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"לצדקהאשפוזו.במהלךרטמשה
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בהםיראוחלקמשוגעים,בהםיראוחלק

מיכינראהכך,אוכךקיצוניים,אדםאוהבי

זריםלאנשיםמגופםכליהלתרוםשהחליטו

דופן*יוצאיאדםבניהםרווח,כוונתכלוללא

מתווךחיים׳׳מתנתשארגוןשניםחמשכבר

שלכשהחזוןלנזקקים,כאלותורמיםבין

תוראתלחסלהואהבר,ישעיהוהרבמייסדו,

תלויזהאםבודדות*שניםבתוךהממתינים

לקרותהולךממשלאזההבריאותבמשרד

רטריקי קסטתראובןצילום:רטריקי

בביתהניתוחחדרילידהצהריים.אחרארבעביוני,הראשוןסיוון,ג׳ראשון,ום

זו,אתזומכירותלאשעדייןמהן,שתייםמשפחות.כמהממתינותבלינסוןהחולים

בעודבפנים.שנמצאצעירבןמשפחהלכללנצח.חייהןאתאלוברגעיםקושרות

רט,משהאחת.בריאהכליהמהםאחדלכלתהיהיתעוררו,כשהשנייםשעות,כמה

בהשזכהמימכליותיו.אחתאתלתרוםהחליטקרני־שומרון,תושבפילוסוף,ד׳׳ר,רב,

קודם.מעולםבופגשלארטמיהוד.מוניתנהג32מימון,שיהוא

מספררטאבלמוזרה,אולינראיתלחלוטיןזרלאדםרטשלהזוהתרומהמהצדלמתבונן

משוגע,שאנישאומריםכאלהישמעודדים,כולם״כמעטעבר.מכלמקבלשהואתמיכהעל

תומכים״.הרובאבל

שיגעון?באמתזדוואולי

הרבההזהבניתוחאיןלעומק,זהעלכשחושביםאבלכאלו.כולנומשוגע.באמת״אני

אליהם״.רגיליםיותרשאנחנודבריםפשוטאלוקיסרי.מניתוחאולידהמתהליךסיכוןיותר

לשבעהמשביןנעמוחימוותמתכישנקבעמאדםכליהלקבלתבישראלההמתנהזמן

מועטבמספרכזולהשתלהאפשרותקיימתאמנםנוספים.ובגורמיםהדםבסוגתלוישנים,

הרפואימצבובגללאםמוגבלת:היאאךהשלישי,מהעולםכללבדרךאחרות,מדינותשל

הרפואהרמתבגללואםבדמונוגדניםבעייתבגללאםנסיעה,מאפשרשאינוהנתרםשל

החי.מאדםתרומההואהאחרהפתרוןשבארץ.לזומשתווהשאינהאלו,במקומות

לתרוםמבקשיםובגופם,בנפשםבריאיםמהארץ,לבטובישאנשיםשניםחמשכבר

ושרקמלתפקד,פסקושכליותיהםחוליםזרים,לאנשיםאלטרואיסטיםממניעיםכליה

האחרונהבשנההפךושם,פהבודדכמקרהשהחלומהדינם.גזראתדוחהדיאליזהטיפול

כזו.תרומהבישראלמתבצעתשבועמריכמעטיותר:נפוץלדבר

׳מתנתארגוןדרךוהחרדי,הדתי־לאומימהמגזרמגיעהתורמיםשלמוחלטרוב

תורמילמציאתפועליםחיים׳ב׳מתנתחיים.הצלתבלבדאחדמניעמתוךחיים׳,

התאמה.בעייתבשלמשפחה,קרובידיעללהיתרםיכוליםשאינםלחוליםכליה

שעברבשבועזכהובתיווכו,בעזרתושנעשוהשתלות133לאחרונהשצייןהארגון,

הנשיאאותאתהנשיאבביתקיבלמייסדו,הבר,ישעיהושהרבלאחרממסדית,להכרה

2014לשנתלמתנדב

מצדקהגדולהנתינה

הפייסבוקבדףאחדבהירביוםכתבבעלי,שלדורובןרט,כשמשההניתוח.לחדרבחזרה

ידועהואהכולאחרימתלוצץ.הואכיחשבתיזר,אדםלבןכליהלתרוםמתעתדהואכישלו

אימה,סיפוריחובבמפחידים:ובעיקרמצחיקיםלעתיםשנונים,סטטוסיםשמספקכאחר
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ב׳סיפוריוםמדיכמעטחבריואתלשתףומקפידרט,הרב

