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

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

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

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 

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

הנכנס לבית המקדש וקרבן בידו..."

[[[

החולים  בית  במסדרונות  רב  זמן  נראה  לא  כך  כל  מפעים  מחזה 

מכל  מציצים  חולים  מסביב.  ניצבים  אדם  בני  עשרות  בילינסון. 

נרגש,  נשנקים מבכי  ותיקים  רופאים  ומביטים בתדהמה.  החדרים 

אחיות וסגל רפואי מקנחים דמעה לנוכח קבוצת בני אדם שכינורות 

רפאל,  של  מיטתו  סביב  נשמה  שירי  מנגנים  בידיהם,  וגיטרות 

העושה את דרכו לחדר הניתוח לתרום כליה ליהודי שאיננו מכיר. 

"אני מאושר על הזכות שזימן לי הבורא לקיים נפש מישראל," אומר 

בניגון  הניתוח  לחדר  כניסתו  את  ללוות  מחבריו  שביקש  רפאל, 

ושמחה. עין לא נותרה יבשה.

[[[

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

במצוותיו. 

ריבונו של עולם,

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

מידבקים במידותיך ומתאמצים בכל לב לקיים "והלכת בדרכיו" - 

מה הוא רחום אף אתה תהא רחום. 

חסדים,  וגומלי  רחמנים   - אברהם  אבינו  של  בטבעיו  בראתנו 

מעל  להתעלות  מסוגלים  להיות  ולשון,  עם  מכל  ורוממתנו 

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

ולהיות נכונים להקריב רבות למענו.

בנוהג שבעולם, מי שנחשף למחזה המפעים 

פעמים  בו  ייתקל  כאשר  רוחו,  את 

קמעא  תפוג  ושוב,  שוב  רבות 

רוח  ותצטנן  התרגשותו 

דבר  יש  אולם  התפעמותו. 

מרגש  והוא  אליו,  מתרגל  שאינני 

אותי עמוקות כל פעם מחדש - בפעם 

אני  הראשונה:  בפעם  כמו  המאתיים 

נדהם לפגוש בני אדם הניגשים לתרום איבר מגופם לאדם זר להם 

ועושים  עולמו,  בהשקפת  מהם  רחוק  מזומנות  ולעתים  לחלוטין 

זאת בשמחה רבה ובנחישות, איתנים מול כל העיכובים והקשיים. 

זר לא יבין! עולם שלם של הטבה אינסופית, של אהבת חסד, של 

רדיפת חסד, של אהבת ישראל, של רוממות, נגלה שוב ושוב לנגד 

עיני העוסקים בעניין - מתנדבי 'מתנת חיים'. מי כעמך ישראל!!

תורמי הכליה היקרים רוצים מאוד שמצוותם תיעשה בצנעה, הרחק 

וללא  פניות  ללא  טהורה,  המצווה  את  רוצים  הם  הזרקורים.  מעין 

שליט"א,  הדור  גדולי  דרכינו,  מורי  רבותינו  במצוות  אבל  פרסום. 

התחננו בפניהם לתת פומבי לתרומתם ולהיחשף ברבים כדי להציל 

חיי רבים נוספים המייחלים להשתלה, כי מהם ילמדו וכן יעשו.

אותנטיים,  כולם   - בסדרה  השני  זה,  בקובץ  המובאים  הסיפורים 

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

מתוך עשרות רבות של סיפורי מופת אנושיים המרחיבים את הלב 

בידיעה כי אנו מוקפים באנשים טובים כל כך.

לעלייה  יתברך  השם  בעזרת  הביא  הקודם  הסיפורים  מקבץ 

באמצעות  חיים  להציל  לאפשרות  הציבור  במודעות  משמעותית 

אותה  בעקבות  כליה  לתרום  פנו  אדם  בני  עשרות  כליה.  תרומת 

חשיפה.

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

מוצלחות בעזרת השם, ובסך הכול מתחילת פעילות 'מתנת חיים' 

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

לקיים  שאפשר  ביותר  הגדולים  החסדים  אחד  את  בגופם  קיימו 

בדורנו.

מדי יום ביומו מגיעות פניות רבות מספור בבקשת עזרה מחולים 

לא  הכליות.  מחלת  משא  תחת  הקורסות  וממשפחות  מתייסרים 

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

זו  חוברת  בהעברת  או  ההסברה  מערכת  למימון  בסיוע   - אחרות 

לאנשים נוספים. וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.

מכאובם,  לכל  נא  ורפא  עמך,  על  רחמיך  יהמו  עולם,  של  ריבונו 

שפע  ממרום  עלינו  תערה  חסדים  גמילות  ובזכות 

אורך ורחמיך.

הושע נא חבוקה ודבוקה בך, הושע נא.

שנה טובה ומתוקה!

אברהם ישעיהו הבר
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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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אבא
וכן

ת
32

16

36

תרומה שהיא זכות
חיה שטרנפלד הגישה מועמדות לתרומת כליה, אך חודשיים אחר כך התברר לה שבתה 

חלתה במחלה, והיא החליטה להקדיש את התרומה לרפואתה < כיום חיה מלאת 

סיפוק, הילדה בריאה לגמרי, והנתרם, אברך ממודיעין עילית קיבל את חייו במתנה

זכרינו לחיים
ביום חמישי קודם לניתוח נקרא הרב ויס אל הקודש, לחדרו של רבי חיים. והגר"ח, 

שזמנו יקר, מרעיף עליו שפע של ברכות. המעמד מצמרר. הגר"ח נרגש ומברך ומברך, 

מעתיר עליו שפע של תפילות ואיחולים לבביים < הסיפור המופלא מכלי ראשון

מתנת בר מצוה22
לפני 37 שנים עמד נער בר מצווה ובהה במבט מצועף בכיסאו הריק של אביו המנוח 

שלא זכה לחגוג אתו את כניסתו לעול המצוות, והיום מגיעות התשובות ומתברר כי 

קיימת התאמה מושלמת בין רקמותיו של ר' יעקב רובין לבין רקמותיו של ר' בן ציון 

לוי. כאילו מאז ומעולם נועדו הם זה לזה < סיפור מופלא של תרומה בעקבות טרגדיה

להציל את אבא05
סיפורם המרגש של האב והבן הצעיר, שתרם את כלייתו כדי להציל את חיי אביו, 

יכול ללמד את כולנו מסירות נפש מהי. הוא גם יכול לשמש כדוגמא ליחסים 

המיוחדים הקיימים בין אב לבן, יחסים שהובילו להצלת חיים

קצוות נפגשות בבית לחם10
בתחילת השנה שעברה החליט ר' דניאל משה לוי ממודיעין עילית, שהגיע הזמן 

שהכליה השנייה שלו תציל את חייו של יהודי אחר, אבל השיא הגיע דווקא 

בקבר רחל, שם נפרץ סכר הדמעות של התורם והנתרם 

מתנת כליות
שבוע לפני הניתוח הודיעו לאחינועם ברקו שאי-ספיקת כליות של הנתרם הובילה 

לאי-ספיקת לב, והמשמעות: גזרת מוות < סיפור על אמונה ועקשנות שהובילו 

להשתלה כנגד כל הסיכויים.

מבצע חילופי כליות26
כשקרוב משפחתו של הרב עמנואל קצבורג אובחן כמי שכליותיו חדלו מלתפקד, 

הוא גמר אומר לתרום עבורו כליה < אבל אז התברר שאין התאמה בינו לבין קרובו, 

והוא החליט: אם כבר החלטתי לתרום - לא אשנה את החלטתי < הסיפור המלא 
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סיפורם המרגש של האב והבן הצעיר, שתרם 
את כלייתו כדי להציל את חיי אביו, יכול ללמד 
את כולנו מסירות נפש מהי. הוא גם יכול לשמש 
כדוגמא ליחסים המיוחדים הקיימים בין אב לבן, 
יחסים שהובילו להצלת החיים של האב ונתנו 
טעם של ממש לחייו של הבן בעל הנפש האצילית

להציל 
את
אבא

נתן אדלר
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אבא קיבל את 
החיים בחזרה, 
ואני קיבלתי 
חיים חדשים, 
חיים מלאים 
בסיפוק ובתחושה 
אמיתית של 
תרומה, אני חושב 
שכל אדם חייב 
לעבור את החוויה 
הזו. בשביל 
להציל חיים

ר ראשון של חנוכה היה ללילה נ

משפחת  בבית  אמיתי  אור  של 

הכסף  חנוכיית  סביב  גובנר. 

המשפחה,  בני  עמדו  הזוהרת 

הנלחמים  מהנרות  נרגשים 

שנישבה  הרוח  מול  אל  לשרוד 

עמד  המשפחה,  אבי  מאיר,  יצחק  ר'  מהחלון. 

עדינה  ולחלוחית  הנירות  מול  אל  בקושי  אך 

ניכרה בשתי עיניו. 

האחרונים  הדיאליזה  מטיפולי  הכאבים 

שוב לא הציקו לו כבעבר. מחשבותיו הרחיקו 

הניתוח  שאחרי  אלו  העתידיים,  החיים  אל 

שאם יצליח, ישתנו חייו ללא הכר. הסבל הרב 

בלתי  היה  האחרונות  השנים  בחמש  שחווה 

נתפס. מאיש בריא, מלא בשמחת חיים, הפך ר' 

יצחק מאיר לשבר כלי של ממש. הוא התקשה 

לתפקד, חייו הפכו ללא חיים וטיפולי הדיאליזה 

הממושכים גרמו לו לחולשה נוראית.

בני  רבבות  התייצבו  בו  הזה,  בלילה  אבל 

ישראל בחלונות ובפתחי ביתם, הכל היה שונה. 

הומרו  הכאבים  בתקווה.  התחלפה  החולשה 

בשמחה שמילאה את גופו. "בזמן שעם ישראל 

נזכר  הוא  בצום",  הייתי  אני  סופגניות,  אכל 

לבית  "כשהגעתי  פניו.  על  כשחיוך  השבוע, 

החולים לקראת הניתוח, התחלתי מיד בהליך 

לא  הצום  אבל  לצום.  צריך  הייתי  שבראשיתו, 

שהקב"ה  ידעתי  הניתוח.  לא  גם  אותי.  הטריד 

איתנו, ושבקרוב מאד אני יהיה בן אדם חדש".

סביב החנוכייה, לא הרחק מר' יצחק מאיר, 

ניצב בחרש בנו הצעיר, שמוליק. הוא זה עתה 

חלף על פני שנתו העשרים ושלוש, וחרף גילו 

מול  אל  בעוז  לעמוד  התעקש  הוא  הצעיר, 

ממנו  למנוע  שביקשה  הבירוקרטית  המערכת 

כן  גם  נדד  מבטו  אביו.  של  חייו  את  להציל 

למרחקים. בעיני רוחו ראה את דמותו השפופה 

והחלשה של אביו נעלמת ובמקומה ישוב האב 
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אני צריך להודות 
לבורא עולם 
שנתן לי בן כזה. 
הוא התעקש 
שלא לתת לי 
להודות לו. בכל 
פעם שביקשתי 
לומר משהו, הוא 
מיד העביר נושא 
והתעקש שלא 
לשמוע אותי 
אומר תודה

מאי  וחזק  בריא   – מילדותו  זוכר  הוא  אותו 

הטרידו  לא  השונות  הרופאים  טענות  פעם. 

אותו כלל. הוא לא חשב על גילו הצעיר, גם לא 

על ההתמודדות שלו עם הניתוח. הוא הביע 

רק משאלה אחת: לתת את כלייתו לאביו.

כשכבו הנירות, יצאו השניים לבית החולים. 

"השתדלתי בכל כוחי לתת לאבא את ההרגשה 

הכי טובה בעולם", הוא מספר. "ידעתי שאבא 

היה  זה  בשבילי.  הדבר  אותו  את  עושה  היה 

את  לו  שאתרום  זה  יהיה  שאני  טבעי  כל-כך 

הכליה. אני לא זוכר רגע, בכל ההליך הארוך, 

שבו הייתה לי שאלה. היש דבר טבעי מכך שבן 

יציל את חייו של אביו?". 

המילים הללו, שיוצאות בטבעיות מפיו של 

המיוחדת.  נפשו  על  להעיד  יכולות  שמוליק, 

ולרגע  דופן,  יוצא  צעד  שעשה  חש  לא  הוא 

הצעד  על  תודה  לו  שיקירו  ביקש  לא  אחד 

לשגרה  באחת  ששבו  אביו,  של  חייו  שנקט. 

חשובים  היו  הניתוח,  לאחר  מיד  נורמטיבית 

לו מכל. הוא לא היסס כשחתם על המסמכים 

חיים',  'מתנת  עמותת  אנשי  לו  הגישו  אותם 

התעקש  הוא  התרומה.  בהליך  לו  שסייעו 

הרפואיות  הוועדות  מול  אל  איתן  לעמוד 

שניסו להניע אותו מהצעד שבו בחר. אבל את 

גובנר הצעיר, שום דבר לא יכול היה לעצור. 

הצעיר,  והבן  האב  של  המרגש  סיפורם 

אביו,  חיי  את  להציל  כדי  כלייתו  את  שתרם 

יכול ללמד את כולנו מסירות נפש מהי. הוא 

המיוחדים  ליחסים  כדוגמא  לשמש  יכול  גם 

הקיימים בין אב לבן, יחסים שהובילו להצלת 

החיים של האב ונתנו טעם של ממש לחייו של 

הבן בעל הנפש האצילית.  

שמוליק גובנר ידע על מחלתו של אביו מיד 

כאשר זו החלה תוקפת את גופו של ר' יצחק 

מאיר. "אני לא ידעתי במדויק מה מצבו", הוא 

עבר  "אבא  אביו.  לצד  יושב  כשהוא  מספר, 

מתנת חיים
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שנתיים מאד קשות של דיאליזה, אבל הוא התעקש להתמודד עם המחלה 

בעצמו. אני ראיתי איך המצב שלו מדרדר מיום ליום. טיפולי הדיאליזה 

היו נוראיים. הם סוחטים את לשד העצמות של האדם, עד שאין לו טיפה 

אחת של כוח בגופו".

המוכרים  הכוללים  באחד  יושב  כתיקונן  שבימים  מאיר,  יצחק  ר' 

והנחשבים בארץ, התקשה להמשיך באורח חייו בשל אי ספיקת הכליות 

התמודדתי",  שאיתם  נוספות  לבעיות  התווספה  "הדיאליזה  סבל.  ממנה 

הוא מספר. "אבל זו הייתה מכת מוות של ממש. אחרי הטיפולים הרגשתי 

שאני בקושי חי".

המפגש הופניתי על ידי אחד מגדולי האדמורי"ם שליט"א 
חיים',  'מתנת  עמותת  בראש  העומד  הבר,  ישעיהו  הרב  עם  להיפגש 

איתו  ושוחחתי  "נפגשנו,  והבן.  האב  של  חייהם  את  ששינה  מיפגש 

שמישהו  אפשרות  על  אותי  שאל  "הוא  האב.  נזכר  שלי",  המחלה  על 

מהמשפחה יסכים לתרומת כליה. אמרתי לו שאני לא יודע איך לפנות 

עם נושא כזה לבני המשפחה שלי. הוא הציע מיד לבוא בעצמו לבית 

הנוראי  הסבל  את  להם  יסביר  והוא  הילדים,  את  שנכנס  ביקש  שלנו, 

שאיתו צריך להתמודד חולה דיאליזה".

הקשה  מצבו  את  שמוליק  לראשונה  הבין  שבו  הזה,  המיוחד  המפגש 

של אביו, הותיר בו חותם עמוק. "באחד מהימים אימא הודיעה לנו שכל 

ישב  ובסלון  "הגענו,  מספר.  הוא  ההורים",  של  בבית  מתכנסים  הילדים 

הבר,  ישעיהו  כהרב  עצמו  את  הציג  הוא  בעיניים.  טהור  מבט  עם  יהודי 

מארגון 'מתנת חיים'. ואז הוא החל להסביר לנו בשפה הציורית השמורה 

רק לו את הקושי הנוראי של חולה עם טיפולי הדיאליזה. למרות שראינו 

את אבא ואת ההתמודדות הנוראית שלו, עד לאותו הרגע לא הפנמנו עד 

לכל המשפחה את  הבר פשוט פתח  הרב  הזה.  הנוראי  הסוף את הסבל 

העיניים". 

את  לראשונה  הבר  הרב  העלה  גובנר,  משפחת  בסלון  ההיא,  בשיחה 

האפשרות שאחד מבני המשפחה יתרום את כלייתו כדי להציל את חייו 

של האב. "הרב הבר הסביר לכל הנוכחים איך מתבצע הליך התרומה", 

מספר ר' יצחק מאיר. "את הסיכונים ואת הסיכויים להציל חיים. זה נאמר 

בצורה מאד ברורה, ומיד לאחר מכן, כל אחד מהילדים רצה להיות התורם 

בעצמו".

'בילינסון' בפתח תקווה  הרופאים במחלקת ההשתלות בבית החולים 

בדרישה  השני,  אחרי  אחד  המשפחה,  בני  אליהם  הגיעו  כאשר  נדהמו 

הגדולים  "האחים  הכליה.  לתרומת  מתאים  להימצא  ובתקווה  להיבדק 

כל אחד מסיבותיו  נפסלו,  רובם  "אבל  הלכו ראשונים", מספר שמוליק. 

הוא. אני לא הייתי מעורב כמעט בהליכים האלו. הבנתי שהאחים הגדולים 

שישפר  פתרון  סף  על  נמצאים  שאנחנו  בטוח  והייתי  בזה,  מטפלים 

משמעותית את החיים של אבא".

שיחת טלפון בהולה שקיבל שמוליק, גרמה לו להיכנס לתמונה, במלוא 

העוצמה. "אחי התקשר אלי, והסביר לי בקול כאוב שכל בני המשפחה 

הסביר  הוא  מתאימים.  לא  נמצאו  "כולם  מספר.  הוא  נפסלה",  הקרובה 

לי שאבא יצטרך לחכות שנים בתור, כדי לזכות בתרומה ממישהו שהוא 

לא מכיר. הסיכוי שאבא ימשיך לשרוד בלי הכליה שלו שלא תפקדה היה 

להציל את החיים  כדי  חייב לעשות צעד משמעותי  אפסי. הבנתי שאני 

שלו".

ההתעקשות שמוליק לא חשב פעמיים. עוד באותו 
דרכו  את  לעשות  מיהר  הקשה,  הטלפון  שיחת  את  קיבל  שבה  היום 

להתחיל  וביקש  הכליה  השתלות  למחלקת  נכנס  שם  החולים,  לבית 

בבדיקות הרפואיות כדי לבדוק היתכנות להתאמה לתרומת כליה. "הרב 

הבר ליווה אותי מיד עם תחילת ההליך", הוא מספר. "התקשרתי אליו 

הבדיקות  את  ולעשות  ללכת  לי  אמר  הוא  לנהוג.  כיצד  אותו  ושאלתי 

הראשונות. כשהגעתי לבית החולים בפעם הראשונה, הרופאים אמרו 

לי ללכת. הם הסבירו לי שכל בני המשפחה נפסלו, ואין שום סיבה שאני 

לא ייפסל. כמו כן, הם התחילו להסביר לי שאני צעיר מדי בשביל ההליך 

הזה".

אבל את שמוליק, כך נראה, שום דבר לא יכול היה לעצור. "הם ניסו 

'כל  אתם',  מיוחדת  משפחה  'איזה  לי  אמרו  יפות.  במילים  איתי  לדבר 

מסוים  בשלב  מהרעיון.  לרדת  לי  לגרום  ניסו  בפועל  אבל  לכם',  הכבוד 

לבד,  אותה  יוציא  אני  הכליה,  את  לי  יוציאו  לא  הם  שאם  להם  אמרתי 

ויעביר אותה אליהם, כדי שישתלו אותה בגופו של אבא. אני חושב שברגע 

הזה הם הבינו שאני רציני מספיק כדי לעבור את ההליך הזה".

"בתחילה,  בדיעבד.  רק  הצעיר,  בנו  של  ההתעקשות  על  שמע  האב 

"הרופאים  מספר.  הוא  נפסלו",  שנבדקו,  שלי  הילדים  שמרבית  הבנתי 

נדהמו מהרצון של כל הילדים לסייע. אבל זה לא הסתייע, עד ששמוליק 

נכנס לתמונה. הוא בחור עם עוצמה בלתי רגילה. הייתה לו נחישות של 

ממש". 

כאשר הבין שבנו נמצא במאבק עיקש מול בית החולים כדי לתרום לו 

את כלייתו, מצא עצמו האב בהתמודדות פנימית עם עצמו בנוגע לתגובה 

שלו אל מול המתרחש. "מחד, וודאי שהיה לי צורך אמיתי בתרומה, ומנגד, 

לכן העדפתי  זה לא משהו שיכולתי להרשות לעצמי לבקש מהבן שלי. 

