מישראל ".
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בשכנות כ המתגוררים  הצעירים  ששני 

זה לזה נפגשים, קשה שלא לראות את 

רגילים  אינם  הם  פניהם.  על  המבוכה 

בחשיפה התקשורתית. המצלמות אינן 

טבעיות להם, ופניהם הנבוכות מתעקשות לשאול 

מדוע המצלמה מבקשת להנציח את מבטם. "אנחנו 

לא גיבורי על," אומר יצחק אלבוים. "אנחנו אנשים 

חושבים  לא  אנחנו  שגרתיים.  חיים  לנו  יש  רגילים, 

שעשינו משהו יוצא דופן, משהו מיוחד." 

גם אבי אפלבאום, המבוגר בחמש שנים משכנו, 

אינו מבין את ההתעניינות התקשורתית בו. העובדה 

ביישוב  היום  לשיחת  הפכו  הצעיר  ושכנו  שהוא 

מגוריהם, טרם ברורה לו. "המציאות צריכה להיות 

המיוחדים.  לא  "אנחנו  בחיוך.  אומר  הוא  הפוכה," 

מיעוט,  שאנחנו  נכון  הרגילים.  האנשים  אנחנו 

הנתינה   - מתופעה  חלק  אנחנו  ּבֵעלי,  כאן,  אבל 

והתרומה הפכו לחלק משמעותי מהיישוב, ואנחנו 

איננו מרגישים בכלל מיוחדים. אנחנו אנשים. סתם 

אנשים."

אנחנו אנשים 
רגילים

גיבורי על
אנחנו לא
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ואבי  יצחק 
שני  להעיד  יוכלו  כך  על  אנשים.  סתם  אינם 

אנשים שחייהם ניצלו בזכות ההחלטה שקיבלו 

אלו,  שבשומרון.  עלי  היישוב  תושבי  השניים, 

שבחרו לוותר על חלק מגופם כדי לקיים עולם 

ומלואו, מעדיפים להיאחז בצניעות. אבל גם הם 

שומעים  הם  כאשר  להתרגש  שלא  מתקשים 

אחד  כל  שעשו,  לצעד  הנלהבות  התגובות  את 

בנפרד, בתקופות אחרות. 

הם לא הכירו קודם לכן. הקשר היחיד שלהם 

והעברתן  מגופם  הכליות  הוצאת  בזכות  נוצר 

לחולים נזקקים שחייהם ניצלו, פשוטו כמשמעו. 

חיים'  'מתנת  ארגון  דרך  ביניהם  שנוצר  החיבור 

גיוס  על  שעמל  הבר,  ישעיהו  הרב  בראשות 

תורמי כליה בישראל, הפך במהרה לחזק במיוחד. 

העובדה ששניהם צעדו באותו המשעול בדרכם 

אל הצלת החיים, עדיין מפתיעה אותם. לשניהם 

זווית  מהם  אחד  לכל  אך  זהות,  כמעט  חוויות 

משלו, שדרכה הוא מביט לאחור, אל היום שבו 

סוחט  לרגע  ועד  הגורלית  ההחלטה  את  קיבל 

הדמעות שבו נפגש עם הנתרם שבגופו נקלטה 

הכליה, כשהלה אינו יודע כיצד להודות. 

ענקית,  ממשפחה  חלק  הם  ואבי  יצחק 

משפחת 'מתנת חיים'. המשפחה הזאת, שעמה 

והתעצמה  הלכה  ונתרמים,  תורמים  נמנים 

בשנים האחרונות. עוד ועוד אנשים נורמטיביים 

המשפחה  אל  הצטרפו  כליה,  לתרום  שבחרו 

היוקרתית הזאת והפכו לחלק אינטגרלי ממנה. 

במשפחה הזאת ליישוב עלי יש מקום של כבוד. 

לא פחות משבעה מתושבי המקום תרמו כליות 

בכתבה  המרואיינים  שני  האחרונות!  בשנים 

 עשיתי חושבים עם עצמי, וכל הזמן רצה לי במוח המחשבה - למה לא? 
שוב ושוב חשבתי על זה, ובאמת לא מצאתי שום סיבה שלא לעשות את זה. 

ידעתי שאני יכול להציל חיים 
 של אדם נזקק. לא ידעתי מיהם החולים, ולא חשבתי על אדם ספציפי, 
אבל הרגשתי שאני יכול לתרום
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זו התקשו להצביע על הגורם לריכוז גדול כל כך של תורמים ביישוב 

מבטי  את  היטב  חשים  שניהם  אבל  השומרון.  בלב  הממוקם  הקטן, 

בדרכם  שעשו  הצעד  את  להוקיר  שמבקשים  עלי,  תושבי  שכניהם, 

להציל חיים של אחרים. 

יצחק אלבוים נולד בעלי לפני 
העשור  של  השנייה  במחצית  כשהוא  כיום,  גם  שנים.  ושבע  עשרים 

השני לחייו, הוא ממשיך להתגורר בסמיכות לבית הוריו ביישוב הקטן. 

החיים שלו, כך סיפר לנו, היו נורמטיביים לחלוטין עד לפני שנתיים, 

אז נתקל במקרה בפרסומים שונים של 'מתנת חיים'. "לא היה לי שום 

קשר לנושא," הוא מספר. "אבל כשקראתי על עולם תרומת הכליה, 

זה עניין אותי. קראתי על הסבל של אותם החולים הממתינים לכליה 

לי קצת  ומבקשים בכל כוחם לחיות. לקח 

הדבר  על  לחשוב  שהתחלתי  עד  זמן 

ברצינות."

שאין  המסקנה  לאחר  הגיע  ההחלטה 

"עשיתי  כליה.  לתרום  שלא  סיבה  שום 

לי  רצה  הזמן  וכל  עצמי,  עם  חושבים 

ושוב  שוב  לא?  למה   - המחשבה  במוח 

חשבתי על זה, ובאמת לא מצאתי שום 

סיבה שלא לעשות את זה. ידעתי שאני 

לא  נזקק.  אדם  של  חיים  להציל  יכול 

על  חשבתי  ולא  החולים,  מיהם  ידעתי 

אדם ספציפי, אבל הרגשתי שאני יכול 

תמיד  אותנו  חינכו  ההורים  לתרום. 

בלבי  התגבשה  מסוים  ובשלב  לתרום, 

ההחלטה." 

בניגוד לתורמים אחרים רבים, יצחק לא 

חקר באופן מעמיק את ההליך הרפואי לפני שהגיע להחלטה הסופית. 

"באופן כללי אני סומך על הרופאים ועל היכולות שלהם," הוא אומר. 

הרגשתי  ולכן  חיים',  'מתנת  של  בוועדה  יושבים  שהרופאים  "ידעתי 

שאין צורך לחקור יותר מדי. אמרתי לעצמי שוודאי הרופאים יכולים 

לקבוע אם אני מתאים להליך הזה או לא, ואם ייקבע שכן, אלך על זה." 

הדואר  לתיבת  קיבל  ובמהרה  חיים',  ל'מתנת  מייל  שלח  יצחק 

האלקטרוני שלו כמה קבצים שדרכם יכול היה ללמוד באופן מפורט 

ולפני שנה החל  יותר על ההליך. הוא חתם על הטפסים הראשוניים 

את הליך התרומה בפועל. "אי אפשר לעבור את ההליך לפני שאתה 

יודע עם מה אתה מתמודד," הוא מסביר. "אז קראתי, שמעתי והבנתי. 

נפגשתי עם כמה וכמה אנשים דרך 'מתנת חיים', והם הסבירו לי את כל 

הפרטים הקשורים לעניין." 

אחרי מפגשים ממושכים עם עובדת סוציאלית ועם רופאים בדרגים 

שונים, הגיע יצחק לוועדה של משרד הבריאות, שבה אמורה הייתה 

להיות מאושרת התרומה שלו. "בוועדה נשאלתי מדוע אני עושה את 

זה. שוב עניתי להם את מה שחשבתי כל הזמן. אמרתי להם: 'אני לא 

רואה סיבה לא לעשות את זה. יש יהודי חולה שיש לו צורך בכליה. לי 

יש כליה שאין לי צורך בה. מדוע שלא אתרום לו?'" 

הייתה  חיים',  'מתנת  אנשי  לנו  שסיפרו  כמו  הוועדה,  חברי  תגובת 

לתרום,"  מהרצון  מתרגשים  בוועדה  החברים  פעם  "בכל  מרגשת. 

סיפר לנו אחד מאנשי 'מתנת חיים' שמלווה את התורמים בכל שלבי 

ההליך, "שוב ושוב נפגשים הרופאים ואנשי משרד הבריאות באנשים 

המקרים  ברוב  אמת.  של  חסד  לקיים  לאחר,  לתרום  היא  ששאיפתם 

ובכל  מכירים,  אינם  שהם  לאדם  לתרום  שמבקשים  באנשים  מדובר 

זאת, תחושת הערבות ההדדית מניעה אותם. זה מרגש גם אותנו, בכל 

פעם מחדש." 

תרומתו של יצחק אושרה בוועדה, והוא החל מכין את עצמו לניתוח. 

בציפייה  שהמתין  בנתרם  לראשונה  נפגש  לניתוח,  שקדמו  בימים 

למפגש המרגש. "נפגשנו בבית החולים," מספר יצחק. "הוא הביט בי 

מאוד.  נרגש  היה  והוא  מאוד  נבוך  הייתי  שלך.'  הנתרם  'אני  לי  ואמר 

אינני זוכר את המילים שאמר, אבל אני חושב שהוא בעיקר הודה לי 

בכל הלב. הוא היה נרגש והתקשה להוציא את המילים מהפה. זה היה, 

ללא ספק, אחד הרגעים המרגשים בחיי." 

בדיקות,  של  ארוכה  סדרה  אחרי  יצחק  הגיע  עצמו  הניתוח  אל 

שבהן נקבעה ההתאמה בין כלייתו לגופו של הנתרם. "לפחד לא היה 

הניתוח  ביום  "גם  בחיוך.  אומר  הוא  ההליך,"  בכל  מקום 

פחד.  שום  הרגשתי  לא  עצמו 

ואומר  צוחק  הייתי  חבריי  בין 

אותי  שמפחיד  היחיד  שהדבר 

הוא הצריבה של הדבק שמחזיק 

את העירוי. כאשר מורידים אותו 

יש כאב של שנייה, ומבחינתי בזה 

בריא  בחור  אני  הפחד.  הסתכם 

ברוך ה', וגם הרופאים הסבירו לי 

שיהיה  הגיונית  סיבה  שום  שאין 

איזשהו כאב יוצא מן הכלל." 

יצחק,  של  הניתוח  עם  בבד  בד 

בבית  הניתוחים  לחדר  הוכנס 

ומיד  הנתרם,  'בילינסון'  החולים 

של  מגופו  הכליה  הוצאה  כאשר 

התורם  לגופו.  הועברה  הוא  יצחק, 

אחריהם והנתרם שכבו זה  וחצי,  יומיים  במשך  זה  לצד 

מוגבל  הייתי  האלה  וחצי  מהיומיים  "חוץ  לביתו.  ושב  יצחק  שוחרר 

"לי הדבר לא שינה  וזה הכול," הוא אומר.  מעט לתקופה לא ארוכה, 

את החיים, ונדרש ממני מינימום מאמץ. אבל לנתרם - הפעולה שינתה 

לי  גורם  וזה  ה',  ברוך  לחלוטין  בריא  הוא  כיום  החיים.  את  לחלוטין 

לאושר עצום ולסיפוק אדיר." 

בחזרה לחיים
חודשים ספורים אחרי התרומה חיתן הנתרם את בנו. יצחק הוזמן 

אחר כבוד לחתונה ואף שימש כעד בחופה, כשלצדו עומד בריא ושלם 

האדם שאת חייו הציל. "זה היה רגע מרגש מאוד," נזכר יצחק. "החתן 

סיפר לי שהוא יכול סוף סוף להתחתן בשלווה - הרי אבא שלו הפסיק 

להליך  יש  השפעה  כמה  הבנתי  הכליה.  תרומת  אחרי  הטיפולים  עם 

הזה בכל מישורי החיים."

יצחק שב זה לא מכבר ללימודיו במגמת הפסיכולוגיה, ואת החסר 

שהותירה התרומה בגופו הוא אינו חש בכלל. "הרבה אנשים חושבים 

שתרומת כליה היא דבר מסובך," הוא מסכם. "אבל למעשה יש בורות 

של ממש בתחום. מי שיתעניין קצת בנושא יגלה עד כמה הוא פשוט. 

כלל  בדרך  רגיל.  אדם  אני  מיוחד.  אדם  לא  שאני  להדגיש  לי  חשוב 

לעצמנו  חושבים  אנחנו  כליה,  תורמי  על  כתבות  קוראים  כשאנחנו 

שאינני  שלי,  במקרה  לפחות  היא,  האמת  אבל  בגיבור-על.  שמדובר 

וזו ההוכחה שכל אדם יכול  גיבור או מיוחד. אני בדיוק כמו כל אדם, 

11



מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה
matnatc@gmail.com   02-500-0755

www.kilya.org.il 12

לתרום. שום דבר אינו מייחד אותי מאף אחד אחר שאינו תורם. ההבדל 

היחיד הוא שאני התעניינתי קצת, ומיד היה לי ברור שאני הולך להציל 

חיים. אם יש לך הזדמנות להציל חיים, אתה מסוגל להגיד לא?" 

אבי אפלבאום, איש מחשבים, 
נולד בבלגיה והגיע להתגורר בילדותו ּבֵעלי. גם הוא, כמו יצחק, נתקל 

בעולם תרומת הכליות בדרך מקרה. "שמעתי תשדיר ברדיו. דיבר שם 

"ברגעים  מספר.  הוא  עזרה,"  שביקש  אדם 

הראשונים חשבתי לעצמי שמדובר באדם 

איך  לעצמי:  אמרתי  בנפשו.  בריא  שאינו 

כליה?  לו  שיתרמו  מבקש  שאדם  ייתכן 

הרי לא מדובר בתרומה של כסף או בסיוע 

שנחשב כפשוט. משום מה, הנושא החל 

מה  ולברר  לבדוק  התחלתי  אותי.  לעניין 

גורם לאנשים לפנות לאנשים שהם אינם 

מכירים ולבקש מהם לתרום את כלייתם."

שנראה  שההליך  אבי  גילה  במהרה 

מסובך כל כך, פשוט הרבה יותר משחשב. 

"במשך חצי שנה קראתי הרבה חומר על 

הנושא. בשלב מסוים החלטתי שאני רוצה 

של  המשמעות  את  הבנתי  זה.  על  ללכת 

התרומה הזאת. לא מדובר בתרומה כספית 

או בסיוע שאדם יכול לרכוש לעצמו, אלא 

שאני  העובדה  ממש.  של  בחסד 

מקיים חיים, היא זו שנתנה את 

הטון יותר מכול."

פגש  מגוריו,  יישוב  ּבֵעלי, 

כליה.  בעבר  שתרם  שכן  אבי 

בין השניים נרקם קשר מיוחד, 

והוא למד כי התרומה היא הליך 

דורש  שאינו  וסטנדרטי  סביר 

בשלב  רצון.  מלבד  רבות,  ממנו 

הרב  עם  לפגישה  הוזמנתי  זה 

הגעתי  בירושלים,  בביתו  הבר 

והתקבלנו  רעייתי  עם  ביחד 

בכבוד גדול על ידי הרב והרבנית 

הבר, זוג השופע חום, מאור פנים 

בתחום,  עצום  וידע  ומקצועיות 

השאלות  לכל  מענה  קיבלנו 

הבדיקות,  אל  "כשהגעתי  התאימו והספקות,  הראשון  בשלב 

לי נתרם," הוא מספר. "אבל בתוך תקופה קצרה נמצאתי לא מתאים 

לנתרם. שבוע בלבד לפני הניתוח ניגש הנתרם לבדיקות ונמצא שהוא 

סובל מאי-ספיקת ריאות ולכן הוא נפסל מלקבל את התרומה. אמרתי 

ליו"ר 'מתנת חיים', הרב ישעיהו הבר, שיש לי כרגע שתי בררות: או 

לתרום את כלייתי בתוך שבוע לאדם אחר, או שאיאלץ להמתין שבעה 

חודשים, עד שרעייתי, שהייתה אז בתחילת ההיריון שלה, תלד, ורק 

ועל  ההיריון  על  ישפיע  שההליך  רציתי  לא  לתרום.  אוכל  כך  אחר 

הסיוע לרעייתי באותה התקופה." 

אבי מספר שלמרות הקושי הוא לא ִאפשר למחסום הזמני להפריע 

אפשרתי  "לא  המיוחלת.  התרומה  אל  בדרכו  לו 

את  להשלים  בדרכי  לי  להפריע  הזה  למכשול 

ההליך. אמרתי לעצמי שגם אם הקב"ה מעמיד 

וברגע  עליהם,  אתגבר  בדרך  ניסיונות  עוד 

שיימצא מישהו מתאים, אתן לו את כלייתי." 

חיים'  'מתנת  אנשי  עמלו  ימים  שבוע  במשך 

תוכל  אבי  של  שכלייתו  נתרם  למצוא  כדי 

הניתוח  מועד  לפני  ספורים  "ימים  לו.  להתאים 

חיים'  "'מתנת  מספר.  הוא  הנתרמת,"  נמצאה 

מצאו מישהי עם תשעים ותשעה אחוזי נוגדנים. 

היה ממש נס שנמצאנו מתאימים זה לזה. במשך 

הצלחה.  ללא  תורם  לה  חיפשו  ארוכה  תקופה 

'מתנת חיים' העלתה את הממצאים של  כאשר 

הכליה שלי, היא נמצאה מתאימה!"

בסיועו של הרב ליצמן שזירז את ההליך מול 

לניתוח.  מועד  נקבע  הרפואית,  הוועדה 

לא  כמעט  הקצר,  הזמנים  לוח  "בגלל 

לי לפגוש את הנתרמת," מספר  הזדמן 

של  הליך  בתוך  כבר  הייתה  "היא  אבי. 

בלבד  יומיים  מאוד.  וסבלה  דיאליזה 

רגע  היה  וזה  נפגשנו,  הניתוח  לפני 

שאנצור לעולמים. היא התרגשה מאוד 

ולא יכלה להודות לי מרוב התרגשות. 

אבל  ונסער,  נרגש  הייתי  אני  גם 

המתקרב.  בניתוח  להתמקד  העדפתי 

האלה,  בימים  מחשבות  המון  לי  היו 

ובאופן  במיוחד,  טובות  מחשבות 

כללי, אלו היו ימים מדהימים." 

הניתוח עבר בהצלחה. כשהתעורר, 

גילה אבי לידו את רעייתו, אם ששת 

וחיזקה  ידו  את  שהחזיקה  ילדיו, 

חיזקה  והיא  מהתרגשות,  "בכיתי  אותו. 

תחושה  לי  "הייתה  בעיניו.  כשדמעות  משחזר  הוא  מאוד,"  אותי 

עילאית, תחושה שאין לי יכולת להסביר אותה במילים. יומיים לאחר 

שום דבר אינו מייחד אותי מאף אחד אחר. ההבדל היחיד הוא שאני התעניינתי 
קצת, ומיד היה לי ברור שאני הולך להציל חיים. אם יש לך הזדמנות להציל חיים, 

אתה מסוגל להגיד לא?
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ישנתי מרוב התרגשות. הצלתי חיים  הניתוח לא 

הזמן  כל  בכך.  מה  של  דבר  לא  וזה  יהודייה,  של 

הרגשתי שעשיתי משהו גדול, עשיתי חסד אמיתי 

שהציל חיים."

בילינסון,  החולים  בבית  שלו  האשפוז  במהלך 

ב'בזק  עובד  "אני  מיוחד.  לביקור  אבי  זכה 

בינלאומי'," הוא מספר, "והסיפור שלי ריגש כל כך 

יחד עם הסמנכ"ל  את העובדים, עד שהם הגיעו 

ענק  חיבוק  קיבלתי  אותי.  לבקר  כדי  החברה  של 

היום  ועד  מאז  מאוד.  אותי  ריגש  וזה  מכולם, 

אירועים  מיני  בכל  לדבר  הזמן  כל  אותי  מזמינים 

שעשיתי,  מה  את  מעריכים  אנשים  החברה.  של 

וזה בהחלט נותן תחושה טובה." 

מאז הניתוח חלפו שמונה חודשים. לפני חודש 

רעייתו  לצד   - בברית  אבי,  של  השישי  בנו  נולד 

ניצבה הנתרמת, שהתקשתה שלא להזיל דמעות 

כים. "מאז הניתוח אנחנו שומרים על קשר הדוק 

עם משפחתה של הנתרמת," מספר אבי. "ברוך ה' 

המצב שלה השתפר מאוד. מבדיקה לבדיקה היא 

מרגישה טוב יותר. הצלנו את חייה, ברוך ה', ויש 

לנו סיפוק שאי אפשר לתאר במילים."