סיפורהיהלאזהשהפעםאלאדמיונו.פרייומי׳אימה

אבריו.בכללהשותףשהואדרמהאלאדמיוני,

אניהניתוח,לפנישעותכמהבבוקר,ראשוןיום

והכנותבדיקותעוברהשתלות,במחלקתרטאתפוגשת

שלוהלימודבספרמתעמקלהפליא,רגועהואאחרונות.

תושלם.עצמועלשלקחשהמשימהלרגעמחכהורק

אלטרואיסטים״משוגעים״לאותםרגילותכברהאחיות

מכירים,שאינםלאדםמגופםאברלתרוםשמתייצבים

בהצלחה.לוומאחלות

מודעהבעקבותהגיעמספר,הואהתרומה,רעיוןאל

לאפשרות״נחשפתיחיים׳.׳מתנתארגוןמטעםשראה

משפחה,בןלאשהואמישהובעבורתרומהשלהזו,

שלסוגזהוכאןגבול,ישלצדקהגדול.דברשזהוהבנתי

מאי־חוץהקרבהדורשתשלאגדולהיותרהרבהנתינה

נוחות

$TS1$מאינוחות$TS1$

$DN2$מאינוחות$DN2$ובשבילהרחוק,לטווחהשלכותלהאיןקצר.לזמן

חיים״.הצלתזוהיהמקבל

עדהתרומהעלההחלטהמיוםעברוחודשיםשבעה

ראשוניותבדיקותרטעברהראשוןבשלבהניתוח.ליום

התאמתובירורלצורךסאונדואולטרהדםבדיקות

תורמיםשלקבוצתימפגשהתקייםשניבשלבלתרומה.

ומהםהניתוחכרוךבמהלהםהוסברשבופוטנציאליים

יותרהמתקדמיםבשלביםלצוץ.שעלוליםהסיכונים

בדיקותנעשופסיכיאטר,ועםרופאעםראיוןכברהיה

לנתרם.התאמהבדיקותוכןלתורםיותרמקיפות

הרהורילדהיולאהזאתהתקופהבכלמשדו,

הימומ?הלטה?

זה״.עםלגמרישלםהייתישהחלטתי,מרגע״לא.

ההסדרבישיבתלמדלשישה,ואבלמלינשוירט,

הוסמךהואביתו.אתשםלבנותובחרבקרני־שומרון

שלוהדוקטורטאתסייםלאחרונהוממשלרבנות

לתרום.בהחלטהאותומגבהמלירעייתובפילוסופיה.