זו  כי  בזה  להתערב  שלא  העדפתי  תעשה'.  ואל  'שב  של  בצעד  לנקוט 

מציאות מאד עדינה. אני חושב שאף אחד לא יכול לדרוש דבר כזה מאף 

אדם אחר, גם אם מדובר בבן המשפחה הקרוב ביותר שלך. אני אמרתי 

לעצמי כל הזמן שיש מישהו שמנהיג את העולם, ומה שצריך לקרות זה 

מה שיקרה".

כשנודע לאב ששמוליק התקבל לבדיקות הרפואיות, נעתקה נשמתו. 

"כמובן ששמחתי, אבל גם היה בי חשש. הוא מצידו, לא חשש בכלל. הוא 

אמר להם שלא יפריעו לו, ושיעשו את מלאכתם. אלו היו רגעים מרגשים 

מאד. שמוליק כמעט ולא דיבר איתי על הנושא, אבל בכל פעם שראיתי 

אותו, לא יכולתי שלא להעריץ אותו על מה שהוא עשה בשבילי".

ציפה  לה  התשובה  את  שמוליק  קיבל  תשע"ג  החנוכה  חג  לפני  קצת 

מספר.  הוא  מניעה",  שום  הייתה  ולא  הבדיקות  כל  את  "עברתי  כל-כך. 

"הרופאים הסכימו בפה אחד שאני נמצאתי מתאים, והתחלתי להתכונן 

ההליך  כל  את  השלמנו  ספורים  חודשים  תוך  עצמו.  הניתוח  לקראת 

ובינתיים ליוויתי את אבא לחלק מהבדיקות שלו. ראיתי איך הוא סובל, 

וממש נגמר לנו מול העיניים. חכיתי בכל יום ליום הניתוח עצמו".
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החנוכה  בחג  להגיע.  איחר  לא  המיוחל  היום  התרומה 
בית החולים.  יחדיו אל  ואביו עשו את דרכם  ושמוליק  נקבע המועד, 

"יום הניתוח היה מרגש במיוחד", מספר האב. "חוברתי בפעם האחרונה 

למכונת הדיאליזה, ושמחתי כל-כך להיפרד ממנה. ההתרגשות הייתה 

יותר בגלל שמדובר בבן שלי שתורם לי את הכליה שלו.  עצומה עוד 

אולי למישהו זה נשמע טבעי, אבל האמת היא שזה לא טבעי בכלל. 

אדם שמוותר על חלק ממשי מגופו בשביל האחר, גם אם הוא אביו, 

זה צעד אצילי וגבוה. האמת היא שלא מצאתי את המילים להודות לו".

"אני לא חושב שהוא היה צריך להודות לי", אומר שמוליק בחיוך. "לא 

חשתי שום צורך בתודה. רציתי את אבא שלי בחיים, ועשיתי את מה שכל 

בן היה עושה למען אביו. כאשר אתה רואה את אבא שלך במצב קשה, זה 

אך טבעי שתעשה הכל כדי להציל אותו. כפי שאמרתי, אני בטוח שאבא 

היה עושה את אותו הדבר עבורי, ובטחוני שכל אחד מהאחים שלי היה 

מתחלף איתי בשמחה".

מרובה.  בהצלחה  עבר  עצמו  הניתוח  ההצלחה 
הבר  הרב  את  הנרגשים  והבן  האב  גילו  מהניתוח,  כשהתעוררו 

לצידם. הוא, שליווה אותם לאורך כל ההליך, התקשה שלא להתרגש 

ההתאוששות  חדר  את  שמילאו  וההתרגשות  השמחה  מהתפרצויות 

במחלקת ההשתלות בבית החולים. "לפני הכל, ראיתי איך חזר לו האור 

אושר.  מרוב  לצחוק  התחלנו  פשוט  זה  "אחרי  שמוליק.  נזכר  לפנים", 

אח שלי, שישב בין המיטה שלי לזו של אבא צחק ואמר שיושבים כאן 

שלושה אנשים: אחד עם כליה אחת, השני עם שתי כליות והשלישי 

אותי  שאל  לשלומי.  הזמן  כל  לדאוג  התעקש  אבא  כליות.  שלוש  עם 

נפלא,  מרגיש  שאני  אותו  ששכנעתי  וכמה  בסדר,  אני  אם  ושוב  שוב 

של  בשלב  היה  בעצמו  שהוא  למרות  עין,  לעצום  לא  התעקש  הוא 

התאוששות ושל קליטת הכליה בגופו".

לא  "לרגע  כולו.  בהליך  כלל  מקום  היה  לא  שמוליק,  מספר  לפחד, 

ונבהלים. מי שקצת מתעמק  'ניתוח',  חששתי, ולהיפך. אנשים שומעים 

אנשים  לפחד.  ממה  שאין  במהרה  יגלה  כליות  תרומת  של  העולם  בכל 

עברו את הניתוח הזה לפני ויעברו עוד אחרי, ולא שמעתי על אחד שמת 

מזה חלילה. להיפך, אני דווקא חושב שזו הייתה חוויה מיוחדת ומדהימה. 

הסיפוק  לתחושת  ומעבר  הגוף,  על  דברים  מאד  הרבה  מקרוב  למדתי 

האין-סופית, זו הייתה חוויה מאד מהנה ונחמדה".

אותו מהצינורות שהיו  שינתקו  ביקש שמוליק  הניתוח,  כבר למחרת 

ורציתי  תורמים,  של  אסיפה  הייתה  החולים  "בבית  לגופו.  מחוברים 

שהוכחתי  עד  הצינורות,  את  לי  להוציא  סירבו  הרופאים  בא.  להשתתף 

אמרתי  לאסיפה,  כשהגעתי  ללכת.  רק  ולא  לרוץ  מסוגל  שאני  להם 

אמרתי  בתדהמה,  בי  הביטו  כשהם  מאד.  עליהם  כועס  שאני  לתורמים 

להם 'אמרתם שזה יהיה כואב. עד לרגע זה לא חשתי שום כאב. אז אני 

לי את האמת. האמת היא שזה פשוט היה  כועס עליכם שלא סיפרתם 

מרגש".

חיים במתנה מאז ששבו לבית, השתנו חייהם של 
ואילו הבן  זכה לקבל את חייו בחזרה,  והבן באופן מוחלט. האב  האב 

חש סיפוק שכמותו לא חש מעולם. ר' יצחק מאיר מספר שהוא עודנו 

מתמודד עם בעיות רפואיות כאלו ואחרות, אך אין לשער את השוני 

"עוד לפני  שהוא חש ביומיום בשל התרומה שהייתה קריטית לחייו. 

תרומת הכליה, אושפזתי כמה פעמים בגלל דופק מהיר, והייתי קרוב 

לאירוע לב", הוא אומר. 

חדש.  אדם  אני  חיי.  את  לחלוטין  שינתה  החדשה  שהכליה  ספק  אין 

לעומת  ערוך  לעין  קלה  היא  הבעיות  שאר  עם  כיום  ההתמודדות 

ההתמודדות עם דיאליזה ואי ספיקת הכליות. הבן שלי נתן לי את חיי 

בחזרה".

שמוליק  שלו,  העצומה  התודה  הוקרת  תחושת  על  מדבר  כשאביו 

מצטנע בכיסאו. הוא מעדיף לדלג על קטעי התודה וההערכה. מבחינתו, 

לנו, אין שום דבר מיוחד בצעד שבחר לעשות. "מה שהוא  הוא מסביר 

קיבל זה כלום לעומת מה שאני קיבלתי", הוא אומר. "אני קיבלתי הרבה 

יותר ממנו. ההרגשה והתחושות שבהן זכיתי הן מעל לכל. הרגשה טובה 

זו הגדרה מעליבה למה שאני מרגיש. מי שלא תרם לא יכול להבין את 

התחושה העוצמתית שממלאת את כולך. זה לא שאתה נותן מאה שקלים 

כדי  אותו  ומעביר  שלך,  מהגוף  חלק  ממך,  משהו  לוקח  אתה  לצדקה. 

להציל חיים של מישהו אחר. היש משהו גדול מזה? שום תחושה לא דומה 

לתחושות שאני מרגיש מאז התרומה".

ולמרות ההתעקשות של שמוליק להצטנע, האב לא מוותר. "הוא כל 

הזמן אמר לי שהייתה לו הזכות לתת לי את הכליה שלו", הוא אומר. "אבל 

האמת היא שאני צריך להודות לבורא עולם שנתן לי בן כזה. הוא התעקש 

שלא לתת לי להודות לו.

בכל פעם שביקשתי לומר משהו, הוא מיד העביר נושא והתעקש שלא 

שהוא  להרגיש  לי  לגרום  שלא  התעקש  הוא  תודה.  אומר  אותי  לשמוע 

עשה לי טובה. הוא עשה את זה בלי שום פסיכולוג ובלי שום ייעוץ. הוא 

הבין לנפשו של אביו טוב יותר מכל אדם אחר. ועל כך לא נותר לי אלא 

להודות לו". 

"אבא קיבל את החיים בחזרה, ואני קיבלתי חיים חדשים, חיים מלאים 

כמובן  "אני  שמוליק.  מסכם  תרומה",  של  אמיתית  ובתחושה  בסיפוק 

שעשו  החסד  כל  על  חיים',  'מתנת  לארגון  להודות  המקום  שזה  חושב 

בכסף  להתחשב  מבלי  ובמסירות,  במקצועיות  אותנו  ליווי  הם  עבורנו. 

או בשעות. כל דבר שלו נזקקנו, קיבלנו מהם. אני חושב שכל אדם חייב 

כדי  גם  אלא  רק,  לא  אבל  חיים,  להציל  בשביל  הזו.  החוויה  את  לעבור 

ליצור בחיים שלך תוכן של ממש, תחושות שלא חשבת שקיימות וכמובן 

זכות עצומה". 

לפני הכל, ראיתי איך חזר לו האור 
לפנים", נזכר שמוליק. "אחרי זה 
פשוט התחלנו לצחוק מרוב אושר. 
אח שלי, שישב בין המיטה שלי 
לזו של אבא צחק ואמר שיושבים 
כאן שלושה אנשים: אחד עם 
כליה אחת, השני עם שתי כליות 
והשלישי עם שלוש כליות
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אלכסנדר זלמנוביץ' מהרצליה פוגש את ר' דניאל משה לוי ממודיעין עילית - האיש שהציל את חייו
מפגש 
מרגש

מאמע 
רחל

בתחילת השנה שעברה החליט ר' דניאל משה לוי ממודיעין עילית, שהגיע 
הזמן שהכליה השנייה שלו תציל את חייו של יהודי אחר < באותו הזמן שכב 
אלכסנדר זלמנוביץ' מהרצליה כשהוא מחובר למכונת דיאליזה,  בוכה, קורא 
סטטיסטיקות עגומות, כמעט מיואש < עד שהגיע הרב ישעיהו הבר וחיבר בין 
השניים, ומאז התפצלו הכליות של ר' דניאל משה לוי: אחת ממשיכה לפעום 
דווקא  הגיע  השיא  אבל   > אלכסנדר  של  נפשו  את  ְמַחָיה  והשנייה   - בגופו 

בקבר רחל, שם נפרץ סכר הדמעות של התורם והנתרם 

לבכות אצל

 פרק ראשון: 
מחזה בדרך אפרת 

ָירח מלא התנוצץ מעל שֵמי דרך אפרת שעה שאגודה רוגשת של אנשים משלל מגזרים 

חצתה את מפתנו של מבצר הדמעות  בואכה בית לחם. כאן, ליד מצבת קבורתה של 

האם היהודייה הנצחית, עומד להתרחש מאורע נדיר ויוצא דופן, אולי חד-פעמי. הכול 

ידעו: קשה לשער מראש את גאּות הרגשות שעתידים לנסוק כאן. זהו מסוג האירועים 

ששום דבר אינו ממש מתוכנן בהם. לספונטניות שמור שלטון יחיד באירועים כאלה, וזו 

עושה במשתתפיהם מעשה בעלת בית. 

באותו ערב שבו  בו  בזה שנחָזה  לא  רחל, אך  במחזות הרבה למודה מצבת קבורת 

ימים, כאשר דבוקת אנשים שקשה למצוא הרבה קווי  מתרחש סיפורנו, לפני כחודש 

דמיון בין ֲחָלֶקיה, התכנסה אל פנים המסדרון המוביל אל האתר היהודי שבהיסטוריה 
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 שלושים וחמישה אחוז 
מהאנשים שנכנסים לדיאליזה, 
נפטרים בחמש השנים 
הראשונות. כלומר, יש שלושים 
וחמישה אחוזי סיכון שלא אצא 
מהעניין הזה חי. אתה יושב על 
הכיסא שלוש פעמים בשבוע, 
ארבע עד שש שעות בכל פעם, 
ואתה אומר: זה הכול זמני. הכול 
יכול להיגמר יום אחד. 

עתה  בימים.  ובא  מקושת  שער  לצד  עתיק  זית  עץ  לצדו  עמד  הרחוקה 

נותרו בו מצבה גדולה ודמעות בנות אלפי שנים.

רחל,  קבורת  מצבת  את  אבינו  יעקב  כרה  שבו  למקום  סמוך  בפנים, 

שכמותה  סעודה  הייתה  זו  בהדר.  ערוכים  שולחנות  למתכנסים  המתינו 

כך נראה, לא חווה האתר המקודש זה עידנים. סעודה של קצוות. סעודה 

של דמעות. סעודה של שתי כליות שאך לפני זמן מה היו שייכות לאדם 

אחד ועתה התפצלו לשני אנשים. כעת באים בעלי הכליות להשתתף זה 

בחווייתו של זה. 

- מחציתם חרדים חובשי  פני החוגגים  ניכר על  ה  ַזכָּ חגיגיות  דוק של 

מגבעות שחורות, מחציתם ישראלים בכיפות לבנות, שהקפל עדיין ניכר 

בהן. למטרה אחת התכנסו כולם: להודות ולהלל על נס שנעשה לשניים 

מן החוגגים - האחד בן תורה ממודיעין עילית, השני איש עמל מהרצלייה. 

היו  לא  לעולם  שכנראה   - השמחה  חתני  שני  בין  המשותף  המכנה  מה 

נפגשים בשום סיטואציה אחרת? הנה סיפורם המרתק. 

 פרק שני: 
ייאוש בכיסא הדיאליזה

אלכסנדר בנימין זלמנוביץ' הוא איש עסקים מהרצלייה. לפרנסתו הוא 

עוסק בייצוא מוצרים למדינות הים, לאחר ששנים אחדות בחייו התגורר 

אי-אז,  אבל   - מחמישים  פחות  בן   - צעיר  אמנם  הוא  הברית.  בארצות 

בתחילה  לחרוק.  אפעס,  כליותיו,  החלו  לחייו  הארבעים  שנות  באמצע 

הייתה זו אי-ספיקת כליות ובהמשך התפתח הדבר עד להפסקת פעילות 

מוחלטת. הכליות שבגופו חדלו מלתפקד.

יפסיקו  "ידעתי," הוא מספר, "שביום שאזדקק לדיאליזה, החיים שלי 

למכונה  עבדות  או  מוות  דין  גזר   - משניים  אחד  היא  דיאליזה  לתפקד. 

הזאת, שמחזיקה בחיים את מי שנזקק לה ומשעבדת אותו שלוש פעמים 

בשבוע למשך שש שעות. ההגדרה 'סיוט' היא לשון המעטה.

תורם הכליה ר' דניאל משה 
לוי ממודיעין עילית

"מה שהביא אותי לתרום, 
הוא השמחה בהזדמנות לקיים 
את מאמר חז"ל: 'כל המציל 
נפש אחת מישראל כאילו 
קיים עולם מלא'. אין הרבה 
הזדמנויות לעשות זאת. זו 
הזדמנות פז של פעם בחיים
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ושינויי  טיפולים  שלל  באמצעות  מהדיאליזה  להימנע  אפוא  ניסיתי 

תזונה. הייתי בכל מיני מרכזים רפואיים וביקרתי רופאים בעלי שם, אבל 

בתוך לבי ידעתי שביום מן הימים לא תהיה בררה. אני צועד לשם.  

והסיוט הזה הגיע, הגיע בגדול. בשלב מסוים חדלו הכליות מלתפקד, 

לעבור  תצטרך  לחיות,  להמשיך  רוצה  אתה  אם  לי:  אמרו  והרופאים 

דיאליזה שלוש פעמים בשבוע. הייתי מגיע למרכז הרפואי, מפסיד ימי 

כשהייתי  למכונה.  מחובר  כשאני  ארוכות  שעות  שוהה  שלמים,  עבודה 

חוזר הביתה, תשוש וסחוט, הייתי רואה את האנשים העובדים והעליזים 

לאף  מאחל  שאיני  חיים  אלה  קטן.  ילד  כמו  באוטו  בוכה  והייתי  בחוץ, 

אחד. 

מגיעים  איך  אבל  מהשתלה.  מנוס  "שאין  זלמנוביץ,  אומר  "ידעתי," 

להשתלה? מי יהיה מוכן לתרום עבורי את הכליה שלו? עשיתי סיבוב אצל 

רופאים שאחראים על מחלקות ההשתלה במרכזים הרפואיים  כל מיני 

להשיג  קל  שלא  לי  ואמרו  הוגנים  היו  עצמם  הרופאים  בארץ.  הגדולים 

בכלל  אם   - כליה  תרומת  שאשיג  עד  לפניי  וארוך  מייגע  מסלול  כליה. 

אשיג אי-פעם. 

כאן חשוב לי להסביר מה זה להיות תלוי בדיאליזה: שלושים וחמישה 

אחוז מהאנשים שנכנסים לדיאליזה, נפטרים בחמש השנים הראשונות. 

כלומר, יש שלושים וחמישה אחוזי סיכון שלא אצא מהעניין הזה חי. אתה 

יושב על הכיסא שלוש פעמים בשבוע, ארבע עד שש שעות בכל פעם, 

ואתה אומר: זה הכול זמני. הכול יכול להיגמר יום אחד. 

זו מחשבה נוראה. אני מנסה להאריך את התוחלת, אבל אני רואה את 

הסוף, חלילה. אני רוצה לחיות ולעשות למען ילדיי, לראות את הבן שלי 

נכנס למצוות, לראות את הבנות שלי מתחתנות, להמשיך לחיות. אבל 

אני יודע שזה זמני מאוד. מחר משהו עלול להשתבש, ואז, חלילה, אכנס 

לסטטיסטיקה של אלה שלא שרדו בדיאליזה." 

ואז, ברגע שלפני הייאוש, שמע אלכסנדר על ארגון 'מתנת חיים'. 

< מי סיפר לך על הארגון?

חבר  השומר.  מתל  דוד  בן  ד"ר  עם  לי  שהייתה  בפגישה  קרה  "זה 

ליווה אותי לפגישה, ניסה לתמוך בי שלא אתמוטט מצער. ודווקא שם 

התנוצצה התקווה. ד"ר בן דוד נסך בי עידוד כשסיפר לי על ארגון בשם 

כליה  תורמי  באיתור  שעוסק  הבר,  ישעיהו  הרב  בראשות  חיים'  'מתנת 

עבור הזקוקים לכך. 

רצתי  החולים  מבית  כשיצאתי  מיד  אחת.  דקה  אפילו  השתהיתי  לא 

והמתנתי  בפקס,  הבקשה  טופס  את  שלחתי  הטפסים.  את  למלא 

לתשובה."

 פרק שלישי: 
ההחלטה הדרמטית

ר'  של  גופו  את  בריאות  כליות  שתי  הפעילו  עשורים  חמישה  במשך 

דניאל משה לוי ממודיעין עילית. איש בריא, ברוך השם, הוא רבי דניאל 

לוי. עמל לפרנסתו באולם שמחות במודיעין עילית, קובע עתים  משה 

שמים  ויראת  תורה  לאהבת  ילדיו  את  מחנך  גדולה,  במסירות  לתורה 

ומקפיד לפקוד בכל יום את קבר רחל. קבר רחל הוא המקום שממנו הוא 

שואב חמצן לחייו. 

להמשיך  לוי  משה  דניאל  ר'  של  כליותיו  לשתי  הפריע  לא  דבר  שום 

לשרת אותו נאמנה עד זקנה ושיבה. אבל כשדניאל נתקל בעלון של ארגון 

'מתנת חיים' - בדיוק כמו זה המוחזק עתה בידיכם - הוא החליט לבקש 

להצטרף למעגל האנשים שתורמים כליה אחת מגופם כדי להציל חיים 

של מישהו אחר. החלטה שאיש לא יכול היה להזיזו ממנה. 

את היום שבו הנחית ר' דניאל משה לוי את ההחלטה על בני משפחתו, 

ההחלטה.  החלטית,  הייתה  היא  אתמול.  התרחש  כאילו  ילדיו  זוכרים 

נחרצת. וזאת יש לדעת - דניאל משה לוי אינו איש של החלטות נמהרות 

והכרעות חפוזות. כשהוא מחליט על צעד בחייו, גם צעד אזוטרי, הוא 

יהפוך ביסודיות בצדדי העניין, יבדוק מראש סיכונים מול סיכויים, יתכנן 

כמה צעדים קדימה - ורק אז יצא לדרך. 