תופעה מדהימה
העובדה ששני המרואיינים בכתבה זו מתגוררים 

זה  את  זה  הכירו  לא  שניהם  מדהימה.  בשכנות, 

הם  האחרונה  ובתקופה  שעברו,  להליך  קודם 

הכירו עוד כמה תורמי כליה המתגוררים ביישוב 

הקטן השוכן בשומרון. כאמור, לשניהם היה קשה 

היום  לשיחת  שהפכה  התופעה  את  לנו  להסביר 

בתופעה  מדובר  בהחלט  כי  הודו  הם  אך  ביישוב, 

קדושת  "אולי  במיוחד.  ומבורכת  דופן  יוצאת 

המקום היא זו שהביאה כמה וכמה אנשים מעלי 

לתרום," אומר אפלבאום. "מתגוררים ּבֵעלי הרבה 

מוטיב  בהחלט  הוא  והחסד  חסד,  אנשי  מאוד 

מרכזי בחיים שלנו כאן." 

אווירה  כאן  שיש  להיות  יכול  "בהחלט 

קטונתי  "אבל  בחיוך.  אלבוים  אומר  מתאימה," 

לומר  יכול  בהחלט  אני  כאלו.  תופעות  מלפרש 

לה,  ומחוץ  ּבֵעלי  הולך,  אני  שאליו  מקום  שבכל 

ששומעים  מאנשים  חיזוקים  הרבה  מקבל  אני 

אינו  ישראל  שעם  חושב  אני  שלי.  התרומה  על 

תורם  הוא  אדם  כל  שלו.  ליכולות  מודע  מספיק 

פוטנציאלי."

הסיפור  את  מקום  בכל  לספר  משתדל  "אני 

ככל  רבים  לאנשים  הראש  את  לפתוח  כדי  שלי 

האפשר," מסכם אפלבאום, "ככל שאנשים רבים 

יותר ידעו שמדובר בהליך פשוט ולא מסובך, עוד 

ועוד יינצלו ועוד חיים ימשיכו להתקיים. אמרתי 

לרב הבר שאנחנו מחכים ליום שבו אנשים יחכו 

בתור לתרום, לא להיתרם. זה החלום שלנו." 

 

פנחס קהתי 22 גב”ש י-ם
טל. 02-6528260
נייד. 050-4107090

saraccpa@gmail.com :מייל

מומחיות בהחזרי מס

בס”ד

שפנו  מהשכירים   81%
קיבלו   - כהן  שרי  למשרד 
ש“ח! אלפי  בשווי  החזרים 

החזרי המס בגין:

שרי כהן-רו“ח

אם שילמת מס בין השנים 2009-14
מירב הסיכויים שמגיע לך החזר!

הבדיקה חינם! לא קיבלת לא שילמת!

- חולי דיאליזה
- מעבר והפסקות בעבודה בשנת המס 2009-14 

- קבלת דמי לידה, פיצויים, ביטוחי חיים
- נכות במשפחה (גם עבור ילדים מעל גיל 18)

- השקעה במניות, ני“ע ופקדונות
- תרומות, תואר, השתלמות

- נוכה לך מס שבח
- בדיקת החזר מביטוח לאומי



אהבה 
רציונלית

שם: אלישיב הילר    
גיל: 28      

מצב משפחתי: נשוי + 3
מקום מגורים: היישוב מרחב עם, דרום הארץ

עיסוק: מהנדס מכונות
רקע ישיבתי: ישיבת 'אלון מורה'     

שירות צבאי: חיל השריון
רקע משפחתי: רביעי מתוך אחד עשר ילדים

מעקורי גוש קטיף )נצרים(
תורם באמצעות 'מתנת חיים' מספר: 207 

הציל חיים של: ילד בן 12
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אהבה 
רציונלית

מה גורם לסטודנט להנדסת מכונות, שנמצא בשלבי הקמת המשפחה 
שלו, אדם רציונלי בכל אורחות חייו, לקום בוקר אחד עם החלטה 
לילד  אחת  כליה  מגופי  לתרום  רוצה  "אני  ומשמעותית:  דרמטית 
יהודי ולהציל את חייו"? מה הניע אותו, ואיך הוא חש כיום עם הצעד 
שעשה? איך הגיבה אשתו, ואיך צעד זה משפיע על חייו הנוכחיים 
לאחר התרומה? ומה חושבים על כך במשפחתו של ישראל מלכיאלי, 

הילד שחייו ניצלו בזכות תרומת הכליה?
על כל אלו ועוד בכתבה שלפניכם.

ני
לא גיבור

הילה הלוי

מתנת חיים
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נו פוגשים את אלישיב, איש צנוע ונעים א

את  שקטה  בצורה  מגולל  והוא  שיחה, 

סיפורו המדהים. 

מאלישיב  תחילה  מבקשים  אנו 

הרקע  ועל  עצמו  על  קצת  שיספר 

כליה עבור  שהוביל אותו לתרום מגופו 

ילד בן 12. 

< מי אתה, אלישיב הילר?

במסלול החיים שלי אין שום דבר מיוחד או ייחודי השונה משל בני 

גילי בחברה שלנו. התחנכתי במוסדות הלימוד של הציונות הדתית, 

שיַרּתי בשריון, ואני בוגר ישיבת 'אלון מורה'. אחרי החתונה, למדתי 

הנדסת מכונות. עד לא מזמן גרנו בשומרון, ולאחרונה עברנו ליישוב 

כתלמיד  עצמי  את  מחשיב  אני  עם'.  'מרחב  בשם  מקסים  קהילתי 

מובהק של הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה באלון מורה. הוא הרב 

שלי, ואתו אני מתייעץ בכל הצמתים החשובים של חיי. 

להחלטה  להגיע  אחד  בהיר  ביום  כמוך  לבחור  גורם  מה  ובכן,   >

משמעותית כל כך בחיים - לתרום כליה אחת מגופך למישהו אחר?

של  בנושא  ציבורי  דיון  התפתח  בישיבה,  בחור  עדיין  כשהייתי 

חשוב  כי  דעתו  את  הביע  לבנון  הרב  אדי.  וכרטיס  איברים  תרומות 

מאוד לתרום איברים )במסגרת ההלכה, איברים שהנשמה לא תלויה 

בהם וכו'(, ויש בזה עניין של הצלת נפשות וכל המציל נפש מישראל 

כאילו קיים עולם מלא. הרעיון הזה קנה שביתה בלבי ומאוד דיבר אלי, 

אך עדיין נשאר בגדר רעיון יפה.

לפני כשנה, באחת משבתות חודש אלול, התגלגל לידי גיליון של 

'שיחת השבוע', ובו היה ראיון עם הרב הבר, יו"ר ארגון 'מתנת חיים' 

ועל  הארגון  על  הבר  הרב  סיפר  בראיון  כליה.  בהשתלות  שעוסק 

למרבה  והנה  אלי.  דיבר  וזה  הזה,  לעניין  שיש  המיוחדת  המשמעות 

הזה  העניין  על  שיעור  לבנון  הרב  מסר  שבת  באותה  בדיוק  הפלא, 

והסביר שתרומת איברים היא מצווה שאין כמוה, אם כי זו לא חובה 

הלכתית.

ההבנה  כמו  ממש  זה.  על  ללכת  רוצה  שאני  ידעתי  שבת  באותה 

שהייתה לי שאני רוצה לשרת בצבא, להגן על עם ישראל בהיותי חלק 

יהודי בדרך הזאת,  יכולת להציל  לי  מעם ישראל. הרגשתי שאם יש 

יותר, קראתי חומר, ראיתי  זה! נכנסתי לעניין  אני רוצה לעשות את 

סרטונים בערוץ של מכון מאיר, ראיתי את אחד הרבנים מספר שם 

על הניסיון שלו בעניין. ואז הלכתי לשאול בעצת מורי ורבי מה דעתו 

בעניין עבורי באופן אישי, מבחינה מעשית. האם לעשות את זה? אני 

חייב לציין, שאף שהוא הדגיש בפניי שאין כאן חובה הלכתית ממש, 

מכל מקום, מדובר במצווה חד-פעמית שאין כמוה. כדאי ומומלץ. 

< איך הגיבה רעייתך כשהיא התעדכנה בהתפתחויות?

אשתי ואני רציונליים מאוד. גם באופי וגם בהתנהלות שלנו בחיים. 

האידיאלים ותפיסת העולם שלנו די דומים, ולכן כששיתפתי אותה 

הדבר  את  קיבלה  היא  הזה,  לכיוון  ללכת  שלי  ובכוונה  שלי  בלבטים 

בצורה טבעית. היא הבינה היטב ללבי ונתנה לי את כל הגיבוי להמשיך 

לכיוון מעשי. ביררנו כמובן את כל המשמעויות וההשלכות הרפואיות 

שיש למהלך כזה, ואחרי שנחה דעתנו והבנו שאין כאן סיכון מהותי 

או משמעותי, הגשתי בקשה לארגון 'מתנת חיים' לתרום כליה אחת 

מגופי להצלת חיים.

< איך עובד התהליך עד שאתה תורם את הכליה?

מקיפות,  ראשוניות  דם  בדיקות  יש  מאוד:  מסודר  תהליך  זהו 

שבודקות את הכשירות שלך לתרום מכל הבחינות. זוהי בעצם בדיקה 

ניגשתי לתהליך בצורה מושכלת 
ומחושבת. פשוט הבנתי בתוך תוכי 
שזה הדבר הנכון ביותר שאני יכול 
לעשות בחיי. זה בא מהראש. ראיתי 
בזה משהו טהור ונקי מאוד. רציתי 
להישאר עם זה לכל אורך הדרך
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באותה שבת ידעתי שאני רוצה ללכת 
על זה. ממש כמו ההבנה שהייתה לי 
שאני רוצה לשרת בצבא, להגן על 
עם ישראל בהיותי חלק מעם ישראל. 
הרגשתי שאם יש לי יכולת להציל יהודי 
בדרך הזאת, אני רוצה לעשות את זה! 

אף על פי שהוא היה חלש, היה לו 
חשוב להביע את הרגש העמוק שלו 
כלפי. הוא ביקש שאתקרב אליו 
עוד ועוד, הרים את הידיים שהיו 
מחוברות עדיין לצינורות האינפוזיה, 
וחיבק אותי בדמעות גדולות וחמות
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אחת פשוטה. אחרי שמתברר שאתה בריא וכשיר לתרום, ומה סוג 

ואז  התהליך  עם  לדרך  לצאת  האישור  את  מקבל  אתה  שלך,  הדם 

התרומה  את  לייעד  רוצה  אתה  מאפיין  לאיזה  לבחור  יכול  אתה 

שלך. ישנה כמובן ועדה רפואית מסודרת מטעם המדינה, שעושה 

בלי  החופשי  מרצונך  תורם  שאתה  בודקת  היא  ובו  מדוקדק  ראיון 

שום אילוץ נפשי או כלכלי. ואז קובעים תור לניתוח לצורך ביצוע 

התרומה בבית החולים.

< הכרת את הילד לפני התרומה? דיברתם על זה?

לא. לא דיברתי אתו לפני כן ואפילו לא ראיתי אותו.

< מדוע לא, בעצם?

ניגשתי לתהליך בצורה מושכלת ומחושבת. פשוט הבנתי בתוך 

תוכי שזה הדבר הנכון ביותר שאני יכול לעשות בחיי. זה בא מהראש. 

ראיתי בזה משהו טהור ונקי מאוד. רציתי להישאר עם זה לכל אורך 

הדרך. ידעתי היטב שעלולות לצוץ התנגדויות כלשהן. למשל לגבי 

- "את החיים של מי אציל?" אף שאני שייך לזרם מסוים  השאלה 

וספציפי, לרגע לא עלה בדעתי לשייך את התרומה ליהודי ששייך 

דווקא למגזר שלי. רציתי להציל חיים של יהודי באשר הוא. עם זאת 

היה לי חשש אמיתי )שהתברר כלא מוצדק( שמשהו בתוכי יעלה 

כשאכיר את הנתרם או הנתרמת. העדפתי לא להכיר, להיות שלם 

לגמרי עם הידיעה שהצלתי יהודי.

שעברת  הארוך  התהליך  כל  של  השיא  רגע  מבחינתך  היה  מה   >

מרגע ההחלטה עד היום?

במוחו  מתרוצצים  כי  ניכר  ארוך.  רגע  בשקט  מהרהר  אלישיב 

בלחש:  כמעט  משיב  ואז  קצת,  עוד  מתלבט  הוא  רבים.  אירועים 

הרגע שבו פגשתי את הילד שהצלתי את חייו.  

< מה קרה שם באותו רגע? 

זה היה שלושה ימים אחר הניתוח עבור התרומה. בזמן הניתוח 

ואחריו אתה לא מרגיש שנתת כליה. אתה רק יודע את זה. הילד היה 

מאושפז בבית החולים שניידר, קרוב למקום שאני הייתי מאושפז 

מאוד  אבל  חלש,  עדיין  הייתי  אותו.  לראות  החלטתי  בבילינסון.   -

בשניידר,  נמרץ  טיפול  למחלקת  הגעתי  כבר.  אותו  לפגוש  רציתי 

וביקשתי להיכנס לחדר. האחות שאלה אותי: אתה קרוב משפחה 

שלו? עניתי לה: משהו כזה... הראשונה שזיהתה אותי הייתה דווקא 

אמא שלו, שישבה לידו כל הזמן. אמא שיודעת שאיבר אחד מהגוף 

שלי עבר לבן שלה והפך להיות חלק ממנו. אמא שמרגישה שנתתי 

לה את הבן שלה במתנה. נתקלתי במבט שלה באותו רגע. זה מבט 

שלא שוכחים לעולם. היא שתקה לרגע בהלם ואחר כך פרצה בבכי 

קורע לב. הבכי שלה המס אותי לחלוטין. לא ידעתי איך להגיב. ואז 

ראיתי אותו, את הילד המתוק והמיוסר ששכב שם, במיטה הגדולה 

הצינורות  מבעד  אלי  מחייכות  הקטנות  פניו  את  ראיתי  ממידותיו. 

גופו, ופתאום היכתה בי ההכרה כמכת ברק: זה הילד  שליפפו את 

שלי. אלו החיים שאני תרמתי. הכליה שלי פועלת ברגע זה בגופו 

 מאוד רציתי לפגוש 
אותו אחרי הניתוח. הגעתי 
למחלקת טיפול נמרץ 
בשניידר, וביקשתי להיכנס 
לחדר. האחות שאלה אותי: 
אתה קרוב משפחה שלו? 
עניתי לה: משהו כזה... 

מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה
matnatc@gmail.com   02-500-0755

www.kilya.org.il 18

הפקדה בחשבון הבנק:
בנק מרכנתיל - 17

סניף כנפי נשרים  מספר סניף 661 
חשבון מספר - 62951787

על שם: "מתנת חיים"

משלוח צ'ק בדואר לכתובת:
עבור מתנת חיים

רחוב קצנלבוגן 58
הר נוף

ירושלים  93871

כל התרומות מוכרות לצורך החזרי מס

ארגון מתנת חיים הינו עמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח וללא כל טובת הנאה. כל 
שירות הניתן לחולים ומשפחותיהם, וכל צורה של סיוע הניתן על ידי העמותה ניתנים חינם, 

ללא בקשת תמורה בשום צורה.
הפעילות נעשית בצניעות, ומתוך הסתפקות במועט, בחיסכון מירבי בהוצאות משרדיות.

ההוצאות להחזקת הארגון משמשות בעיקר למימון פרסום והסברה, על מנת להגביר את 
המודעות בציבור לאפשרות לתרום כליה ולהציל חיים.

ברור לנו מנסיונינו, כי ככל שיתרבו האמצעים בעזרתם נוכל להרחיב את פעילות ההסברה, 
כך יגדל בעז"ה מספר האנשים שחייהם ינצלו, ומכאן שכל תרומה כספית, בכוחה להביא 

מזור ומרפא לחולים כואבים.

אינך יכול לתרום כליה? עזור לנו להגיע לאדם שכן יכול
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ומאפשרת לו את החיים הללו. כל מה שיקרה מעכשיו בחיי הילד הזה, 

כל העולם הרוחני שהוא יבנה - הכול מתאפשר בגללי. רק באותו רגע 

'נפל לי האסימון' וקלטתי מה המשמעות של מה שעשיתי. פתאום 

ראיתי מול עיניי את החיים שתרמתי!

הוצפתי באותו רגע ברגש עילאי עמוק שכמוהו לא חשתי מעולם. 

זו תחושה שאין מילים לבטא אותה. 

זה היה באמת רגע השיא של התהליך, ואולי גם רגע השיא של חיי. 

ישראל,  של  אמא  גלית,  את  לשיחה  מצרפים  אנחנו  זה  בשלב 

שתספר לנו מהזווית שלה כאם איך היא רואה את הדברים. 

< מה תוכלי לומר לנו על הרגע שאלישיב מתאר לנו כאן? איך ראית 

אותו באותם רגעים? מה עבר לך בראש? 

ראשית, כל החיים נהיה אסירי תודה לאלישיב על המתנה שהוא 

קשר  ליצור  רצינו  לא  אנחנו  גם  הניתוח  שלפני  היא  האמת  לנו.  נתן 

הדבר  אולי  בינינו  היכרות  תיווצר  שאם  חששנו  הפשוטה:  מהסיבה 

יפעיל עליו לחץ רגשי, מה שלא רצינו בשום אופן. ראינו אותו פעם 

והוא  רפואית  לוועדה  כשנכנסנו  הרפואיות,  מהוועדות  באחת  אחת, 

בדיוק יצא ממנה. עניין אותנו מאוד מי הוא. חיפשנו עליו קצת חומר 

באינטרנט, ומה שידענו היה שמדובר בבחור דתי-לאומי, ממשפחה 

אדם  שהוא  בדעתנו  העלינו  לא   .28 בן  והוא  קטיף,  מגוש  שנעקרה 

לנו  נודע  זה  חודש.  בן  הוא  בהם  שהקטן  ילדים  לשלושה  אב  נשוי, 

ניתוח סמוכים. פגשנו בחדר  היו בחדרי  ואלישיב  בזמן שישראל  רק 

ההמתנה את אמא שלו, והיא סיפרה לנו. היינו בהלם. גם קודם מאוד 

הערכנו את המעשה הזה של התרומה. אבל כשהבנו את הרקע שלו 

מלאך.  כמו  בעינינו  להיות  הפך  הוא  שלו,  המשפחתי  הסטטוס  ואת 

פשוט הערצנו את האדמה שהוא דורך עליה. ואז הוא החליט שהוא 

הניתוח  אחרי  ימים  שלושה  היה  זה  ישראל.  את  לבקר  לבוא  רוצה 

של ההשתלה. כשהוא בא לבקר בבית החולים שניידר, ונכנס בפתח, 

ראיתי מולי מלאך בדמות אדם. כל הרגש האימהי שלי, שנמצא במתח 

ברגע  עלה  נולד,  שישראל  מאז  שנה  עשרה  שתים  כבר  ונורא  איום 

אחד כשראיתי את אלישיב. 

כל  ואת  בני  את  להושיע  שנשלח  הקב"ה  של  שליח  בו  ראיתי 

המשפחה. אני זוכרת שכשאלישיב ראה אותי בסערת הרגשות שלי, 

מה  "עשיתי  ובפשטות:  בצניעות  לי,  אמר  שהוא  הראשון  המשפט 

שאני צריך לעשות"... 

חיבוק של ילד
ואז ישראל קרא לו להתקרב למיטה. ואף על פי שהוא היה די חלש 

עדיין, היה לו חשוב להביע את הרגש העמוק שלו כלפי אלישיב. הוא 

ביקש מאלישיב שיתקרב אליו עוד ועוד, ממש סמוך למיטה, הרים את 

הידיים שהיו מחוברות עדיין לצינורות האינפוזיה, וחיבק את אלישיב 

אז  לדבר הרבה,  היה  יכול  לא  ישראל עדיין  וחמות.  גדולות  בדמעות 

באמת".  לך,  רבה  תודה  רבה,  תודה  "תודה,  ושוב:  שוב  אמר  רק  הוא 

ילדה  ואני מהצד בכיתי כמו  הם נשארו חבוקים ככה דקות ארוכות, 

קטנה. רק הקב"ה יודע מה היה ביניהם באותם רגעים קדושים. אני רק 

יינתק. ישראל  נוצר ביניהם קשר בל  יכולה לציין, שמאותם הרגעים 

לו, לדבר קצת. הם הפכו כאילו  מתקשר אליו בכל ערב שבת לדווח 

להיות נשמה אחת.

חשוב לי להדגיש שלא ידענו מי יהיה התורם, כמו שאלישיב לא ידע 

יתרום. במהלך התקופה עד ההשתלה הדבר השתנה כמה  הוא  למי 

פעמים. באופן תיאורטי, אלישיב היה יכול להיות תורם של מישהו או 

מישהי אחרת לגמרי, עם רקע אחר ועם רמה רוחנית אחרת לגמרי. 

זה כמובן לא היה מונע ממנו לתרום, אבל אנחנו רואים בזה השגחה 

עליונה מיוחדת, שזכינו להתחבר עם אדם אצילי כל כך, וגם אלישיב 

הביע את שמחתו כמה פעמים שזיכו אותו מהשמים להיות תורם של 

ילד יהודי שומר תורה ומצוות שחייו יהיו ביטוי של קדושה ורוחניות. 

והמדהימה,  היקרה  אשתו  עם  ממש,  משפחתי  לקשר  הפך  הקשר 

שלו,  המקסימים  והילדים  סייג,  ללא  הדרך  אורך  לכל  בו  שתמכה 

שיקרים ללבי ממש כמו הילדים שלי.