לתרוםרוצההייתהלמעשה,לתרומה.אותידחפה״היא

באופןמתאים.לאזהחייהשלזהבשלבאבלבעצמה,

תומכת״.מאודאבלחוששת,קצתהיאטבעי

הוריואתלשתףשלאחשבבתחילהכימספררט

מסובךהיה״אבלדאגה,מהםלחסוךכדיהניתוח,לפני

לתרוםאותיעודדוהםשידעו,לאחרמהם.להסתירמדי

הזוגבניהסבירוילדיהםלששתההחלטה״.עלושמחו

עלשמחיםבעיקר״הםהבנתו.לפיאחדכלהמצב,את

משה.מחייךבמיטה",אמאלידלישוןההזדמנות

מקרובימישהואואשתף,אהדיומאמיקרהמה

בליה?לתרומתחלילהיזדקקמשפהתך,

חסיקרה,זהאםאבלמאוד,קטןהואלכך״הסיכוי

נמצאתשליהמשפחהשלי,התרומהבזכותאזוחלילה,

התרומה״.מקבליברשימתיותרגבוההבעדיפות

עולווהחסדאחדכל

שיהנתרם,שוכברטשללזההסמוךמספרבחדר

שקדמובבדיקותעודכליות.מאי־ספיקתהסובלמימון,

והואבשתן,חלבוןמימוןאצלהתגלהלצבאלגיוסו

לאטיפש.קצתואוליצעיר״הייתיבבעיה.לטפלנשלח

לפניוהידרדר״.הידרדרוהמצבחשיבות,לזהייחסתי

כליותיושתיכילמימוןהודיעוהרופאיםחודשיםשלושה

יצטרךכליה,תורםלויימצאלאואםקריסה,בתהליך

מימוןמצבובשלדיאליזה.בטיפוליבקרובלהתחיל

בכאבכרוכההייתהקטנהפעולהוכלבקלותהתעייף

בעבורו.גדולובמאמץ

שישלאמושמחה,הציעהלעזור,נואשבניסיון

בשלאךמכליותיה.אחתלולתרוםמאב(,)היתום

בדיוקלשמחתם,הפרק.מעלירדההצעתה67גילה,

מילים״איןאפשרי.אחרתורםעלהודעההתקבלהאז

שמצאולנוואמרוכשהתקשרושלנוההרגשהאתלתאר

יסכןזרשאדםהאמנתילא״בהתחלהשי.אומרתורם״,לי

זןשישמתברראבלאותי.להכירבליכךסתםעצמואת

מאחרים״.להםאכפתשבאמתאנשים,שלכזהנדיר

בנושאעסקהשלוהתזהאשררט,אתשואלתאני

היחסעלהייתהשלוהדוקטורטועבודתבמלחמה׳׳מוסר

מוסריתחובהחשהואהאםהמוסרית,והחובהאלוקיםבין

הואלהוכיח",מנסהבעצם״הדוקטורטשכזו.לתרומה

שהמוסריותמוסר,איןבאלוקיםאמונה״שבלימשיב,

שאנשיםחלילהאומרלאזההמצוות.משמירתנובעת

שלמוחלטרובאבלמוסריים,לאהםתורהשומרישאינם

וחרדים״.דתייםאנשיםהםהכליותתורמי

שיתפתחהששלדעתךאיןמוטל,עלמדבלימאמ

העומקשוקמלצון,התולמימבשיגמלובעתיד,

בבליות?במחל

התהליךכללאורךאליו,נחשפתישאני״ממה

מעורביהיהלאכסףששוםכךעליתרההקפדההייתה

לושישמישגםהואהמצבכיוםמקרה,בכלבתהליך.

מביןלאאניאישי,באופןכליה.לקנותיכוללאכסף

למשל,שפונדקאות,בפרטכליה,שלבקנייההבעיהאת

לעצמויקנהשלאלמהכסףלושישמיבארץ.מותרת

משעמםכיאולהנאהזהאתקונהלאהואהריכליה?

כספישמענקספקואיןלזה,זקוקשהואבגללאלאלו,

לתרום״.אנשיםיעודד

המשפחותשתיקוראותהניתוחלחדרימחוץ

בחדרבשלום.יעבורשהתהליךמתפללותתהלים.

הכליהלהשתלתהניתוחיותר.מתוחההאווירהמספר

אתירחהשהגוףסיכויקייםותמידבהרבה,מסובך

יחושאיךרטאתשואלתאניהניתוחלפנידקותהאבר.

טובמעשהעשיתי״אזתיקלט.לאשתרםהכליהאם

טובה״.הייתהבוודאי״הכוונהעונה.הואשמיים״,לשם

המתגורריםרט,ואביחגיתשלבנםהואמשה

לבנוממתיןחינוך,ואישסופראבי,בגבעת־שמואל.

בנתינה.שיעוראותימלמדהואבינתייםבחוץ.