בחייו:  החלטה  כל  מקבל  שהוא  כפי  קיבל  הוא  הזאת  ההחלטה  את 

בירר והתייעץ, בדק וליבן, הקדים לברר על כל השלכה ותופעת לוואי. 

כשהתברר לו ששום נזק אינו צפוי להתרגש על גופו - הוא החליט: את 

הכליה השנייה הוא תורם לאדם שזקוק לה להצלת חייו. 

< יש אנשים שאומרים - שאלנו את ר' דניאל משה לוי - אם כל כך 

פשוט לתרום, מדוע ברא הקדוש ברוך את האדם עם שתי כליות? 

"זה בדיוק העניין," הוא אומר. "כליה אחת נועדה לתרום אותה למי 

שזקוק לה כדי שחייו יינצלו".

< אבל יש אנשים שחוששים שאם חלילה יום אחד תפסיק כליה אחת 

לעבוד - לא תהיה להם כליה רזרבית.

גם את הטענה הזאת הוא מבטל במחי יד. "בדרך כלל מרבית התקלות 

שאם  כך  בשווה,  הכליות  בשתי  פוגעות   - הכליות  לאובדן  הגורמות 

כליה אחת מפסיקה לעבוד, גם השנייה הולכת בעקבותיה. כך שמעתי 

מרופאים. בקיצור, אין שום סיבה לא לתרום.

השמחה  "הוא  לב,  בגילוי  אומר  הוא  לתרום,"  אותי  שהביא  "מה 

בהזדמנות לקיים את מאמר חז"ל: 'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו 

פז  הזדמנות  זו  זאת.  לעשות  הזדמנויות  הרבה  אין  מלא'.  עולם  קיים 

זו התרומה הכי גדולה שיכולה להינתן לזולת. תרומה  של פעם בחיים. 

שנותנת חיים לאחר ואינה דורשת ממני הרבה." 

בגיל חמישים הצטרף ר' דניאל משה למעגל מצילי החיים.

 

 פרק רביעי: 
ימים של דריכות 

הסוכות  בחג  לוי  משה  דניאל  ר'  ראה  חיים'  'מתנת  של  העלון  את 

תשע"ה לאחר ששב מביקור נוסף  בקבר רחל. 

שמונה שנים הוא פוקד את המקום, משנת תשס"ג, יום אחר יום. נפשו 

קשורה ברחל אמנו. הוא מעתיר בתפילות על הכלל ועל הפרט, מזכיר 

אנשים לישועה ורפואה, משמש כשליח ציבור על קברה של האם המבכה 

היהודי  הדמעות  כאתר  שהתקדש  במקום  במסירות  ומשמש  בניה,  על 

לאורך אלפי שנים. 

את הימים הראשונים הוא זוכר היטב. היו אלו שנים שבהן אפשר היה 

לגשת לקבר רחל רק באמצעות רכב ממוגן ירי, בליווי חיילים חמושים. 

היו  מסוימות  בשעות  רק  שומם.  האתר  היה  היממה  שעות  רוב  לאורך 

כיום  ביומו.  יום  מדי  האתר  את  לפקוד  שזכו  סגולה  יחידי  לשם  באים 

ור' דניאל משה  ויום פוקדים מאות את המקום,  יום  הוכשר הדור: בכל 

לוי זוכה לקדמם במאור פנים, לדאוג למחסורם ולסייע להם בתפילתם.

את  קרא  הוא  ככזה,  אמרנו.  כבר  יסודי,  אדם  הוא  משה  דניאל  ר' 

קרא  לכריכה.  מכריכה  לצד,  מצד  במתינות,  חיים'  'מתנת  של  הפרסום 

חסד  בעסקת  שמדובר  למסקנה  והגיע  שביניהן,  מה  ואת  השורות  את 
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שאין נעלה ממנה, ושמתקיים בה מאמר חז"ל - 'זה נהנה וזה אינו חסר'. 

שהרי אין לך בעולם הנאה גדולה מהנאתו של אדם שחייו ניצלו, ואין לך 

העדר חיסרון מאדם שתורם את אחת מכליותיו,  שבדרך כלל הגוף יכול 

להסתדר היטב בלעדיה וכמעט אין סיכון בחסרונה. 

ר' דניאל משה הוא אדם מעשי. ככזה, הוא סמך החלטה למעשה, 

עבר  הוא  בימים הבאים  כליה.  לתרומת  נרשם  חגי תשרי  לאחר  ומיד 

סדרת בדיקות שתכליתן לוודא שהוא כשיר לתרום. אחר כך היה עליו 

לעבור שורת ועדות כדי להיכלל ברשימה המאושרת של תורמי הכליה. 

כשיר  נמצא  הוא  המיוחלת:  הבשורה  אליו  הגיעה  החורף  באמצע 

לתרום כליה. לאושרו של ר' דניאל משה לא היה גבול. מכריו מספרים 

שהוא היה נראה כמי שהתבשר על זכייה בפיס. וכי קלה היא בעיניכם 

'חסד  יש  נפש אחת מישראל?  ולקיים  חיים של מישהו אחר  - להציל 

בגופו' באופן נעלה מזה?

את הימים הבאים הקדיש ר' דניאל משה להתכוננות לאחד הרגעים 

יסירו  ובו  לניתוח  במודע  ייכנס  שבו  הרגע  בחייו:  המשמעותיים 

הרופאים אחת מכליותיו ויעבירו אותה לגופו של יהודי אחר. 

 פרק חמישי: 
ההשתלה  

ובינתיים בתל-השומר: 

"גם אם תמצא תורם," הזהירו הרופאים את מר זלמנוביץ', "זה לא 

זרה,  כליה  לקלוט  כשיר  אחד  כל  שלא  לדעת  עליך  אחד.  ביום  יקרה 

לא לכל אחד יש מוכנות פיזית לזה. יש אנשים שמסוכן להשתיל להם 

כליה."

בדיקות  של  ארוך  מסע  ומתאר  זלמנוביץ'  אומר  ויתרתי,"  "לא 

שנערכות בד בבד עם חיפושים קדחתניים של הרב ישעיהו הבר וצוותו 

אחר תורם פוטנציאלי. "התפעמתי מהעובדה שפתאום כבר לא הייתי 

לבד. הרגשתי שיש מלאכים בדמות בני אדם שדואגים לי, בלי שיכירו 

אותי, בלי שיגבו על כך אגורה אחת. חשבתי שאני מכיר את עם ישראל, 

פתאום קלטתי שעוד לא התחלתי להכיר."

בתקווה,  מהולה  אך  מייסרת  המתנה  של  ארוכה  תקופה  כעבור  

החל,  ההתאמה  בדיקת  תהליך  פוטנציאלי.  תורם  יש  בשורה:  הגיעה 

אבל התרומה נשללה בהמשך מסיבות שונות. האכזבה הייתה גדולה, 

אבל אלכסנדר ידע שהוא בידיים טובות.

חלפו עוד  תקופה, והגיע תורם פוטנציאלי נוסף. אך גם אז ציפתה 

כלא  לו  התבררה  ממנו  התרומה  שגם  לאחר  אכזבה,  לאלכסנדר 

מתאימה. 

ואז הגיעה, ארוזה באריזת מתנה חגיגית, אריזה של 'מתנת חיים' - 

הכליה של ר' דניאל משה לוי. לאושרו של אלכסנדר לא היה גבול. 

החל מהרגע המרגש הזה - הקצב החל נעשה מהיר. בדיקות מזורזות, 

התאמה מהירה - והנה נקבע תור ליום שבו ישתנו חייו של אלכסנדר. 

דניאל  שר'  לפני  דקות  הניתוח.  נערך  בשמחה  בו  שמרבים  בחודש 

מבט  בו  ונתן  בכיר  רופא  לידו  עמד  הניתוחים,  לחדר  נכנס  לוי  משה 

מעריץ. "כל הכבוד לך על מה שאתה עומד לעשות," אמר הרופא. "נכון 

שמדובר בהליך רפואי פשוט וכמעט לא מסוכן , אבל זה ממש לא מובן 

מאליו." ר' דניאל משה לא הבין מה רוצה הרופא. הרי זה כל כך מובן 

מאליו. 

בני המשפחות עמדו ליד מיטותיהם של ר' דניאל משה לוי ושל מר 

אלכסנדר בנימין זלמנוביץ'. החדרים סמוכים, המטרה משותפת - זה 

בא להציל וזה בא להינצל - אך מפגש ביניהם טרם היה. 

שלוש שעות ארך הניתוח להסרת הכליה של ר' דניאל משה. בחדר 

הסמוך המתין הצוות הרפואי, ערוך לקלוט את מתנת החיים שהוענקה, 

במשך  לחיות.  להמשיך  כדי  לה  שזקוק  למי  ופועמת,  חמה  בעודה 

חמש שעות עמלו הרופאים להשתיל את הכליה בגופו של אלכסנדר. 

הניתוחים הוכתרו בהצלחה. 

את אלכסנדר אפפו יומיים של דאגה לאחר שהכליה לא נקלטה מיד. 

המלבבת:  התפנית  הגיעה  השלישי  ביום  מוטרדים.  היו  הרופאים  גם 

לו  והעניקו  אלכסנדר  את  ביקרו  ורעייתו  הבר  שהרב  לאחר  דקות 

במתנה ברכון מהודר ובו ברכת 'אשר יצר' שיקבל על עצמו לברך בכל 

בבית  מרגישה  התאזרחה,  נקלטה,  היא  לפעול!  החלה  הכליה   - עת 

בגופו של אלכסנדר. זהו, החיים חזרו למסלולם. 

"פתאום הבנתי שמהרגע הזה אני חוזר, בעזרת השם, לתפקוד מלא. 

ברוך השם, הבדיקות שלי  ופיזית.  נפשית  בריא לחלוטין,  אני פתאום 

יוצאות מן הכלל, והריני כאחד האדם," הוא אומר בהתרגשות. 

 פרק שישי: 
המפגש המרגש 

כל החיים יתקשו שני הצדדים לשכוח את המפגש המטלטל הזה, בין 

תורם לנתרם, בין האיש שהעניק חיים לאיש שהתחיל לחיות מחדש. 

"בשלב הראשון," מספר ר' דניאל משה לוי, "לא היה לי עניין להכיר 

לו  נעים  זה. אולי לא  נוח עם  ירגיש  את המושתל. חששתי שהוא לא 

לראות אותי. אבל יום אחרי הניתוח מצאנו את עצמנו בחדרים סמוכים, 

ונאמר לי שהוא ישמח מאוד לפגוש אותי. לשמחתי הוא הרגיש מאוד 

נוח."

רשות הדיבור לאלכסנדר: "יומיים אחרי ההשתלה," מתאר אלכסנדר, 

לי  היו  במיטה.  עדיין  שכבתי  אותי.  לפגוש  מוכן  שהתורם  לי  "אמרו 

לי חשוב לפגוש את האיש שהציל  לזוז, אבל היה  יכולתי  ולא  כאבים 

את חיי."

ואז הופיע המלאך בחדר. 

הגה.  הוצאתי  לא  הראשון  "שברגע  אלכסנדר,  מספר  זוכר,"  "אני 

שצועד  הזה  האצילי  שהאיש  הבנתי  נעתקה.  כמעט  שלי  הנשימה 

לקראתי הקריב מעצמו כדי להציל את החיים שלי."

ר' דניאל משה נכנס עם רעייתו ועם ארבעה מילדיו. אלכסנדר שכב 
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ן  י ז י פ ש ו א

שם ולידו ישבה בתו הגדולה  מפגש זה היה? פגישת פסגה של רגשות. 

למצוא  שקשה  הזה,  הנאצל  המעשה  שמאחורי  רואה  אתה  "פתאום 

אציל  יקר,  איש  איש.  עומד   - עוצמתו  ואת  גודלו  את  לתאר  כדי  מילים 

נפש, שקוראים לו משה לוי. הוא אפילו לא רצה לדעת עבור מי הוא תורם. 

שלי,   הציבורי  השיוך  מה  שלי,  החברתי  הרקע  מה  אני,  כמה  בן  אני,  מי 

משמחה  ובכיתי  זרועותיו  על  נפלתי  מישראל.  נפש  להחיות  רוצה  הוא 

והתרגשות." 

אל ההחלטה האמיצה הזאת  הגיע  < האם אתה מבין שדניאל משה 

בזכות עולם הערכים שבתוכו הוא חי ולאורו הוא מחנך את ילדיו? שאלנו 

את אלכסנדר. 

התשובה נחרצת: "חד-משמעית - כן. אני חושב שהנתינה הזאת ללא 

הדתי  הערכים  עולם  של  והאולטימטיבי  האמיתי  המיצוי  היא  תמורה 

בכלל והחרדי בפרט. חד-משמעית. בסופו של דבר, אנשים צריכים לממש 

את הרוחניות שלהם בתוך החיים הפיזיים שבהם הם חיים, כאן ועכשיו 

- ודניאל משה היקר החליט לעשות זאת באמצעות תרומת כליה לאדם 

שאינו מכיר. אני חושב שאין מיצוי נעלה יותר מאשר לבוא באופן וולונטרי 

ולהקריב מעצמך כדי להציל חיים. 

להגיד שהמבט שלי על הציבור החרדי השתנה - לא יהיה נכון, משום 

שתמיד הכרתי והערצתי את הציבור החרדי. אני עובד עם חרדים, ודניאל 

משה הוא תמצית החיים החרדיים. הוא מגלם בדמותו הנפלאה את המיצוי 

ההירואי ביותר של חיים למען הזולת."

 פרק שביעי: 
הפתעה במלון

שלושה ימים לאחר הניתוח שוחרר ר' דניאל משה לוי מבית החולים. 

הוא היה זכאי לשבוע של מנוחה בבית מלון, אולם מכיוון שהרגיש טוב 

החליט לחזור מיד לעבוד. בדיעבד הבין שזו הייתה החלטה שגויה, משום 

שהחזרה המידית לעבודה הפיזית פגעה בתהליך ההחלמה שלו. 

משהבין זאת, הוא נענה להפצרת הרב הבר לצאת עם משפחתו לשבוע 

של נופש במלון 'פלטרין' בטבריה,  "הרב הבר סידר שכל המשפחה תוכל 

להצטרף אליי," הוא מספר בנימה של התפעלות. 

בשהותו במלון גילה ר' דניאל משה שלפעמים אפשר לטעום גם בעולם 

הזה קמצוץ מהשכר השמור לעושי חסד בעולם הבא. וזה דבר המעשה:

את  שמכיר  משפחה  קרוב  "פגשתי  מספר,  הוא  בפלטרין,"  "כשהייתי 

משה,  יודע,  'אתה  לי:  ואמר  אליי  פנה  הוא  המשפטית.  הביורוקרטיה 

לי?  חייבת  'למה  עיניים בתדהמה.  כסף?' שפשפתי  לך  חייבת  שהמדינה 

והרי על השתלת כליה לא משלמים כסף,' שאלתי. 

קרוב המשפחה הסביר שהוא מתכוון למשהו אחר מלפני שנים שמזכה 

אותי בפיצוי. הוא הדריך אותי כיצד לפעול. הגשתי את הטפסים הנדרשים, 

וכעבור כמה שבועות גיליתי בחשבון הבנק שלי 180 אלף שקלים, כמניין 

ח"י. זה לא היה קורה אלמלא הניתוח, שגרר מנוחה במלון, שגרר פגישה 

עם המכר, שגרר את המענק הזה."

הוא לא  הוא אדם מחושב. בתור שכזה,  דניאל משה  כבר אמרנו שר' 

מיהר לבזבז את הכסף, אלא הפקיד אותו בגמ"ח. "כך זכיתי," הוא מסביר, 

ואצבור  חסד  עמו  אעשה  הדרך  ועל  שמור,  במקום  יהיה  שלי  "שהכסף 

זכויות. 

טובה  בשעה  בתי  את  להשיא  זכיתי  השנה  אלול  חודש  בתחילת 

ומוצלחת. הבנתי שזו העת לממש את הכסף. הוצאתי את הסכום, והוא 

הספיק לי לכל הוצאות החתונה, בלי שהזדקקתי לידי מתנת בשר ודם ולא 

לידי הלוואתם."

 פרק שמיני: 
נוסעים להגיד תודה

כמה שבועות לאחר ההחלמה קיבל אלכסנדר הזמנה. האיש שהציל את 

חייו מזמין אותו לסעודת הודיה שהוא מתכנן לערוך בקבר רחל. 

< מדוע דווקא בקבר רחל? שאלנו את ר' דניאל משה.

לי חשוב  והיה  רחל,  הזה, מחובר לאמא  "משום שאני מחובר למקום 

הזמנתי  למקום.  בקביעות  שבאים  ידידיי  עם  יחד  הסעודה  את  לעשות 

לסעודה את אלכסנדר וכמובן גם את הרב הבר. 

"בסעודה אמרתי שההודיה היא על שלושה דברים: האחד - ההחלמה 

מהניתוח; השני - הזכות לעשות ניתוח כזה; והשלישי - הברכה הכלכלית 

שזכינו לראות בעקבות הניתוח." 

מכלי  מצילו,  של  המופלא  לסיפור  אלכסנדר  נחשף  עצמו  באירוע 

ראשון. הוא נשא דברים נרגשים ומצא את עצמו מזדהה במיוחד עם קבר 

אמנו.  רחל  של  השני  בנה  של  לשמו  זהה  בנימין,  השני,  שמו  שכן  רחל, 

"הרגשתי שמשמים מכוונים אותי אל המקום הזה. 

כשהכרתי את התורם הנפלא, לא ידעתי שהוא עובד בקבר רחל. אבל 

הכוונה  ללא  קורה  אינו  דבר  ששום  לדעת  כדי  סימנים  צריך  הייתי  אם 

עליונה - קיבלתי אותם באירוע הזה, לאחר שהתוודעתי לברכה ששרתה 

בכספו של התורם בעקבות התרומה. כשאדם הולך בדרך הנכונה ומציל 

חיים - משמים מאותתים לו שמעשיו רצויים. מדובר בהצלת חיים והוא 

שאפשר  ביותר  האצילית  בצורה  וולונטרי,  ובאופן  חי  באופן  זאת  עושה 

להעלות על הדעת. 

במעמד המרגש הזה מצאתי את עצמי מתבונן בתורם וממלמל: 'האיש 

הזה שעומד מולי - תרם לי את החיים מרצונו הטוב. שלא לדבר על איכות 

פעם  היום  בשבוע.  דיאליזות  שלוש  עובר  הייתי  להשתלה  עד  החיים. 

בחמישה שבועות אני הולך לרופא, רק לשם ביקורת. האיש הזה נתן לי 

זו התעלות נפש ענקית.  ביותר של ההגדרה!  את החיים, במובן הפשוט 

כשאני פוגש אותו, הרגשות שמציפים אותי קשים להכלה." 

שהוא  מאלכסנדר  "כששמעתי  לוי:  משה  בנימין  לר'  הדיבור  רשות 

מרגיש הרבה יותר טוב מכפי שהרגיש אי-פעם בשנים האחרונות - הייתה 

לי הרגשה נעימה מאוד. אמרתי לו: 'אלכסנדר, אתה עושה לי הרבה נחת. 

אין תחושה מרוממת יותר מלשמוע מאדם שהצלת לו את החיים.' 

הרב הבר שהשתתף אף הוא באותה מסיבה מציין שהייתה זו מסיבה 

אני להשתתף בהרבה  זוכה  ורע, שכן  דופן, תופעה שאין לה אח  יוצאת 

סעודות הודיה, בהם המושתלים הם אלו שעורכים סעודה ומביעים הכרת 

תודה להקב"ה והערכתם לתורם הכליה שלהם,, אך זו לי הפעם הראשונה 

בה סעודת ההודיה היא יוזמה של תורם הכליה, על כך שהוא זכה להציל 

חיים ולקיים נפש מישראל

של  לקברה  עליתי  האירוע  של  ובסיומו  רגיל,  בלתי  באופן  התרגשתי 

אמא רחל, התרפקתי על המצבה ואמרתי לה:

"אמא רחל , בוודאי יש לך נחת רוח מהילדים שלך, את הנחלת להם את 

מידת הוותרנות, והם בדרכייך צועדים, ומוותרים על איבר מגופם עבור 

אחיהם הסובלים, אכן - "יש שכר לפעולתך"!

מתנת חיים
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לחיים
ביום חמישי קודם לניתוח נקרא הרב ויס אל הקודש, לחדרו 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שזמנו יקר ולעתים 
הוא מתמצת את ברכותיו לראשי תיבות, מרעיף עליו שפע של 
ברכות. המעמד מצמרר. הגר"ח נרגש ומברך ומברך, מעתיר עליו 
שפע של תפילות ואיחולים לבביים.  יום רביעי בערב, שלושה 
ימים לאחר ההשתלה המוצלחת, הטלפון מצלצל. "רבי חיים 
קנייבסקי רוצה לבוא לביקור," אומרים לו, "עכשיו."