< מה היית רוצה להעביר כמסר למי שקורא את הסיפור הלא-ייאמן 

הזה?

איננו אוהבים פרסום, אפילו מתרחקים מזה. בעלי מרצה לחיילים 

מטעם הרבנות הראשית. הוא תמיד מדבר על הכרת הטוב, עד כמה 

את  מספר  בעלי  לאחרונה  יהודי.  של  בחיים  ועקרונית  חשובה  היא 

בפועל  מוכן  היה  מכם  "מי  בקהל:  ושואל  שלנו  התורם  של  הסיפור 

את  ממנו  ששומעים  אחרי  מכיר?"  אינו  שהוא  ליהודי  כליה  לתרום 

לימד אותנו שהרצון  זה  מונפות...  ידיים  הרבה  אלישיב,  הסיפור של 

הבסיסי בעם ישראל לעזור זה לזה, קיים הרבה מעבר למה שנדמה 

לאנשים.  הדבר  את  להסביר  פשוט  שצריך  אותנו  לימד  גם  וזה  לנו. 

הרבה אנשים לא מבינים מה המשמעות של התהליך, איך הוא עובד 

וכמה פשוט לבצע אותו אם יש התאמה.

הסיבה שאנחנו מספרים את הסיפור שלנו בפרהסיה היא שלמדנו 

מהמקרה שלנו שככל שיותר אנשים ייחשפו לו, כך יינצלו אנשים רבים 

יותר. הנה, אלישיב סיפר לנו, שהוא נחשף לעניין דרך גיליון 'שיחת 

השבוע' שערך ראיון עם הרב הבר, יו"ר ארגון 'מתנת חיים'. אולי גם 

את הסיפור שלנו מישהו יקרא ויבין שהדבר אפשרי גם בשבילו. 

הסנגור העליון
עוד כמה מילים לסיום, אם דיברנו על הכרת הטוב ועל הרב הבר: 

שנה.  עשרה  שתים  כבר  איתה  חי  והוא  הבעיה  עם  נולד  שלנו  הילד 

אחד  שהוא  הבר,  לרב  פנינו  דיאליזה.  בטיפולי  להתחיל  עמד  הוא 
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המקרה  את  לקח  והוא  בחיים,  שפגשנו  ביותר  המדהימים  האנשים 

לא  המקרים...(  בכל  נוהג  הוא  שכך  לנו,  התברר  כך  )אחר  'אישית' 

העולם  בכל  כזה  דבר  אין  דיאליזה.  לקבל  יתחיל  לא  שהילד  חלמנו 

כולו. בשום מדינה על פני כדור הארץ אין ארגון שאין לו שום כוונות 

רווח, שמארגן השתלות כליה בחינם לאנשים. זה פשוט לא נתפש. גם 

בארץ שלנו אף אחד אינו מצליח להבין את הדבר. בכל ועדה רפואית 

שאלו אותנו וכמובן את התורמים: "מה האינטרס? איפה הקץ'?" זה 

שני  אלמלא  לשרוד  סיכוי  שום  לו  היה  שלא  השראה,  מעורר  ארגון 

שעומד  האדם  הוא  הראשון  אותו:  שמאפיינים  הייחודיים  התנאים 

בראשות הארגון )שהוא עצמו נתרם כליה לשעבר(, הרב ישעיהו הבר, 

שהארגון הזה הוא נשמת אפו ותמצית חייו. הוא רואה בו את הייעוד 

שלו בעולם, והוא מסור בכל לבו ונפשו ביום ובלילה לייזום עוד ועוד 

השתלות. אגב, אם דיברנו על השראה, אגלה לך משהו שנמצא בתכנון 

שלי: אחרי שנחשפתי לארגון 'מתנת חיים' ולפעילות של הרב הבר, 

יותר,  פנויה  ואהיה  הילדים  בלבי החלטה, שאחרי שאגדל את  גמלה 

אקדיש את חיי לעזרה ועמידה לימין הארגון המופלא הזה.

והתנאי השני הוא - "מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ". אתה פשוט 

בני  כל  בין  שיש  העמוק  החיבור  מהו  יהודי.  של  נשמה  מהי  מגלה 

העם היהודי. אין שום תופעה דומה בשום עם אחר. רק אצלנו אדם 

מוכן מרצונו הטוב ומבחירתו החופשית להעמיד את עצמו לניתוח, 

להפסיד שבוע עבודה בשביל להציל את אחיו בן עמו. בעיניי, 'מתנת 

הטוב  הסנגור  הוא  והנתרמים,  התורמים  את  תחתיו  שמאגד  חיים', 

ביותר שיש לעם ישראל!

בעוצמה.  באוזנינו  מהדהדים  הלב,  מן  היוצאים  הנרגשים  דבריה 

אנחנו פונים שוב לאלישיב הילר, לשמוע מילות סיכום.

< אלישיב, האם אתה חש בשינוי כלשהו בחייך מזמן התרומה?

יש כמובן הרבה דברים שקיבלו פרופורציה אחרת, אבל באופן כללי 

אני יכול לומר לך, שמאז התרומה מלווה אותי תחושה מיוחדת של 

שיש  העמוקה  הפנימית  השייכות  את  מרגיש  אני  מסוימת.  רוממות 

לי לעם ישראל. זו תחושה מיוחדת שכמעט לא הכרתי קודם. אני זוכר 

שכשסיימתי את ההכשרה בחיל השריון, אסף אותנו המ"פ ואמר לנו: 

וברגע  בכוננות,  אנחנו  זה  מרגע  החל  ההכשרה.  את  גמרתם  "חבֶרה, 

מדינת  על  להגן  ויוצאים  הטנקים  על  עולים  אנחנו  משהו,  שקורה 

ישראל!"  מדינת  על  להגן  שנועדה  מהמערכת  חלק  אנחנו  ישראל. 

ולארץ  ישראל  לעם  אדירה  שייכות  תחושת  הרגשתי  רגעים  באותם 

קטנה  דוגמית  זו  מהמערכת.  חלק  ממש  פתאום  הרגשתי  ישראל. 

ביחס למה שאני חש מאז התרומה שלי. אני מרגיש ממש שותף, חלק 

מהותי ואמיתי מעם ישראל, וזה נותן תחושה מיוחדת מאוד שקשה 

לפרוט אותה למילים.

אני מאחל את התחושה הזאת לכל יהודי בעם ישראל.

אתה פשוט מגלה מהי 
נשמה של יהודי. מהו החיבור 
העמוק שיש בין כל בני העם 
היהודי. אין שום תופעה 
דומה בשום עם אחר. רק 
אצלנו אדם מוכן מרצונו 
הטוב ומבחירתו החופשית 
להעמיד את עצמו לניתוח, 
בשביל להציל את אחיו
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מתי באמת יצא לך 
להציל חיים
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< מומחים לייצור משקופים סמויים
בייצור  מתמחה  מתכות  אבי-אל  י.  חברת 
ומיומנות  ידע  וצברה  סמויים,  משקופים 
באיכותם  ידועים  החברה  מוצרי  זה.  בתחום 
לצרכי  שלהם  הגבוהה  ובהתאמה  הגבוהה 
הלקוח. החברה מבצעת כיפוף וחיתוך פחים 
בצורה מקצועית ובאמצעות מכשור מתקדם, 
מדויקת  בצורה  סמויים  משקופים  ומייצרת 

ואיכותית. 

< כל השירותים תחת קורת גג אחת
כל  את  מספקת  מתכות,  אבי-אל  י.  חברת 
פתרונות עיבוד המתכות תחת קורת גג אחת. 
במקום ניתן לבצע כיפוף ועיגול פחים, חיתוך 
ועוד.  בלייזר  חיתוך  צינורות,  כיפוף  מתכות, 
המתקדם  במכשור  מצויד  החברה  מפעל 
הנותנים את  מיומנים,  ובאנשי מקצוע  ביותר 

כל השירותים הדרושים ללקוחות השונים. 

בונים? משפצים? 

עבודות מתכת בע"מלהזמנות: 03-6832844 | 03-6811161
ייצור משקופים סמויים 

ועבודות פח

 < כלים מתקדמים לעיבוד פחים < ייצור מדויק על פי מידות החלון או הדלת 
< שימוש בחומרי גלם איכותיים ותקניים  < ניסיון נרחב בייצור מוצרי מתכת

 Roianaf1@hotmail.com :פקס: 03-6826178 | דוא"ל

www.y-aviel.co.ilרח' 3381, תל אביב )צמוד לאלומל( צומת אבו כביר

אנו מזמינים אתכם ליהנות מעבודות מתכת 
ברמה הגבוהה ביותר ומוצרי איכות ברמת גימור מושלמת!

אל תוותרו על משקופים סמויים 
איכותיים של י. אביאל מתכת

גגוני אלומיניום < משקופים עיוורים – כולל משקופים לארגזי גלילה
פרופילי אלומיניום עד 4 מטר < פלטות פח מגולוון חתוכות לפי מידה 
אורך מטר  ו-4  עובי  מ"מ   2 עד   – פחים  וכיפוף  ניקוב  חיתוך,   >



הילה הלוי
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חיים
תורמות

כאשר רותי פרינץ יצאה לשנת שבתון היא החליטה כי היא רוצה לנצל את הזמן 
היא  הבר,  הרב  של  בנו  בחתונת  ביקרה  יחיאלי  כשתמי  מעצמה;  משהו  ולתרום 
מתאימה  כתורמת  תימצא  שהיא  שיערה  לא  אך  מהמפעל,  חלק  להיות  החליטה 
לאישה שממתינה להשתלה מזה למעלה מ-30 שנה; נועה אופטובסקי ניגשה למהלך 
וזכתה להכיר חברה לחיים < פאנל מיוחד של שלוש גיבורות שהחליטו על הצעד 

מעורר ההשראה של תרומת כליה < בזכות נשים צדקניות

מיוחדפאנל 

רותי פרינץ
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כליה אהובה שלי!

שנים רבות שירתת אותי בנאמנות אין קץ.

היינו מחוברות זו לזו. 

היית לעזר רב עבורי.

נוזלים  מזון,  של  פירוק  חומרי  מלחים,  שלי  מהדם  ופינית  סיננת 

ורעלים.

עבדת בשיתוף מדהים - עם הכליה התאומה שלך.

את  תמלא  ושהיא  עליה  לי  ישמור  שבשמים  שאבינו  ספק  לי  אין 

מקומך בגאון.

אלוקים ברא לנו שתי כליות. אחת כדי לתפקד, ואחת כדי... לתת!

לכי לדרכך החדשה, והיי שליחה נאמנה!  

אוהבת, אמא 

במילים אלו פותחת רותי פרינץ את ספרה אשר יוצא לאור ממש 

בימים אלו. זהו ספר המתעד את השנה האחרונה שעברה, החל 

הניתוח,  שלאחר  לימים  ועד  כליה  לתרום  החליטה  שבו  מהרגע 

אשר  עשרה,  האחת  בן  שמואל  של  בגופו  נקלטה  הכליה  כאשר 

בתחילת שנה זו חזר ללימודים לאחר חודשים ארוכים שבהם לא 

ביקר בבית הספר, והפעם - כילד בריא וחזק.

גם  מצטרפות  רותי  של  ללב  והחודרות  הפשוטות  המילים 

נוספות  נשים  ונועה אופטובסקי, שתי  יחיאלי  לדבריהן של תמי 

שהחליטו בשנה האחרונה לגמול את החסד העצום הזה ולהעניק 

מתנת חיים - איבר מאיבריהן לאנשים שהן לא הכירו קודם לכן.

אותם  במשך  הגיבורות  הנשים  שלוש  על  עבר  מרתק  מסע 

העמוקה  מהנקודה  המגיע  חסד  כולו  שכל  מסע  חודשים. 

ביטחון  והרבה  אמונה  שמהותו  מסע  בלב.  ביותר  והאמיתית 

הדברים  כיצד  לשמוע  כדי  איתן  לשוחח  ביקשנו  הזולת.  ואהבת 

התרחשו ומה מרגישה אישה שביום אחד מעניקה מעצמה מתנת 

חיים של ממש.

 לא התחרטנו לרגע
"ונוסף  פרינץ,  רותי  משתפת  מאוד",  ספונטנית  באופיי  "אני 

והחלטתי  לשבתון  זו  בשנה  יצאתי  ג'  כיתה  של  כמחנכת   - לכך 

קלילים  לימודים  רק  אלא  רציני,  או  כבד  קורס  שום  לקחת  שלא 

לי  היו  לא  הארונות.  ובסידור  בבישול   - בבית  להתמקד  ובעיקר 

באמת  החגים  שאחרי  הראשונים  בחודשיים  אחרות.  שאיפות 

כך היה, אך לאחר מכן התחלתי להרגיש שאני רוצה לעשות גם 

ולנצל את זמני הפנוי. באותו שבוע התגלגל לידיי  נוסף  דבר מה 

העיתון 'פנימה' וקראתי בו כתבה על אישה שסיפרה כי היא תרמה 

כליה. דרך ארגון "מתנת חיים" לא היה מדובר באישה בעלת סיפור 

חיים מוזר, אלא אישה נורמלית, אם לחמישה ילדים, שעשתה את 

הצעד הזה מתוך שיקול דעת ומחשבה. היא סיפרה בכתבה גם על 

ללבי  נגע  וזה  לו,  לה עם האדם שהיא תרמה  הקשר הטוב שיש 

מאוד. התחלתי לחשוב ברצינות שתרומה כזו יכולה להתאים לי. 

כדי להשלים את התמונה קראתי קצת על חולי הכליות, ופתאום 

הבנתי שתרומת כליה היא לא רק הצלת חיים ממוות, אלא הצלה 

מחיים של ייסורים וסבל בל יתואר.

לא הייתי זקוקה לשכנועים. עוד באותו יום ניגשתי לבעלי שהוא 

שהחליף  ואחרי  הראשונית  ההפתעה  אחרי  והוא,  חכם,  תלמיד 

באמת  אני  אם  אבל  מעז,  היה  לא  עצמו  שהוא  לי  אמר  צבעים, 

רוצה - הוא מעריץ אותי. כך ישבנו עם הספרים המתאימים, בדקנו 

חיים
תמי יחיאלנועה אופטובסקי 
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לקרוא  המשכתי  מכן  לאחר  בעיה.  אין  הלכתית  שמבחינה  וראינו 

עוד קצת על הנושא מהזווית הרפואית והבנתי שגם אין בכך סיכון 

בריאותי משמעותי, למעט הסיכון שבהרדמה לניתוח. באותו רגע 

גמלה בלבי ההחלטה ומאז לא התחרטתי."

לתרומת  אותה  שהוביל  מה  על  נשאלת  יחיאלי  תמי  כאשר  גם 

הכליה, היא מספרת: "הכול התחיל כשהייתי בחתונת בנו של הרב 

הבר, שהתחתן עם בת של חברה טובה שלי. ישבתי בשולחן עם 

בילינסון.  החולים  בבית  איברים  להשתלת  המחלקה  צוות  חברות 

הקשבתי  ואני  כליה,  התרומות  על  הרבה  דיברו  הן  הערב  במשך 

כשחזרתי  מיד  התופעה.  את  מקרוב  הכרתי  לא  כי  פעור,  בפה 

הביתה נכנסתי לאתר של 'מתנת חיים' והתחלתי לקרוא. לאט לאט 

הבנתי שהצעד הזה יכול להתאים לי. הייתי כבר בשלב שבו כל ילדיי 

ומאוד  לאחרונה,  נפטרו  הוריי   - ולהבדיל  השם,  בעזרת  התחתנו 

על  לקב"ה  הודיה  עם  יחד  נשמתם,  לעילוי  משהו  לעשות  רציתי 

שזכינו לחתן את ילדינו ולראות נכדים שמחים ובריאים. הרגשתי 

שבכך אוכל להנציח את ההורים, ועם זה - לגמול חסד.

הוא  שבתרומה  שהסיכון  הבנתי  הנושא.  את  לחקור  המשכתי 

משהו  'לתרום  פוחדים  מזה  שחוששים  אנשים  וכנראה  אפסי 

מהגוף שלהם'. אני איני חוששת במיוחד מניתוחים )עברתי כמה 

ניתוחים בעבר(, וגם הכאבים לא הפחידו אותי. אני יודעת שלא לכל 

אחד זה מתאים, יש אנשים שאוהבים לעשות 'צדקות' קטנות של 

החלטתי  ובבת-אחת.  יותר,  גדול  משהו  התאים  לי  ואילו  יום-יום, 

ללכת על זה וכך התחלתי בתהליך."

נועה אופטובסקי עדיין חלשה. אנו משוחחים איתה בדיוק יום 

וחצי אחרי שעברה את ניתוח התרומה והיא לקראת שחרור מבית 

היא  "האמת  אומרת,  היא  הרעיון?"  את  קיבלתי  "מהיכן  החולים. 

ששמעתי על זה לפני שלוש שנים, כשבן דוד של בעלי תרם גם הוא 

דרך 'מתנת חיים'. מאז הרגשתי כל הזמן שאני רוצה לתרום וערכתי 

כאם לילדים קטנים היה 
חשוב לי לוודא שאכן אין 
בתהליך סיכונים ולכן 
בדקתי את הנושא היטב 
אצל רופאים שונים בבתי 
חולים, והם העניקו לי את 
מלוא האינפורמציה ואף 
הביעו הרבה הערכה, באופן 
מוגזם מעט לדעתי

להזמנות: 03-6832844 | 03-6811161
 Roianaf1@hotmail.com :פקס: 03-6826178 | דוא"ל

רח' 3381, תל אביב )צמוד לאלומל( צומת אבו כביר

עבודות מתכת בע"מ
ייצור משקופים סמויים 

ועבודות פח

www.y-aviel.co.il

בחסות:
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לשם כך בדיקות ובירורים. לפני כשנתיים נולדה בתי וחיכיתי שאסיים 

להניק אותה. אחר כך התחלתי בבדיקות הרפואיות הנדרשות. תוך 

זמן קצר כבר הודיעו לי מטעם הארגון שמצאו מועמדת להשתלה, 

ומאז העניינים התגלגלו." 

< האם היו לכן חששות או התלבטויות בדרך?

רותי: "לא היו לי התלבטויות לרגע. האמנתי לגמרי בקב"ה וידעתי 

שאני נכנסת לניתוח שאמנם אין בו סיכונים מיוחדים הסיכונים בו 

שאזדקק  או  תיפגע  שלי  החיים  שתוחלת  סיבה  אין  וגם  מועטים 

בכל  שכרוכים  הרגילים  הסיכונים  קיימים  אבל  כך,  אחר  לתרופות 

ניתוח ויש אפילו סיכון מזערי שאכנס לניתוח הזה ולא אתעורר. גם 

את זה לקחתי בחשבון, אבל ידעתי שאני בידי הקב"ה ושאני עושה 

השתדלות למען הבן שלו, אשר רוצה כל כך לזכות בחיים.

חופש  בשנת  מהיותי  שנבע  מסוים  קושי  אצלי  היה  זאת  עם 

את  מצאתי  כך  לחשוב.  זמן  הרבה  לי  והיה  )שבתון(, 

על  מחשבות  בראשי  מעבירה  ולילה  יומם  עצמי 

העניין. הייתי כל הזמן במתח נוראי, כי ידעתי 

שאני רוצה מאוד לתרום וגם שיש מישהו 

אם  במתח  הייתי  הפרק.  על  שמחכה 

טיפוס  ואני  לא,  או  לפועל  יצא  הדבר 

שלא אוהב סימני שאלה."

היה  קטנים  לילדים  "כאם  נועה: 

בתהליך  אין  שאכן  לוודא  לי  חשוב 

סיכונים משמעותים ולכן בדקתי את 

שונים  רופאים  אצל  היטב  הנושא 

בבתי חולים, והם העניקו לי את מלוא 

האינפורמציה ואף הביעו הרבה הערכה, 

גם  לי  נאמר  לדעתי.  מעט  מוגזם  באופן 

עד  התרומה  את  לבטל  באפשרותי  שיש 

לרגע ההרדמה בחדר הניתוח, וגם אז לא יגידו 

שנמצאה  אלא  שהתחרטתי,  להשתלה  למועמדת 

הדברים  את  שאעשה  העיקר  התאמה.  חוסר  של  בעיה 

אני  חששות.  אצלי  היו  לא  וכמעט  אותי  הרגיע  זה  כל  שלם.  בלב 

חושבת שכולנו מסכנים את עצמנו כל הזמן עבור דברים שנראים לנו 

חשובים, ואפילו נסיעה לעבודה מסוכנת יותר מבחינה סטטיסטית 

מאשר ניתוח. אני מאמינה שאם משהו צריך לקרות לי, הוא יקרה בכל 

מצב, וזאת גם אם תהיה בי כליה אחת וגם אם יהיו בי שתי כליות."