חיים׳:ה׳אמריבנועליואמראמת׳,ה׳שפת״כשנפטר

נותןכשאתהארוכים׳.וימיםקצרותשניםהיו׳לאבא

תוכןבעליהםארוכים;הימיםאזלחייםמשמעות

משמעותשנתנואנשיםישהשוטף.לקיוםמעבר

אואחרים,שלחייםלהצילרימוןתחתכשקפצולחיים

כמהנותןאחדכלפצועים.להצילאשתחתכשנכנסו

לרחוץשהולךמיישצדקה,שנותןמיישיכול.שהוא

להםשאיןמיוחדיםצרכיםבעלילילדיםבמעוןילדים

זהואםאחר.לחסדבנויאחדכלקשה.ומצבםתקווה

בו״.גאיםאנחנואזלעשותבחרשמשההחסד

קודם.שניםהרבהמתחילההזאתהנתינהיכולת

לאושוויץ,הגיערט,משהיצחקמשה,שלרבאכשסבא

ובידוהתינוקתבבתואחזהאחתבידו44בןהיההוא

נלקחשלוההליכהשמקלזקןבאדםתמךהשנייה

לשרודשלושהסיכויוידעמהרכבתירד״הואממנו.

זאתובכלקלוש,הואידיועלהתלוייםהאנשיםשניעם

מסביב״אנשיםאבי.אומראיתם״,ללכתהמשיךהוא

הואאבלהילדה׳,אתתעזובהזקן,את׳תעזובלואמרו

הסוף״.עדבהם,תומךשהואהחליט

הניתוחלחדלעצמואתהבניממשהזאת,ובבל

דואגימ?לאאתמהחופשי.מלצונו

מההורות.חלקזהבריאיםיהיושהילדים״להתפלל

אתששכלאבי,אומראחד״,לכלישבריאותעלחשש

בשורהלשאתיכולטלפון״כלהסרטן.ממחלתחנןבנו

טובה״.לבריאותומקוויםמתפלליםאנחנואבלרעה.

סוחרשאניחשבו

כשבעלפנימתחילחיים׳׳מתנתארגוןשלסיפורו

ביןזמנואתאזחילקהברישעיהוהרבמייסדושנים.