זכרינו
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לחיים
אדם יכול לחיות חיי גיהנום, להיות מלומד 

בייסורי גוף וברגע אחד מישהו תורם. לא ממון, 
לא עזרה קטנה פה ושם. הוא תורם חיים.

נתן אדלר

תיעוד מטלטל 
מכלי ראשון

זכרינו

מתנת חיים
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'בין ש בימי  מטיילים  המתה  ה'יהודייה'  מורת 

אך  מאוד,  חם  האוויר  מזג  האחרון.  הזמנים' 

המצויים במסלול התעקשו להזיע ולהשתובב 

משפחת  עליזה,  אחת  משפחה  הטבע.  בחיק 

אב  ילדיה.  עם  במשעולים  הולכת  וייס, 

עולה  ילדיו.  עם  המרץ  במלוא  מטפס  נראה  אהרן,  הרב  המשפחה, 

ויורד, מרים את אחד מהם על כתפיו, נותן לשני מים לשתות בחום 

הכבד, וניכר במלוא כושרו ומרצו. 

איש אינו יכול לחשוד שמזה חודשיים יש לו רק כליה אחת. 

והוגה  בבני-ברק  יושב  שכעת  ליהודי  במתנה  אותה  נתן  הוא  כן, 

בתורה בזכותו. גם לו יש כליה אחת.

ואינך יכול להתאפק מלשאול אותו: "ר' אהרן, אתה ישן טוב בלילה 

עם כליה אחת בלבד?" והוא ממלא פיו צחוק: "אוהו, אני ישן מצוין, חי 

טוב מאוד, לרגע אפילו שכחתי את תרומת הכליה."

זמן רב קיננו בו המחשבות על אודות תרומת כליה. 

נושא  כמו  ערטילאי,  כה  היה  זה  תמיד 

שרחוק מאוד מהבנה וממודעות, עד 

שהגיעה לידיו חוברת של 'מתנת 

 - התבהר  הכול  לפתע  חיים'. 

הידע הרפואי והחשיפה לעינוי 

המטופלים  הכליה  חולי  של 

בדיאליזה. 

למוחשי  הפך  שלהם  "הקושי 

מדי," הוא אומר, "ופתאום אתה קולט 

שפשוט שכמעט אין סכנה בניתוח, שהוא 

ככל ניתוח מורכב אחר. אתה נשאר עם 

שהיו  המאושרים  החיים  אותם 

לך לפני כן, אבל גם הצלת בן 

למישהו  חיים  נתת   - אדם 

לו  היו  שלא  חיים  אחר, 

בלעדיך!" 

אמר  הוא  ההוא  ברגע 

"יום  וגם לרעייתו:  לעצמו 

אחד אעשה זאת". ואף היא הצטרפה והביעה את רצונה לתת חיים 

למישהו אחר.

אבל היום ההוא טרם הגיע.

גיהנום בעולם הזה
מהו בעצם חולה כליות? מה עובר עליו? 

הרב הבר נאנח. מי כמוהו יודע מה זה. " מאסר מוחלט," הוא פולט 

לבסוף בין שיחת חירום אחת לרעותה.

האדם, כך יספר, הופך לסמרטוט. חיים סדירים ממילא אין לו. הוא 

מוגבל כמעט בכל מאכל ומשקה. אסור לו כלום. בזה יש עודף אשלגן, 

ובזה יש עודף נתרן. שלא לדבר על האיסור לשתות יותר מדי. ובימים 

מי  יש  החום,  על  ומתלוננים  בשתייה  מרבים  אנחנו  שבהם  חמים, 

שיותר משתיים וחצי כוסות ליממה פשוט אסור לו לשתות. וכשהחום 

גובר, וכולנו רצים לשתות, הוא מתפתל בייסורים, מלקק מעט מים. 

או מוצץ קוביית קרח, כמה היו מוכנים חולי הכליות לשלם בשביל 

לומר פעם אחת בכוונה ברכת 'אשר יצר'! אבל הם אינם יכולים, כי 

משהו בגוף אצלם מושבת. 

אין  הזה.  הנורא  הדבר  את  לתאר  אפשר  אי   - הדיאליזה  וטיפולי 

ומושלמת  חכמה  כה  מכונה  העולם  בורא  כמו  לייצר  שיצליח  מי 

שמפעילה את הגוף היטב היטב ומסננת בדיוק את מה שצריך. מכונת 

הדיאליזה מנסה בקושי רב ובחוסר הצלחה לחקות מעט את פעולת 

מוציאה  שאינה  רק  לא  המופלא,  לגוף  בניגוד  שהיא,  אלא  הכליה, 

את הרעלים כולם, אלא סוחטת מהגוף גם רבים מהחומרים הטובים 

ונחלש,  הולך  והוא לאט לאט  הגוף בקושי שורד,  נזקק להם.  שהוא 

מגיע לקצו. 

האדם שבתוך הגוף הזה רואה את חייו קמלים מול עיניו, והוא רוצה 

כל כך לחיות. 

המפוקפקת  הייסורים  לחוויית  הולך  הוא  בשבוע  אחדות  פעמים 

והופך  מגופו  דמו  כל  יוצא  פעם  שבעים  'דיאליזה'.  שנקראת  הזאת 

אותו למישהו שכמו הוכנס למכונת כביסה מטורפת. הוא יוצא משם 

סחוט. גמור. אין לו כוח לכלום. אותו היום כבר התבזבז לו לגמרי. וכך 

גם יום הטיפולים שלפניו, ובעצם הוא מכיר רק חצי שבוע בערך, שגם 

בו הוא אינו ממש מסוגל לתפקד כהוגן. 
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אפשרות אחת יש לו - לעבור השתלת כליה. 

נשמע פשוט, אך רק כדי להיכנס לרשימת ההמתנה בתוך שאר אלפי 

חולי ישראל, עליו לעבור את כל בדיקות ההכנה, ולכשיותר לו להירשם, 

הוא ימתין בתור של המרכז הלאומי להשתלות כמה וכמה שנים,  כשש 

עד שמונה שנים בממוצע. מה שהופך את הסיכוי לקבלת כליה לנמוך 

"תראה את הסטטיסטיקה," מחדד הרב הבר, "לפיה, אם ישנם מאה 

מטופלים במכון דיאליזה, בעוד חמש שנים רק ארבעים ושישה מהם 

יישארו בחיים, ובעוד עשר שנים רק אחד עשר מהם יחיו..."

הלזה  הגיהנום  כל סמטאות  את  היטב  היטב  הכיר  הבר עצמו  הרב 

קיבל  הוא   - עולמו  התהפך  אז  שנים.  לשמונה  קרוב  לפני  עד  מקרוב 

כאחד  לתפקד  ומצליח  השם,  ברוך  בחזרה  חייו  את  קיבל  הוא  כליה. 

האדם.

בעוד  גם  לגמרי  בריא  ישאר  הכליה,   תורם  כי  מוכיחים  המחקרים 

חמישים שנה. המחקרים הרפואיים הנרחבים והעמוקים ביותר אוששו 

זאת באופן ודאי. תורם כליה שמצב גופו תקין, גם אחרי עשרות שנים 

כמעט שאינו בטווח של סיכון כלשהו, מלבד הסיכון הזמני המינימלי 

של ניתוח התרומה עצמו, שהוא פשוט ניתוח."

זעקת הצדיק
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ניסה ללמוד עם החברותא 

הולכים  וחייו  מתפקדות,  אינן  כמעט  כליותיו  נאנק.  הלה  אבל  שלו, 

החולי  ייסורי  את  לעבור  מסוגל  אינו  אנוש  בן  עיניו.  מול  ואוזלים 

האיומים הללו.

לבו של גדול הדור התכווץ. כאב לחברותא שלו - כאב גם לו.

שמיטה  "בס"ד,  שורות:  כמה  דף  על  ושרטט  עטו  את  נטל  הוא 

תשע"ה. לכבוד איש החסד והמעש, הרב אי"ש הבר שליט"א מארגון 

'מתנת חיים', באשר ידידי... מסובב בייסורים קשים ומרים והוא ת"ח 

רפואה  לו  ישלח  שהשי"ת  כליה,  להשתלת  נצרך  הוא  ועתה  מופלג 

זו  הזוכה במצווה  כל  נפש ממש.  פיקוח  עניין של  וזה  שלמה במהרה 

יתברך מן שמיא בבני חיי ומזוני וכט"ס. חיים קנייבסקי." 

חמש שורות. אפשר לשמוע בהן את זעקתו של הגר"ח קנייבסקי.

אותו  פרסם  פשוט:  צעד  ועשה  המכתב  את  לידיו  קיבל  הבר  הרב 

בעיתון אחד, פעם אחת.

וזהו.

יהודים התקשרו לבקש  וחמישים  הטלפון לא פסק מצלצל, כמאה 

לתת אחת משתי כליותיהם כבקשת רבי חיים. 

אחד מהאנשים שראו את המודעה היה הרב אהרן ויס. "זהו," הכריז, 

"הגיע היום!"

אמר,  הוא  מודעות,"  הרבה  "יש  המודעה.  את  ושוב  שוב  קרא  הוא 

"הצעות נדל"ן, עסקים, אנשים משקיעים בשטויות, כאן אתה משקיע 

בחיים. אתה מציל בן אדם. לתת משהו מעצמי? נו, זה מוזר למי שאינו 

מודע מספיק לקלות העניין. בטח גם כשהחלו תרומות דם זה היה נראה 

לאנשים מוזר - שאני אתן ליטר דם שלי?"

הם  אחת  בעצה  אחת.  כליה  לתת  רעייתו  גם  ביקשה  הזה  בשלב 

החליטו שלעת עתה יהיה הוא זה שיתרום. איש לא היה שותף לסוד 

מלבד אי-אלו בני משפחה קרובים ביותר. 

תרומת  על  ובירוריו  מחקריו  את  לעצמו  עשה  שכבר  וייס,  הרב 

הכליה, היה נחוש כעת לעבור מהר ככל האפשר את ההליך המורכב 

ולהיות אחרי הכול. אלא שהוא לא היה לבד, רבים התווכחו על הזכות 

הזאת, והוא היה רק אחד מהמתמודדים. מה שהקנה לו יתרון ברור היה 

הזאת  לכליה  זקוק  היה  יצחק, החולה,  ר'  גם  לעצמו.  התכיפות ששם 

במהירות, היות שהוא היה עוד טרום טיפולי דיאליזה. 

הרב הבר קיבל את שיחתו, שלח לו חומרים לקריאה על הנושא, עמד 

לרשותו בכל שאלה או צורך בהסבר, דן עמו במשמעות תרומת הכליה 

והישארות עם אחת בלבד ועד כמה זה משנה, אם בכלל, את החיים. 

ואם רבי אהרן סבר שהוא יודע משהו, הרי שעתה ידע פי כמה וכמה. 

הוא ממש התנפל על הבדיקות. 

אחד  הייתה  טובות  בידיים  שהוא  שהידיעה  יספר  יותר  מאוחר 

ניסיון עצום, הוא  הדברים שדרבנו אותו לתרום. "אתה רואה שיש לו 

מבין כל דבר, הוא בוחר את הצוותים הטובים ביותר ואתה זוכה לליווי 

צמוד ורציני כל הזמן."  

הפרוצדורה, לצד הבדיקות, הגיעה בקצב. עוד בדיקות, ועוד בדיקות. 

במרוץ  עצמי  את  שמצאתי  הרבה,  כך  כל  "היו  נזכר,  הוא  "לפעמים," 

העיר,  ברחבי  שונים  מקומות  בארבעה  כמה  ועוד  חזה  לב,  לבדיקות 

ועשיתי זאת מיוזמתי באותו היום, כדי לזכות לתרום סוף-סוף." 

מאוחר יותר הוא היה במחלקת ההשתלות בבית החולים איכילוב, 

שם חלומו החל להתגשם - נמצאה התאמה!

כעת היה עליו לעבור בוועדה הארצית, בה נמצאים גם פסיכולוגים 

מבין  כשיר,  שהוא  לראות  קנקנו,  על  לתהות  המנסים  ופסיכיאטרים 

לחלוטין מה הוא הולך לעשות ושהוא עושה זאת ברצון מוחלט. הוא 

ראה כיצד הם עמדו נפעמים, מתפעלים ממה שנגלה לעיניהם: יהודים, 

תמורה  ללא  לתת  מבקשים  זה,  אחר  בזה  הבאים  תורה,  שומרי  לרוב 

משהו לאדם אחר שאינם מכירים ושאולי לעולם לא יכירו. 'אלטרואיזם', 

"ר' אהרן, אתה ישן טוב 
בלילה עם כליה אחת בלבד?" 
"אוהו, אני ישן מצוין, חי טוב 
מאוד, לרגע אפילו שכחתי את 
תרומת הכליה."
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קוראים לזה בשפה המקצועית. "על שלושה דברים העולם עומד... ועל 

גמילות חסדים," קוראים לזה בשפה היהודית.

קידוש ד' היה עצום. 

בהמתנה  שם  שישב  מוכר  הבלתי  לאברך  לב  שם  לא  אפילו  הוא 

לוועדה. היה זה ר' יצחק, שעבורו הוא כה חפץ לתת אחת מכליותיו.

בשום שלב לא חשבת "אולי בעצם לא?" הקשינו. "שום דבר כבר לא 

להציל  לא סתם  זה  מובן?  לא  "זה  צוחק,  הוא  אותי,"  לעצור  היה  יכול 

בן אדם, זה חיים! הכול נעשה באותה מהירות, באותה שמחה ולאותה 

מטרה." 

התור לניתוח נקבע. 

כבר יש תאריך.

אמונת חכמים
ביום אחד התנפץ הכול. 

ר' יצחק החל בהכנות המוקדמות לניתוח. עבר בדיקותCT  לקראת 

ההשתלה, ואז מתגלה הנורא מכול: התוצאות מול עיניהם של הרופאים, 

ואין בכלל ספק - בגופו מקננת מחלת הסרטן באחד המקומות הקשים 

ביותר שאין בו כמעט אפשרות להינצל, לרוב זה סופני. ניתוח ההשתלה 

נדחה מיד. מי בכלל מדבר עכשיו על השתלת כליה...

הרב הבר שומע לפחות ארבעה רופאים שמסבירים לו את משמעות 

המצב, והוא  כאוב ומרוסק  מביא את הדברים לפני  רבי חיים קנייבסקי. 

לתדהמתו, הגר"ח נשאר אדיש. " אין לו שום דבר" הוא אומר לרב הבר 

ההמום.

מאוד  מוערכים  רופאים  עם  עכשיו  היה  הוא  כלום"?  "אין  זה  מה 

שהצילו פעמים רבות חיי אדם, והוא ראה בעיניו! הרב הבר היה בהלם 

ושב לבית החולים, ניגש ללוות את ר' יצחק לבדיקות הביופסיה לאבחון 

סוג הגידול כדי לדעת איזה טיפול הוא אמור לעבור. 

הרופא מתקרב אל החולה ומנסה להכניס את הצינורית, ללא הועיל. 

לקחת  ועליו  תקינה  בדיקה  מאפשרים  אינם  הגידול  שיצר  זיהומים 

אנטיביוטיקה שתאפשר בעוד שלושה שבועות בדיקה ראויה שתאבחן 

בצורה בהירה יותר את המחלה החדשה שמרעילה את גופו.

הגר"ח  למרן  נכנס  ברק,  בבני  רשב"ם  לרחוב  הבר  הרב  נוסע  שוב 

קנייבסקי ושופך את לבו. המצב לא נראה טוב בכלל. דבר לא השתנה. 

"נו, אין לו כלום," אומר רבי חיים ומרגיע את הרב הבר שחוזר שוב ושוב 

על המציאות הברורה.  

עוברת  ביותר  האיתנה  החכמים  אמונת  גם  ברור.  לא  היה   המצב 

לעתים ניסיון. וכאן יש לו יהודי שזקוק לכליה ואולי עכשיו בכלל זקוק 

לכימותרפיה. המצב קשה מנשוא עד שאפילו את הבדיקות אי אפשר 

לעשות, והגר"ח קנייבסקי יושב מול הסטנדר ואומר בפשטות רגועה  - 

"אין לו שום דבר, אפשר לעשות השתלת כליה"

עובר שבוע, ועוד אחד, ועוד אחד. עתה באים לעשות את הביופסיה 

מתוך תקווה להצליח.

הרב הבר עוצר את נשימתו ומחוויר. הרופאים דווקא מחייכים בהלם. 

אין כלום.

מילותיו של הגר"ח מהדהדות בתוכו: "רופאים לא יודעים הכול, אין 

'רק'  נותר  עכשיו  סופנית.  ולא  קשה  לא  מחלה,  ולא  גידול  לא  כלום." 

לעבור השתלת כליה. הניתוח נקבע מחדש. 

ביום ראשון תוצא מגופו של הרב אהרן כליה אחת ותועבר לרב יצחק. 

רבי  של  לחדרו  הקודש,  אל  ויס  הרב  נקרא  לניתוח  קודם  חמישי  ביום 

לראשי  ברכותיו  את  מתמצת  הוא  ולעתים  יקר  שזמנו  והגר"ח,  חיים. 

נרגש  הגר"ח  מצמרר.  המעמד  ברכות.  של  שפע  עליו  מרעיף  תיבות, 

ומברך ומברך, מעתיר עליו שפע של תפילות ואיחולים לבביים. 

על  לראשונה  שומעים  אשתו,  וסביב  סביבו  נאספים  ילדיו  חמשת 

הולך לעשות. הם  ומתגשם, על המעשה האצילי שהוא  חלומו ההולך 

שואלים, מתעניינים, מקבלים תשובה לכל דבר. אבא שלהם יישאר אותו 

אבא בדיוק. ללא שום הבדל. אפילו 'בין הזמנים' לא ייהרס להם. אדרבה. 

הם  נתרום?"  אנחנו  "מתי  עצמו.  את  מוכיח  כנראה  החינוך  מצדם, 

שואלים ברצינות. 

ערב הניתוח, בית החולים 
איכילוב. ר' אהרן נכנס למיטת האשפוז ועובר בדיקות 

סופיות לפני הניתוח. הרופאים מסמנים איזו כליה תיתרם. לשעה קלה 

הוא חולף באופן אקראי על פני מי שממתין לכלייתו, והם נעצרים, 

מפגש ראשון, בלתי מתוכנן. 

ההתרגשות כה עצומה ועדינה עד שאי אפשר אפילו להעלותה על 

הכתב. שני יהודים, שני לבבות עולים על גדותיהם, פאר יצירת הבורא, 

ושתי כליות, ששייכות רק לאחד מהם. 

שבה   ,7 השעה  לפני  שחרית  לחטוף  ממהר  הוא  עולה,  כשהבוקר 

מתחיל הטיפול. בגדים מיוחדים, הכנות אחרונות, כדור טשטוש.

אחר הצהריים הוא מתעורר.

"הרבה אנשים מוכרים לי, ניגשים 
אליי ומספרים שגם הם תרמו, 
אחד לבתו, אחד לאביו. עוד חבר 
שמספר שיש לו כליה אחת ואתה 
מבין שיש רבים כאלה. 
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אחרי.

לרגעים הוא מבולבל, לא ממש מבין היכן הוא ומה קרה. 

לאט לאט חודרת לתוכו ההכרה שהוא עשה את זה. כעת כליה אחת 

שלו נמצאת אצל ר' יצחק. "אי אפשר לתאר את הסיפוק," הוא נרגש 

מחדש, "זו הרגשה מרוממת שקשה לתאר במילים, משהו פנימי מאוד." 

הוא ממש  על שהכליה שלו לשעבר החלה לתפקד,  כשהוא מתעדכן 

ועוד  ניתוח,  זאת,  בכל  כואב.  קצת  זה  וכן,  לפעולתו.  שכר  יש  צוהל. 

להוצאת כליה. "אבל אלו הם הכאבים היחידים שיש בזה, וגם הם חלפו 

מהר מאוד, בתוך שבוע," הוא אומר בלהט, "כל החיים אנחנו סומכים 

לך שעשו מספיק מחקרים עשרות שנים  ואומרים  על הרפואה,  קצת 

וכמעט אף אחד שתרם לא נפגע. גדולי ישראל מאוד מברכים על זה, 

שלך  בחיים  דבר  שום  נפגם  ולא  קרה  לא  דבר  ששום  חושב  וכשאתה 

מזה, אז למה לא?"

האנשים  כמות  כי  וייס  אהרן  הרב  מגלה  הניתוח  שלאחר  בתקופה 

בעלי כליה אחת הם רבים, הרבה יותר משחשב, הרבה יותר משנדמה. 

"הרבה אנשים מוכרים לי, ניגשים אליי ומספרים שגם הם תרמו, אחד 

לבתו, אחד לאביו. עוד חבר שמספר שיש לו כליה אחת ואתה מבין שיש 

רבים כאלה. וכן, רואים שלא קורה כלום. כמה צלקות קטנות ומעבר 

לכך אתה בכלל לא זוכר כבר שתרמת. הנה, כמה שבועות אחרי והכול 

רגיל. 