שכאשר  זוכרת  גם  ואני  חששתי,  לא  "לגמרי  מפתיעה:  ותמי 

נפגשתי עם רופאת המשפחה שבוע לפני הניתוח, היא שאלה אותי: 

'את פוחדת?' השבתי לה באמת ובתמים: 'לא, אני רק מתרגשת'. אני 

חייבת לציין שצוות המחלקה להשתלת איברים, ובמיוחד הנפרולוגית 

ד"ר רות רחמימוב, מנהלת מרפאת המושתלים, דאגו לשדר לאורך כל 

הדרך כי הדבר החשוב להם ביותר הוא הבריאות של התורמים, והם 

שומרים עליהם כעל בבת עיניהם. בכך הם רכשו את אמוני. למעשה 

התיק הרפואי שלי כיום הוא עבה, לא כי אני חולה, אלא כי הפכו בו 

כל אבן ובדקו כל בעיה אפשרית, וברוך השם שללו הכול ומצאו אותי 

בזה  ויש  עצומה  דשמיא  סייעתא  גדולה,  זכות  זוהי  לגמרי.  בריאה 

תחושה חזקה של ביטחון. כמה צריך להודות על כך." 

'שידוך' משמים
שלושתן מציינות את הרגע המרגש ביותר כאותו רגע שבו הן גילו 

את זהותו של המושתל 'שלהן', ודומה כי אכן זהו רגע שנחקק בליבן 

באופן שלא יימחה. 

כלשהי  העדפה  לי  יש  אם  נשאלתי  התהליך  של  מסוים  "בשלב 

תמי,  מספרת  הנתרם,"  זהות  של  למאפיין  באשר 

יהודייה.  "והשבתי שאני מעדיפה לתרום לאישה 

מכיוון  אישה?  ולמה  ברור,  זה  יהודייה?  למה 

שרציתי לשמור איתה על קשר גם בהמשך. 

ההשתלה  טרם  שבועות  כמה  ואכן, 

ברצוני  ואם  נתרמת,  שיש  לי  הודיעו 

לפגוש אותה היא מעוניינת בכך. מובן 

שהבעתי את רצוני וקיבלתי את מספר 

'המושתלת שלי'.   - הטלפון של חגית 

קבעתי איתה פגישה במסעדה קרובה 

למקום מגוריה וגם בתי הצטרפה אליי. 

מעט  שחששתי  היא  האמת 

בחגית  כשנתקלתי  מיד  אך  מהמפגש, 

התבדו כל החששות. התברר שהיא אישה 

ומלאת חיים באופן מעורר השראה.  נחמדה 

תלאותיה  על  חגית  לי  סיפרה  המפגש  במהלך 

היא  שבהן  האחרונות  השנים   )!!( שלושים  לאורך 

ציפתה לתרומת כליה. היא הייתה חולה עוד בילדותה, עברה 

שהחזיקו  כליה  השתלות  שתי  ובהן  שונות  ופרוצדורות  ניתוחים 

מעמד לשנים אחדות וכשלו )אלו היו השתלות מן המת שמלכתחילה 

מטופלת  שהיא  ארוכות  ושנים  פחותים(,  הצלחה  סיכויי  בעלות  הן 

 ,100% היה  בדמה  הנוגדנים  אחוז   - חגית  של  במקרה  בדיאליזה. 

באותו  נוגדנים.  לה  אין  שלי  הדם  כלפי  האמיתי:  הנס  אז  והתברר 

רגע, גם אם היו לי חששות קלים, הם נמוגו - הבנתי שמשמים כיוונו 

אותי לכאן, כי אני היחידה שיכולה להושיע אותה. 'את גואלת אותי 

הייתה  ולא  חגית  לי  אמרה  חנינה,'  ללא  עולם  ממאסר  מהדיאליזה, 

צריכה לפרט עוד. הבנתי אותה לחלוטין."

הפקדה בחשבון הבנק:
בנק מרכנתיל - 17

סניף כנפי נשרים  מספר סניף 661 
חשבון מספר - 62951787

על שם: "מתנת חיים"

משלוח צ'ק בדואר לכתובת:
עבור מתנת חיים
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שונה:  באופן  הדברים  התנהלו  זאת,  לעומת  פרינץ,  רותי  אצל 

"שבועות לאחר שהתחלתי בביצוע הבדיקות, הודיעו לי מארגון 'מתנת 

חיים' שהם 'שידכו' לי ילד בן אחת עשרה ממודיעין עילית. למען האמת 

- זה היה קצת הלם בעבורי כי חשבתי שיהיה מדובר באדם 

מבוגר, אך מצד שני זה היה מרגש מאוד. 

במשך כל התהליך רק שמעתי על 'שמואל' שלי 

ולא נפגשנו, אבל לקראת תאריך הניתוח נדרשתי 

נוכחים  שבה  הבריאות  במשרד  לוועדה  להגיע 

שבעה אנשי מקצוע. הם עורכים שיחת סיכום 

מתוך  נובעים  לתהליך  שהמניעים  לוודא  כדי 

ובידיהם  הסיכונים,  כל  של  בחשבון  לקיחה 

הסמכות הסופית לאישור התיק. 

במתח  והייתי  ההמתנה  בחדר  ישבתי 

לקראת הוועדה. לפתע הציץ לחדר אברך ושאל 

במבטא צרפתי אם אנחנו יודעים היכן מתקיימת 

הפגישה שנקבעה להם. לא הגבתי, ומי שלידי הציע 

שוב  הציץ  דקות  כמה  כעבור  השומר.  את  לשאול  לו 

האברך ומאחוריו ראיתי אישה וילד שנראה בגיל של הילד 

שידעתי שאני עומדת לתרום לו. בגמגום פניתי אליהם: 'סלחו לי, אני 

יכולה לשאול אתכם שאלה? האם אתם בני המשפחה של שמואל?' הם 

הנהנו ואני אמרתי: 'אני רותי'. באותו רגע התחילו בכיות וחיבוקים. היה 

מפתיע שלא רק אמא של שמואל בכתה והתרגשה - גם הילד בעצמו 

הפגישה  הייתה  זו  עצמי.  את  לשים  היכן  ידעתי  לא  לבכות.  התחיל 

הראשונה ואחריה היו לנו גם שיחות טלפון ושמרנו על קשר הדוק עד 

לרגע הניתוח, וכמובן גם אחריו."

באחת  מקרי  באופן  המפגש  התרחש  נועה  אצל 

הבדיקות שאליהן הזדמנו היא והנתרמת יחד. "היה 

שהיינו  רקמות  והתאמת  סיווג  בבדיקת  מדובר 

שחייבים  בדיקה  זו  ברמב"ם.  לעשות  צריכות 

לקחת משתינו במקביל, ואז נפגשנו. בתחילה 

הייתה מעט מבוכה, כי לא ידעתי על הבחורה 

בגילי  בערך  שהיא  לכך  מעבר  כלום,  הזאת 

שנכנסנו  לפני  אבל  הצפון.  באזור  ומתגוררת 

נועה?'  'את  לבדיקה היא פנתה אליי ושאלה: 

ולאחר מכן הציגה את עצמה. התחלנו לשוחח 

התהליך  ועל  שלנו  החיים  על  לזו  זו  וסיפרנו 

לי  קשה  מיד.  ממש  קשר  בינינו  נוצר  שעברנו. 

משהו  בעולם  יש  שכעת  ההרגשה  אך  זאת,  להסביר 

שהוא רק שלי ורק שלה, כנראה גרמה לחיבור עמוק ביותר. 

מובן שלאחר מכן נפגשנו עוד כמה פעמים, וכך המשכנו להכיר זו את זו 

והקשר הפך לחזק ועוצמתי עוד יותר."

עוד כאשר הייתי בחדר 
ההתאוששות טלפן הרב הבר 
לבעלי וסיפר לו שהכליה 
עובדת מצוין אצל חגית. זו 
הייתה בשורה משמחת מאוד



מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה
matnatc@gmail.com   02-500-0755

www.kilya.org.il27

"אני  פרינץ(:  רותי  של  )המושתל  שמואל  של  אמא   - אושרה 

בתרומה,  שיש  העצומה  החשיבות  את  להבין  שכדי  חושבת 

צריך להבין מהי דיאליזה. חולה שהכליות שלו קרסו והוא תלוי 

היא  המשמעות  טבעי.  באופן  כך  לחיות  יכול  אינו  בדיאליזות 

שאחת ליומיים עליו לעבור דיאליזה. אלו לא חיים, והצער והסבל 

הם עצומים, גם לחולה וגם לבני משפחתו. 

לצורך הדוגמה: לחולה שמטופל בדיאליזות אסור לשתות, כי 

גופו אינו מוציא שתן, אז הוא צמא ואינו שותה וזה יכול להימשך 

מדובר  כאשר  יותר.  עוד  נחלש  החולה  זאת  בעקבות  שנים.  כך 

את  מסננת  שהיא  לכך  נוסף  שהכליה,  לשכוח  אפשר  אי  בילד 

הרעלים מהגוף, גם אמורה לתפקד כדי שהוא יגדל, ובזה 

תלוי כל העתיד שלו - הבאת ילדים לעולם והקמת 

משפחה.

הכליה גם מפרישה הורמון ברזל, וחולה 

שכליותיו אינן מתפקדות זקוק לזריקות 

של ברזל ושל הורמון גדילה. כך קורה 

מעצמה,  עושה  שהכליה  מה  שכל 

מלאכותי  באופן  לקבל  צריך  הוא 

מחובר  להיות  ביומו,  יום  מדי 

לעתים  להגיע  ואף  לעירויים, 

חצי  במשך  נרדם  הוא  שבו  למצב 

יכול  אינו  הגוף  עייפות.  מרוב  יום 

לסבול אוכל והוא מקיא בלי סוף.

את כל זה אני מספרת כדי להמחיש 

מה זה אומר שיהודי מגיע מרצונו הטוב 

שהוא  ומודיע  לו  שיש  החסד  וממידת 

רוצה לתרום. אצלנו במשפחה קראנו לרותי 

שיושבים  אנשים  שיש  ציין  תמיד  בעלי  'מלאך'. 

על יד שולחן הכבוד וכולם יודעים את גדולתם ומעריכים 

אותם. התורמים הם אנשים אחרים, הם מסתובבים בינינו, אבל 

לא  עושים,  הם  נפש  מסירות  איזו  חשבו  מלאכים.  פשוט  הם 

בשביל ילד שלהם אלא בשביל אדם אחר! הצלקת שמלווה את 

רותי מהניתוח היא כמו סמל שאתו היא תלך היישר לגן עדן. 

מחדר  יצאה  עצמה  שרותי  שבזמן  הוא  ביותר  הגדול  והדבר 

הניתוח והייתה בהתאוששות, באתי לדרוש בשלומה. דאגתי לה 

כמו שלא דאגתי מעודי. כל כך פחדתי עליה. כשהתקרבתי למיטה 

'אושרה,  הכאב:  מתוך  לי  אמרה  והיא  העיניים,  את  רותי  פקחה 

אני מבקשת ממך - אל תהיי אסירת תודה, בואי נהיה רק חברות 

טובות.' נותר לנו רק להודות לבורא העולם, לרותי הצדיקה ולכל 

משפחתה."

חגית )המושתלת של תמי יחיאלי(: 

שנים  הרבה  חיכיתי  לצערי  שכן  נדיר,  נחשב  שלי  "המקרה 

שלי  ההישרדות  מלחמת  תקווה.  איבדתי  וכמעט  להשתלה 

לדיאליזה.  לראשונה  נכנסתי  אז   ,14 בת  כשהייתי  כבר  התחילה 

15 קיבלתי תרומה ראשונה של כליה, אך כעבור שבועיים,  בגיל 

בעודי מאושפזת, עלה חום הגוף שלי והתברר שיש דחייה חריפה. 

חיכיתי אחת עשרה שנים, ואז קיבלתי תרומה נוספת שהחזיקה 

מעמד במשך כשבע שנים. אחריהן חזרתי שוב לדיאליזה, והפעם 

עשרה  ארבע  חלפו  מאז  בעבר.  שהיה  מכפי  יותר  קשה  במצב 

שנים נוספות. ידעתי שהסיכוי שלי לקבל כליה קטן ביותר, מאחר 

ברמה  נוגדנים  פיתח  שלי  הגוף  שעברתי  ההשתלות  שבעקבות 

של 100%, מה שאומר שצריך למצוא אדם שאין לי נוגדנים כלפי 

הדם שלו, וזהו דבר נדיר מאוד.

הוצאתי  למדתי,  פייטרית.  להיות  השתדלתי  השנים  במשך 

תארים ועבדתי, וכל זאת אף על פי שהיה לי קשה ונאלצתי גם 

להתייחס  כיצד  ידעו  שלא  אנשים  של  סטיגמות  עם  להתמודד 

לחולים. זו הייתה מלחמת הישרדות, כדי להישאר בחיים.

היא  חיי,  את  שינה  הבר,  הרבנית  את  הכרתי  בו  היום 

ענק,  לב  לה  ויש  ללבה,  שלי  הסיפור  את  לקחה 

התקשרה  ומאז  לי,  לדאוג  הבטיחה  היא 

התקדמות  על  לדווח  ימים  מספר  מדי 

המאמצים שעושה הרב הבר בחיפוש 

הכמעט בלתי אפשרי למצוא תורם 

הנוגדנים  אף  על  עבורי,  שיתאים 

הגבוהים, 

שנמצאה  לי  כשהודיעו 

להאמין.  התקשיתי  תורמת, 

לאין  ענקית  מצווה  עשתה  תמי 

שיעור. היא נתנה לי חיים חדשים 

והוציאה אותי מהגיהינום שהייתי 

אני  שבו  לשלב  הגעתי  כבר  בו. 

כאבי  את  לסבול  עוד  מסוגלת  לא 

כאבי  חשתי  טיפול  ובכל  הדיאליזה 

רק  לא  והיא  אותי,  הושיעה  תמי  תופת. 

תרמה משלה, אלא עשתה זאת באווירה כל כך 

טובה, עם המון חיוכים ואהבה."

אלה )המושתלת של נועה אופטובסקי(:

"אצלי ההמתנה התחילה מאז שאמרו לי שהגעתי לאי-ספיקה 

של  השוק  את  וקיבלתי  גמורה  בהפתעה  עליי  נחת  זה  כלייתית. 

והתחלתי  לי  שהושמעו  המושגים  את  בגוגל  הקשתי  החיים. 

לקרוא - גם מה שהיה מותר וגם מה שהיה אסור... קראתי מאל"ף 

ועד תי"ו עד שידעתי הכול על המחלה שיש לי.

כליה  תרומת  לקבל  היא  להבריא  שלי  היחידה  שהדרך  הבנתי 

בארה"ב,  גם  אלא  בארץ  רק  לא  העמותות,  לכל  לכתוב  וניסיתי 

בבריה"מ, בתורכיה. ביררתי גם על קניית כליה בחו"ל אך הסכומים 

החלו מ-650 אלף ₪ ומעלה. זה היה בלתי אפשרי.

הדיאליזה.  בטיפולי  להתחיל  ונאלצתי  מצבי  הידרדר  בינתיים 

חודש לאחר מכן הכרתי את עמותת 'מתנת חיים' והחלטתי לנסות 

את מזלי גם שם. היחס שקיבלתי היה מדהים. שוחחתי עם הרב 

הבר והוא עודד ותמך מאוד. פחות משנה לאחר מכן טלפנו אליי 

מהעמותה והודיעו כי נמצאה אישה שמוכנה לתרום לי כליה. אני 

 - ביותר בחיים שלי  זה היה הרגע הגדול  ובוכה.  זה  מספרת את 

האור בקצה המנהרה. כעת אני עדיין מאושפזת בטיפול נמרץ, לא 

קל לי, אבל אני מלאת הודיה לנועה הנפלאה."

קיבלנו את החיים במתנה 
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עוד כאשר הייתי בחדר 
ההתאוששות טלפן הרב הבר 
לבעלי וסיפר לו שהכליה 
עובדת מצוין אצל חגית. זו 
הייתה בשורה משמחת מאוד

אחות לחיים
< ועכשיו בכנות - מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך הזה?

"הרגע הקשה ביותר," משיבה רותי, "היה בחודש שבט, כאשר 

גילו  לכן  קודם  ימים  עשרה  אך  הניתוח,  תאריך  את  כבר  לי  קבעו 

שיש בעיה רפואית אצל שמואל ואז נאלצו לבשר על דחייה. זה כבר 

היה לאחר שאני ובעלי הכנו את ילדינו הגדולים לקראת הניתוח, 

הודעה  קיבלתי  ופתאום  התרגשו,  והם  התהליך  על  להם  הסברנו 

על הדחייה שתהיה כפי הנראה עד אחרי פסח. זה היה נשמע לי 

ימים  עליי  עברו  אחרי.  להיות  כבר  רציתי  ואני  זמן,  הרבה  כך  כל 

קשים נפשית, לא יכולתי לחכות עוד. באותם ימים הרב הבר היה 

'הפסיכולוג' שלי. הוא הסביר לי שהדחייה זמנית ושבית החולים 

הוא גוף אחראי וברגע שהניתוח יתאפשר יודיעו לי. בסופו של דבר, 

'אחרי פסח' הגיע מהר יותר משציפיתי, ובחודש אייר כבר מצאתי 

את עצמי נכנסת לניתוח."

לניתוח, לאחר הכנה  רגע קשה כאשר הוכנסה  זכור  נועה  אצל 

לא  "אנחנו  עולה.  שלה  הדם  שלחץ  לפתע  אז  גילו  והתרגשות. 

פחד  היה  "זה  נשימתה.  את  עצרה  ונועה  הרופא,  פסק  מנתחים," 

אמיתי," היא נזכרת, "מובן שהצוות הרפואי עשה כל מאמץ. הוא 

הזעיק למקום קרדיולוגים מומחים שביצעו אקו-לב ועוד בדיקות. 

רק כאשר שהבינו שלחץ הדם תקין לגמרי ואין כל בעיה בריאותית, 

הורדמתי והניתוח החל."

< ורגע מיוחד בכל התהליך?

תמי: "היו רבים, אציין אחד. בדרך, כש'גלגלו' אותי לחדר הניתוח 

בריאות  לי  ולאחל  אותי  לנשק  חגית,  של  אמא  כוכבה,  הגיעה 

והצלחה. שתינו התרגשנו מאוד וזה זכור לי כרגע מיוחד במינו."

רגעים מיוחדים קיימים למכביר. גם רותי משתפת באחד מהם: 

דודה של  ובאה לבקר אותי  הניתוח,  זוכרת שאושפזתי ערב  "אני 

לי  גילתה  היא  ואז  ושוחחנו  ישבנו  שלו.  אמא  של  אחות  שמואל, 

רציני על  יושב  וראתה אותו  ביקרה את שמואל  לכן היא  שקודם 

המיטה. 'ניסיתי לרומם את רוחו,' היא סיפרה, 'ואמרתי לו - תראה 

כמה הרבה אנשים באו לבקר אותך. יאללה, ְצחק עם כולם.' אבל 

שמואל המשיך להרהר. 'אני פשוט לא יכול לעכל שרותי עושה דבר 

כזה בשבילי,' הוא אמר לדודתו.

לבכות.  "והתחלתי  רותי,  מספרת  הדודה,"  דברי  את  "שמעתי 

כל  אך  סיטואציות,  בכמה  קודם  גם  שמואל  עם  נפגשתי  אמנם 

הזמן חשבתי שהוא אינו מבין ממש, והקשר העיקרי שלי היה עם 

הוריו. כששמעתי את הדברים התרגשתי מאוד וכבר ממש ציפיתי 

להיכנס לניתוח."

< מה את זוכרת מחדר הניתוח?

"הניתוח נעשה בהרדמה מלאה, ואני זוכרת רק את ההתעוררות 

בחדר ההתאוששות. כל הגוף כאב לי, הייתי בהלם. אחר כך העבירו 

שעות  חמש  במשך  בניתוח  עדיין  היה  שמואל  למחלקה.  אותי 

נוספות. אלו היו שעות ארוכות של מריטת עצבים לצד כאבים לא 

הבר  הרב  אליי  התקשר  האלה  השעות  בתוך  כבר  אבל  פשוטים. 
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מזור ומרפא לחולים כואבים.

אינך יכול לתרום כליה? עזור לנו להגיע לאדם שכן יכול

www.kilya.org.il :לתרומה מקוונת מאובטחת

דיבר  שלך.  מהכליה  חמה  שלום  דרישת  לך  למסור  'רציתי  ובישר: 

כבר  שהכליה  ובישר  הניתוח  חדר  מתוך  הרופאים  אחד  כעת  אתי 

חוברה והתחילה לעבוד.' זו הייתה בשורה משמחת ביותר, שכן אין 

הרבה מקרים שבהם הכליה מתפקדת תוך כדי הניתוח." 

< ואיך הייתה ההתאוששות?

רותי,  מודה  קל,"  היה  לא  אחרים,  רבים  למקרים  בניגוד  "אצלי, 

לידה,  כמו  לא  'סמרטוט'.  חלשה  הייתי  שבועות  שלושה  "במשך 

שאליה מתכוננים תשעה חודשים, כאשר מדובר בניתוח את נכנסת 

לכאורה בריאה ושלמה ויוצאת כאובה, וזה הקושי הגדול. אבל מיום 

הזה  התהליך  שבכל  לציין  לי  חשוב  כאן  השתפר.  המצב  ליום 

התורם אינו היחיד שפועל, אלא יש מעטפת שלמה של 

שלאחר  בעלי  למשל  כמו  המשפחה,  מצד  גם  חסד, 

ארוך  זמן  במשך  ואמא  כאבא  תפקד  ההשתלה 

ועשה את כל עבודות הבית לצד טיפול בשישה 

ילדים, בהם תינוקת בגיל תובעני. גם הקהילה 

בבית  הצוות  עם  בשילוב  שמש  מבית  שלנו 

כמעט  במשך  צהריים  ארוחות  שלחו  הספר 

ואני  כך במקום  כל  היה  זה  שלושה שבועות. 