שלחינוכיניהוללביןגבוהה,בישיבהכר״מעבודה

כיחשהואפתאום,כךסתםאחד,יוםיסודי.ספרבית

הייתההרופאשלהאבחנהבמדרגות.לעלותיכולאינו

לאהיוםעדגמורות״.שלך״הכליותואכזרית:מהירה

הסיבההנראהככלאבלכך,לכדיהגיעאיךלגמריברור

בעקבותהתריס.בלוטתשלקיצוניתת־תפקורהייתה

׳משגבהחוליםבביתיוםמדילהתייצבהברנאלץזאת

בכורסהדיאליזה.טיפוללעבורכריבירושלים,לרך׳

מקריית־ישיבהתלמידתורג׳מן,פנחסישבשלידו

ארבע,

$TS1$,מקרייתארבע$TS1$

$DN2$,מקרייתארבע$DN2$שנההשנייה.לבנוןבמלחמתאחיואתשאיבד

זה,לצרזהדיאליזהטיפוליוהברתורג׳מןעברושלמה

ואניר״מ,בליישיבהתלמידהיה״פנחסלידידים.והפכו

׳ישיבתאתביחדפתחנואזתלמידים,בליר״מהייתי

בחיוך.הברנזכרהדיאליזה׳״,

הובהרעוד,הידרדרהברשלכשמצבושנה,כעבור

בניכלבהקדם.כליההשתלתלעבורחייבהואכילו

מספיק״לאלה:אמרתיחמותו,כוללנבדקומשפחתו

לילהיותרוצהגםאתעכשיובחיים,לימעורבתאת

דברשלבסופומתאימים.נמצאולאאךהגוף?״בתוך

אתעברוהואלעזרה,שנחלץמחברכליהלהברנמצאה

בהצלחה.ההשתלה

הברשלחברופנחס,גםביקשזאת,בעקבות

״הבטחתיתורם.למצואלוגםלעזורשינסהלריאליזה,

הצליחהברואמנםבבירורים״.והתחלתיזאתלעשות

השלמתקורםנפטרשזהאלאתורם,לפנחסלמצוא

התרומה.תהליך

שלפטירתויוםאתוהפךללב,המקרהאתלקחהבר

״קיבלתיחיים׳.׳מתנתארגוןשלהולדתוליוםפנחס

הקודמים,לעיסוקיילחזורלאהיוםבאותועצמיעל

״המטרהאומר.הואחיים״,בהצלתורקאךלעסוקאלא

היוםמהריאליזה.אנשיםשיותרכמהלחלץהיאשלי

המקוםתהיהישראלשמדינתהשגהברלחזוןשואףאני

להשתלתהמתנהרשימתבותהיהשלאבעולםהיחיד

״לאורךרט:משה

התהליךכל

הקפדההייתה

כסףששוםיתרה

מעורביהיהלא

בכלבתהליך.

גםכיוםמקרה,

כסףלושישמי

לקנותיכוללא

באופןכליה.

לאאניאישי,

הבעיהאתמבין

בפרטבקנייה,

שפונדקאות,

מותרתלמשל,

שישמיבארץ.

למהכסףלו

לעצמויקנהשלא

הואהריכליה?

זהאתקונהלא

לו״משעמםכי

ורטמימוןאנשים.שלנדירזן

הברישעיהוהרבהדיאליזה.ישיבתר״מ
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בתוךהממתיניםתוראתלחסלסיכוילנוישכליה.