וזו  מאליו.  מובן  כמעט  זה  משפחה,  לבני  הן  התרומות  לרוב  נכון, 

משפחה  בן  בין  ההבדל  סיכון,  יש  אם  כלומר,  אותי.  שתפסה  נקודה 

ל'סתם' אדם עוד מובן. אבל אם אין סיכון, אז בעצם מדובר בקושי רגשי 

ולא שכלי. המחיר נמוך כל כך לעומת מה שנתת לאדם אחר. כן, זכיתי 

לעשות תחיית המתים!"

הוא מספר על השינוי שחל בו מאז שעזבה אותו הכליה ועברה לר' 

יצחק, על שינוי באהבת חינם ואהבת ישראל. "התרגלנו בטעות לחשוב 

כל אחד על עצמו ועל קשייו. הפסקנו לחשוב על אחרים. זו ההזדמנות 

לצאת מהקופסה ולראות דברים אחרת, בזכות הרב הבר." הוא מבקש 

בבת-שחוק להזהיר: "לפי העוצמות שלו, הייתי ממליץ לכל מי שחשב 

לתרום כליה, להזדרז ולעשות את זה מהר מהר, כי בקצב שלו, עוד מעט 

יעמדו בתור  כדי לתרום..."

ר' יצחק התחיל את חייו מחדש. מפעם  וייס המשיך את חייו.  הרב 

לפעם הם מדברים ונפגשים והרגש גואה. רגע אחד של החלטה, וחיים 

השתנו. 

 יום רביעי בערב, שלושה ימים 
לאחר ההשתלה המוצלחת, בעוד 

הרב ישעיהו הבר עושה את דרכו למסור שיעור בישיבה שבה הוא 

מלמד, הטלפון מצלצל. "רבי חיים  קנייבסקי רוצה לבוא לביקור," 

אומרים לו, "עכשיו."

למונית  בידו  ומסמן  המדרכה  שפת  אל  הולך  מתעשת,  הבר  הרב 

הראשונה שעוברת שם. "הכי מהר שאפשר לאיכילוב," הוא מורה לנהג. 

הביקור קפץ עליו בהפתעה, והוא דווקא חשב שיהיה נכון לדחותו 

למחר בבוקר, ולו רק כדי שרבי חיים יוכל לפגוש את כל הצוות הרפואי 

בעבודתו. דבר אחד הוא לא לקח בחשבון - זמן הביקור לא היה אקראי. 

"יש לי ולר' יצחק קביעות ללימוד כל רביעי בלילה," אמר הגר"ח, "וכעת 

זה הזמן המתאים ביותר, כי קביעות לא מבטלים!"

שכעת  קביעות  לנצח.  להסתיים  חלילה  הייתה  שיכולה  קביעות 

בו.  לשלוט  ולהתחמקויותיו  לתירוציו  נתן  שלא  יהודי  בזכות  נמשכת 

הוא העניק חיים שלמים, רגועים, שלווים, בריאים, מלאי פריחה, למי 

שנדמה היה שנובל. 

אדם יכול לחיות חיי גיהנום, להיות מלומד בייסורי גוף, לסבול מחיים 

מרים ובלתי ניתנים לתפקוד. ברגע אחד מישהו תורם לו. לא ממון, לא 

עזרה קטנה פה ושם. הוא תורם לו חיים.

מתוך  הרבה  כך  כל  בהם  לעשות  שיכולים  חיים  מושלמים,  חיים 

גן עדן עלי אדמות שצמח במקום שנראה היה  בריאות איתנה, מתוך 

אבוד. שאלו את הרב הבר. 

שאלו כל מי שזכה לשוב לחיים.

ושאלו את מי שזכה לתת מתנת חיים. הוא רק נראה כמונו. בעצם 

הוא הרבה הרבה יותר מאתנו. 

בעוד הרב ישעיהו הבר עושה 
את דרכו למסור שיעור בישיבה 
שבה הוא מלמד, הטלפון מצלצל. 
"רבי חיים  קנייבסקי רוצה לבוא 
לביקור," אומרים לו, "עכשיו."
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פרק ראשון
מהאי גיסא

כיצד יגיב כל אדם ממוצע אם נשאל אותו "האם אתה זוכר את מסיבת בר המצווה שלך?"

"איזו שאלה היא זו?" הוא יגיב, מי אינו זוכר את מסיבת בר המצווה שלו? כל אחד בטווח הגילים 

שבין 13 ועד 100 לא ישכח לעולם את הכיסופים והציפייה לבר המצווה. כבר ביום ההולדת ה-12 

אמרו לו ההורים: בשנה הבאה ביום הזה תהיה בר מצווה, כלומר, תתחייב בכל המצוות. בעוד שנה 

תהיה איש אמיתי. ביום כיפור הבא כבר תצום כמו גדול. 

וככה במשך שנה שלמה אתה מתכונן ומטפח את הציפיות ליום הזה שבו ימלאו לך י"ג שנה, 

ואבא יעמוד לידך ביום הגדול הזה שבו אתה בעצמך נהיה גדול, היום שממנו והלאה מצרפים אותך 

למניין. אתה כבר מתכנן את הישיבה הקטנה שלך, אתה נפרד מהילדות והופך להיות בחור!

הרב יעקב רובין עבר בדיוק את כל השלבים האלה. הוא עבר את השנה שבין 12 ל-13 בציפייה 

גדולה. בהמתנה ליום שבו יחגגו לו ההורים את בר המצווה. אבא לימד אותו את הדרשה והכול 

נראה ורוד כל כך, והכול נראה מבטיח כל כך.

ואז התנפץ החלום וצבעו הוורוד השחיר בבת אחת.

פחות מחודש לפני בר המצווה של יעקב החל אביו, ר' צבי רובין, יהודי יקר כבן 51, לחוש כאבים 

איומים והוא מיהר אל הרופא. זה נחרד ושלח אותו לבית חולים ושם התברר שיש לו אבנים בכליות.

לא נורא, אתם אומרים, אבנים בכליות הן לא סיפור גדול. היום יש כל כך הרבה תרופות ואמצעים 

לטפל בהן. יש גלי קול שמרסקים את האבנים, ויש תרופות ממיסות אבנים ויש, ויש...

אבל אז, בשנת תשל"ח, לא היו הרבה תרופות, וגם לא הרבה אמצעים טיפוליים. הייתה דרך אחת 

מיושנת במקצת שהרבו להשתמש בה והיא נראתה הטובה מכולם:

ניתוח!

צורת  שנים   37 לפני  הייתה  ביותר  והאגרסיבית  הפולשנית  הדרך  שעשו.  מה  זה  ברירה  בלית 

הטיפול המקובלת.

ר' צבי רובין הלך לבית החולים. לא היינו בעומק לבו ולא ידענו אם הוא חש משהו או לא. אם 

רעד בתוכו מיתר סמוי וניבא לו את העתידות.

הוא נפרד לשלום מבני משפחתו בטרם הוכנס לחדר הניתוח ולא ידע )או שמא כן?( שהוא נפרד 

מהם לתמיד.

של חתן בר מצווה
מתנה

יאיר וינשטוק

מתנת חיים
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משהו הסתבך, והניתוח הפשוט שאמור היה לעזור לר' צבי להיפטר 

מאבני הכליות, יצא מכלל שליטה וגם מכלל שליט"א. ר' צבי יצא מבית 

חיים  על  בבכי  מיררו  משפחתו  ובני  בטלית,  עטוף  כשהוא  החולים 

צעירים שנגדעו באבחה אחת ועל אדם במיטב שנותיו שנקטף ללא עת.

בר המצווה של העלם יעקב רובין הייתה מסיבה עצובה בצל פטירתו 

הטראגית של האב האהוב. כאשר קם לומר את הדרשה שהכין יחד עם 

אבא, נחנק באמצע המילים ולא משום שהוא שלא שלט בדרשה. נהפוך 

הוא, הוא ידע כל מילה ממנה על פה. 

אבל כל מילה הזכירה לו את אבא, אבא שלא זכה. אבא שהעניק לו 

מתנת פרדה נדירה - דרשת בר מצווה.

אבא ז"ל ראה מהשמים את בנו אומר את הדרשה, וגרונו של החתן 

הנרגש נחנק ממבול של דמעות. אמא עמדה קרוב למחיצה כדי לראות 

ללא  לבד,  הגדולים  של  במסלול  לצעוד  מתחיל  הרך  היתום  בנה  את 

המלווה הנאמן, ועצרה את עצמה בכל כוחה לא לקלקל ולא להשבית 

את השמחה.

לבו הרך של חתן בר המצווה רשם במקום עמוק את האירוע הקשה. 

דברים כאלו נחרטים לעד ולנצח נצחים. 

הוא חי את חייו. הפך לבחור ישיבה, עבר מישיבה קטנה לגדולה, הפך 

לתלמיד חכם, הקים בית בישראל, ילדים נולדים לו. מעגל החיים סובב 

לו את סיבובו הנאמן וימשיך עוד שנים רבות לאורך ימים טובים, אמן. 

את  שעזב  ז"ל  לאבא  זיכרון  נר  הזמן  כל  לו  מהבהב  ובתת-ההכרה 

העולם בגיל 51 מסיבוך בכליות.

ועוברות להן 37 שנים, ומגיע יום הכיפורים של שנת תשע"ה. 

טראומת  שנה.   50 חורף  של  בעיצומו  לו  ימלאו  השנה  יודע:  הוא 

הילדות לא נשכחה אף לרגע אחד. היא רק נעטפת במחלצות גדולות 

של הווה. של חיים יהודיים תוססים שיש למלא בדבקות.

עומד לו ר' יעקב וחושב: אני מתקרב לפרק שבו נתבקש אבי לישיבה 

אני הקטן להודות לה' על  בגלל סיבוך בכליות. במה אוכל  של מעלה 

החיים הטובים שהעניק לי, על כל החסד אשר עשה אתי? על הכליות 

הבריאות שלי, ברוך ה'? למרות היתמות בגיל כה מכריע, הצלחתי להיות 

לאיש ולא חסר לי בעולמי דבר. כיצד אני מודה לה'?

חיים"  "מתנת  ארגון  ידי  על  העיתונים,  באחד  שהתפרסמה  מודעה 

עליה חתום היה הרב ישעיהו הבר  המתארת את האפשרות שהתחדשה 

בעולם בשנים האחרונות: לתרום כליה בצורה בטוחה ופשוטה, ובהבזק 

פלוס   50 בגיל  הלך מהעולם  במוחו המחשבה: אבא  רגע מבליחה  של 

בגלל הכליות, ואני אעניק למישהו מתנת חיים עם הכליות שלי.

השנה  ובנחישות.  בעקשנות  בקרבו  המחשבה  קיננה  רגע  ומאותו 

בעזרת ה', אתרום כליה למישהו שעלול לסיים את חייו בדיוק כמו אבא 

ז"ל - בגלל אובדן הכליות.

עוד לפני חג הסוכות פנה ר' יעקב לאנשים הנפלאים של ארגון 'מתנת 

חיים' שהקים הרב ישעיהו הבר שליט"א, וביקש לברר אם יוכל לתרום 

גילי כבר  כליה. "אני אדם בריא לגמרי," ביקש להדגיש בפנייתו. "אבל 

נושק לחמישים, האם אני עדיין כשיר לתרום כליה?"

הבדיקות  כל  את  נבדק  המתאימות,  למרפאות  נשלח  יעקב  ר' 

הרלוונטיות והתשובה הרנינה את לבו: אתה בריא לגמרי ונמצאת כשיר 

לתרום כליה.

אבל השורה הזאת שנכתבת לה כל כך מהר ובמעט אותיות, רצופה 

רפואיים  וטפסים  דפים  ועוד  דקירות  ועוד  והמתנות,  בדיקות  בהמוני 

היקר שלושת הרגלים של  יעקב  ר'  על  עוברים  וכך  שמתמלאים להם, 

יודע שהוא עומד  שנת תשע"ה: סוכות, פסח ושבועות, והוא כל הזמן 

לתרום אבל התהליך הזה אינו פשוט כל כך. הוא נערך ביסודיות וברמת 

הרפואה הגבוהה ביותר, ולכן אין קיצורי דרך ואין הוקוס-פוקוס. אדם 

אינו קם ומחליט לתרום כליה ולמחרת היא כבר מושתלת. "לקראת פסח 

מעניין,  קוריוז  יעקב  ר'  מספר  חיים',"  'מתנת  של  החוברת  התפרסמה 

החוברת  כליה.  ומושתלי  תורמי  של  מדהימים  סיפורים  הופיעו  "ובה 

היכתה כה הרבה הדים וכולם דברו עליה, עד שיום אחד שואל אותי איזה 

מכר בבדיחותא - 'ומה אתך ר' יעקב? אולי אתה תורם כליה?' הוא לא 

התכוון מעבר לאמירה מחויכת בעלמא. אבל אני, שכבר חייתי חצי שנה 

עם הבשלות הנפשית לתרום, פשוט צחקתי בתוכי." 

והוא ממתין בסבלנות. הוא כבר החליט. בני ביתו נמצאים אתו. כל בני 

משפחתו אתו לכל אורך הדרך. כולם תומכים חד-משמעית בהחלטתו 

העיקשת. אף אחד אינו משלה את עצמו שמדובר בהליך רפואי שגרתי. 

לראות את אבא  רוצים  כולם  כך  ודווקא משום  בזה,  כרוך  מבינים מה 

סוגר את המעגל ומעניק חיים במתנה למישהו שזקוק להם...

פרק שני
 ומאידך גיסא

קם לו יהודי בבוקרו של יום, אומר מיד "מודה אני" ומודה לה' שהחזיר 

ה' שאתה מאמין  לך  אוי, רבה אמונתך! תודה  לו את נשמתו בחמלה. 

בנו, למרות הכול... ויום-יום אתה מחזיר לנו את הנשמה ונותן לנו עוד 

הזדמנות. החיים אינם שמונים שנה של רצף אחד מתמשך, כפי שנדמה 

לנו. החיים הם עשרות אלפי הזדמנויות פז לעשות היום מה שלא עשינו 

אתמול.  

והאדם מתבונן בגופו ורואה גוף מושלם. איברים וגידים. הכול פועל 

כמו מכונה משוכללת; המכונה המשוכללת ביותר בעולם. היא מושלמת 

מראש ועד כף רגל. מהשערה העליונה בראש ועד ציפורן הזרת הקטנה. 

20 ציפורניים לו לאדם. נסו לוותר על אחת מהן...

סיפר לי פעם חבר: "יום אחד קמתי בבוקר ועברה בי מחשבת שטות. 

לא יודע מהיכן צצה לה - 20 ציפורניים יש לי. למה אני צריך כל כך הרבה 

ציפורניים?"

עוד באותו יום קיבלתי תשובה נוקבת," אמר לי הידיד. "בבית הכנסת 

לאחר תפילת ערבית הזיזו ספסלים לקראת סיום מסכת, ואחד מהם נפל 

עליי במלוא כובדו ומעך את הזרת הקטנה שלי ברגל שמאל. 

יכלו להעיר את המתים הטמונים בבית החיים  הצרחות שהשמעתי 

של העיר. היו אלה כאבים נוראים, מן הסוג שלא הכרתי מעולם. נלקחתי 

אחר כבוד למרפאה סמוכה ושם התברר כי הציפורן הקטנה שלי נפגעה 

בצורה קשה. היא השחירה לגמרי ויש לעקור אותה לחלוטין כדי לתת 

לאצבע הפגועה אפשרות להחלים. אינני מדבר על הכאבים של עקירת 

במתנה  מקבל  אדם  בן  כך:  אחר  לי  שהתברר  מה  על  כמו  הציפורן, 

מהבורא יתברך גוף מושלם וזה נראה לו דבר מובן מאליו. אבל אם אי-

יודע להעריך פתאום את  פעם לוקחים ממנו משהו קטנטן, כמה הוא 

המתנה המופלאה, המושלמת!"
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ן  י ז י פ ש ו א

הפרטים  כל  כמו  בדוי,  )השם  לוי  בן-ציון  ר'  של  בחייו  נתבונן  הבה 

הקשורים בו(, יהודי פתח-תקוואי מהשורה.

ר' בן ציון חי את חייו בשלווה 43 שנה. הוא נשוי ואב לילדים נחמדים 

וחייו זורמים על מי מנוחות. כלומר, כל עוד מישהו למעלה דואג שהם 

יזרמו כך...

להסתבך  מתחיל  בן-ציון  ר'  משתנים.  הדברים  שמים  בגזרת  אבל 

עם בעיות בריאותיות שונות. הוא נכנס לבית החולים פעם אחר פעם 

לאשפוזים הולכים ותוכפים עד שפתאום נופלת עליו הפצצה כרעם ביום 

בהיר:

"הכליות שלך אדוני," אומר לו הרופא ביום אחד קודר ומעונן, "חדלו 

לעבוד!"

כך, פשוט. ושמא לא כל כך פשוט. 

"אבל למה?"

משפטים  לשמוע  רוצה  "אתה  הרופא.  לו  אומר  יודע,"  לא  "אני 

מסובכים בלטינית? זה לא יעזור לך הרבה. וזה גם לא ישנה את התמונה. 

אתה צריך לקבל מעכשיו טיפולי דיאליזה כדי שתוכל להמשיך לחיות."

חייו של ר' בן ציון משתנים לחלוטין. אחת לכמה ימים הוא הולך לבית 

החולים ושם מחברים אליו את מכונת הדיאליזה שעושה את עבודתן של 

בגופנו, הממוקמות בצד האחורי של  הכליות, אותן בלוטות קטנטנות 

חלל הבטן משני צדי עמוד השדרה, שבלי רעש ובלי צלצולים מסננות 

24 שעות ביממה לאורך כל שנות חיינו, עושות  את הדם שלנו במשך 

שרשרת שלמה של פעולות חיוניות שאין כאן המקום לפרטן, ובזכותן 

אנו יכולים לחיות. כל כוס שתייה שנערה לתוך פינו תגיע אליהן בתוך 

זמן קצר ותעבור טיפול יסודי ומושלם שרק בורא העולם יכול להעניק. 

ר' בן ציון הולכות ומאפירות מיום ליום. הצבע הוורוד של  פניו של 

לחייו הולך ומפנה את מקומו לגוון אפור חולני. אפשר לראות שמשהו 

לא טוב עובר עליו. ידידיו הטובים תומכים בו בשעות קשות אלו. בני 

שבשמים,  יקר  "אבא  הומה:  בלב  ומבקשים  עליו  מתפללים  משפחתו 

אנא, אל תיקח מאתנו את אבא שלנו."

לאמא  קרא  המטפל  הרופא  כי  אה,  זה?  בנוסח  מתפללים  הם  למה 

ואמר לה באוזן את המשפט המצמרר  ימים  לשיחה שקטה לפני כמה 

הבא:

"הדיאליזה של בעלך היא רק מענה זמני לכליות החסרות, אבל זה לא 

יוכל להימשך ככה הרבה זמן. מצבו חמור הרבה מכפי שחשבנו, והוא 

מתקרב במהירות אל הקו השחור. אל ה'דד ליין', בלי מליצה, קו המוות! 

אתם חייבים לחשוב על התרמת כליה אם ברצונכם לראות את יקירכם 

בין החיים."

אין אמצע. או השתלת כליה, אומרים הרופאים, או סכנת חיים. הצוות 

הרפואי נותן להם את מספר הטלפון של הרב הבר, :הוא בוודאי יעזור 

לכם, המומחיות שלו היא יחידה במינה בארץ", הם מתקשרים ו...

פרק שלישי
שניים שהם אחד

והקב"ה מזמנן לפונדק אחד - - - 

לפני 37 שנים עמד נער בר מצווה ובהה במבט מצועף בכיסאו הריק 

של אביו המנוח שלא זכה לחגוג אתו את כניסתו לעול המצוות, והיום 

קיימת  כי  ומתברר  החולים  מבית  הרקמות  התאמת  תשובות  מגיעות 

התאמה מושלמת בין רקמותיו של ר' יעקב רובין לבין רקמותיו של ר' בן 

ציון לוי. כאילו מאז ומעולם נועדו הם זה לזה.

והחלטתו של ר' יעקב רובין, שזרעיה נבטו אי-שם באותו אולם עצוב 

ר'  של  חייו  את  היום  מצילה  והלאה,  ממנה  הייתה  שהשמחה  במסיבה 

בן-ציון לוי. ימים אחדים לאחר חג השבועות ש.ז. הוכנס ר' יעקב לבית 

החולים וצוות של רופאים מומחים מהשורה הראשונה נטל מגופו אחת 

ר' בן-ציון לוי והכליה הבריאה האחת של  מכליותיו, ובחדר אחר נותח 

ר' יעקב הושתלה בגופו והחליפה מעתה ואילך בהצלחה יתרה את שתי 

הכליות החולות שלמעשה כבר מתו מזמן. "איני יודע איך להסביר את 

זאת סייעתא דשמיא מיוחדת שמעניקים  "אולי  יעקב,  ר'  לי  זה," אומר 

למי שנותן מתנה יקרה כל כך, אבל אני החלמתי כל כך מהר שזה פשוט 

לא ייאמן. בתוך כמה ימים לאחר הניתוח חזרתי לשגרת החיים שלי כאילו 

כלום לא קרה. וכעת אני מנהל סדר יום רגיל ונורמלי כאילו לא נלקחה 

ממני שום כליה. אני יכול בס"ד לחיות עוד שנים ארוכות, טובות ובריאות 

עם כליה אחת בלבד. כל רופא יחתום על קביעה זו בשתי ידיים."