אסירת תודה על כך."

תמי,  גם  אומרת  ניתוח,"  תמיד  הוא  "ניתוח 

"וכמובן ביום הראשון להתאוששות הייתי עדיין 

מחוברת לצינורות ולא הרגשתי טוב, אך כבר ביום 

שלמחרת השתחררתי הביתה. עוד כאשר הייתי בחדר 

שהכליה  לו  וסיפר  לבעלי  הבר  הרב  טלפן  ההתאוששות 

עובדת מצוין אצל חגית. זו הייתה בשורה משמחת מאוד, שהעניקה 

לי כוחות שסייעו להחלמה. כמה שבועות אחר כך כבר שבתי לארח 

את הילדים והנכדים ולהכין שבתות לכל האורחים, בדיוק כפי שאני 

אוהבת ורגילה."

אחרי  וחצי  יום  הכול  בסך  נמצאת  כאמור,  אופטובסקי,  נועה 

ניתוח ההשתלה בעת שאנו  משוחחים איתה, אך קולה נשמע רווי 

חיות. "אגיד את האמת: צוות המחלקה עודד אותי כל הזמן לקחת 

שיכולתי  ממה  פחות  הרבה  לקחתי  דבר  של  בסופו  אך  מורפיום, 

לקחת, כי פשוט לא הזדקקתי לכך. מבחינת רמת הכאב - אם נדרג 

אותו מאחת לעשר, הוא נע בין אחת לארבע לכל היותר. זהו כאב 

נסבל שהשתפר מאוד כשחלפו השעות. אמרו לי שבעוד שבועיים 

יוציאו את התפרים, ואז אני מקווה שאוכל לשוב לגמרי לשגרה."

מאמץ קטן, סיפוק עצום
< האם יש לכן מסר שאתן מעוניינות להעביר למי ששוקל לעשות 

צעד כזה?

קורה  לפעמים  הזמן.  של  למשמעות  להתייחס  רוצה  "אני  רותי: 

בחיים שיש לנו פרק זמן מסוים, כמו שהיה לי כאשר יצאתי לשבתון. 

לנצל  גם  ואפשר  שחושבים,  מכפי  יותר  להספיק  אפשר  כזה  בזמן 

אותו כדי להסתכל מחוץ לעצמי ולחשוב מה לעשות למען אחרים. 

באמונה  להתחזק  שלנו  החובה  הוא  להדגיש  רוצה  שאני  שני  דבר 

רבנים  שאם  ולדעת  הקב"ה  על  יהבנו  את  להשליך  תמימה, 

לא  מצווה  ושומר  גדולה  במצווה  שמדובר  אומרים 

ידע רע, זה לא סתם. הראייה שלי הסתכמה בכך 

שאנו נותנים חודש אחד מהחיים שלנו, אך 

לאחר מכן חוזרים ב-100% לשגרה, בעוד 

שעבור מישהו אחר אנו משנים בכך את 

החיים מקצה לקצה."

ותמי יחיאלי מוסיפה: "חשוב לדעת 

שהסיכון אפסי ואילו התועלת ענקית. 

במקרה שלי היה לי רווח נוסף - זכיתי 

לקשר מדהים עם חגית, שהיא מבחינתי 

משוחחות  אנחנו  דבר.  לכל  אחותי 

בנושאים  רק  ולא  בטלפון,  לפעם  מפעם 

מרתקת  אישה  היא  חגית  כי  בריאותיים, 

ומיוחדת. זכיתי והרווחתי חברה לחיים."

גם נועה מצטרפת לדברים: "אני חושבת שמי שמאמין 

באמת )ולא צריך להיות דווקא אדם דתי לשם כך( מבין שהשליטה 

עושים  כבר  אם  אבל  מאוד,  מוגבלת  בחיינו  שיקרה  מה  על  שלנו 

מעשה כזה, זהו צעד שאמור להאריך את החיים ולא לקצר אותם, 

ויש מחקרים אובייקטיביים שמוכיחים כי תרומה כזו אינה מקצרת 

את תוחלת החיים. אז נכון שצריך להתאמץ יותר מסתם כך לחייך 

רשימה  שיש  לשמוע  לי  כואב  עצום.  הרווח  אבל  ברחוב,  למישהו 

וזאת  איש,  אלף  בערך   - להשתלה  שמחכים  אנשים  של  ארוכה 

כשיש במדינתנו כ-8 מיליון איש. אמנם סביר להניח שחצי מתוכם 

הם זקנים או ילדים או אנשים שאינם יכולים לתרום, אבל ארבעה 

מיליון יכולים לתרום ואינם תורמים, ואנשים מתים. זה כל כך חבל, 

הלוואי שיכולתי לתרום בשנית..."
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מתנת
כליות

תשעה חודשים ציפתה אחינועם ברקו לתרום כליה. 
שבוע לפני הניתוח הודיעו לה שאי-ספיקת כליות 
של הנתרם הובילה לאי-ספיקת לב, והמשמעות: 
גזרת מוות < סיפור לא ייאמן של אמונה ועקשנות 
שהובילו להשתלה למרות כל הסיכויים
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"ו' באדר הוא תאריך 
שלא אשכח לעולם," 
בעיר  מביתה  אתנו  משוחחת  היא  כאשר  ברקו  אחינועם  אומרת 

העתיקה בירושלים. "אצלי זהו יום של הגשמת חלום - יום שזכיתי בו 

לתרום כליה ליהודי, וכשאני מדברת על כך ויודעת שהודות לתרומה 

כל  כנגד  ולמשפחתו  לילדיו  לעבודה,  חזר  והוא  הבריא  הבחור  שלי 

הסיכויים, התחושה מופלאה. באמת ובתמים שאין אושר גדול מזה, 

וכבר אמרתי לילדיי שאני מברכת אותם שכל אחד מהם, בבוא הזמן, 

יזכה אף הוא לתרום חיים, כי אין דבר שמעניק סיפוק גדול יותר."

אנו משוחחים עם אחינועם וקשה שלא להידבק בהתרגשות של 

האישה המיוחדת הזאת. "הסיפור שלי התחיל לפני עשר שנים," היא 

כמעט  שלי  טובה  חברה  כאשר  קרה  "זה  אחורנית,  אותנו  מחזירה 

נפטרה בגלל מחלת ריאות חריפה. במשך כל התקופה הזאת סעדתי 

וכאבתי  עברה  שהיא  התהליכים  לכל  שותפה  הייתי  אותה,  וליוויתי 

את כאביה. ראיתי כיצד מצבה הולך ומחמיר, וזה היה נורא. במקרה 

בלבי  וחשבתי  לבנו,  כבד  אונת  שתרם  אב  על  זמן  באותו  שמעתי 

לי  ניסיתי לברר, אך נאמר  ריאות.  גם אונת  שייתכן שאפשר לתרום 

שאין אפשרות כזו בארץ, וכשמדובר בתרומת אונת ריאה, היא יכולה 

להגיע רק מהמת. האיבר היחיד שאותו מאשרת המדינה לתרום מהחי 

הוא כליה, מאחר שהוכח שהדבר אינו משפיע לרעה על התורם, ואף 

יותר מזה - יש מחקרים שמראים כי תוחלת החיים של תורמי כליה 

ברחבי העולם גבוהה מהממוצע. 

ורציתי  התרומה  רעיון  בי  שנצנץ  זוכרת  אני  תקופה  באותה  כבר 

מאוד לזכות לכך, אבל אז עוד לא הוכר ארגון 'מתנת חיים' ולא היה 

תרומת  לקבל  חברתי  זכתה  בינתיים  התהליך.  על  לשמוע  היכן  לי 

רואה  ואף  וכיום היא עובדת כאחות  )מן המת(. היא הבריאה,  אונה 

הרבה נחת מילדיה ונכדיה. העובדה שבאמצעות תרומת איבר אפשר 

להעניק חיים למישהו אחר, הייתה נראית לי מופלאה, שמימית ממש, 

ודרבנה אותי להיות שותפה להליך שכזה. זמן רב זה היה אצלי בגדר 

אנשים  מיני  כל  על  לשמוע  לי  הזדמן  האחרונה  שבשנה  עד  חלום, 

מהם  אחד  לכל  פניתי  חיים'.  'מתנת  דרך  כליה  תרמו  אשר  שהכרתי 

וביקשתי לשמוע על התהליך שעבר. כל שיחה כזו הגבירה אצלי את 

ולהתחיל  הרפואי  הצד  את  לבדוק  רק  לי  נותר  והמוטיבציה.  החשק 

בתהליך."

החלטה בריאה
רצתה  היא  כי  אחינועם  מספרת  הרפואי  הצד  לבדיקת  באשר 

לשמוע חוות דעת מלאה ומהימנה. במקרה שלה זה לא היה קשה, 

מאחר שבמשפחתה יש הרבה רופאים, ואחותה בעצמה היא רופאת 

המשפחה שלה. "לפני שתרמתי התייעצתי עם כל אחד מהרופאים 

שבמשפחתי, כדי לוודא שאין בכך סיכון או נזק. כל אחד מהם בדק 

והסביר  זהה  ולבסוף חזר אליי עם תשובה  את הנושא באופן מקיף 

'אנשים  לעצמי:  אמרתי  וההרדמה.  הניתוח  הוא  היחיד  שהסיכון 

נכנסים בגלל כל שטות לניתוח, ויש כאלו שמנותחים אפילו בשביל 

אסתטיקה, ואילו כאן הניתוח נעשה כדי להציל חיים של יהודי, לא 

אעשה אותו?'

"פניתי ל'מתנת חיים' ואז נדרשתי לעבור שורה ארוכה של בדיקות. 

אני חייבת להודות שהבדיקות האלו קצת טרטרו אותי, אך עם זאת הן 

גם היו מרגיעות, כי הוכיחו לי עד כמה שאני בריאה וכשירה לתרום. 

מהרגע שבו הגשתי את המועמדות ועד לתרומה חלפו בדיוק תשעה 

חודשים, ולא פלא שהרגשתי כאילו שזכיתי להיריון נוסף שבסיומו 

הבאתי חיים חדשים לעולם. 

אותן  מראה  הייתי  בדיקות,  של  תוצאות  שקיבלתי  פעם  בכל 

לאחותי - רופאת המשפחה שלי. היא הייתה מאשרת את תקינותן, 

אך למרבה הפלא, כשהייתי מגישה אותן לצוות בית החולים, הם היו 

אומרים: 'זה גבולי, תעשי שוב.' כשהזדעקתי: 'אבל רופאת המשפחה 

אמרה שזה בסדר!' הם לא התרשמו ואף הודיעו: 'כל עוד התוצאות 

ממש  שאני  הרגשתי  לפעמים  להמשיך.'  נוכל  לא  מצוינות  יהיו  לא 

צריכה לשכנע אותם לאשר לי לתרום. עם הזמן הבנתי שהדבר נעשה 

למען הבריאות שלי, והם רוצים להבטיח מכל בחינה אפשרית שהגוף 

יוכל לעבור את התהליך בעזרת השם בשלום."

גזרת מוות
כמו שמקובל אצל כל התורמים, גם אחינועם נשאלה טרם תרומתה 

אם יש לה העדפה באשר למאפיין של זהּות הנתרם, והיא השיבה כי 

היא רוצה לתרום דווקא ליהודי. לאחר מחשבה נוספת היא גם ציינה 

הרגשתי  כי  זאת  "אמרתי  לילד.  או  לאישה  לתרום  מעדיפה  שהיא 

שמטבע  ושיערתי  מיוחד,  נפשי  קשר  יוצרת  כליה  של  שתרומה 

הדברים יהיה לי נעים יותר ליצור קשר כזה עם אישה או ילד."

למרות זאת, להפתעתה התקשרו אליה כעבור זמן קצר מהעמותה 

והודיעו כי נמצא מועמד - דווקא גבר, אב למשפחה. הוא מצפה כבר 

ומידרדר. "ברגע ששמעתי על כך היה  זמן רב לתרומה ומצבו הולך 

"וכשהבעתי  אחינועם,  מספרת  לו,"  לתרום  מעוניינת  שאני  לי  ברור 

את הסכמתי, שמעתי את סיפור החיים הלא-פשוט של האיש. הוא 

הוא  ביותר.  קשה  למצב  והגיע  ביומיים  פעם  בדיאליזה  מטופל  היה 

נזקק נואשות לתרומת כליה, אך לא נמצא עבורו תורם כיוון שרמת 

הנוגדנים בדמו הייתה גבוהה, מאחר שהוא קיבל בעבר תרומה מאמו, 

אך הכליה נדחתה ולא החזיקה מעמד. בעקבות כך פיתח הגוף נוגדנים 

והיה קשה למצוא תורם.

קשר  נוצר  מתאימה.  שנמצאתי  כשהבנתי  גדולה  זכות  הרגשתי 

שוני  בינינו  יש  מיוחדת.  כאישיות  שהתגלתה  האם  ובין  ביני  טוב 

ואת  ואילו הייתי רוצה להכיר אותה  ותרבותית,  גדול מבחינה דתית 

משפחתה, לא הייתה לי שום דרך אחרת לעשות זאת מלבד מאשר 

זכיתי להכיר גם את אשתו של ה'מושתל שלי'  באופן הזה. בהמשך 

ואת שני ילדיהם המתוקים מדבש. 

ואז, אחרי שכבר נקבע תאריך לניתוח וההתרגשות צברה שיאים, 

היא  ה'נפילה',  על  מדברת  כשאחינועם  הגדולה."  הנפילה  אירעה 

נשמעת עדיין נסערת. "זה היה שבוע לפני הניתוח, הגעתי למרפאת 

לי  הודיעו  שבסיומן  האחרונות  הבדיקות  נעשו  שבה  ניתוח'  'טרום 

זו הייתה פסגת האושר. המשכתי משם למחלקה כדי  שהכול תקין. 

לפגוש את אמו של המושתל שלי ואת אשתו, אבל אז גיליתי אותן 

'לא שמעת?' שאלה  מחוץ לחדר, בוכות ונראות מרוסקות לחלוטין. 

שאי-ספיקת  התברר  הניתוח.'  את  שמבטלים  'אמרו  האם,  אותי 

הסכים  לא  הצוות  כזה  ובמצב  לב,  לאי-ספיקת  גם  הובילה  הכליות 

בשום אופן לגשת לניתוח.

שוב  לי  אמרו  והרעייה  "האם  אחינועם,  נזכרת  בהלם,"  "הייתי 

דרך אפשרית  בכל  לנחם אותן  ניסיתי  אני  מוות.'  דין  גזר  'זהו  ושוב: 

'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל  ושיננתי באוזניהן: 

אך  ימות,  כי  לו  אמר  שהנביא  המלך  צדקיהו  על  סיפרתי  יתייאש...' 

בסופו של דבר הקב"ה הציל את חייו. אמרתי שהכול יהיה בסדר, אף 
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שבאותם רגעים זה היה נראה חסר סיכוי. לאחר מכן עליתי למחלקה 

תוך כדי בכי וניגשתי למתאמת ההשתלות. היא, שהבינה שאני מודעת 

למצב, הזכירה לי: 'מהרגע הראשון אמרנו לך שהמצב קשה ולא בטוח 

נכון, אך למרות זאת הרגשתי שלא הייתי  שתגיעו להשתלה.' זה היה 

מוכנה לזה מספיק. היא חיבקה אותי וניסתה לשאול אם אני מעוניינת 

לתרום לאדם אחר. 'מה פתאום!' השבתי, 'אני רוצה לתרום דווקא לו. 

אני רוצה שהוא יחיה.' אלו היו רגעים קשים מנשוא. אחר כך ירדתי שוב 

אל המחלקה והודעתי לאם שאני איתם לאורך הדרך ושאלווה אותם 

עד לרגע שבו יהיה אפשר לנתח את בנה."

קרובת  של  סידור  במסיבת  "הייתי  הגיע.  ייאמן  שלא  הרגע  ואכן, 

והטלפון  התפילה  לשירי  "הקשבתי  אחינועם,  מספרת  משפחה," 

הנייד שלי רטט. האם הייתה על הקו. היא הודיעה שבנה צונתר והכול 

'יהיה ניתוח,' היא בישרה. שבתי אל המסיבה בוכה מהתרגשות  תקין. 

ומצטרפת מכל לבי לתפילתן הזכה של הבנות. ואכן, עשרה ימים אחרי 

התאריך המקורי נערך הניתוח."

< ולא חששת שהכליה לא תיקלט?

"בוודאי שחששתי. במקרה שלי גם היה סיכון מוגבר, כי הגוף דחה 

בעבר כליה אחת והמצב הכללי לא היה טוב. באחת הוועדות שאליהן 

הוזמנתי שאלו אותי הרבה שאלות, חלקן מעצבנות, כדי לוודא שאף 

אחד אינו מכריח אותי לתרום. בין היתר שאלו: 'ואם הכליה לא תיקלט 

- איך תרגישי?' התשובה שלי הייתה מידית ונבעה מעומק הלב: 'בוודאי 

היא  שכאשר  יודעת  אישה  כל  בהפלה,  כמו  זה  אבל  מאוד,  שאצטער 

נכנסת להיריון, ייתכן שיקרה משהו חלילה והעובר לא יחזיק מעמד, אך 

זה לא מונע ממנה לנסות.' 

מודה  אני  כשורה,  עבר  שהכול  "אחרי  אחינועם,  מוסיפה  "כיום," 

לקב"ה מעומק הלב על שהוא לא העמיד אותי בניסיון הקשה הזה. עם 

זאת, חשוב לי גם לציין שמקרים כאלו, שבהם הגוף דוחה את הכליה, 

נדירים למדי, ולכן עושים בדיקות התאמה כה רבות למושתל ולתורם, 

את  ידחה  לא  שגופו  כדי  תרופות  למושתל  נותנים  ההשתלה  ואחרי 

של  מצבים  למנוע  כדי  קודש  עבודת  ממש  עושים  הרופאים  הכליה. 

דחייה. כמובן הכול יכול לקרות, אבל אם לא ננסה יידרדר המצב בוודאי, 

ואם ננסה - יש סיכוי טוב שנצליח."

שליחות קודש
כאישה שמנהלת את חייה ברוח התורה וההלכה, מספרת אחינועם, 

קודם  "עוד  ההלכה.  דעת  את  לשמוע  ההשתלה  לפני  ביקשה  היא 

שקיבלתי את ההחלטה הסופית על התרומה, התייעץ בעלי עם הרב 

אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה. הרב אמר לו כמה פעמים שמצווה 

בזכות  גדולות  בברכות  אותנו  בירך  והוא  חובה,  לא  אך  לתרום,  גדולה 

התהליך הזה. כמו כן התייעצתי גם עם הרב אבינר ועם רבנים נוספים.

"לפני הניתוח," היא מוסיפה, "כינסנו את כל הילדים והנכדים. סיפרנו 

להם מה אמא )סבתא( עומדת לעבור, ומכיוון שהכינו אותי לכך שבמשך 

כחודש אחרי הניתוח יהיה אסור לי לסחוב משאות כבדים, ידעתי שלא 

אוכל להרים את נכדיי, ולכן הרמתי כל אחד מהם בנפרד והנפתי אותו 

להבין  השכילו  הנכדים  ההפתעה,  למרבה  אוהבים.  שהם  כמו  לגובה, 

במה מדובר. אחת הילדות אף סיפרה בגן שסבתא שלה תורמת כליה, 

וכל חברותיה הכינו כרזת 'רפואה שלמה'. לאחר מכן הלכנו כולנו לרב 

נבנצל, והוא ואשתו קיבלו אותנו בהרבה חום ואהבה. הרבנית הוציאה 

הוא  יציאתנו  טרם  תורה.  דברי  שפע  והרב  לברכה,  שיהיה  יין,  בקבוק 

אמר לי בשקט: ''אני יודע באופן אישי שגם עם כליה אחת אפשר לחיות 

מצוין.' הוא ביקש שאעדכן אותו בהתפתחויות, ואכן, עוד מבית החולים 

התקשרתי להודיע לו שהניתוח עבר ברוך השם בהצלחה ושגם הבחור 

היקר מתאושש." 

התאוששות מפתיעה
הרגע שבו נכנסה אחינועם לחדר הניתוח היה בשבילה רגע מרטיט 

הלב.  מעומק  לקב"ה  והתפללתי  הניתוחים  מיטת  על  "שכבתי  ונשגב. 

התחננתי שיקבל את הקרבן שלי, שאני משתדלת כל כך שיהיה טהור, 

מיוחדת,  תפילה  הייתה  זו  שמים.  לשם  ממש  אלא  אינטרס,  שום  בלי 

של  ריבונו  למען  משלי  משהו  מקריבה  ובתמים  באמת  שאני  וחשתי 

בבית  קרבנות  להקריב  להגיע  אזכה  היום  שבבוא  מקווה  אני  עולם. 

של  הזאת  העילאית  מהתחושה  שמשהו  להגיד  אוכל  ואז  המקדש, 

הקרבת הקרבן כבר היה לי."

< ואיך הייתה ההתאוששות שלך מהניתוח?

"זה היה בשבילי פלא עצום. מעולם קודם לכן לא עברתי ניתוחים, 

אבל התכוננתי שהכאבים יהיו גדולים, וממש הכנתי את עצמי לסבל. 