כליה״.לתרומתיתגייסואנשיםיותראםבוררות,שנים

ההררים.ביןבמרץמסתובבנמרץ,הסירהואהבר

אותומכיריםהרופאיםלשלום.אותומברכותהאחיות

אותו,מכירשלאמיפועלו.עללהערכהזוכהוהואהיטב,

חשבופעילותי״בתחילתהסיפור.לכלבחשדנותמגיב

חששווהחוליםגבה,הרימוהרופאיםאברים.סוחרשאני

אבלחשבונם.עללהתפרנסשמנסהאדםבעורשמדובר

כסף,שוםכאןמעורבשלאהבינוהםהתורמים,אתכשראו

האנושיהחומראתראוכשהםבמצווה.רקשמדובראלא

המערכת.אמוןאתקיבלתיואזנרגעו,הםהתורמיםשל

מישיש.טהורההכיבצורהנעשהשהכוליודעיםהםהיום

פרוטהאפילומכיסומוציאלאהשתלה,דרכנושמקבל

הכליה״.בעבורדברמקבליםלאוהתורמיםאחת,

התורמיםמאחרשקיבלהודעהבפניימציגהבר

הביאוהנתרםשלמשפחתושבנישמספרקודם,שבוע

לקחתיוהאוכלהשתייה״אתובושם.שתייהעוגיות,לו

הבושםאת״אבלהתורם,כותבנעים״,ליהיהלאכי

לקבל״.סירבתי

גםלתרוםרוצההבת

מחלקתאלחזרנומימון,שעברההשתלהאחרישבוע

השתחרררטבלינםון.החוליםבביתבקומההשתלות

והואהניתוח,לאחריומייםהשבועות,חגבערבלביתו

רפואית,להשגחהמאושפזעדייןמימוןהיטב.מתאושש

רואיםסוףסוףהקרובים.בימיםלהשתחררצפויהואוגם

השתלההחוליםבביתהתקיימהקודםיוםפניו.עלחיוך

)שםשרהחיים׳.׳מתנתשלהתיווךמאמציפרינוספת

ובתנאילב,בחפץאיתילשוחחמסכימההתורמתבדוי(

כגיבורהלהתפרסםענייןלי״איןשמה.אתאחשוףשלא

ואי־קטןמאמץממנישדורשמעשהעשיתינפש.אצילת

נוחות

$TS1$ואינוחות$TS1$

$DN2$ואינוחות$DN2$ליאיןאחר.מישהושלחייםלהצלתבתמורהקטנה

אחרת.זהאתשיפרשורצון

לרעיוןהגיעהלשבעה,אם39שרה,גםרט,כמו

המחשבהבהנולדהאזבעיתון.מודעהבעקבותהתרומה,

להסיפרהלעבודהכשעמיתהכליה.לתרוםהראשונית

העובדתשרה,מעשה.לכריהרעיוןהבשילכליה,שתרמה

תחתשנכנסהלפניהנושאאתהיטבחקרהרפואי,בתחום

אותי,הטרידפחותעצמובניתוח״הסיכוןהמנתחים.סכין

אותיהטרידהיותרגדול.לאשהוארציונאליתהבנתי

ההשלכותומהאחתכליהעםלחיותיהיהאיךהמחשבה

כליהתורמימחקריםפישעלגיליתילכך.הרפואיות

לתרוםשבוחרמימלכתחילהכיזהאוליימים.מאריכים

עובדה״.זואבלרפואיותבעיותובליבריאאדםהוא

לדוחלטה?הלךוגהדופגיגההגיבדואיו

ולאמבוגריםאנשיםהםיודעים.לאשלי״ההורים

אתיותר.מאוחרבשלבלהםאספראותם.להטרידרציתי

וכתבותמחקריםלווהראיתיהמחשבלידהושבתיבעלי

בי״.מאמיןהואמהר.דיהסכמתואתנתןהואבנושא.

לילרימ?אמרתמה

שאמאהאמתאתהאחרוןבשבועאמרתי״לקטנים

תוךאחזורושאנימסוכן,לאשזהכליה.לתרוםהולכת

שלהם.במיליםלהםהסברתיהביתה.יומיים־שלושה

גאיםמאדוהגדוליםמבינה,לאהקטנההארבעבת

מאודמקווהשהיאליאמרה19ה־בתשליהבכורהבי.

לפנירקשיתפתישליהאחיםאתכליה.בעתידלתרום

מחשבתיתלעצמאותחונכנותמכו.מאודהםוגםשבוע,

שלו״.בדרכוזהאתעושהמאיתנואחדוכלבבית,

תומכיםהרבנים

מצווה.״לעשותפשוטהואלתרומהשרהשלהמניע

היאבה׳״,אמונהבליזהאתשעושיםבאנשיםנתקלתילא

הסמסטרלחופשתלקבועביקשהההשתלהאתאומרת.

שנצברוהחופשהימיאתלקחהבעבודהמלימודיה.

בהתייעצויותהתאוששות.שלחודשלכרילזכותה

צעירלמישהולתרוםביקשההיאההליך,לכלשקרמו

שלי.הכליהעםלחיותשניםהרבהעורלו״שישיחסית,

בעקבותדרסטיבאופןישתפרשמצבופעילמישהו

למישהולתרוםיכוליםאינםהתורמיםאגב,התרומה״.

בהעדפההתרומהאתלהתנותיכוליםכןאבלמסוים,

תושתלשהתרומהלמשלאחר,אוכזהבסיווגלמושתל

כךבלבד.ביהודיאובמבוגראובילדבאישה,אובגבר

ושרה.משהבחרו

יזרוקשאולילזהכליהלתרוםמוכןהיהלא״משה

זכותובעיניי.לגיטימי״זההבר.הרבאומראבנים״,עליו

לי,שאומריםכאלהישרוצה.שהואלמיעדיפותלתת

להפךשאומריםאחריםצעיר׳,לאדםלתרוםרוצה׳אני

תרומה׳.לקבלסיכויפחותהכיעםלאדםלתתרוצה׳אני

ויששבת,לשומרידווקאלתרוםשמבקשיםכאלהיש

נוספת״.התניהשוםבליליהודי,שמבקשים

רובאתשמובילותהםהללולהתניותהאפשרות

באמצעותולאחיים׳׳מתנתדרךדווקאלתרוםהתורמים

המטפלהממשלתיהגוףלהשתלות׳הלאומי׳המרכז

האבריםאתלתתכלליהלפיחייבת״המדינהבעניין.