אז אם מספיקה לנו כליה אחת, אני שואל אותו, אולי תנסה להסביר 

להדיוט כמוני, למה נבראנו עם שתי כליות?

בלבביות  יעקב  ר'  צוחק  חיים?'"  ב'מתנת  אומרים  מה  יודע  "אינך 

בשביל   - אחרת  וכליה  הדם,  את  לנו  לסנן  כדי   - אחת  "כליה  סוחפת, 

לתרום למי שאין לו אפילו אחת. 

לפני כמה שבועות פגשתי את המושתל. בהיותו אדם צנוע מאוד הוא 

מזכיר  לו שם סתמי שאינו  נתנו  ולכן  פרטיו,  חיסיון  על  ביקש לשמור 

את זהותו האמיתית אפילו ברמז. מה אומר ומה אדבר. התרגשנו כל כך 

בפגישה הזאת! שמחתי כל כך בשבילו. אני יודע שלא נתתי את הכליה 

שלי. זאת הכליה של הקב"ה, אני רק הייתי שומר הפיקדון, וכעת ראיתי 

במו עיניי את האדם ששנינו יודעים בידיעה ברורה, יחד עם כל מעגל 

האנשים שסביבנו, כי אלמלא הושתלה הכליה בגופו, ייתכן שהוא היה 

עכשיו שכן של אבי ז"ל בגן עדן."

ר' יעקב, אני אומר לו, אתה מדבר על זה בטבעיות כזאת, כאילו תרמת 

לו שן חלב... אבל אתה יודע כמה קשה להגיע להחלטה כזאת, רק בוחן 

כליות ולב יודע כי מתנה כזאת, החלטה גורלית כזאת, מגיעה מהמקום 

הגבוה ביותר בנפש האדם.

ואני  לנכון,  שהרגשתי  מה  "עשיתי  יעקב.  ר'  לי  אומר  יודע,"  "אינני 

שמח כל כך שברוך השם ההשתלה הצליחה במאה אחוז."

רצון  יהי  שיחתנו,  את  מסיים  אני  לך?  לאחל  הקטן  אני  אוכל  מה 

ששום  הזאת  הענקית  המצווה  בזכות  שעשית,  הנאצל  החסד  שבזכות 

זהב, שתכפיל את שנות  גם בקולמוס  גודלה  יוכל לבטא את  סופר לא 

חייו של אביך שבוודאי שמח וגאה בך בגן עדן.

תשובתו של ר' יעקב: "אמן!" אומרת הכול. אמן הוא אמונה. אמן הוא 

וכולם התכנסו  פירושים למילה אמן,  "הלוואי". הרבה  הוא  אמת, אמן 

ובאו לה בתוך החלטה אמיצה אחת - החלטה שהתבשלה תחילה אי-שם 

בתת-ההכרה, ואחר כך בהכרה שלמה וברצון עילאי שכולו חסד צרוף 

ברמה הגבוהה ביותר, ובזכותה יכול כיום ר' בן ציון לוי לקום גם הוא מדי 

בוקר בבוקר )לאורך ימים טובים( ולומר: 

"מודה אני" - - -        

החיים אינם שמונים שנה של 
רצף אחד מתמשך, כפי שנדמה 
לנו. החיים הם עשרות אלפי 
הזדמנויות פז לעשות היום מה 
שלא עשינו אתמול
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הרב עמנואל קצבורג תכנן לתרום כליה לקרוב משפחתו, אבל נסיבות מופלאות הובילו אותו לתרום כליה לאדם שכלל לא הכיר < הסיפור המלא

מבצע כשקרוב משפחתו של הרב עמנואל 
קצבורג אובחן כמי שכליותיו חדלו 
מלתפקד, הוא גמר אומר לתרום 
עבורו כליה < אבל אז התברר שאין 
התאמה בינו לבין קרובו, והוא החליט: 
אם כבר החלטתי לתרום - לא אשנה 
את החלטתי < המועמדת הבאה 
הייתה אם לילדים מבני-ברק, אבל אז 
נכנס לתמונה אדם שלישי < ומי זכה 
בסוף בכליה של הרב קצבורג? הנה 
הסיפור המלא והמופלא, מכלי ראשון
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לרב ל שנים  חמש  לפני  מציעים  הייתם  ו 

נכבד  יהודי  קצבורג,  עמנואל  הרב 

להערכה  וזוכה  עילית  בביתר  המתגורר 

בקרב כל מכריו הרבים,  להצטרף למועדון 

תורמי הכליה בישראל - הוא היה מן הסתם פוטר אתכם 

משתי  אחת  שיתרום  הוא?  בחיוך.  מלווה  גבה  בהרמת 

אפשר  כסף  מידי?  מסוכן  לא  זה  מה?  בשביל  כליותיו? 

לתרום. חסד אפשר לעשות. אבל לעבור ניתוח כדי להסיר 

כליה אחת? עם כל הכבוד, במלוא הרצון הטוב - זה כבר 

יותר מדי. 

לה.  שמתכננים  תכנית  מכל  יותר  חזקים  החיים  אבל 

כל  הן  השמיים  מן  לאדם  שמתוכננות  הנסיבות  לעתים, 

כך ברורות ומדויקות, עד שהן מובילות את האדם, כמעט 

מאליו,  אל ההחלטה הנכונה - זו שלעולם לא היה מגיע 

אליה אלמלא רצף אירועים מופלאים שאין מהן מנוס אלא 

לקרוא את השדר המשודר מהן, ופשוט לעשות את הדבר 

הנכון. 

עמנואל  הרב  מספר  שנים",  שמונה  לפני  החל  "הכל 

אחת:  שמטרתה  לב,  וגלוית  נרגשת  בשיחה  קצבורג 

להרחיב את מועדון מצילי החיים בישראל. "קרוב משפחה 

אחרי  במעקב  היה  רבות,  לו  חב  ואני  אליו  קשור  שאני 

תפקוד הכליות. ככל שחלף הזמן, מצב כליותיו של קרוב 

מבית  רפופורט   שפרופ'  עד  והידרדר,  הלך  המשפחה 

החולים 'קפלן' הבהיר שעל מנת להמשיך לחיות - נותרו 

לו שתי אפשרויות בלבד: או השתלה או דיאליזה.

הללו  המונחים  שני  כולנו.  עבור  הלם  שוק.  היה  זה 

נשמעו לנו גרועים. הבנו שהחיים שלנו עולים על מסלול 

חדש, בלתי מתוכנן בעליל, שמי יודע אם ואיך נצלח אותו 

בבטחה. 

מהרגע של הבשורה ואילך, הפכתי למומחה על בנושאי 

כליות. התחלתי לברר, לשאול, להתייעץ ולאגור כל פריט 

מידע שיוכל לעזור לקרוב המשפחה. כשניסיתי לברר מה 

לראות  קפצתי    - 'דיאליזה'  התמים  המושג  בחובו  טומן 

מקרוב איך המכונה הזו עובדת, והבנתי שאני הולך לעשות 

הכול כדי  למנוע מקרובי לעבור את מסכת הסבל הנוראה 

הזו. 

פעם אחת שבה יצא לי לראות מכונת דיאליזה בפעולה, 

הספיקה לי די והותר. כשראיתי את המחטים האימתניות 

לווריד,  המנופח  העור  דרך  מחדש  פעם  בכל  שמוכנסות 

למשך ארבע שעות רצופות כל פעם, וכשהסבירו לי שכל 

תהליך הניקוי ארוך הזה, שלאחריו נותר האדם חסר כוח 

שלאחריהם  בלבד  ליומיים  להועיל  אמור   - שעות  במשך 

שוב יצטרך הגוף לעבור הכול מחדש כדי להמשיך לשרוד 

- ידעתי  שהדיאליזה היא לא אופציה. 

הרב עמנואל קצבורג תכנן לתרום כליה לקרוב משפחתו, אבל נסיבות מופלאות הובילו אותו לתרום כליה לאדם שכלל לא הכיר < הסיפור המלא

חילופי כליות
מבצע

נתן אדלר
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"וכל זה", מבהיר הרב קצבורג, "עוד לפני שדיברנו על ההגבלה על כמות 

השתייה שמותר לחולה להכניס לגופו: לחולה דיאליזה אסור לשתות יותר 

מכוס עד  2 כוסות מים ליממה. רק לחשוב על ימי חמסין בקיץ, כשהלשון 

נדבקת  לחיך, וכל הרצון מסתכם בכוס מים קרים שתרווה את הצימאון 

הנורא. אבל אתה לא יכול לספק לגוף את אחד הצרכים הבסיסיים ביותר, 

נשאר  לגוף  שנכנס  נוזל  כל   - מתפקדות  לא  שכליותיו  מי  שאצל  משום 

בגוף. זה היה נשמע לי עינוי נוראי שחולה דיאליזה עובר מידי יום ואדם 

מן השורה לא מעלה על קצה דעתו. אני גם לא מדבר על שורה ארוכה של 

מזונות  שאסורים לעלות על דל שפתותיהם של החולים. 

אך  ארוך.  לטווח  מועילה  באמת  הדיאליזה  הייתה  לו  "ומילא, 

את  שורדת  מהאוכלוסייה  אחוז  עשר  אחד  שרק  מראה  הסטטיסטיקה 

הדיאליזה יותר מעשר שנים, כך שבמובן מסוים חולי הדיאליזה חיים על 

זמן שאול, כשברקע תמיד מרחפת מעל ראשם הידיעה המאיימת שיום 

יבוא וגם זה כבר לא יועיל.

הרגשתי שאני חייב לעשות את כל התלוי בי כדי שקרובי יזכה בהקדם 

הכי אפשרי בכליה מתפקדת שתמלט אותו מאימת הדיאליזה. 

"החלטתי  שאני תורם לקרוב משפחתי את אחת מכליותיי".

'מצטערים, אינך מתאים' 
הרב עמנואל קצבורג לא ידע שההחלטה החשובה הזו - מבין החשובות 

ביותר בחייו - תוביל אותו למקומות אחרים לחלוטין מאלו שהוא תכנן 

לעצמו. 

מספר  לעבור  מספר,"נדרשתי  הוא  כליה",  לתרומת  מועמד  כל  "כמו 

בדיקות, על מנת לוודא שמצב בריאותי אכן מאפשר תרומת כליה. במהלך 

אחת מן הבדיקות התגלה אצלי גידול לא ברור באבי העורקים. הרופאים 

רדיואקטיבי.  חומר  באמצעות  הנעשית  יקרה  בדיקה  הצריכו  בבילינסון 

קופת החולים לא הסכימה לממן זאת, ואני החלטתי לשלם את הסכום 

הנכבד הזה מכיסי הפרטי.

תקין,  והכל  חריג  ממצא  שום  שאין  העלתה  הבדיקה  השם,  "ברוך 

לפני  ההשתלה  את  לבצע  ניתן  שלא  החליטו  הרופאים  זאת  למרות  אך 

שהגידול יוסר על ידי ניתוח. כמובן, במקביל נערכו בדיקות התאמה, על 

מנת לבדוק את מידת ההתאמה ביני, התורם, לקרוב משפחתי. מתוצאות 

בדיקת הדם הראשונית נמצא שאכן ישנה התאמה, וכך המשכנו בסדרת 

התאמה  ישנה  שאכן  לוודא  מנת   על  וזאת   - רקמות  סיווג  של  בדיקות 

מלאה ביני לבין קרוב משפחתי.

להוצאת  הניתוח  לקראת  כבר  מאושפז  בעודי  הניתוח,  לפני  "ערב 

הבלוטה החשודה, הגיעו תוצאות שאר הבדיקות. ברגע האחרון התברר 

הניתוח  את  לבצע  הוחלט  זאת  למרות  אך  לתרומה,  מתאים  לא  שאני 

להוצאת הבלוטה.

כשנודע במשפחה שאני לא מתאים, ותרומתי ירדה מהפרק, החליטה 

אחת מאחיותיו של קרובי שהיא רוצה לתרום. התברר לי למפרע, שעוד 

לפני שהסכמתי לנדב את כלייתי, נכנס לתמונה אדם נפלא, יהודי אציל 

ועתיר זכויות עצומות, שכבר הציל מאות נפשות מישראל ממוות: קוראים 

לו הרב ישעיהו הבר, והוא ייסד ועומד בראש הארגון 'מתנת חיים', שאני 

לא יודע מה היו עושים מאות חולי כליות בישראל אלמלא הפעילות שלו, 

שנעשית ללא ליאות, ללא מתן תמורה ובמסירות נפש של ממש. 

"הרב הבר כינס את המשפחה, והסביר להם את משמעות התרומה על 

כל השלכותיה. הוא הסביר בהרחבה את רמת הסיכון המינימלית הכרוכה 

מהתרומה,  הצפויות  החיים  מצילות  השלכות  לעומת  כליה,  בתרומת 

למרות  כליה  לתרום  המשפחה  בני  לשאיפת  הקרקע  את  הכשיר  ובכך 

החששות הטבעיים המלווים את הצעד הזה. האחיות כולן עברו בדיקת  

סיווג רקמות, ובסופו של דבר, אחת האחיות של קרוב המשפחה נמצאה 

כמתאימה ביותר לתרומה. האחות הזו היא זו שבאמת זכתה בסופו של 

דבר לתרום את אחת מכליותיה עבור קרוב המשפחה - שמאז זוכה, ברוך 

השם, לחיים בריאים ושלמים".

 האכזבה וההחלטה 
- אז הוא  הרב קצבורג הגיע למסקנה שאם כבר החליט לתרום כליה 

יממש את החלטתו בכל מחיר. 

"כשעזבתי את בית החולים", הוא מספר, "הייתי מאוכזב מכך שתרומתי 

אמרתי  ניפגש'.  עוד  ש'אנחנו  לצוות  הבטחתי  שיצאתי,  לפני  נדחתה. 

לא  לתרום,  צריך  אני  אז  הזה,  התהליך  כל  את  עברתי  כבר  אם  לעצמי: 

משנה עבור מי. 

"המתנתי שנה וחצי לראות שהכול בסדר, ואז החלטתי להירשם דרך 

'מתנת חיים', כמועמד לתרומת כליה.

מתנת  ארגון  כליה,  מתורם  הנדרש  הארוך  התהליך  את  "כשהתחלתי 

הבר  ישעיהו  הרב  לפניי.  העומדות  האופציות  כל  את  לי  הבהיר  חיים 

ואנשיו ליוו אותנו במסירות לאורך כל הדרך, ועזרו לנו להתמודד עם סבך 

מתאימה  כלייתי  נמצאה  ההתאמה  מדד  לפי  נגמרת.  שלא  הבירוקרטיה 

ביותר לגברת ש' מבני ברק. הכל נעשה לקראת התרומה לגברת ש', אבל 

אז, שוב התערבו מלאכי ההצלה של 'מתנת חיים', ונשלחו משמיים כדי 

לכוון את הכליה שלי למישהו אחר. 

חשוב  יהודי  הוא  דבר  של  בסופו  בגופו  הושתלה  שכלייתי  "האיש 
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שש  לפני  בו  שהושתלה  כלייה  דהן.  שלום  לשם  העונה  מירוחים 

עשרה שנים חדלה מלתפקד, והוא נזקק בדחיפות להשתלה נוספת. 

אחותו של שלום רצתה לתרום לו כליה, אך למרבה הצער לא הייתה 

ביניהם התאמה. משפחת דהן ניצבה בפני שוקת שבורה, כשהאחות 

בשל  זאת  לעשות  מסוגלת  אינה  אחיה  חיי  את  להציל  שמבקשת 

חוסר ההתאמה. 

הם  חיים'.  'מתנת  של  ההצלה  מלאכי  לתמונה  שוב  נכנסו  "וכאן 

עירבו אותי בסיפור, והציעו לי לבצע החלפה: אחותו של שלום דהן 

תתרום לגברת ש' את כלייתה, ואילו אני אתרום את כלייתי לדהן. 

שם  היתה  הניתוח.  בערב  לראשונה  פגשתי  דהן  שלום  "את  

שמשמיים  האדם  את  לראות  מאוד  עד  שמחתי  גדולה.  התרגשות 

נשלחתי, בדרך כל כך פתלתלה ומופלאה, להציל את חייו, ואיחלנו 

זה לזה שהכל יעבור בהצלחה. 

נקלטה  וכלייתי   הבטחתי  את  קיימתי  סוף  סוף  שבועיים  "לפני 

עדיין  שלום  כרגע,  וחמש.  החמישים  בן  המושתל  ה  של  בגופו 

בהתאוששות, אך בחסדי השם, לאחר לא מעט שנות סבל, עוד אדם 

כעבור  כצפוי  שוחררתי  השם,  ברוך  אני,  הדיאליזה.   ממעגל  יצא 

יומיים, מבלי להרגיש כמעט כלום. 

תרומת כליה, היא תהליך פשוט יותר מניתוח 
קיסרי; דיאליזה היא כמעט גזר דין מוות 
במקרים רבים וירידה של יותר מחמישים אחוז 
באיכות החיים ברוב המקרים
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תחושה עילאית 
< הרב קצבורג, מה עושה לך ההרגשה שהצלת חיים?

"זאת תחושה מדהימה, שקשה לי לבטא אותה במילים . מדובר בתהליך 

די ארוך עבור המושתל - אך בפרוצדורה פשוטה יחסית עבור התורם. אי 

נחשוב  אך אם   - כירורגי  בהליך  אופן  בכל  - מדובר  לזלזל  אפשר אמנם 

על הסבל של אדם שעובר דיאליזה שלוש פעמים בשבוע במשך שעות 

ארוכות בכל פעם, כשהוא לא יכול לתפקד זמן רב לאחר כל טיפול, וכשבין 

צובר  כיון שהגוף  קילוגרם  עולה בשלושה  הוא  דיאליזה למשנהו  טיפול 

נוזלים שאין באפשרותו להוציאם ובנוסף הוא מוגבל באינספור מגבלות - 

הרי שהכאב הקל ואי הנוחות הזמנית של התורם הם כאין וכאפס לעומת 

ההצלה הנגרמת כתוצאה מכך. 

"לתרום כליה", מסביר הרב קצבורג מניסיונו הטרי, "זה תהליך פשוט 

יותר מניתוח קיסרי; לעבור דיאליזה זה כמעט גזר דין מוות במקרים רבים, 

וירידה של יותר מחמישים אחוז באיכות החיים ברוב המקרים. הדיאליזה 

עוצרת את החיים. הן לחולים והן לכל המעגל המשפחתי הרחוק והקרוב. 

אי הנוחות שלנו מתגמדת לעומת מה שאדם כזה עובר. אז נכון, במשך 

שבועיים שלושה יש מעט כאבים, אבל זה לא ברמה שאינה נסבלת. מנגד, 

בדיאליזה מרגיש שחייו  חיים של אדם. אדם שתלוי  יודע שהצלת  אתה 

תלויים לו מנגד. אדם שגופו עולה ויורד שלושה או ארבעה קילוגרם שלוש 

פעמים בשבוע - כל המערכות אצלו משתבשות. הלב צריך לספק דם לגוף 

ששוקל שבעים קילוגרמים, וכעבור יומיים לגוף ששוקל שבעים ושלושה, 

ושוב לשבעים וחוזר חלילה. המערכות באיזשהו מקום משתבשות, וככל 

שחולף הזמן כך פוחתת תוחלת החיים של חולי הדיאליזה. 

דיאליזה במשך שנים,  "ואני לא מדבר על האושר של אנשים שעברו 

בלי  עצמו  את  לנקות  מצליח  שהגוף  הראשונה  בפעם  לראות  ונוכחים 

ניגשים למלא  עזרה מלאכותית. בפעם הראשונה לאחר הניתוח, כשהם 

צורך בסיסי של כל אדם בריא - האנשים הללו פורצים בבכי של התרגשות 

מקבלת  יצר'  'אשר  ברכת  של  המשמעות  זאת.  ראיתי  עיני  במו  והודיה. 

בו  וברא  מילה מקבלת משמעות עצומה:  כל  לגמרי. פתאום  ממד אחר 

נקבים נקבים... חלולים חלולים... גלוי וידוע  וכו' שאם ייפתח אחד מהם 

מתאר  אחת...",  שעה  אפילו  להתקיים  אפשר  אי   - מהם  אחד  יסתם  או 

הרב קצבורג, ועיניו דומעות מהתרגשות על שזכה לתרום אבר מגופו כדי 

להציל את חייו של הזולת. 