אגיד  ההתאוששות  של  מסוים  בשלב  שאם  לילדיי  אמרתי  הזמן  כל 

להם שאני מצטערת על הצעד שעשיתי, שידעו שאין זה נכון, ושאיני 

מתכוונת לכך, אלא מדברת רק מתוך כאב. הייתי בטוחה שבגלל הסבל 

הרב גם לא יתאפשר לי להכין את הבית לפסח, ולכן התחלתי בעבודות 

הניקיון מוקדם מן הרגיל, ועשיתי הכול לפני הניתוח. 

להפתעתי הגדולה התעוררתי מהניתוח וראיתי את בתי עומדת לידי. 

עוד קודם שקיבלתי את ההחלטה 
הסופית על התרומה, התייעץ בעלי 
עם הרב אביגדור נבנצל, רב העיר 
העתיקה. הרב אמר לו כמה פעמים 
שמצווה גדולה לתרום, אך לא חובה, 
והוא בירך אותנו בברכות גדולות 
בזכות התהליך הזה. כמו כן התייעצתי 
גם עם הרב אבינר ועם רבנים נוספים
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"אני מעודדת נשים לתרום"
קטן,  חנה  ד"ר  לנו  אומרת  גדולה,"  גיבורה  שאחינועם  חושבת  "אני 

מומחית לרפואת נשים ופריון. ואת הדברים היא מציינת מתוך מודעות 

מקרוב לתהליך שעברה אחינועם, דווקא לא בשל תוארה הרפואי, אלא 

פשוט מאוד כגיסתה של אחינועם.

אחינועם סיפרה לי על התכנית שלה בערך שנה לפני ההשתלה. היא 

התייעצה אתי וביקשה לדעת מה אני חושבת על העניין, הן מתוך הידע 

בתחילה  איתה.  לי  שיש  האישית  ההיכרות  מתוך  והן  שלי  המקצועי 

מספרת  שהיא  מהעובדה  מאוד  והתרגשתי  סודה,  אשת  ממש  הייתי 

לי מה שאינה מספרת לאף אחד אחר. אפילו לבעלי לא קיבלתי רשות 

לספר, וזה הרטיט לי את הלב ואת המחשבה. 

התגובה הראשונה שלי הייתה כאמור התרגשות גדולה. לאחר מכן, 

לא.  לי מבהיל, השבתי לה שממש  זה נשמע  כשהיא שאלה אותי אם 

כרופאה אני יודעת שמדובר אמנם בהליך כירורגי, אבל הוא אינו מסוכן. 

הקב"ה ברא לנו שתי כליות כדי שנוכל להיוותר עם אחת מהן אם יהיה 

צורך. לכן חיזקתי אותה מאוד בהחלטתה."

מסוכנת?  אינה  במהותה  כליה  תרומת  דיוקם:  על  דברים  נעמיד   >

במקרה הספציפי של אחינועם - היא הייתה כשירה לכך?

"כל מי שמבקש לתרום כליה מחויב לעבור מסכת של בדיקות, בהן 

סימן  זהו  במבחנים,  עומד  הוא  אם  שלו.  הגוף  מערכות  את  בודקים 

לבריאות שלמה והוא יכול לדעת בוודאות שהוא אדם בריא ולכן אין לו 

כל סיכון בתרומה, מלבד הסיכון של הניתוח וההרדמה. מה עוד שברור 

לנו, כאנשים מאמינים, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים.

הלידות  אחרי  רק  הזה  הצעד  את  לעשות  ממליצה  אני  לנשים 

שאישה  ברור  אבל  מסוכן,  שהדבר  לא  לכן.  קודם  ולא  הראשונות 

שתעבור  בכך  היגיון  אין   - ולידות  הריונות  של  מסכת  בתוך  שנמצאת 

כליה  בעלות  נשים  אישית  מכירה  שאני  אף  זאת  אומרת  אני  ניתוח. 

שהביאו  כליה  מושתלות  נשים  וגם  ללדת,  וגם  להרות  שהצליחו  אחת 

ילדים לעולם. אבל עדיין אני חושבת שנכון לדחות את התרומה לשנים 

מאוחרות קצת יותר."

לסיום מספרת ד"ר קטן כי לאורך כל הדרך היא ליוותה את אחינועם 

במתח  "הייתי  המושתל.  לרפואת  וגם  לרפואתה  גם  בתפילה,  גיסתה 

נוראי עד שהיא עברה את כל הוועדות הנדרשות ועד שהכול יצא לפועל. 

בסופו של דבר מאוד התגאיתי בה ועד היום אני מזכירה את הגיסה שלי 

בהרבה הזדמנויות כשליחה מדהימה להצלת חיים."

ד"ר חנה קטן: 
שאלתי אותה: 'כבר עברתי את הניתוח?' והיא השיבה 

בחיוב. 'אז למה אינני מרגישה שום דבר?' תמהתי. 

בשני הימים שבהם אושפזתי בבית החולים שהתה 

מאז  שכבר  הריאה,  מושתלת  הטובה,  חברתי  לצדי 

ששמעה שאני מועמדת לתרום, היא הביעה את רצונה 

ללוות אותי. היא הציעה לי כל הזמן לקחת אופטלגין, 

אך לא הייתי זקוקה לזה, בכלל לא כאב לי. 

הדבר היחיד שאני זוכרת שהציק, היה כאשר ביקשתי 

לנשום עמוק ולא הצלחתי, גם לפהק לא יכולתי. כאשר 

ביקרו אותי בני משפחתי, אמרתי להם שאעשה מסיבה 

ברגע שבו אוכל לפהק. תוך זמן קצר הגיעה גם היכולת 

הזאת, ואף על פי שסיכמתי עם בני שכאשר אשתחרר 

מבית החולים אבוא להתאושש בביתו, התקשרתי אליו 

כי  שלי,  לביתי  בסוף  נוסעת  שאני  והודעתי  מהדרך 

הביתה.  אשוב  שלא  סיבה  כל  ואין  מצוין  מרגישה  אני 

יום למחרת כבר צעדתי ברגל אל הכותל המערבי כדי 

להודות לריבונו של עולם על החסד העצום שגמל עמי, 

המושתל  שרה,  בן  גלעד  של  לרפואתו  להתפלל  וכן 

שלי."

חלום שהתגשם
המושתל  את  אחינועם  פגשה  שבה  הבאה  הפעם 

חודשים  החולים  בית  לכותלי  מחוץ  הייתה  שלה, 

שמעתי  ההחלמה  זמן  "במשך  הניתוח.  אחרי  מספר 

ממנו שהוא מתאושש ושמחתי מאוד כשהוא סיפר לי 

שחזר לעבודה. שנינו רצינו מאוד להיפגש, אך הדבר לא 

עלה בידינו. עד שבאחד הימים סיפר לי בני שמתגורר 

באזור  תורה  ספר  הכנסת  להיות  שעומדת  בנתניה, 

מתגוררת  המושתל  של  משפחתו  שגם  מכיוון  מגוריו. 

בעיר, יצרתי איתם קשר והזמנתי אותם להגיע. נפגשנו 

שם וההתרגשות הייתה גדולה. 

הייתה זו הפעם הראשונה בחיי בני המשפחה שהם 

מאושרים  כולנו  צעדנו  וכך  תורה.  ספר  הכנסת  ראו 

התורה  ושירי  מסביב  מנצנצים  כשהאורות  ודומעים, 

נכנסים ללב ולנשמה. זה היה הרגע המרומם ביותר בכל 

כי החלום שטוויתי מזה למעלה  בו  התהליך, הרגשתי 

מעשור התהווה והפך למציאות."
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יש כאן עוצמות 
נדירות של 
רגשות, של 
תחושות ושל 
תובנות. חיים 
שלמים של אדם 
עומדים בסימן 
שאלה גדול. הוא 
סובל יום ולילה, 
חייו אינם חיים. 
ואז אתה מגיע 
ופשוט נותן לו 
חיים במתנה!

אחים לחיים
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כפרמדיק 
במד"א, 

נחשפתי 
רבות לסבלם 

הנורא של 
חולי הכליות 

מטופלי 
הדיאליזה. הם 
נאלצים לעבור 

בכל שבוע, 
ארבע פעמים, 
תהליך רפואי 
כואב ומתיש 

נתן אדלראחים לחיים
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בין  לאחווה  העולם  צמא  ומעולם  מאז 

הראשונה  הטרגדיה  מימי  עוד  האדם.  בני 

והבל,  קין  של  הנוראה  הטרגדיה  בתורה, 

בשרו   - אחיו  את  נפש  ורצח  אח  קם  שבה 

במדרש  לתיקון.  העולם  משווע  מאז  ודמו, 

מסופר שקין לא התכוון באמת לרצוח את 

אחיו, הוא בכלל לא ידע שקיים הדבר הזה 

בכל  דקירות  אחיו  את  דקר  הוא  המוות.   -

גופו, אך התכוון רק להחליש אותו. כשראה 

קין את הבל אחיו מוטל מת, החל זועק מרה 

ומתייפח. הוא זעק מנהמת לבו: "הבל אחי, 

אני מצטער, אני מתחרט! אני מתחנן - חזור 

אליי, חזור אליי! אני רוצה להרגיש את האחווה בינינו, את האהבה 

שלי אליך. אני אוהב אותך, הבל אחי, אני מתחנן, חזור!" אך את 

הנעשה לא היה אפשר להשיב. כשהבין סופית מה קרה, לבו נשבר 

אחיו  גופת  ליד  קין  שכב  חז"ל,  אומרים  ימים,  שלושה  לרסיסים. 

ולא עזב אותו. הוא קיווה בכל לבו - אולי יפקח אחיו את עיניו רק 

לרגע אחד, והוא יוכל לומר לו עוד פעם אחת: אני אוהב אותך. עד 

שיבש מקור דמעותיו. 

מאז ועד היום הזה מהדהדות זעקותיו בכל רחבי תבל, אך רק 

מעט  רק  הזעקות.  את  ושומעים  אוזן  מטים  אנשים  מאוד  מעט 

יותר  ועוד  האחווה,  בקשת  אל  ליבם  את  פותחים  אנשים  מאוד 

מעט אנשים גם נענים לה. אלו הם גיבורי האהבה של עם ישראל. 

גיבורי  גיבורי אהבה אלו הם  כולה.  גיבורי האהבה של האנושות 

הגיבורים,  הם  אלו  הבאות.  בשורות  שמסופר  המדהים  הסיפור 

שבאהבתם הנדירה והשופעת מעניקים השראה לכל אלו שבאים 

בעקבותיהם, בדיוק כמו האחים גבי ודובי רביבו, שקיבלו השראה 

לתרום האחד בעקבות אחיו.      

לאחיו,  איש  שתרמו  משפחה  בני  של  סיפורים  מכירים  כולנו 

בפניכם  שנביא  הסיפור  אך  ומובן.  טבעי  דבר  זה  לאביו.  או  לבנו 

כאן שונה לגמרי. זהו סיפורם יוצא הדופן של האחים גבי ודובי, 

שני אחים שגדלו באותה משפחה - משפחת רביבו. שניהם בעלי 

משפחות בשנות השלושים לחייהם, שתרמו כל אחד כליה לאדם 

זר אחר שלא הכירו קודם ושהפך לבן משפחה של ממש.

אז בואו נספר הכול מהתחלה.

ואז זעקתי מלוא גרוני: מי יישפל 
ומי י-ר-ו-ם! שאגתי בכל כוח 
כליותיי, כאילו נשבעתי לו בכל 
היקר לי: אתן לך את הכליה, 
שתוכל להיגמל מייסוריך
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גבי רביבו מהיישוב פדואל שבשומרון, נשוי ואב לשישה, נולד 

אחים  חמישה  של  למשפחה  בירושלים  נוף  הר  בשכונת  וגדל 

פרמדיק  להיות  הפך  נישואיו  אחרי  מארה"ב.  שעלתה  ואחות 

במד"א. 

לסבלם  רבות  "נחשפתי  גבי,  לנו  מספר  במד"א,"  "כפרמדיק 

הנורא של חולי הכליות מטופלי הדיאליזה. אלו אנשים שהכליות 

לעבור  נאלצים  והם  העבודה,  את  לעשות  מסוגלות  אינן  שלהם 

בכל שבוע, בדרך כלל ארבע פעמים, תהליך רפואי כואב ומתיש 

חיים  בסכנת  הם  מכונות.  באמצעות  וסינונו  הדם  הוצאת  של 

יותר  שורד  היה  לא  גופם  הדיאליזה,  מכונות  ואלמלא  יומיומית, 

משבוע בערך. 

באופן אישי, הרעיון של תרומת כליה הלך והבשיל אצלי במשך 

אעשה  אחד  שיום  ברור  לי  היה  פרמדיק.  שהייתי  התקופה  כל 

זה כמו הידיעה שיש חולה אנוש שצריך מנת  את הדבר. בעיניי 

ברורה  שאיפה  הייתה  זו  דם!  שתיתן  ברור  להבריא.  בשביל  דם 

שקיננה בראשי כל הזמן, אבל היא לא הגיעה לכלל החלטה. תמיד 

יש דברים דחופים, תמיד נראה שכשמשהו יקרה או רק כשיהיו 

התנאים האופטימליים נעשה את זה. אבל בסוף מגיע הרגע..."

"לפני כשנתיים, באחד מערבי האביב הנעימים, ישבנו במרפסת 

הבית, אשתי ואני, שוחחנו על דא ועל הא, ופתאום אני אומר לה: 

כזו,  נדרכת קצת אחרי הקדמה  רוצה לספר לך משהו.' היא  'אני 

ואני ממשיך: 'יש לי חלום כבר הרבה שנים, והוא צריך להתגשם.' 

לה:  משיב  ואני  שואלת,  היא  שלך?'  החלום  מה  גבי,  'אוקיי 

להתחיל  לו  ולעזור  כליות  לחולה  שלי  הכליות  אחת  את  'לתרום 

במרפסת.  ָשֵקט  נהיה  בשקט.  הצהרתי  ונורמליים.'  חדשים  חיים 

הופתעתי מעצמי שפתאום העליתי את הנושא ככה. היא כמובן 

הופתעה כפליים.

ואז היא אומרת לי: 'אוקיי, כמו שאני מכירה אותך, אם החלטת 

להגשים את החלום הזה, לא תחכה אפילו חודש. אבל אולי נחכה 

עד אחרי החגים?' אמרתי לה: 'אין שום זמן שזה יהיה ממש נוח, 

ואם אני כבר תורם, כדאי למהר ולחסוך לחולה חודשים של סבל.' 

באותו ערב הבנו שאנחנו הולכים על זה, ועכשיו. היא הבינה אותי 

לגמרי ואמרה לי: 'אם אתה שלם עם זה, אני אתך יחד. אני שלמה 

עם זה לגמרי. לך על זה'."

לא חשוב מי, העיקר יהודי
"למחרת יצרתי קשר עם ארגון 'מתנת חיים' של הרב ישעיהו 

נשלחתי  כליה.  לתרומת  להירשם  וביקשתי  מירושלים,  הבר 

לבדיקות התאמה )בדיקות דם פשוטות(, ואחרי פרק זמן מסוים 

חזרו התשובות. כשחזרו אלי עם התוצאות, שאלו אותי בטלפון 

אם יש לי עדיפות לתרום למישהו מסוים. עניתי ספונטנית: 'אם 

יש ילד שסובל, אני חושב שזה יספק אותי.' הם רשמו את הבקשה 

וחייגתי  עצמי,  את  תפסתי  רגע  אחרי  הסתיימה.  והשיחה  שלי 

אליהם שוב. 'מחקו את הבקשה שלי. איני יודע לחשב חשבונות 

שמים. לא חשוב מי, העיקר יהודי. מי שההשגחה העליונה תזמן, 

הוא יקבל את התרומה.'  

אחרי זמן קצר נמצא מישהו עם התאמה מושלמת. ההתאמה 

הייתה מושלמת כל כך, שאפילו אם הייתי צריך לתרום לאח שלי, 

נדיר  משהו  הרקמות.  של  כזו  התאמה  לנו  שהייתה  מאמין  איני 

בהחלט. ליאור בן 33, אב לשלושה, מטופל דיאליזה, זקוק בדחיפות 

לתרומה, אמרו לי. הבעתי את הסכמתי המלאה, והתהליך התחיל. 

ליאור ביקש לפגוש אותי לפני ניתוח התרומה. הסכמתי. הגעתי 

למחלקה בבית החולים. לא סיכמנו איפה בדיוק ניפגש, ואז ניגש 
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אלי מישהו ואומר לי: 'אתה לתרומת כליה? נעים מאוד, אני אבא של 

ליאור.' אמרתי לו: 'איך ידעת שזה אני? מסתובבים כאן המון אנשים!' 

והוא עונה לי: 'אני רואה עליך... יש משהו על הפנים שלך. בוא תראה 

את ליאור, הוא כבר משתוקק לפגוש אותך.' מרחוק ראיתי את ליאור 

ואשתו מחכים לי. כשראה אותי מגיע עם אבא שלו, הפנים שלו הוארו. 

כל  מאוד.  ארוך  בחיבוק  צווארי  על  ונפל  במהירות  לקראתי  קם  הוא 

ללבי,  הצמוד  בעוצמה  הפועם  לבו  את  חשתי  מהתרגשות,  רעד  גופו 

הפוגה  ללא  ומטפטפות  מעיניו  שזולגות  החמות  הדמעות  את  חשתי 

על צווארי. אבא שלו התקרב והצטרף אלינו לחיבוק משולש ועוצמתי. 

עמדנו כך, באמצע הקפיטריה של בית החולים, שלושה גברים רועדים 

בביטוי  הכוונה  מה  הבנתי  פתאום  מילים.  בלי  התרגשות,  של  מבכי 

'אסיר תודה' - הוא ממש הרגיש שאני מוציא אותו מהכלא של המחלה 

ומשחרר אותו לחופשי. בשבילי זו הייתה תחושה אדירה של סיפוק."

"אשתו ישבה מאחורינו ליד השולחן ונשנקה בבכי. גם היא התקשתה 

 - שלושתם  השולחן.  ליד  והתיישבנו  קצת  נרגענו  לאט  לאט  לדבר. 

ליאור, אשתו ואבא שלו - פשוט הביטו בי מבעד לדמעות ולא הפסיקו 

החלטנו נחושות, אשתי ואני, 
שבכל התהליך הזה לא תיפגע 
השגרה של הילדים. הניתוח נקבע 
לשעה שבע בבוקר בבית החולים 
רמב"ם בחיפה, שהיה נוח וקרוב 
יותר לנתרם. אשתי לא יכלה לבוא 
אתי, היא נשארה בבוקר עם הילדים 
כדי לשלוח אותם לבית ספר. 
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להגיד: 'תודה, תודה רבה לך! אתה אפילו לא מכיר אותו. אנחנו ממש 

עד  תודה!'  הזה...  האצילי  המעשה  על  לך  להודות  איך  יודעים  לא 

שאמרתי להם: 'חבֶרה, די, זה גדול עלי. עצרו. אני מבין שאתם אסירי 

תודה, באמת, אבל אני עושה את זה בשמחה מכל הלב, בואו נירגע...'

שוחחנו שעה ארוכה, ונפרדנו שוב בחיבוקים ארוכים. ניפגש שוב 

ואני  לשלום  נפרדנו  לזה.  זה  אמרנו  לניתוח,  כשנבוא  החולים  בבית 

באותו  שעברתי.  המטלטלת  מהחוויה  ונרגש  המום  הביתה,  חזרתי 

היום חלחלה בי ההבנה שאני ממש עומד לעשות את זה! למרות זאת 

אשתי ואני החלטנו בינתיים לא לומר לילדים. נספר להם רק שיקבעו 

שאחרי  לימים  התאריך  נקבע  דבר  של  בסופו  לניתוח.  תאריך  לי 

סוכות." 

מי יתייסר
"בינתיים הגיעו חגי תשרי. אני משמש כבעל תפילה בבית הכנסת 

בימים הנוראים. כשהגעתי באותה שנה ל'ונתנה תוקף', קיבלתי ממש 

פיק ברכיים. דמותו של ליאור צפה ועלתה לפניי. ראיתי אותו בעיני 

רוחי עומד לידי, ליד התיבה. בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור 

ייחתמון. מי יחיה ומי ימות. מי יישלו ומי יתייסר... קולי נסדק ונשבר 

ידענו  ואני  היא  רק  הנשים.  מעזרת  אותי  שומעת  אשתי  לרסיסים. 

הייסורים  חיי  את  חי  אונים,  וחסר  שקט  עומד  אותו  ראיתי  מדוע. 

שלו, שואל את עצמו - האם השנה ייגאל מייסוריו? האם השנה יוכל 

לראשונה בחייו לחוש שלווה? ואז זעקתי מלוא גרוני: מי יישפל ומי 

לי:  בכל היקר  לו  כליותיי, כאילו נשבעתי  כוח  בכל  י-ר-ו-ם! שאגתי 

בחזרה  שתתרומם  מייסוריך,  להיגמל  שתוכל  הכליה,  את  לך  אתן 

לחיים נורמליים! זו הייתה הבטחה אך גם תפילה, תפילה שהתהליך 

יצלח ותהיה לי סייעתא דשמיא לעזור לו."