לא.כארגון״אנחנוהבר,אומרשווה״,באופןנזקקלכל

מגיעשםהאלטרואיסטיותהתרומותשמספרהסיבהזאת

בלבד״.לבודדים

גונימכלרבניםלתמיכתזוכהאגב,הארגון,

אתשסמכוהחרדים,הדורגדוליכוללהקשת,

ביןלהעדיףמיאתההחלטותהתהליך.עלידם

אתיקהועדתיריעלמתקבלותבתורהממתינים

תקפיץלמשל,חיים,סכנתחיים׳.׳מתנתשלפנימית

לזמןקשרבליהתור,לראשמיידיתהמועמדאת

להשתלה.שלוההמתנה

מכפר־32םלואן,טלישוכבתשרהשממולבחדר

יונה.

$TS1$.מכפריונה$TS1$

$DN2$.מכפריונה$DN2$נראיתהיאוכברההשתלה,אתעברהאתמולרק

פיברוזיס.סיסטיקעםנולדהסלואןושמחה.מאוששת

שהמחלהלאחרריאות,השתלתלעבורנאלצה22בגיל

תרופותנטלהשניםעשרבמשךשלה.בריאותיהכרסמה

כליותיה.עלהשפיעוהנראהשככלתרופותדחייתן,נגד

אחרישבועותכמהמאור.מהירההייתהההידרדרות

בדיאליזה.החלהוטלימלתפקד,פסקוהכליותהדיאגנוזה,

לםלואןמתאיםתורםלמציאתהברהרבשלהמסע

נגעמאורטלישל״הסיפורשרה.הופיעהואזהחל.

אופטימיתמופלאה,בחורה״היאשרה.אומרתללבי״,

הייהאיכותאתתשפרשהתרומהמאמינהאניופעילה.

תוכלגםהיאעכשיואםאשמחמאורואניהכר.ללא

ולהתחתן״.נחמדמישהולהכיר

אתכברלעשותמוטיבציהחדורתהייתה״שרה

אישהמאור,מיוחדתאישה״היאטלי.אומרתהתהליך״,

אתעשתהשהיאמאמינהלאאניעכשיועדמדהימה.

כאלה״.אנשיםשישלהאמיןקשהבשבילי.הזההדבר

בעלייהמודעות

מצטיירתחיים׳׳מתנתארגוןשלהפעילותלכאורה,

משרדאנשישתחושתאלאבלבד.מרוויחיםשלכמצב

מלאיאנחנואחד,״מצרמעורבת.היאבענייןהבריאות

ברורר,מאיראומרהארגון״,ולפעילותלתורמיםהערכה

כלשני,״מצדהבריאות.משרדשלהמשפטיהיועץ

בחשדנות,אותנומחייבהחימןבתרומותהזההעיסוק

חיים׳׳מתנתדרךשמגיעתורםגםלכןופיקוח.בקרה

אחדכלבורקיםאנחנוירוק׳.ב׳מםלולישרעובראינו

כליהיתרוםשאדםיותרהגיוניהריהשערה.כחוט

אומהצבאחברמהמשפחה,מישהולושקרובלארם

תרומותפעמיםשהרבהמלמדשלנוהניסיוןמהילדות.

כוונהמתוךבעיקרפסולים,ממניעיםמגיעותכליה

כברבעברקרוחיצוניים.לחציםומתוךכספילרווח

איומיםוקיבלובחובותשקועיםשהיואנשיםשלמקרים

גורלםכסףיקבלושבעבודהכליהיתרמולאשאם

רביםתהליכיםעובריםהתורמיםלכןומר.רעיהיה

זהתרצי,אםמניעיהם.אתהיטבולבררלבדוקבמטרה

צריךהואלמהאותוושואליםלהתגיירשרוצהארםכמו

הזה״.הראשכאבאת

דברשלבסופושאחראיברודר,אתשואלתאני

האםבישראל,אלטרואיסטיותתרומותאישורעל

בעצםממלאחיים׳׳מתנתשארגוןמצבפהנוצרלא

באמצעותלמלאצריכההייתהשהמדינהתפקיד

להשתלות.הלאומיהמרכז

שהדבריםלנומפריעשקצתמשהובאמת״זה

״כלברודר.עונהלהשתלות״,המרכזדרךנעשיםלא

כורהמסוימתבמידההואהחימןתרומהשלהנושא

לאהמת,מןתרומותמספיקלנוהיואםהמציאות.