"ישנם בישראל כשששת אלפים מטופלי  "כיום", מזכיר הרב קצבורג, 

ככל  השתלה.  לעבור  מסוגל  מתוכם  אחוזים  עשרה  רק  לערך.  דיאליזה 

שחולף הזמן, הגוף כבר לא מסוגל לעמוד בהשתלה. גם כשמדברים על 

שיחלוף  ככל   - לתורם  המצפים  ממתינים  מאות  שמונה  או  מאות  שבע 

הזמן, חלקם כבר לא יהיו כשירים ולא יוכלו לעבור השתלה. מדובר פשוט 

במירוץ נגד הזמן".  

< יש תאריך תפוגה לכליה מושתלת?

"ככל שהתרופות מתקדמות יותר, השתל מחזיק מעמד יותר זמן. היה 

כבר מקרה של מושתל שהכליה תפקדה ארבעים שנה לאחר ההשתלה. 

ישנם מקרים שהכליה מחזיקה מעמד חמש עשרה או עשרים שנה. הקב"ה 

שניה.  השתלה  כבר  זו  דהן  שלום  אצל  תתפקד.  הכליה  זמן  כמה  קובע 

ההשתלה הראשונה החזיקה מעמד שש עשרה שנה. 

"הרפואה משקיעה מאמצים רבים כדי למנוע מהגוף לדחות את הכליה 

המושתלת, שמזוהה על ידי המערכת החיסונית כגוף זר שפלש לגוף ויש 

כך   - יותר  גבוהה  בין התורם לנתרם  בו. ככל שרמת ההתאמה  להילחם 

פוחת הצורך בהחלשת מערכת החיסון העלולה לדחות את הכליה. 

"ככל  יתרמו", מסביר הרב קצבורג.  "לכן חשוב שכמה שיותר אנשים 

ייווצר  כך   - יתרמו  אנשים  ויותר  תעלה  התרומה  לחשיבות  שהמודעות 

מאגר גדול ומגוון יותר, וניתן יהיה להגיע להתאמות יותר גבוהות, וממילא 

הסיכוי שהשתלים ייקלטו גבוה יותר. משום כך חשוב להרחיב את מעגל 

התורמים. 

לספק  מסוגלת  אחת  שכליה  הבר,  הרב  לי  סיפר  משיחותינו  "באחת 

מאתיים אחוזים ממה שאדם צריך לניקוי הדם. יוצא אפוא ששתי כליות 

אחוזים  חמישה  נקודה  ותשעה  בתשעים  אחוז.  מאות  ארבע  מספקות 

מהמקרים, כשכליה מפסיקה לפעול - זה קורה בשתי הכליות בו זמנית. 

הרב הבר כינס את בני 
המשפחה והסביר להם את 
משמעות התרומה על כל 
השלכותיה. הוא הסביר 
בהרחבה את הסיכון 
המינימלי הכרוך בתרומת 
כליה לעומת התוצאות 
מצילות החיים הצפויות 
מהתרומה
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ן  י ז י פ ש ו א

נדירים מאוד המקרים שבהם כליה אחת הפסיקה לתפקד ואילו השנייה 

המשיכה. אז מדוע אדם זקוק לשתיים? אין ספק שאחת מהן נועדה כדי 

לתרום!

'קירוב' דרך הכליות
מדהים לראות עד כמה רחוקה יכולה להיות ההשפעה של מעשה חסד 

בודד שאנו עושים. כמו אבן הנזרקת למים ויוצרת סביבה אדוות גלים, 

כך גם אנו לא יכולים לשער עד היכן תשפיע פעולה שלנו על הסביבה. 

שקיבלו  דתיים  לא  אנשים  של  מקרים  מכיר  "אני  קצבורג:  הרב 

תרומה מאדם שומר מצוות, והדבר שינה להם את כל החיים - הגשמיים 

והרוחניים. נחשפתי למקרה של אישה לא דתייה מעפולה שקיבלה כליה 

מאדם דתי דרך 'מתנת חיים'. היא אמרה לעצמה: 'הכליה הזו שמרה שבת 

עצמה  על  קיבלה  היא  וכך  שבת?'  תשמור  לא  היא  ועכשיו  החיים,  כל 

שמעכשיו תשמור שבת. בעקבות כך היא גם התחילה להקפיד על ברכת 

'אשר יצר', וכך, כשמצווה גוררת מצווה, היא הוסיפה אט אט בשמירת 

המצוות. התורם לא ביקש זאת ממנה, הוא לא דיבר אתה על כך בכלל, 

אך אין ספק שכל המצוות האלה נזקפות לזכותו.

"אני עובד בסביבה לא דתית", סח הרב קצבורג. "אני עובד בנת"ע - 

החברה שמפעילה את הרכבת בתל אביב שנמצאת בשבועות האחרונים 

בכותרות. תרומת הכליה שלי גרמה לקידוש השם עצום. במקום העבודה 

שלי הגיבו בהתפעלות לא רגילה. הייתה גם הבנה ועידוד, אבל בעיקר 

היו קריאות התפעלות. חברים לעבודה שאלו אותי: 'איך הגעת לזה? מה 

פתאום עשית את זה?'  מישהו שם אמר לי: 'אני חתום על כרטיס אד"י. 

אחרי שאמות - אני מסכים שיעשו עם האברים שלי מה שרוצים. אבל 

לתרום אברים בחיים? בשביל מה? לזה אני לא מסוגל'. 

ככל  סוף.  אין  עד  נתינה  יש  החרדי  בציבור  אגואיסטים.  לא  "אנחנו 

הרחוקים  ואחינו  יותר,  יקרין  זה   - שלנו  ההענקה  את  נגביר  שאנחנו 

אני עובד עם אנשים חילונים  זה משהו שמפיל מחיצות.  יותר.  ייחשפו 

קרוב לעשר שנים, ואני מקפיד לא להיכנס לעולם לדיונים בנושאי דת. 

יש אמנם כבוד והערכה אחד  ולא מתיימר להיות כזה.  אני לא מסבירן 

לשני, אבל ברגע שהם שמעו על התרומה -זה פעל כפי שלא מסוגלים 

לפעול אלף ערבי הסברה וסמינרים של קירוב. זה מעשה אחד שמשנה 

את כל ההסתכלות והחשיבה. זה גורם להם להביט בנו בהערצה. זו לא 

הייתה המטרה, אבל בסופו של דבר - זו אחת התוצאות. וחשוב להדגיש: 

'מתנת חיים' מעניקה חיים לכולם, מבלי להביט ומבלי לתעדף אף אחד, 

לא משנה מאיזה רקע הוא בא ולאיזה מגזר הוא משתייך. 

"אני חושב  שזה אחד הדברים הכי יפים אצלנו, הציבור החרדי. הנתונים 

 - אלטרואיסטית   בצורה  שתורמים  והדתיים  החרדים  שאחוז  מוכיחים 

גבוה לאין שיעור מהמגזרים האחרים, והדבר גורם לקידוש השם גדול. 

< איך אתה מתפקד כעת?

"הניתוח היה בסוף חודש אב, ביום שני האחרון של בין הזמנים. ביום 

בדיקת  יש  לעבודה.  חלקית  חזרתי  כבר  שלאחריו  השבוע  של  חמישי 

דם שאצטרך לעשות פעם בשנה. בעולם המודרני של היום", הוא מציין 

בחיוך, "הרבה אנשים בריאים נוהגים לעשות מעקב חד-שנתי, כך שאפילו 

במובן הזה אני לא עומד לחוות שום דבר חריג, בעזרת השם". 

מסר לדור הבא
< אתה מרגיש שהעברת מסר חינוכי לילדים שלך באמצעות המעשה 

ההרואי הזה?

ילד הוא דוגמה  ביותר על התנהגותו של  "אין ספק. הדבר שמשפיע 

אישית של הדמות המחנכת. דוגמה חיה להתנהגות נכונה, יעילה יותר 

ממאות שיחות מוסר. אם נטיף מבוקר עד ערב לילדינו על דרך חיים אך 

בהתנהגותנו  לא נגלם  את הדרך שבה אנו שואפים שילדנו יצעד בה - אז 

בבוא הזמן הילד גם הוא יגדל ויידע לנאום ולדרוש מבנו את אותן דרישות 

שתבעו ממנו. ילד בסופו של דבר מחקה את הוריו. אם נדבר כל היום עד 

כמה חשובה עזרה לזולת ולא נעשה זאת - הוא גם יסתפק בדיבורים. לכן 

- גם לכן - חשובים המעשים". 

על  קצת  לחשוב  נתחיל  "בואו  לכולנו:  בהצעה  מסיים  קצבורג  הרב 

השני. אני לא אומר שתרומת כליה מתאימה לכל אחד. יש הרבה אנשים 

משפחתיות.  או  פסיכולוגיות  סיבות  מיני  מכל  לתת,  מסוגלים  שלא 

לאנשים יש הרבה חששות. "אבל המסר שאנחנו צריכים לחיות אותו הוא 

לחשוב על השני. כך החיים של כולנו יתחילו להיראות אחרת. לא משנה 

באיזו צורה נעשה את זה - למשל על ידי מתן טרמפ קטן שמצריך סיבוב 

נוסף של חצי דקה; לאותו אדם חסכתי עשר דקות הליכה ואילו המכונית 

נסעה עוד חצי דקה. בואו נעשה את הקהילה ואת העולם שאנו חיים בהם 

למקום טוב יותר ונעים לכולם.

"כעת", הוא מסכם, "הכליה שלי מתאקלמת יפה בגוף של שלום דהן. 

היא נקלטה ,מתפקדת, ומחיה אותו. 

"ויהיה מה שיהיה, תמיד אדע שאבר חיוני מגופי פועם בלב של מישהו 

אחר, ומעניק לו איכות חיים ואת החיים עצמם. אשריי שזכיתי!". 

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

www.kilya.org.il :לתרומה מקוונת מאובטחת
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בשנה  ממש.  של  תלאות  עברנו 
הראשונה שאחרי הגירוש עברנו בין 
בתי מלון שונים שיועדו למגורשים. 
את  מצאנו  יותר  מאוחר  שנה  רק 
ביישוב  מקומינו בקראווילה עלובה 

עין צורים

זכותתרומה שהיא
חיה שטרנפלד הגישה מועמדות לתרומת 
כליה, אך חודשיים אחר כך התברר לה שבתה 
חלתה במחלה ממארת, והיא החליטה 
להקדיש את התרומה לרפואתה < כיום 
חיה מלאת סיפוק, הילדה בריאה לגמרי, 
 והנתרם, אברך ממודיעין עילית, 
כבר חזר לעבודתו כמחנך

המשולש החוט 
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מאז  אותי  שמלוות  התחושות   
התרומה הן נפלאות, ואני מאחל 
אותן לכל אדם. שבסופו של יום, 
הן  ההדדית  והערבות  הנתינה 

שיביאו את הגאולה

האם חולת הכליות שהכירה חיה שטרנפלד בילדותה היא זו שעוררה 

יהודית אברהמס  כליה, או שמא הגברת  אצלה את הרצון העז לתרום 

"מתנת  דרך  ספורות  שנים  לפני  כליה  ותרמה  אליה  סמוך  המתגוררת 

חיים"- היא זו שהציתה בה את הרעיון? חיה בעצמה אינה יודעת להשיב 

להגשת  הסופית  הדחיפה  שהיה  מה   - לה  ברור  אחד  דבר  אך  כך,  על 

סרטון  לראות.  זכתה  שהיא  דמעות  עד  מרגש  סרטון  היה  המועמדות 

בערב  שרק  אחר,  לאדם  חיים'  'מתנת  דרך  כליה  שתרם  יהודי  שתיעד 

בסרטון  "צפיתי  מהישיבה.  שלו  ילדות  חבר  הוא  כי  לו  נודע  התרומה 

כמה וכמה פעמים," היא מספרת, "והקטע שחדר ללבי יותר מהכול היה 

כאשר מושתל הכליה פנה לתורם ושאל אותו: 'כמה ילדים יש לך?' והוא 

השיב: 'שבעה.' 'יופי,' אמר המושתל, 'כי לך יש שבעה ולי יש שמונה, אז 

כעת יש לך חמישה עשר ילדים. ילדיי הם גם הילדים שלך, אתה הצלת 

אותם, שלא יהיו יתומים.' 

התרגשות  של  צמרמורת  בגופי  "חלפה  חיה,  אומרת  רגע,"  "באותו 

רוצה לקחת חלק במפעל  אני  ידעתי שגם  ופרצתי בבכי חסר שליטה. 

לרב  וחייגתי  הטלפון  את  לקחתי  מישראל.  נפש  ולהציל  הזה  המבורך 

ישעיהו הבר."

למען הרפואה
חיה שטרנפלד נראית כלפי חוץ אישה רגילה שאינה שונה מכל אישה 

הקהילה  בלב  מתגוררת  במקצועה,  מורה  היא  מכירים.  שאתם  אחרת 

לרב  שפניתי  "לאחר  בילדים.  ברוך  בית  ומגדלת  רחובות  של  החרדית 

הבר והגשתי את מועמדותי לתרומת כליה, פניתי לשוחח עם חברתי, 

יהודית אברהמס. יהודית תרמה כליה לפני שנים אחדות, בהיותה בשנות 

השישים לחייה. בעקבות פרסום של "מתנת חיים" שהייתה אז בתחילת 

דרכה, ראיתי איך שהיא נמרצת ומלאת חיות, ממש כמו שהייתה בעבר. 

אמרתי לעצמי: 'הנה ההוכחה שבן אדם יכול לתרום כליה ולחזור לחיים 

לגמרי.'

עוד  הדברים  אצלי  התחדדו  תרומתה,  על  יהודית  עם  כששוחחתי 

היא אשת  אברך,  לו את הכליה  - התברר שהאדם שהיא תרמה  יותר 

אם לתשעה ילדים, אשר במשך חמש שנים היתה בטיפולי דיאליזה, מה 

שאומר שהבית כולו כמעט התפרק. בתרומתה היא לא רק העניקה לה 

חיים, היא העמידה משפחה שלמה על הרגליים! שמעתי ממנה הרבה 

על הסיפוק העצום שיש לה בעקבות התרומה, והיא זו שגם עודדה אותי 

להתקשר ל'מתנת חיים' כדי לברר מה קורה עם המועמדות שלי, כי אף 

על פי שהעברתי להם את תוצאות הבדיקות הראשוניות שהיו חיוביות, 

הם לא יצרו אתי קשר."

יש לדעת שתהליך תרומת הכליה אף  כי  ואומרת  חיה  עוצרת  וכאן 

פעם אינו קצר, שכן בטרם ניגשים לניתוח, יש צורך בבדיקות רבות של 

התורם והמושתל ובמילוי תיק רפואי על פרטיו המקיפים ביותר.

היא  הניתוח,"  לפני  כשנתיים  הבדיקות  של  בתהליך  התחלתי  "אני 

של  בסופו  אך  כליה,  תרומת  בשביל  גם  מאוד,  רב  זמן  "זהו  משתפת, 

דבר גיליתי שמשמים כיוונו שהדברים יתעכבו, שכן הכול היה לתועלתי 

 - האישית. הגשתי את המועמדות בחודש אלול, וחודשיים לאחר מכן 

בחודש חשוון - החלה בתי לסבול מכאבי בטן והתגלתה אצלה מחלה 

קשה. זה היה עבורי הלם של ממש והרגשתי שהשמים נופלים. הרופאים 

אמנם אמרו כבר בתחילה שהבת חלתה בצורה קלה ביותר, וכולם היו 

תמימי דעים עם ההשערה שהיא בוודאי תבריא ותצא מזה במהרה, אך 

עדיין חששותיי היו גדולים ומטבע הדברים הייתי היסטרית. 

הכליה,  תרומת  עם  מעט  להמתין  עליי  שיהיה  הבנתי  ימים  באותם 

עם  מאושפזת.  שבתי  בזמן  לעצמי  ניתוח  גם  שאוסיף  ייתכן  לא  שהרי 

זאת, היה ברור לי כי ברגע שהיא תצא מזה, אקריב לקב"ה קרבן תודה 

באמצעות תרומת הכליה. באותם ימים פניתי באמצעות אחי לגאון רבי 

יעקב אדלשטיין שליט"א, רבה של רמת השרון, והוא עודד מאוד לתרום 

והמליצו  עודדו  שוחחתי  שעמם  נוספים  רבנים  גם  ברכה.  העניק  ואף 

יצאתי למלחמה על בריאותה של בתי כשאני  זאת לרפואתה.  לעשות 

מחוזקת ויודעת שעומדת לרפואתה זכות גדולה."

תרומה שהיא
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ואכן, אף הרופאים האופטימיים ביותר לא שיערו שתקופת האשפוז 

של הילדה תהיה כה קצרה, שכן הטיפולים הצליחו בסייעתא דשמיא 

וההתאוששות הייתה מהירה. למרות זאת, מספרת חיה, באותם ימים 

שבהם שהתה בתה בין כותלי המחלקה, היא הספיקה ללמוד לא מעט 

על החיים. "זר לא יבין זאת," היא אומרת, "אבל מי שהזדמן לו ללוות 

חולים מאושפזים, יודע שכאשר שוהים לצדם, ההרגשה היא שכביכול 

השומר  בתל  מדובר  כאשר  שכן  כל  החולים.  בבית  נמצא  העולם  כל 

אנשים  גם  שיש  המציאות  את  להבין  קשה  שלמה.  עיר  כמו  שנראה 

את  'אם  ימים:  באותם  לעצמי  אמרתי  רגילים.  חיים  בחוץ  שמנהלים 

יכולה להוציא מישהו מבית הסוהר הזה, את חייבת לעשות את זה!' 

וציפיתי בכיליון עיניים לרגע שבו אזכה לעבור את הניתוח. חלפו כמה 

חודשים שבהם ראינו נסים גלויים, והבת הבריאה לגמרי. חלפה עוד 

תקופה עד שהערכים בבדיקות הסתדרו, ואז, כאשר גם הרופאים אמרו 

למשימתי  ולגשת  לרווחה  לנשום  יכולתי  במעקב,  להיות  רק  שעליה 

האישית - תרומת הכליה."

תרומה שהיא זכות
בשלב הבא נשאלה חיה לאיזה סוג אדם היא רוצה לתרום ואם יש 

הייתה  תשובתה  הנתרם.  של  זהותו  מאפיין  לגבי  כלשהי  העדפה  לה 

שחשוב לה לתרום דווקא לאדם ששומר שבת. זמן קצר לאחר מכן כבר 

יצרו איתה קשר מהעמותה והודיעו כי יש אברך צעיר ממודיעין עילית 

שזקוק לתרומתה. 

היא  לבי,"  בכל  שמחתי  לילדים,  אב  באברך,  שמדובר  "כששמעתי 

נזכרת, "ההרגשה שלי הייתה שהנה, תרומתי תהיה משמעותית לא רק 

לאדם אחד, אלא לכל המעגל שסביבו - לאשתו וגם לילדיו. בתקופה 

לי לפגוש את אשתו כמה פעמים, והתברר, כמו  שלאחר מכן הזדמן 

תמיד, שהעולם קטן, ואני מכירה את המשפחה מכיוונים שונים, מה 

כששוחחתי עם יהודית 
על תרומתה, התחדדו אצלי 
הדברים עוד יותר - התברר 
שהאדם שהיא תרמה לו את 
הכליה היא אשת  אברך, 
אם לתשעה ילדים, אשר 
במשך חמש שנים היתה 
בטיפולי דיאליזה, מה שאומר 
שהבית כולו כמעט התפרק. 
בתרומתה היא לא רק העניקה 
לה חיים, היא העמידה 
משפחה שלמה על הרגליים! 
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עוד שהאברך עצמו מלמד ברחובות בבית ספר הסמוך לבית הספר 

שבו אני מלמדת. באחת השיחות סיפרה לי האישה שהיה לו תורם 

בעבר, אך הוא נפסל ברגע האחרון מטעמים בריאותיים. היא אמרה 

שהיה להם מאוד לא קל להתמודד עם האכזבה, שכן הבשורה הגיעה 

הילדים  עם  לשהות  נדרש  ובעלה  בנם,  שנולד  לאחר  יום  בדיוק 

וכל זאת כאשר מנקרת במוחו הידיעה  בבית, לצד ההכנות לברית, 

הדיאליזה.  לטיפולי  לשוב  ועליו  בוטלה  ההשתלה  כי  הלא-פשוטה 

כששמעתי את הדברים התפללתי לקב"ה והתחננתי שהתרומה שלי 

אכן תגיע לאותו אברך ושלא יהיה דבר שיעכב. באותם רגעים הדבר 

היחיד שרציתי היה שהוא יזכה להיגאל ולעמוד על רגליו." 

< ומתי נעשה הניתוח?