"ואז הגיע הרגע לספר לילדים. עם כל החינוך לערכים של נתינה 

וחסד שאנחנו נותנים בבית, לא ידענו איך הם יגיבו.

עשינו קצת פעולות הכנה. צפינו יחד איתם בסרטונים של תרומות 

הגדולים.  עם  התחלנו  לאט.  לאט  הנושא,  את  העלינו  ואז  כליה, 

הגדולה שלי בת 15 ואחריה בן 13. שאלנו: 'מה אתם חושבים על זה?' 

דיברנו על זה סביב-סביב. הם כמובן אמרו שזה דבר גדול ונהדר. ואז 

שאלתי אותם: 'ומה אם מישהו מהמשפחה שלנו היה רוצה לעשות 

דבר כזה, מה הייתם חושבים עליו? הייתם גאים בו?' והם ענו: 'ודאי, 

מה השאלה.' רכבתי על הגל החיובי ושאלתי: 'ואם זה אני?'"

"הם הסתכלו עלי בהלם מוחלט. הם היו מספיק חכמים להבין מה 

אני אומר, והאסימון נפל להם מיד. אחרי כמה רגעים פרצה הבת שלי 

להם  נתתי  פעם...  אף  אותי  ראו  לא  כאילו  עליי  הסתכלו  הם  בבכי. 

להישאר עם זה קצת, ואז הגיע מטר של שאלות: זה רציני? ולמי אני 

תורם? ומתי? ואיך? ואיפה? בקיצור התחילה חקירה יסודית, ולאט 

לאט ראיתי שהם מתלהבים מהקטע. זה היה הרבה מעבר לציפיות 

שלי  הבת  לי  שלחה  בערב  נהדרת.  בצורה  זה  את  קיבלו  הם  שלנו. 

'לאבא  כתבה:  היא  בפלאפון.  אצלי  קבוע  אותו  שומר  שאני  מסרון, 

שלי, האהוב והגיבור, רק רציתי להגיד לך שאני מאושרת שיש לי כזה 

אבא. עד היום ידעתי שרק נשים יכולות להביא חיים לעולם, ואתה 

לימדת אותי הערב שגם גברים יכולים להביא חיים לעולם'..."

שמקבלים  אלו  הם  ילדים  דווקא  הפלא,  שלמרבה  הבנתי  "ואז 

את זה נכון. יש להם התום והיושר להבין את המעשה של התרומה 

בערך  שיש  שלי  לבן  כשסיפרתי  שאפשר.  טריוויאלית  הכי  בצורה 

כשמונה מאות חולי כליה בישראל, הוא ממש לא הבין מה הבעיה: 

אם יש שמונה מאות אנשים שמוכרחים תרומה של כליה, משיגים 

הוא  הבעיה!  ונפתרה  להם,  שיתרמו  בריאים  אנשים  מאות  שמונה 

כעס ממש. 'הרי אתה אומר שאנשים לא באמת צריכים שתי כליות. 

אין שמונה מאות אנשים שרוצים לעשות חסד עם יהודי אחר?' זה 

לא נתפס אצלו. 

אגב, עוד אנקדוטה קטנה עם הבן שלי שחגג בר מצווה לא מזמן. 

למדנו הלכות ציצית, ונכנסנו לשאלה אם זוהי מצווה שאפשר לקיים 

עשרים וארבע שעות. הוא אמר לי: 'אבא, אתה יודע, לך יש מצווה 

עשרים  עובדת  היא  הכליה!  שעות.  וארבע  עשרים  מקיים  שאתה 

וארבע שעות, ואתה עושה בכל רגע חסד'."

החלום צריך להתגשם
"יום הניתוח הגיע.

תיפגע  לא  הזה  התהליך  שבכל  ואני,  אשתי  נחושות,  החלטנו 

השגרה של הילדים. הניתוח נקבע לשעה שבע בבוקר בבית החולים 

רמב"ם בחיפה, שהיה נוח וקרוב יותר לנתרם. אשתי לא יכלה לבוא 

אתי, היא נשארה בבוקר עם הילדים כדי לשלוח אותם לבית ספר. 

פרקי  כמה  יחד  אמרנו  הניתוח.  לחדר  בדרך  טוב  חבר  אותי  ליווה 

אני  כמה  מושג  לך  'אין  לי,  אמר  הוא  'גבי,'  קצת.  ודיברנו  תהילים 

גאה בך, כמה אני גאה שיש לי חבר כמוך. אתה הולך היום להציל בן 
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אדם!' חשנו יחד את התחושה המרוממת ששמורה לאירועים מהסוג 

הזה. כשהוא יצא ואשתי באה להחליפו, היא שאלה אותו: 'איך הייתה 

ההרגשה לפני הניתוח?' 'הרגשתי כמה דקות גן עדן,' הוא ענה לה.

נכנסתי לניתוח. חצי שעה אחרי שהתחיל הניתוח שלי הכניסו את 

ניתוח והעבירו לו מיד את הכליה שהוציאו מגופי. אחרי  ליאור לחדר 

שעה וחצי שנינו כבר היינו בחדר התאוששות אחרי הכול."

"אתה צריך להבין, השעתיים האלה הן השעתיים המותחות ביותר 

בחייו של הנתרם. הוא ובני משפחתו נמצאים באי-ודאות נוראה. האם 

בהצלחה?  יעבור  הכול  האם  תיקלט?  הכליה  האם  תצליח?  הפעולה 

אם הניתוח נכשל, זה סיפור עגום מאוד. גם מצדו וכמובן גם מצדי. כל 

המאמצים וההקרבה ירדו לטמיון. הכול היה לשווא. זו הרגשת החמצה 

חדשים  חיים  מתחיל  הוא  בהצלחה,  עובר  התהליך  אם  אבל  נוראה. 

שעליהם הוא חולם כבר שנים ארוכות. המטוטלת הזאת של הרגשות 

גורמת למתח בל יתואר אצל בני המשפחה שמחכים בחדר ההמתנה. היו 

שם כמובן בני המשפחה שלו, וגם בני המשפחה שלי. אשתי, ההורים, 

חברים, ואחי הקטן דובי. כולם מחזיקים בספרי תהילים, כל אחד מכונס 

בפינה אחרת, מתפלל ומייחל שתהיה סייעתא דשמיא לתהליך ושהכול 

שלי  ההורים  לכולנו.  נפש  עגמת  כאן  תהיה  שלא  בהצלחה.  יעבור 

וההורים שלו ישבו קרובים זה לזה. הם ידעו היטב שהגורל של ילדיהם 

עומד להיחרץ ממש עכשיו. הייתה אינטימיות נדירה. הרגשנו פתאום 

עם האנשים הזרים לנו לכאורה, שהם בני משפחה שלנו. ואז הרופא 

יצא מחדר הניתוח של ליאור, ניגש אל ההורים שלו ואמר: 'לפני שש 

דקות השתלנו את הכליה, ולפני חצי דקה, לראשונה מזה שנים ארוכות, 

באופן טבעי לגמרי, ליאור נתן שתן. הכליה נקלטה, עובדת ומתפקדת 

במאה אחוז. מזל טוב, יש לכם ילד חדש במתנה!"  

אושר ואושר
לנו  אומר  רגע,"  באותו  בחדר  שם  קרה  מה  לך  לתאר  יכול  "אינני 

דובי, אחיו הקטן של גבי. "לראות את ההורים שלו, את אשתו... לראות 

אותם נמסים מהתרגשות, לראות איך בבת-אחת משתחררים להם כל 

הפחדים והחששות של השנים האחרונות, איך משתחררת כל המועקה 

האיומה שליוותה אותם. זה לא רק שמחה של התרת הספקות שאין 

התפרצות  זו  ואינסופי.  אדיר  אושר  פשוט  זה  יותר.  הרבה  זה  כמוה, 

גדולה כל כך של אושר, עד שהיא מציפה אותך וממלאת אותך ברמה 

כזו, שאתה כמעט יכול לגעת בו. 

"באותם רגעים," מספר לנו דובי, "ידעתי שגם אני הולך לעשות את 

זה. כשחזרתי הביתה, דיברתי על הנושא עם אשתי. לא יכולתי לתאר 

כאן,  אותה  לתאר  יכול  לא  שאני  כמו  כמובן,  החוויה  עוצמת  את  לה 

אני  גם  אם  דעתה  מה  אותה  ושאלתי  שם,  היה  מה  לה  סיפרתי  אבל 

אעשה דבר כזה. היא הסכימה מיד ונתנה לי את מלוא הגיבוי והתמיכה. 

חיים',  'מתנת  לארגון  טלפון  הרמתי  לדרך.  יצאתי  שלה  התמיכה  עם 

וביקשתי להירשם כתורם כליה. וכך, פחות משבוע ימים אחרי הניתוח 

של גבי, כבר הייתי בדרך לבדיקות דם.

יומיים  ליאור  עם  גבי  של  המפגש  את  לראות  רוצה  אתה  אם  אגב, 

'גבי תרומת כליה', ותוכל   - יכול להקיש ב'יוטיוב'  אחרי הניתוח, אתה 

לראות משהו מיוחד ומרתק באמת. לא אביא את זה כאן כדי לא להרוס 

למי שרוצה לראות ולהתרגש בעצמו."

סיפורו של דובי
דובי רביבו, אחיו של גבי, הוא בן 32, נשוי ואב לארבעה. דובי גר בפתח 

על  מעיד  חסון,  גוף  עם  גולנצ'יק,  נוער.  בכפר  לפרנסתו  ועובד  תקווה 

שנקרא  מה  תרופה.  לקחת  צריך  היה  לא  שמעולם  )טפו-טפו(  עצמו 

'בריא כמו שור'.  

איננו  ואני  אחי  מהר.  די  "הגיע  בחיוך,  דובי  מספר  שלי,"  "השידוך 

'השותפים   - למושתלים  קוראים  אנחנו  'נתרם',  המילה  את  מחבבים 

שלנו'. ובכן, ה'שותף' שלי הוא אוהד, מורה בכפר הירוק בן 37, נשוי ואב 

לשניים, שקיבל טיפולי דיאליזה קשים כבר שבע שנים. קבענו להיפגש. 

הוא הגיע עם אשתו ואני באתי עם אשתי. מיותר לתאר שוב איך נראה 

מפגש כזה. ישבנו לדבר. הם יהודים מתוקים ומיוחדים, לא שומרי תורה 

שואלת  שאשתו  הראשונה  השאלה  איכותיים.  אנשים  אבל  ומצוות 

'אתה בטח מבין כמה אני מעריכה את המעשה המופלא שלך.  אותי: 

מוכן  אתה  יתואר.  שלא  וסבל  אומללות  של  מחיים  אותנו  מציל  אתה 

לי  נראה  אתה  בכלל!  מכיר  שאינך  אדם  בשביל  איבר  מעצמך  לתרום 

אדם חכם ורציני, אז תסביר לי - מה ההיגיון?' ראיתי שזה באמת מטריד 

'אצלי השאלה  אותה. היא רצתה להבין את ההיגיון שלי! אמרתי לה: 

בכלל הפוכה. אצלי השאלה היא: למה לא? אני אדם בריא ברוך השם, 

יש לי שתי כליות בריאות ועובדות. בשבילי, בשביל איכות החיים שלי, 

לא יהיה שום הבדל אם תהיה לי רק כליה אחת, אז למה לא לתת אותה 

למישהו שכל כך זקוק לה? זו באמת ההסתכלות שלי. כך אני רואה את 

זה.' היא שומעת אותי בקשב רב, שותקת רגע ארוך ואומרת לבעלה: 'זה 

מלאך, זה לא בן אדם'...

אחרי  לתרום  רציתי  החורף.  סוף  היה  כבר  התהליך,  את  שגמרו  עד 

יותר אז מבחינת  לי  וגם התאים  פסח, כדי שאוכל לעזור בבית לפסח 

העבודה."

טלפון גורלי
"שבועיים לפני פסח מצלצלים בדחיפות מהארגון של 'מתנת חיים'. 

פסח  אחרי  עד  נחכה  שאם  סביר  סיכוי  יש  קורס.  שלך  הבחור  'שמע, 

כבר לא יוכלו להשתיל לו כליה. מה אתה אומר?' אמרתי: 'חכו על הקו, 
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זה  אבדוק.' אשתי עמדה לידי ושמעה כמוני את הדברים. הסתכלנו 

לזה בעיניים, מבינים את המשמעות. המחשבות רצות במהירות: אני 

תורם כליה, אבל כל העול ייפול עליה. גם ניתוח, גם הבית לפסח, גם 

הילדים... בקיצור עול רציני, כפול ומכופל, ומהצד השני של המשוואה 

והאחרון  היחיד  הסיכוי  כנראה  זה   - וחיבבנו  הכרנו  שכבר  אוהד,   -

שלו...  המתוקות  הבנות  ושתי  ואשתו,  הקשה.  מהמצב  לצאת  שלו 

היינו צריכים אפילו לדבר בשביל  ההתלבטות המהירה הזאת, שלא 

להבין אותה, לקחה בדיוק שבע שניות. הבטתי לאשתי בעיניים והיא 

הביטה בעיניי. אנחנו הולכים על זה ויהי מה, אמרו עיניה. ומיד אני 

מחזיר את השפופרת לאוזן ואומר: 'אין בעיה, אני מוכן מיד כשצריך.' 

לניתוח עוד לפני פסח. הניתוח עבר ברוך  לי תור במהירות  קבעו 

השם בהצלחה רבה, ומאז גם אני שייך למשפחה )תרתי משמע אצלי( 

של תורמי הכליה בישראל."

< אם כבר דיברנו על משפחה - איך ההורים שלכם התייחסו לתופעה 

הזאת - שני בנים שלהם תורמים כל אחד כליה לאדם זר?

החינוך  המילה.  מובן  במלוא  מיוחדים  אנשים  הם  שלי  "ההורים 

בבית היה מבוסס תמיד על עזרה הדדית, על צדקה וחסד, על נדיבות 

והתנדבות, על נתינה. ולא סתם נתינה אלא נתינה מתוך אהבה, מתוך 

המקום שאתה מרגיש את הזולת ומשתתף אתו בצערו ולכן משתדל 

לעזור לו ככל האפשר. בבית של ההורים שלי היה עוד משהו שהוא 

לדעתי המכריע כאן - ההורים תמיד היו אומרים לנו: אם אתה יכול 

ה. אל תחכה, אל תבדוק, אל תחשוב ואל תדחה. אם אתה יכול  - עשֵׂ

לפעול לטובת מישהו, פשוט קום ועשה. 

גם אחי וגם אני, ברגע שהבנו שאנחנו רוצים לתרום, קמנו ועשינו 

מעשה. גם את זה אנחנו חייבים לבית אבא ואמא. 

להגיד שלא הייתה דאגה לא יהיה נכון. הם ליוו אותנו בכל התהליך, 

מוחלט  גיבוי  נתנו  בהחלט  אבל  בשלום,  יעבור  שהכול  התפללו 

למהלך." 

< דיברנו על ההורים. ועכשיו נשאל: איך אתה מרגיש באשר לתהליך 

הזה? 

"אין ספק שזו חוויה של פעם בחיים. יש כאן עוצמות נדירות של 

של  שלמים  חיים  זה:  על  חשוֹב  תובנות.  ושל  תחושות  של  רגשות, 

אדם עומדים בסימן שאלה גדול. הוא סובל יום ולילה, חייו אינם חיים. 

בפרופורציות  משהו  במתנה!  חיים  לו  נותן  ופשוט  מגיע  אתה  ואז 

ועמוק, ממש כמו  ביני לבין שותפי חם  שלך לחיים משתנה. הקשר 

עובדת  שלך  הכליה  לעצמי:  אומר  אני  נפגשים  וכשאנחנו  משפחה, 

קשה  חיים.  בו  ומפיח  הזה  האיש  אצל  נמצא  מעצמך  משהו  אצלו! 

לתאר את ההרגשה. לאשתי עד היום זה נראה הזוי כל פעם מחדש. 

חלק מבעלה נמצא אצל מישהו... היא אינה מתרגלת לזה.

אתה פתאום מבין את ברכת אשר יצר. לכל מילה בה יש משמעות. 

אני מזכיר לעצמי ששום  נתקל בצלקת של הניתוח,  יום, כשאני  כל 

דבר אינו מובן מאליו. אתה שותה מים כמה שאתה רוצה, ואחר כך 

הגוף מפנה אותם. אבל השותפים שלנו לא יכלו לשתות כמה שהם 

לומד  אתה  המים.  את  לפנות  יכול  היה  לא  גם  שלהם  הגוף  רוצים. 

להעריך את העובדה שאתה יכול לשתות! שגופך מתנקה! אתה מלא 

שמחה והתפעלות שהגוף שלך ברוך השם עשה את העבודה, ואתה 

רואה כמה צריך להודות על זה.

אני מוכרח לספר עוד משהו: כשבאתי לוועדה רפואית ביקשו ממני 

להסביר למה אני תורם כליה. התחלתי לדבר על חסד, צדקה, עזרה 

לזולת וכולי. היה שם פרופסור איתן מור, מנהל המחלקה בבילינסון, 

אדם מיוחד ומקסים, משכמו ומעלה, והוא אמר להם: 'אקצר לו את 

התהליך. אני אסביר לכם למה הוא תורם: האנשים האלה מאמינים 

אחרים.'  ניתוחים  חוסכים  הם  כזה,  ניתוח  לעשות  באים  שכשהם 

כיוון החשיבה שלי, אבל הם קיבלו  האמת היא שזה לא היה בדיוק 

את הדברים, וכשחשבתי על זה גם אני, קיבלתי... זה נראה לי אמיתי. 

אני חושב שבדיוק כמו המצווה שיש ליהודי בעל רכוש - להפריש 

צדקה למי שחסר לו כסף, ככה יש מצווה ליהודי שעשיר בבריאותו - 

להפריש משהו בשביל אדם שחסרה לו בריאות. זה הכול. אני בריא, 

הילדים ברוך השם בריאים, אני הכי עשיר בעולם." 

כשדובי מדבר על הנושא, הוא מתמלא עוז וחדווה, וניכר שהדבר 

בעקבותיי.  כליה  שתרמו  חברים  שלושה  עוד  כבר  לי  "יש  בו.  בוער 

דבר  של  בסופו  שכולם  ותיקים,  חברים  ארבעה  של  קבוצה  אנחנו 

שזה  מבין  אתה  הכליה,  תרומות  של  לעולם  נחשף  כשאתה  תרמו. 

עולם מיוחד. אתה מקבל חשק להיות שייך לזה. זה עולם של נתינה, 

של אכפתיות אמיתית, של הקרבה ובעיקר של אהבה. אהבה אמיתית 

שאינה תלויה בדבר. אתה פועל מתוך העיקרון הכי מקודש בעולם - 

עיקרון האהבה."  

לקוראים  מסר  איזשהו  להעביר  רוצים  הייתם  וגבי,  דובי  לסיום,   >

שלנו?

"בהחלט," עונה גבי. "המסר שלי פשוט מאוד: הצטרפו אלינו. בארץ 

יש בערך שמונה מאות איש שזקוקים לתרומת כליה שיכולה להציל 

אותם. כל מי שיש לו שתי כליות תקינות יכול לעשות את זה. זו חוויה 

יוצאת דופן שמשנה חיים. לשני הצדדים כמובן..."

שהסיבה  לך  "דע  דובי.  אומר  משהו,"  עוד  להוסיף  רוצה  "אני 

שאנחנו מדברים על העניין בפרהסיה, היא כדי לעורר את המודעות 

חששות,  פחדים,  יש  הזה,  בעניין  ידע  חוסר  המון  יש  האנשים.  של 

שרובם נובעים מחוסר הבנה של התהליך. אז הנה, אנחנו כאן לומר 

הכול  בסך  צריך  אתה  כזה.  תהליך  עברנו  אנחנו  ישראל:  עם  לכל 

משמעותי.  לא  זה  מתגמד.  הכול  כך  ואחר  בעניין  שאתה  להחליט 

על  גם  מכסה  כזה,  צעד  בעקבות  שמקבלים  והרוחני  הנפשי  הרווח 

השבועיים-שלושה שהפסדת בעבודה וגם על הניתוח. איך אמר הבן 

של גבי? זו מצווה של עשרים וארבע שעות ביממה."

"ההורים שלי הם אנשים מיוחדים 
במלוא מובן המילה. החינוך בבית היה 
מבוסס תמיד על עזרה הדדית, על 
צדקה וחסד, על נדיבות והתנדבות, 
על נתינה. ולא סתם נתינה אלא נתינה 
מתוך אהבה, מתוך המקום שאתה 
מרגיש את הזולת ומשתתף אתו בצערו 
ולכן משתדל לעזור לו ככל האפשר
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ניצחתי 
את הכאב 
בעזרת 
הנתינה 
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הצבע  וכאב.  בדמעות  מלאים  היו  הימים 

הכתום שלט בעוז במושב הקטן, שנחשב לבכור 

המושבים הישראליים שברצועת עזה. התושבים 

הכואבים ידעו כי כלתה אליהם הרעה. הם הביטו 

בעיניים דומעות בבתים, בחלקות האדמה שהיו 

השנים  בעשרים  מחייהם  נפרד  בלתי  לחלק 

על  הצבא.  כוחות  ניצבו  כבר  בתווך  האחרונות. 