המשאביםלניתוח.חיאדםלהכניסצריכיםהיינו

מןתרומותלגיוסהיוםמופניםלהשתלותהמרכזשל

קמפייניםאיןלהשתלותהלאומילמרכזכרגע,המת.

שבהלנקודהשנגיעלהיותיכולהחי.מןלתרומה

נעשהעכשיוהמת,מןלתרומותהכולעשינונגיד

חושביםאנחנואבלהחי.מןתרומותלמעןהכול

לתרומותוהסברהבחינוךלעשותמההרבהעודשיש

החי,מןתרומותשללאפיקשפוניםלפניהמת,מן

דרךלתרוםשממהרוהחרדיהדתיהציבורודווקא

לתרומתכרטיסעללחתוםמסרבחיים׳,׳מתנת

הבריאותבמשרדאחרבכירגורםהמת.מןאיברים

הארגוןשלהפעילותעודכלכרגע,כיבאוזנינוציין

הדתי,המגזרבקרבורקאךכמעטופועלתמצומצמת

שזהברגעעליו.ולשלוטהתהליךאתלבקראפשר

לבחוןנצטרךאנחנוחדשים,לקהליםויפרוץיגדל

בזהירות״.שובהכולאת

פיעלמתבררוהזהירות,הבדיקותכלולמרות

בבילינסון,השתלותמחלקתמנהלמור,איתןפרופ׳

מכללאחוז60כ־כיוםמהוותהחימןשהשתלות

הזמן״,כלעולה״המודעותבארץ.הכליההשתלות

עבודהעושיםמחלקתיוצוות״ואנימור,פרופ׳אומר

המועמדיםלמשפחותלהסבירכדיבנושאמאומצת

ספקללאהיאהחימןהשתלהויתרונותיו.ההליךעל

המת,מןלהשתלותהמתנהפניעלעדיפהאפשרות

כליהלתורםהסכנהשנים.כמהלקחתשעלולה

נדיר:דברהיאמהניתוחתמותהמינימלית.היא

בניתוחמדוברניתוחים.000,3כלעלאחדמקרה

ומשתחררמתאושששהתורםכךלפרוםקופי,

מלאלתפקודלחזורויכולימיםבתוךמהמחלקה

ימים״.כחודשבתוך

הסכנההארוךלטווחשגםמסבירמורפרופ׳

קפדניותבדיקותעוברהואכיקטנה,התורםשל

סוכרתדם,לחץיתרשלמוקדמיםסימניםלאיתור

שהסכנה״כךכלייתית,פגיעהסימניכלאו

השניםלאורךבתורםכליותאי־ספיקתלהתפתחות

ביותר״.קטנההוא

dyukanmr@gmail.comלתגובות:

בבדיקותעוד

לגיוסושקדמו

התגלהלצבא

חלבוןמימוןאצל

נשלחוהואבשתן,

בבעיה.לטפל

צעיר״הייתי

טיפש.קצתואולי

לזהייחסתילא

והמצבחשיבות,

והידרדר.הידרדר

לתארמיליםאין

ההרגשהאת

כשהתקשרושלנו

שמצאולנוואמרו

לאתורם.לי

שאדםהאמנתי

עצמואתיסכןזר

בליכךסתם

אותי״להכיר

להאמין.מתקשהעדיין

סלואןטלי

דיאליזהטיפולכליה.לתרומתהממתיניםתוראתלחסלמהדיאליזה,אנשיםלחלץ
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