ולמעשה, מאז  רב,  זמן  פני  על  נמשכו  - הבדיקות  "כפי שציינתי 

שנודע לי על זהותו של הנתרם ועד שהניתוח התבצע, חלפה בערך 

חצי שנה. בסופו של דבר נקבע תאריך הניתוח לחודש תמוז בשנה 

שעברה, ליום השני של החופש הגדול. אני זוכרת כי יום קודם לכן 

עוד הספקתי לצאת לטיול עם בנות כיתתי, והגעתי להתאשפז רק 

ביום הניתוח עצמו, בשעות הבוקר המוקדמות."

< ואיך הייתה ההרגשה?

"התרגשתי מאוד," היא מודה, "לאחר שאושפזתי במחלקה נכנסה 

מכן  לאחר  ממושכות.  התחבקנו  ושתינו  האברך  של  אשתו  לחדרי 

ואז הוא  נכנס לחדר  היא אמרה שבעלה מעוניין לפגוש אותי. הוא 

לדבר  שלא  לו  המליץ  אתו,  ששוחח  מרחובות  שנפרולוג  לי  סיפר 

ולא  בעצמי  שלי  ההחלטה  את  לקבל  שאוכל  כדי  לניתוח,  עד  אתי 

אבל  אי-נעימות.  מתוך  או  עובר  שהוא  הסבל  על  מחשבה  מתוך 

כעת, כאשר ברור ששנינו ניגשים לניתוח, הוא רוצה לאחל הצלחה 

ולהודות מעומק הלב. היה מרגש מאוד לשמוע אותו. הוא איש חינוך 

בעל שיעור קומה, וגם אחר כך הזדמן לנו לשוחח בהזדמנויות שונות. 

כל מילה שלו פנינה, ואני חשה זכות מיוחדת להיות התורמת שלו."

רואים ישועות
ממש:  כמדהימה  חיה  מתארת  מהניתוח  שלה  ההתאוששות  את 

"אני זוכרת את היום שלאחר ההשתלה. התעוררתי בבוקר וציפיתי 

לחוש כאבים, אך הם כמעט לא היו. במקומם הציפה אותי תחושה 

נכנסו  בינתיים  מאחוריי.  כבר  שהכול  כשהבנתי  עילאי  אושר  של 

לחדר אמא שלי ואחותי וסיפרו שנודע להן כי הניתוח עבר בהצלחה 

גם אצל האברך, ומדד הקריאטנין שלו ירד מ-8 ל-4, שזה המקסימום 

האפשרי בשלב כזה, מה שמעיד שהכול תקין. לאחר מכן הגיעו הרב 

הבר ורעייתו לביקור ושימחו אותנו כשסיפרו שביקרו אצל המושתל 

והתברר שהכליה החדשה התחילה לעבוד.

יומיים כשאני מרגישה מצוין. בשבוע  השתחררתי הביתה לאחר 

הראשון הזהירו אותי שלא כדאי לי לקום ולהשתולל, אז בעיקר נחתי, 

אך מיד אחר כך כבר חזרתי לתפקד כרגיל ממש. במשך השבועות של 

'בין הזמנים' שהגיעו כחודש לאחר הניתוח, יצאתי עם ילדיי אפילו 

לטיולים ולמסלולים. הקפדתי אמנם שלא להתעייף יתר על המידה, 

הייתה  שזו  מכיוון  אלא  להתאמץ,  קושי  מתוך  נבע  לא  הדבר  אך 

הוראת הרופאים."

לסיומו של הסיפור מגיעה שטרנפלד באופן מפתיע: "באחד הימים 

הלימודים,  שנת  שנפתחה  אחרי  קצת  אלול,  חודש  של  הראשונים 

הבטתי מחלון ביתי וגיליתי לפתע את 'האברך שלי' צועד ברחוב. זה 

היה נראה לי בלתי אפשרי - כיצד ייתכן שהוא חוזר לעבודתו בתוך 

זמן כה קצר? חשבתי שאולי עיניי מטעות אותי, אך החגורה הלבנה 

שאותה הוא חגר בעקבות הניתוח )היה עליו להתהלך בחגורה הזאת 

במשך שלושה חודשים( הוכיחה מעבר לכל ספק כי זה הוא. התחלתי 

לאשתו  התקשרתי  לחיים.  חוזר  יהודי  כיצד  במוחש  ראיתי  לדמוע. 

והיא סיפרה בהתרגשות שהלא-ייאמן אכן קרה - בעלה חזר לעבודה, 

הוא כבר מרגיש מצוין ומבחינתו הוא בריא לכל דבר!

חיה,  אומרת  עצום,"  אושר  שוב  חשתי  הדברים  את  "כששמעתי 

"אני מרגישה זכות להיות זו שעזרה ליהודי היקר הזה. מאידך גיסא, 

אני  הניתוח  מאז  שכן  מההשתלה,  בעצמי  שנתרמתי  חשה  גם  אני 

השם  ברוך  מרגישה  שלי  הבת  בבית,  יותר  מצויה  שהברכה  חשה 

מצוין, ובכלל - כל נקודת ההסתכלות שלי על החיים השתנתה, ואני 

מאושרת ורגועה יותר מבחינה פנימית." 

עוד היא מציינת כי באותה תקופה שבה עברה את הניתוח, עבר 

בנה לישיבה חדשה וניסה לקבוע חברותות לזמן אלול אך לא הצליח. 

"לאחר הניתוח הוא אמר לי: 'אמא, בדקה שהסתיים הניתוח התקשר 

כך  אחר  ומיד  חברותא  אתי  לקבוע  רוצה  שהוא  ואמר  בחור  אליי 

התקשר עוד בחור למטרה זהה, ופתאום בחור שלישי חזר עם תשובה 

חיובית!' התחושה הייתה שהשגחה פרטית מופלאה הגיעה לביתנו. 

כולנו הרווחנו מכך."
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ן  י ז י פ ש ו א

"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 

ויודעת שהודות לתרומה  לתרום כליה ליהודי, וכשאני מדברת על כך 

כל  כנגד  ולמשפחתו  לילדיו  לעבודה,  חזר  והוא  הבריא  הבחור  שלי 

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

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

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

של  בהתרגשות  להידבק  שלא  וקשה  אחינועם  עם  משוחחים  אנו 

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

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

בגלל מחלת ריאות חריפה. במשך כל התקופה הזאת סעדתי וליוויתי 

אותה, הייתי שותפה לכל התהליכים שהיא עברה וכאבתי את כאביה. 

ראיתי כיצד מצבה הולך ומחמיר, וזה היה נורא. במקרה שמעתי באותו 

זמן על אב שתרם אונת כבד לבנו, וחשבתי בלבי שייתכן שאפשר לתרום 

כזו בארץ,  לי שאין אפשרות  נאמר  לברר, אך  ניסיתי  ריאות.  אונת  גם 

יכולה להגיע רק מהמת. האיבר  וכשמדובר בתרומת אונת ריאה, היא 

היחיד שאותו מאשרת המדינה לתרום מהחי הוא כליה, מאחר שהוכח 

מחקרים  יש   - מזה  יותר  ואף  התורם,  על  לרעה  משפיע  אינו  שהדבר 

גבוהה  העולם  ברחבי  כליה  תורמי  של  החיים  תוחלת  כי  שמראים 

מהממוצע. 

כבר באותה תקופה אני זוכרת שנצנץ בי רעיון התרומה ורציתי מאוד 

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

לשמוע על התהליך. בינתיים זכתה חברתי לקבל תרומת  ריאות. היא 

הבריאה, וכיום היא עובדת כאחות ואף רואה ב"ה הרבה נחת מילדיה 

ונכדיה. העובדה שבאמצעות תרומת איבר אפשר להעניק חיים למישהו 

להיות  אותי  ודרבנה  ממש,  שמימית  מופלאה,  לי  נראית  הייתה  אחר, 

שבשנה  עד  חלום,  בגדר  אצלי  היה  זה  רב  זמן  שכזה.  להליך  שותפה 

האחרונה הזדמן לי לשמוע על כל מיני אנשים שהכרתי אשר תרמו כליה 

דרך 'מתנת חיים'. פניתי לכל אחד מהם וביקשתי לשמוע על התהליך 

שעבר. כל שיחה כזו הגבירה אצלי את החשק והמוטיבציה. נותר לי רק 

לבדוק את הצד הרפואי ולהתחיל בתהליך."

החלטה בריאה
באשר לבדיקת הצד הרפואי מספרת אחינועם כי היא רצתה לשמוע 

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

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 את הנושא באופן 

זהה והסביר שהסיכון היחיד הוא  ולבסוף חזר אליי עם תשובה  מקיף 

שטות  כל  בגלל  נכנסים  'אנשים  לעצמי:  אמרתי  וההרדמה.  הניתוח 

כאן  ואילו  אסתטיקה,  בשביל  אפילו  שמנותחים  כאלו  ויש  לניתוח, 

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 

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

ועד לתרומה חלפו בדיוק תשעה  מהרגע שבו הגשתי את המועמדות 

חודשים, ולא פלא שהרגשתי  שבסיומן הבאתי חיים חדשים לעולם. 

בכל פעם שקיבלתי תוצאות של בדיקות, הייתי מראה אותן לאחותי 

- רופאת המשפחה שלי. היא הייתה מאשרת את תקינותן, אך למרבה 

אומרים:  היו  הם  החולים,  בית  לצוות  אותן  מגישה  כשהייתי  הפלא, 

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

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

מצוינות לא נוכל להמשיך.' לפעמים הרגשתי שאני ממש 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 שהיא 

מעדיפה לתרום לאישה או לילד. "אמרתי זאת כי הרגשתי שתרומה של 

כליה יוצרת קשר נפשי מיוחד, ושיערתי שמטבע 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 

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

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

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

נזקק  הוא  ביותר.  קשה  למצב  והגיע  ביומיים  פעם  בדיאליזה  מטופל 

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.

הרגשתי זכות גדולה כשהבנתי שנמצאתי מתאימה. נוצר קשר טוב 

ביני ובין האם שהתגלתה כאישיות מיוחדת. יש בינינו שוני גדול , ואילו 

הייתי רוצה להכיר אותה ואת משפחתה, לא הייתה לי שום דרך אחרת 

את  גם  להכיר  זכיתי  בהמשך  הזה.  באופן  מאשר  מלבד  זאת  לעשות 

אשתו של ה'מושתל שלי' ואת שני ילדיהם המתוקים מדבש. 

שיאים,  צברה  וההתרגשות  לניתוח  תאריך  נקבע  שכבר  אחרי  ואז, 

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

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

שהכול  לי  הודיעו  שבסיומן  האחרונות  הבדיקות  נעשו  שבה  ניתוח' 

תקין. זו הייתה פסגת האושר. המשכתי משם למחלקה כדי לפגוש את 

גיליתי אותן מחוץ לחדר,  ואת אשתו, אבל אז  אמו של המושתל שלי 

בוכות ונראות מרוסקות לחלוטין. 'לא שמעת?' שאלה אותי האם, 'אמרו 

שמבטלים את הניתוח.' התברר שאי-ספיקת הכליות הובילה גם לאי-

ספיקת לב, ובמצב כזה הצוות לא הסכים בשום אופן לגשת לניתוח.

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

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

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

סיפרתי על צדקיהו המלך שהנביא אמר לו כי ימות, אך בסופו של דבר 

הקב"ה הציל את חייו. אמרתי שהכול יהיה בסדר, אף שבאותם רגעים זה 

היה נראה חסר סיכוי. לאחר מכן עליתי למחלקה תוך כדי בכי וניגשתי 

לי:  הזכירה  למצב,  מודעת  שאני  שהבינה  היא,  ההשתלות.  למתאמת 
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'מהרגע הראשון אמרנו לך שהמצב קשה ולא בטוח שתגיעו להשתלה.' זה 

היה נכון, אך למרות זאת הרגשתי שלא הייתי מוכנה לזה מספיק. היא חיבקה 

פתאום!'  'מה  אחר.  לאדם  לתרום  מעוניינת  אני  אם  לשאול  וניסתה  אותי 

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."

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

מספרת אחינועם, "הקשבתי לשירי התפילה והטלפון הנייד שלי רטט. האם 

הייתה על הקו. היא הודיעה שבנה צונתר והכול תקין. 'יהיה ניתוח בעזרת 

השם,' היא בישרה. שבתי אל המסיבה בוכה מהתרגשות 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 

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

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 שאצטער מאוד, אבל האמונה 

בהקב"ה שאנחנו עושים מה שביכולתנו והשאר תלוי בחסדיו יתברך"

"כיום," מוסיפה אחינועם, "אחרי שהכול עבר כשורה, אני מודה 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, ואחרי ההשתלה נותנים 

ממש  עושים  הרופאים  הכליה.  את  ידחה  לא  שגופו  כדי  תרופות  למושתל 

עבודת קודש כדי למנוע מצבים של דחייה. כמובן הכול יכול לקרות, אבל אם 

לא ננסה יידרדר המצב בוודאי, ואם ננסה - יש סיכוי טוב שנצליח."

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

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

את ההחלטה הסופית על התרומה, התייעץ בעלי עם הרב אביגדור נבנצל 

שליט"א, 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 עם רבנים נוספים.

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

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

כחודש אחרי הניתוח יהיה אסור לי לסחוב משאות, ידעתי שלא אוכל להרים 

את נכדיי, ולכן הרמתי כל אחד מהם בנפרד והנפתי אותו לגובה, כמו שהם 

אוהבים. למרבה ההפתעה, הנכדים השכילו להבין במה מדובר. אחת הילדות 

אף סיפרה בגן שסבתא שלה תורמת כליה, וכל חברותיה הכינו כרזת 'רפואה 

קיבלו  ואשתו  והוא  שליט"א,  נבנצל  לרב  כולנו  הלכנו  מכן  לאחר  שלמה'. 

אותנו בהרבה חום ואהבה. 

יין, שיהיה לברכה, והרב שפע דברי תורה. טרם  הרבנית הוציאה בקבוק 

אחת  כליה  עם  שגם  אישי  באופן  יודע  ''אני  בשקט:  לי  אמר  הוא  יציאתנו 

עוד  ואכן,  בהתפתחויות,  אותו  שאעדכן  ביקש  הוא  מצוין.'  לחיות  אפשר 

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 ונשגב. 

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

"אני מעודדת נשים לתרום"
"אני חושבת שאחינועם גיבורה גדולה," אומרת לנו 

ואת הדברים  נשים.  ד"ר חנה קטן, מומחית לרפואת 

שעברה  לתהליך  מקרוב  מודעות  מתוך  מציינת  היא 

אחינועם, דווקא לא בשל תוארה הרפואי, אלא פשוט 

מאוד כגיסתה של אחינועם.

שנה  בערך  שלה  התכנית  על  לי  סיפרה  אחינועם 

לפני ההשתלה. היא התייעצה אתי וביקשה לדעת מה 

אני חושבת על העניין, הן מתוך הידע המקצועי שלי 

והן מתוך ההיכרות האישית שיש לי איתה. בתחילה 

הייתי ממש אשת סודה, והתרגשתי מאוד מהעובדה 

שהיא מספרת לי מה שאינה מספרת לאף אחד אחר. 

אפילו לבעלי לא קיבלתי רשות לספר, וזה הרטיט לי 

את הלב ואת המחשבה. 

התרגשות  כאמור  הייתה  שלי  הראשונה  התגובה 

גדולה. לאחר מכן, כשהיא שאלה אותי אם זה נשמע 

לי מבהיל, השבתי לה שממש לא. כרופאה אני יודעת 

שמדובר אמנם בהליך כירורגי, אבל הוא אינו מסוכן. 

הקב"ה ברא לנו שתי כליות כדי שנוכל להיוותר עם 

מאוד  אותה  חיזקתי  לכן  צורך.  יהיה  אם  מהן  אחת 

בהחלטתה."

< נעמיד דברים על דיוקם: תרומת כליה במהותה 

אינה מסוכנת? במקרה הספציפי של אחינועם - היא 

הייתה כשירה לכך?

"כל מי שמבקש לתרום כליה מחויב לעבור מסכת 

של בדיקות, בהן בודקים את מערכות הגוף שלו. אם 

הוא עומד במבחנים, זהו סימן 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.

לנשים אני ממליצה לעשות את הצעד הזה רק אחרי 

שנות הלידות הראשונות  ולא קודם לכן. לא שהדבר 

מסוכן, אבל ברור שאישה שנמצאת בתוך מסכת של 

אומרת  אני  ניתוח.  שתעבור  בכך  היגיון  אין   - לידות 

זאת אף שאני מכירה אישית נשים בעלות כליה אחת 

מושתלות  נשים  וגם  בבריאות,  ללדת  גם  שהצליחו 

שילדו ילדים לאחר ההשתלה."

היא  הדרך  כל  לאורך  כי  קטן  ד"ר  מספרת  לסיום 

לרפואתה  גם  בתפילה,  גיסתה  אחינועם  את  ליוותה 

עד  נוראי  במתח  "הייתי  המושתל.  לרפואת  וגם 

ועד שהכול  הנדרשות  הוועדות  כל  שהיא עברה את 

ועד  בה  דבר מאוד התגאיתי  לפועל. בסופו של  יצא 

היום אני מזכירה את הגיסה שלי בהרבה הזדמנויות 

כשליחה מדהימה להצלת חיים."

ד"ר חנה קטן: 
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שיקבל את הקרבן שלי, שאני משתדלת כל כך שיהיה טהור, 

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

מיוחדת, וחשתי שאני באמת ובתמים מקריבה משהו משלי 

למען ריבונו של עולם. אני מקווה שבבוא היום נזכה כולנו 

להגיד  אוכל  ואז  המקדש,  בבית  קרבנות  להקריב  להגיע 

שמשהו מהתחושה העילאית הזאת של הקרבת הקרבן כבר 

היה לי."

< ואיך הייתה ההתאוששות שלך מהניתוח?

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

וממש  גדולים,  יהיו  שהכאבים  התכוננתי  אבל  ניתוחים, 

הכנתי את עצמי לסבל. כל הזמן אמרתי לילדיי שאם בשלב 

מסוים של ההתאוששות אגיד להם שאני מצטערת על הצעד 

ושאיני מתכוונת לכך, אלא  נכון,  זה  שעשיתי, שידעו שאין 

הרב  הסבל  שבגלל  בטוחה  הייתי  כאב.  מתוך  רק  מדברת 

התחלתי  ולכן  לפסח,  הבית  את  להכין  לי  יתאפשר  לא  גם 

לפני  הכול  ועשיתי  הרגיל,  מן  מוקדם  הניקיון  בעבודות 

הניתוח. 

בתי  וראיתי את  הגדולה התעוררתי מהניתוח  להפתעתי 

עומדת לידי. שאלתי אותה: 'כבר עברתי את הניתוח?' והיא 

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

בשני הימים שבהם אושפזתי בבית החולים שהתה לצדי 

חברתי הטובה, מושתלת הריאה, שכבר מאז ששמעה שאני 

היא  אותי.  ללוות  רצונה  את  הביעה  היא  לתרום,  מועמדת 

הציעה לי כל הזמן לקחת אופטלגין, אך לא הייתי זקוקה לזה, 

בכלל לא כאב לי. 

ביקשתי  כאשר  היה  שהציק,  זוכרת  שאני  היחיד  הדבר 

כאשר  יכולתי.  לא  לפהק  גם  הצלחתי,  ולא  עמוק  לנשום 

ביקרו אותי בני משפחתי, אמרתי להם שאעשה מסיבה ברגע 

שבו אוכל לפהק. תוך זמן קצר הגיעה גם היכולת הזאת, ואף 

החולים  מבית  אשתחרר  שכאשר  בני  עם  שסיכמתי  פי  על 

והודעתי  מהדרך  אליו  התקשרתי  בביתו,  להתאושש  אבוא 

ואין  מצוין  מרגישה  אני  כי  שלי,  לביתי  בסוף  נוסעת  שאני 

כל סיבה שלא אשוב הביתה. יום למחרת כבר צעדתי ברגל 

אל הכותל המערבי כדי להודות לריבונו של עולם על החסד 

העצום שגמל עמי, וכן להתפלל לרפואתו של גלעד בן שרה, 

המושתל שלי."

חלום שהתגשם
שלה,  המושתל  את  אחינועם  פגשה  שבה  הבאה  הפעם 

אחרי  מספר  חודשים  החולים  בית  לכותלי  מחוץ  הייתה 

הניתוח. "במשך זמן ההחלמה שמעתי 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 בנתניה, שעומדת להיות הכנסת ספר 

המושתל  של  משפחתו  שגם  מכיוון  מגוריו.  באזור  תורה 

להגיע.  אותם  והזמנתי  קשר  איתם  יצרתי  בעיר,  מתגוררת 

נפגשנו שם וההתרגשות הייתה גדולה. 

וכך צעדנו כולנו מאושרים ודומעים, כשהאורות מנצנצים 

הרגע  היה  זה  ולנשמה.  ללב  נכנסים  התורה  ושירי  מסביב 

המרומם ביותר בכל התהליך, הרגשתי בו כי החלום שטוויתי 

מזה למעלה מעשור התהווה והפך למציאות."

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
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