פניהם של החיילים נתגלתה הבושה. גם הם חוו 

את הקושי הבלתי נתפס. השתיקה שלטה בהם, והם העדיפו 

שלא להישיר מבט אל עיני התושבים הכאובים.

ליד אחד הבתים עמד בחור צעיר. הוא היה אמור להתגייס 

חודשים ספורים לאחר מכן. מיכאל אדרי, אז בן עשרים בלבד, 

התכונן לפרדה שלו מהבית שהיה כל עולמו. משפחתו נצרה 

את הכאב עמוק בתוכה. הוא הביט על קירות הבית וביקש לא 

להאמין כי בעוד ימים ספורים יעלו גויים על נחלתו. 

הוא היה בן ישיבה צעיר. כשהבין כי כלתה הרעה ובית הוריו 

ההתנתקות'  'תכנית  שכונה  מה  במסגרת  מפונה  להיות  עומד 

אל  יריחו  שבמצפה  מהישיבה  דרכו  את  עשה  עזה,  מרצועת 

מספר.  הוא  גדול,"  היה  "הקושי  חזני.  שבנצר  הקטן  הבית 

כל  היה  הזה  המקום  שלוש.  בן  כשהייתי  קטיף  לגוש  "הגעתי 

החיים שלי. ראיתי בעיניי איך לוקחים ממני את הבית והופכים 

באמת את  להביע  יכלו  לא  בארצנו. הדמעות  לפליטים  אותנו 

זעם  בין  נעו  והתחושות  נוראי,  היה  הכאב  הלב.  שהרגיש  מה 

ליגון." 

הוא היה בחור צעיר, אבל חותם תכנית הגירוש נותר בו לעד. 

כאב  עדיין  הוא  לצה"ל.  התגייס  מכן  לאחר  ספורים  חודשים 

ליוו אותו בעוז כשניגש ללשכת הגיוס.  והמראות  את שחווה 

תישלח  אחד  שיום  שייתכן  ביחידה  אשרת  שלא  "החלטתי 

לנח"ל  להתגייס  "בחרתי  נזכר.  הוא  מהבית,"  יהודים  לגרש 

ישיבה,  בן  היותי  בגלל  לי  התאימה  הזאת  המסגרת  החרדי. 

ניצחתי 
את הכאב 
בעזרת 
הנתינה 

 לאחר שהשלים את ההליך שבסופו הציל נפש מישראל, עוררה בו רגשות עזים.  
ומחשבותיו נעו אל הימים ההם, בהיותו נער, אז עמד מול ביתו שעמד להיהרס 
והדמעות הציפו אותו. "הפעם היו אלו דמעות אחרות, דמעות של אושר. דמעות של 
תקווה. לא עוד דמעות של אובדן והרס אלא דמעות של הצלת חיים ושל אהבה" 
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וגם משום שידעתי שאין סיכוי שאני אָשלח למשימות של גירוש 

יהודים מהבית, חס ושלום." 

שאחרי  הראשונה  בשנה  ממש.  של  תלאות  עברה  משפחתו 

רק  למגורשים.  שיועדו  שונים  מלון  בתי  בין  הוריו  עברו  הגירוש 

שנה מאוחר יותר מצאה המשפחה את מקומה בקראווילה עלובה 

המשפחה  תלאות  הגיעו  שנים  שלוש  לפני  צורים.  עין  ביישוב 

לקיצן, והיא קבעה את משכנה בנצר חזני החדשה, הסמוכה ליישוב 

בצורה  הזה  הקושי  את  חווה  המשפחה  מבני  אחד  "כל  יסודות. 

שונה," הוא אומר בשקט. "לכל אחד הייתה התמודדות משלו. אבל 

לנצח.  לאובדן  אתן  שלא  ידעתי  שלי,  הבית  חורבות  על  אז,  כבר 

ידעתי שאשיב לו מנה אחת אפיים." 

דמעות של תקוה
לפני חודשים ספורים, בעוד מדינת ישראל כולה מציינת עשור 

החולים  בבית  רחבה  מיטה  על  אדרי  שכב  ההתנתקות,  לתכנית 

כליה  מגופו  הוצאה  לכן  קודם  שעות  תקווה.  שבפתח  בילינסון 

הנתרם,  של  לגופו  הוכנסה  שם  הניתוחים,  חדר  אל  והועברה 

שהמתין במשך תקופה ארוכה לישועה. 

לצד מיטתו הונח עיתון הבוקר שבו הופיעו עדויות המגורשים 

בחלוף  גם  לשקוע,  המסרבים  הזיכרונות  אל  ששבו  קטיף,  מגוש 

עשור מאותה התכנית. אדרי ניסה לקרוא את המילים, אך האותיות 

ריצדו אל מול עיניו והוא התקשה להשלים את הכתוב. ההתרגשות 

שאפפה אותו הייתה חזקה ממנו. העובדה כי לפני שעות ספורות 

בו  עוררה  מישראל,  נפש  הציל  שבסופו  ההליך  את  השלים  הוא 

הסימבולי,  מהתאריך  להתעלם  היה  יכול  לא  הוא  עזים.  רגשות 

ביתו  מול  עמד  אז  נער,  בהיותו  ההם,  הימים  אל  נעו  ומחשבותיו 

דמעות  אלו  היו  "הפעם  אותו.  הציפו  והדמעות  להיהרס  שעמד 

אחרות," הוא מספר השבוע. "דמעות של אושר. דמעות של תקווה. 

לא עוד דמעות של אובדן והרס אלא דמעות של הצלת חיים ושל 

אהבה." 

וגם  אותו  סבבו  המשפחה  בני  גם  אותו.  ביקרו  לעבודה  חבריו 

אנשי ארגון 'מתנת חיים' בראשות הרב ישעיהו הבר, שדרכו השלים 

את הליך התרומה. אלו בכו לצדו כאשר התעורר מהניתוח והתקשו 

"הרגשתי  אותו.  שמילאה  הרבה  בהתרגשות  עמו  להזדהות  שלא 

שקיימתי נפש אחת מישראל," משחזר אדרי את הרגעים העילאיים 

הזאת  הנפש  של  קיומה  שבזכות  חשתי  הכתוב,  "וכמאמר  ההם. 

קיימתי עולם מלא. אין תחליף לתחושה הזאת."

סיפורו של אדרי אינו יוצא דופן בין מאות סיפוריהם של תורמי 

הכליה שהפכו למשפחה אחת - משפחת 'מתנת חיים'. לכל אחד 

מהם יש סיפור, וכל אחד מהם הוא גיבור של ממש. אלו שוויתרו על 

שעות מזמנם החופשי וביקשו להיות חלק מהצלת החיים הכבירה 

שמוביל הארגון הזה, הפכו בשנים האחרונות לקרובים ביותר. ובכל 

זאת, סיפורו של אדרי מרגש במיוחד. סגירת המעגל הפרטית שלו 

מימי הגירוש מביתו ועד לתרומת הכליה שבאמצעותה הציל חיים, 

הפכה לשיחת היום בקרב משפחת התורמים. 

עברנו תלאות של ממש. בשנה 
הראשונה שאחרי הגירוש עברנו בין 
בתי מלון שונים שיועדו למגורשים. רק 
שנה מאוחר יותר מצאנו את מקומינו 
בקראווילה עלובה ביישוב עין צורים

סיימת לקרוא? 
העבר לחברך ותזכה במצווה 
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התמודדות נוראית
כמו רבים מתורמי הכליה הנמנים עם משפחת 'מתנת חיים', החל 

שעסקה  כתבה  קראה  "רעייתי  במקרה.  התרומה  הליך  את  אדרי 

מנסים  אנחנו  היום  "עד  מספר.  הוא  הכליות,"  תרומת  בעולם 

באחד  היה  זה  מצליחים...  לא  אבל  הייתה,  זו  כתבה  איזו  להיזכר 

היא  אופן,  בכל  חיים",  "מתנת  של  והמגוונים  הרבים  הפרסומים 

למדה שם על החשיבות שבתרומה, על ההתמודדות הנוראית של 

החולים הממתינים לתרומה ועל הצלת החיים הממשית שבפעולת 

התרומה." 

זה היה בסוף הקיץ. יום הכיפורים חלף, ובחג 

להתעניין  אדרי  של  רעייתו  החלה  הסוכות 

מסוים  "בשלב  התרומה.  בהליך  יותר  עוד 

נכנסתי גם אני לעניין," ממשיך אדרי. "הצצתי 

בפייסבוק של 'מתנת חיים', והתחלתי לקרוא. 

מהר מאוד נחשפתי להרבה חומרים הנוגעים 

לעולם הכליה. מיד אחרי כן החלטתי לעשות 

ישנה  שאם  לעצמי  אמרתי  הבדיקות.  את 

מהדבר  חלק  להיות  רוצה  אני  היתכנות, 

העצום הזה." 

הליך  החל  ההבשלה  שלב  לאחר  מיד 

יש  יכולת  איזו  הבנתי  "כאשר  הבדיקות. 

לי לתרום, הדבר הפך מבחינתי מאופציה 

לעצמי  "חשבתי  אומר.  הוא  להכרח," 

חיים!  ולהציל  כליה  לתרום  שהכרחי 

כשאתה מבין את הרציונל העומד מאחורי 

תרומת כליה, אתה מרגיש שזו החובה שלך. 

כך הרגשתי וכך אני מרגיש גם כיום." 

אחרי שעבר את הוועדות הרפואיות השונות נמצא התורם, ואדרי 

ביקש לפגוש אותו. "פגשתי אדם שהמתין בציפייה לתרומה," הוא 

מספר. "המפגש הראשון היה בבית החולים. הוא היה אחרי סדרה 

של בדיקות, ואני הגעתי כדי להשלים הליך של בדיקה. המפגש הזה 

היה בסך הכול בן חמש דקות, אבל ההתרגשות הייתה עצומה. הוא 

ורעייתו ממש יצאו מכליהם כדי להודות לי. האמת היא שהייתי נבוך 

מאוד. לא חשבתי שאני צריך לזכות לכבוד כזה, אבל הם לא הרפו. 

הם ראו בי מושיע שלהם וממש לא הפסיקו להודות לי, וזה היה - בד 

בבד - מרגש וגם לא נעים." 

סבל מתמשך
אותו  שמניע  מה  כי  אדרי  הסביר  איתם  שנפגש  הוועדה  לחברי 

או  משפחתי  מבני  אחד  אף  ה',  "ברוך  לא.  ותו  נפש  הצלת  הוא 

מהאנשים הקרובים אליי לא התמודד אף פעם עם הצורך בהחלפת 

לתרום  יהודי  כל  על  שחובה  חושב  אני  "אבל  להם.  הסביר  כליה," 

יהודי אחר. יש לנו ערבות הדדית,  למען בריאותו והמשך חייו של 

וזה הכוח שלנו, כעם, בארץ הזאת." 

בהליך  להתחיל  הנתרם  היה  אמור  הניתוח  נעשה  שבו  בשבוע 

של דיאליזה. ההסכמה של אדרי להליך מנעה למעשה את תחילת 

הטיפול הסבוך והכואב. "מנעתי ממנו את הסבל הזה," אומר אדרי 

בהתרגשות. "והייתי שמח מאוד שהגעתי בזמן כדי שהוא לא יצטרך 

להתמודד עם דיאליזה, אפילו לא פעם אחת. הוא הפך ממצב של 

אדם שהגוף שלו מתפקד באופן חלקי, לאדם שיכול לתפקד באופן 

מלא ובריא." 

"יש  אדרי.  את  לפקוד  הפחד  החל  הניתוח  לפני  ספורות  שעות 

את  עושה  שאתה  ההבנה  אחת:  היא  לפחד  התשובה  אבל  פחד, 

בהחלט  הוא  ניתוח  שעובר.  דבר  כל  כמו  עובר  הפחד  הנכון.  הדבר 
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כל התרומות מוכרות לצורך החזרי מס

ארגון מתנת חיים הינו עמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח וללא כל טובת הנאה. כל 
שירות הניתן לחולים ומשפחותיהם, וכל צורה של סיוע הניתן על ידי העמותה ניתנים חינם, 

ללא בקשת תמורה בשום צורה.
הפעילות נעשית בצניעות, ומתוך הסתפקות במועט, בחיסכון מירבי בהוצאות משרדיות.

ההוצאות להחזקת הארגון משמשות בעיקר למימון פרסום והסברה, על מנת להגביר את 
המודעות בציבור לאפשרות לתרום כליה ולהציל חיים.

ברור לנו מנסיונינו, כי ככל שיתרבו האמצעים בעזרתם נוכל להרחיב את פעילות ההסברה, 
כך יגדל בעז"ה מספר האנשים שחייהם ינצלו, ומכאן שכל תרומה כספית, בכוחה להביא 

מזור ומרפא לחולים כואבים.

אינך יכול לתרום כליה? עזור לנו להגיע לאדם שכן יכול
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של  המשמעות  מה  יודע  כשאתה  אבל  פחד,  לעורר  שיכול  דבר 

הסיפוק.  תחושת  לעומת  וכאפס  כאין  הוא  הפחד  הזה,  הניתוח 

שאלו אותי בוועדה אם אני מודע לעובדה שאני יכול לאבד את חיי 

החסד  לעומת  מתגמד  הזה  שהחשש  להם  אמרתי  הניתוח.  בגלל 

נמוך  הזה  מההליך  להיפגע  הסיכון  רפואית,  מבחינה  גם  העצום. 

מאוד והתרומה עצומה. כך שלא באמת היה לי ממה לחשוש." 

קשר של חיים
של  בגופו  הושתלה  אדרי  של  הכליה  בהצלחה.  עבר  הניתוח 

הנתרם, והוא שב לחיים. אדרי שב לעבודתו כמנהל העמותה של 

לימוד הרמב"ם היומי ולא חש בשום שוני לעומת הרגלי העבודה 

הישנים שלו. "שבוע אחרי הניתוח כבר חזרתי לעבוד," מספר אדרי. 

"בלי שום מגבלה. במסגרת העבודה שלנו, אנו מפעילים את לימוד 

הרמב"ם היומי בקרב עשרות אלפים בישראל, ואנו מצליחים לחבר 

אל הרמב"ם ומשנתו את כלל קצות הקשת הישראלית. היום שלי 

עמוס במיוחד, והעבודה שואבת ממני הרבה כוחות. ובכל זאת, גם 

היום, שבועות ספורים אחרי הניתוח, אינני חש שום קושי. הדבר 

כבדים  דברים  להרים  האיסור  הוא  עתה  לעת  שהשתנה  היחיד 

למשך חודש ימים לאחר הניתוח. אבל זה באמת לא משפיע בכלל 

על החיים שלי."

אני  הניתוח  מאז  שהשתנו.  אלו  "הן  אדרי,  אומר  "התחושות," 

פשוט מאושר. בכל מקום שאליו אני מגיע אני זוכה לחיבוק עצום 

דואר  מנכ"ל  עם  עבודה  בפגישת  ישבתי  השבוע  רק  מהסובבים. 

שם,  שנכחה  שלי  משפחה  בת  סיפרה  הפגישה  במהלך  ישראל. 

בדיחה על השתלת כליה, ואז היא אמרה לנוכחים שתרמתי כליה. 

מיד  שמתחלף  הלם  של  בסוג  עליי  מסתכלים  אנשים  איך  ראיתי 

להערכה עצומה. זה מרגש ומעודד ובהחלט מחזק." 

בן  "אני  והתחזק.  לנתרם  אדרי  בין  הקשר  הלך  שנפגשו  מאז 

ישיבה בעברי ואדם דתי, והנתרם אינו דתי," הוא מספר. "במציאות 

שבעם  היופי  זה  אבל  לעולם.  נפגשים  היינו  לא  כנראה  אחרת 

חברים  אנחנו  היום  נפלאה.  היא  להתחבר  שלנו  היכולת  ישראל. 

ויכולים  הזמן  כל  נפגשים  בשבוע,  פעמים  כמה  מדברים  בנפש, 

החיים  הצלת  אם  ישראל.  בעם  אהבה  ולהרבות  מזה  זה  ללמוד 

היא הקצפת, העובדה שהרביתי אהבה בעם ישראל היא הדובדבן 

שבקצפת." 

הגירוש  בזמן  שחווה  המשבר  את  לחבר  שלא  יכול  אינו  אדרי 

תרומת  שהליך  העובדה  מבחינתו,  שלו.  לתרומה  קטיף  מגוש 

הכליה הושלם בדיוק עשר שנים אחרי שגורש מביתו, מלמדת על 

הקשר הבלתי מנותק בין החיים שהשאיר מאחור לחיים שהמשיך 

לקיים, בזכות התרומה האישית שלו. "בכנות: אני חושב שכאשר 

התחלתי את ההליך, לא חשבתי שיש קשר בינו לבין הגירוש שלי 

מגוש קטיף," הוא אומר בגילוי לב. "אבל ברור לי שבאותה התקופה 

הבנה  של  אלמנטים  בי  נכנסו  לאחר.  נתינה  של  קומה  בי  נבנתה 

וחסד, של ערבות הדדית ושל תרומה. הם באו לידי ביטוי עכשיו, 

את  שניצחתי  חשתי  הכליה.  תרומת  בדמות  אחרי,  עשור  בדיוק 

הכאב ההוא. אמנם שום דבר אינו יכול להשלים את החסר, אבל 

בכל מקום שאליו אני מגיע אני זוכה 
לחיבוק עצום מהסובבים. רק השבוע 
ישבתי בפגישת עבודה עם מנכ"ל 
דואר ישראל. במהלך הפגישה סיפרה 
בת משפחה שלי שנכחה שם, בדיחה 
על השתלת כליה ואז היא אמרה 
לנוכחים שתרמתי כליה. ראיתי איך 
אנשים מסתכלים עליי בסוג של הלם 
שמתחלף מיד להערכה עצומה" 
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העובדה שאנחנו ממשיכים בחיים וגם עושים הכול כדי להמשיך בחיים 

של יהודים אחרים, היא זו שמנחמת ומשלימה אותי." 

כמו תורמים רבים, אדרי הפך בשבועות האחרונים לדמות מבוקשת 

בכל מקום שאליו הוא מגיע. שכניו מבקשים לשמוע ממנו על התרומה, 

הוא  שבה  השרון  ברמת  השכונתי  הכנסת  בבית  אתו  המתפללים 

מתגורר טופחים לו על השכם בחום, וכאמור, גם בפגישות עבודה הוא 

התרומה  על  ציבורית  ובהתעניינות  אוהדות  בתגובות  אחת  לא  נתקל 

ועל התחושות הנלוות אליה. "כשאנשים שומעים שתרמתי כליה, הם 

מבקשים מיד לשמוע על ההליך," הוא אומר. "ישנה סטיגמה מוטעית 

לחלוטין שתורמי הכליות הם אנשים יחידי סגולה. זה ממש לא נכון. אני 

ורבים כמותי אנשים רגילים, שיש להם חיים רגילים. החלטתנו לתרום 

כליה לא נבעה מיכולות מיוחדות שסייעו לנו בהחלטה. 

יתרה,"  לב  תשומת  הוא  שנצרך  ומה  הזאת,  היכולת  יש  אדם  לכל 

ישראל.  עם  של  מהמהות  חלק  היא  ההדדית  "הערבות  אדרי,  ממשיך 

מאוד  חשוב  חינוכי  מוטיב  גם  יש  העצומה,  הסיפוק  תחושת  מלבד 

בתרומה. כשילד קטן שומע על צעד כזה, הדבר משליך באופן ישיר על 

בניית האישיות שלו כאדם שתורם לסביבה, לחברה ולעם שלו. בעיניי 

זהו צעד הכרחי שכל יהודי צריך לשקול ברצינות." 

אדרי מספר שמאז הניתוח גם בני משפחתו מרגישים בחיוך הרחב 

שפרוש על פניו דרך קבע ובתחושת הסיפוק העילאית שמלווה אותו. 

"המטרה שלי היא שאנשים רבים ככל האפשר ישמעו על הדבר ויבינו 

את המשמעות שלו," הוא אומר, "הצלת חיים אינה דבר של מה בכך, 

ולא בכל יום נקרית לפנינו הזדמנות להציל חיים ממש. במקרה הזה לא 

נדרש מאתנו הרבה. רק מעט רצון טוב. אני חושב שכל אדם שמרגיש 

אחריות ורוצה לזכות במצווה אדירה, חייב לבדוק את ההיתכנות שלו 

לתרום. 

'מתנת חיים' נתנה לי מתנה עצומה," מסכם אדרי. "היא נתנה לי את 

היכולת לתרום, לקיים מצווה עצומה ולהציל חיים. אני חש שאני חייב 

להם וכמובן לנתרם עצמו, שבזכותו זכיתי לחסד הכביר הזה. התחושות 

אדם.  לכל  אותן  מאחל  ואני  נפלאות,  הן  התרומה  מאז  אותי  שמלוות 

אני מאמין שבסופו של יום, הנתינה והערבות ההדדית הן שיביאו את 

הגאולה. ומי מאתנו אינו רוצה את הגאולה?" 

יש גם מוטיב חינוכי חשוב מאוד 
בתרומה. כשילד קטן שומע על צעד 
כזה, הדבר משליך באופן ישיר על בניית 
האישיות שלו כאדם שתורם לסביבה, 
לחברה ולעם שלו. בעיניי זהו צעד הכרחי 
שכל יהודי צריך לשקול ברצינות
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