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כליות
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אירןבערימסתובבותצבאיותמשאיות)למניינם(.השמוניםבשנות

שתארךמזורזתטירונותיעברוהיחטופים'השיעי.לצבאגבריםותוספות111

וזוסיין.סדאםמולהקרבלשדהתותחיםכבשריושלכוואזיבלבד,שבוע

שלאביואפשרי.אמצעיבכלמהמדינה,לבריחהמתארגנותענקקבוצות

כדישנדרשיםהדולרים$000,5אתלהשיגכדיביתואתממשכןשמש״״דוד

שוטרלכל״בקשיש״להוסיףישעודובהמשךלמתווכים,יועברהכסףלהימלט.

ורקלאתונה,משםפקיסטן,למדבריותמאיראןארוךיהיההמסלולבדרך...

לישראל.משם

מקומיים,שוטריםהקבוצהאחרירדפובפקיסטןהגבולממעבריבאחד

פקיסטןשלהחמותלמדבריותונמלטורכושםכלאתהשליכובאנשיה.ירוואף

וללאאוכלללאנותרותמוז.שלבחוםמלאים,ימיםשלושהשנמשךלמסע

מים.טיפתללאמתישהרגליתהליכהשלימיםשלושהכלל.שתייה

ההליכהכליות.כחולהגורלואתקבעוהללוהימיםדודיביןלימים

הפיכה.בלתיפגיעהבכליותפגעוההתייבשות,הקשים,בתנאיםהמאומצת

להזדקקשעליוהתבשרכאשרארצה,המאושרתעלייתומאזרבזמןארךלא

שלפניעדדיאליזהטיפוליקיבלשניםשבעבמשךקבועים.דיאליזהלטיפולי

חייושלהטובותהשניםהתחילוכאןמוצלחת.כליההשתלתבובוצעהשנה18

שמונהלמשךבדיאליזהמטופללהיותחזרהואתאונה.בעקבותנגדעוששוב

הבאות.השניםוחצי

זוכה׳אחדכל׳לא

תשע״ד.כסלו,ר״ח

לחדרשפיראאברהםהרבאתאחיםהובילו׳בילינסוךהחוליםבבית

כפיהאחוזיםבמאת״פרפקט״בריאאלאחולה,היהלאהואהניתוחים.

עמוד 1



jjk
החודשיםבמהלךבושבוצעוהבדיקותממגווןשעלה

מכליותיואחתלתרוםהתכונןפשוטהואהקודמים.«^%

^""^
דוד.עבור

לעצמיזמןקיבלתיההמתנה.בחדרלבד״נשארתי

אתלנצלבחרתיאיתי.נכנסהלאאשתיאפילובלבד.

הודאה,שלפרקזהונפשי׳.׳ברכילאמירתהזההזמן

אותישזיכהעללהשםלהודותרציתימודה.והרגשתי

זוכהאחדכללאהזה.הצעדאתלעשותליואיפשר

זוכה״.אחדכללאהנותנים.מןלהיות

ונפש...בלבידידיםכבראתםההשתלהמאזדוד,

ביניכםהראשוןהמפגשאתלשחזרתוכלהאםאך

כי״מפגש״לזהלקרואקשההראשון?המפגש

אבלנפש...עדינותשלתוצאהממניהתחבאהוא

טעון,הראשוןהמפגשכך,זהכללשבדרךהבנתי

לשו־להיפגש,יכולנובאמתכברבהמשךמורכב.

חח...

$TS1$...לשוחח$TS1$

$DN2$...לשוחח$DN2$לומרמהידעתילאופשוטמאודאזהתרגשתי

נותרומסתבר,כך)שחלקן,בדמעותהתמלאתילו.

לומר,יכולתימהזה...(לרגעעדהמלוחלחותבעיניו

הברכותבכלאותולברךמלבדלו?להודותמלבד

שבעולם?!

צדיק,ארם,באסבלשלארוכותשניםאחרי

אלאזמןאוכסףלךתורםלאוהואאותך.להציל

מעכללאעדייןאניהאמתלמעןמעצמו!חלקממש

שהנסלהאמיןמתקשהעדייןכמציאות,התרחששזה

שנים,וחצימשמונהפחותלאהמתנתיליקרההזה

ארוך.ארוךהיהוהתור

הזמןנגדמירוץ

תשע׳׳ב.הסוכות,חג

הובילוטובה,לאכלליתתחושהלצדבעין,דימום

לרופא.לגשתשצריךלמסקנהלונטלרפאלהרבאת

עלשהעידוהתוצאותדם.בדיקותלבצעביקשהלה

החיציםאתכיוונונמוךו׳המוגלוביךגבוה׳קריאטניך

לכליות.

שאףהקפדתימאוחרדישלב׳עד

חו\מהענייןידעלאבעולםאחד

1mz/Nnבסוז־ילזאתשמרתימדוע

המחשבההייתההעיקריתהסיבה

בגופי,חסדעושהכבראנישאם

קונילביןבינייישארnrwעדיף

ממחמאותכתוצאהאפסידולא

ליקוגרםנזהמהמצווה.חלק

עשוישהסיפורהידיעהזולהיחשף

11y^ ircTכתורם׳להצטרףאדם

ומסונןהגוף,ע׳׳יהמיוצררעלןהוא׳קריאטניך

בעוד1.1-6.0סביבנעההנורמליתרמתוהכליה.ע״י

נורמליתהמוגלוביןרמת10ל־העפילזהשאצלו

הוא11ל־נחתההיאאצלוואילו1814סביבנעה

הגיעכאשראךהדחופה,המשמעותאתקלטלאעדיין

תגובותלפיקלטרגליו,עלנינוחצדק׳,׳שערילבי״ח

מקי־בדיקותלולערוךהוחלטבגו.דבריםשישהצוות

פות

$TS1$מקיפות$TS1$

$DN2$מקיפות$DN2$אלואךהראשוני,באבחוןטעותחלהאםשיגלו

מלפעול.חדלושלושהכליותהמסקנהאתאיששורק

מוחל־תדהמההראשונית״התגובהלונטל:הרב

טת,,

$TS1$,,מוחלטת$TS1$

$DN2$,,מוחלטת$DN2$אתהכליותבאיןלפעול.להתחילצריךמידאבל

הדם.אתעבורךשתסנןלדיאליזהלהתחברנאלץ

פעמיםשלוששעותלהקדישרקלאזהדיאליזה

פעם,70הדםאתשמסננתמערכתזודיאליזהבשבוע.

גםמוציאההיאמהדםהרעליםהוצאתלצדכאשר

מותשהחולהאתומותירקשההטיפולטובים.דברים

מאוד״.

עלולספרלעצורחובהמרגישאניזו״בנקודה

ע״ישנתמכתפרסונלית׳׳דיאליזהשמכונהשיטה

באופןנעשהזובשיטההטיפולצדק׳.׳שעריבי״ח

בדיקהמלבדבאשפוזצורךללאבבית,עצמאי

טיפוללגוףלהעניקישזובשיטהאמנם,חודשית.

אךבשבוע,פעמיםשלושרקולאביום,פעמיםארבע

דיאליזה.באמצעותמטיפולערוךלאיןוקלנוחהוא

מכיווןאודותיהלספרכדיהכתבהאתמנצלאני

שיטהעלשמעולאשכללמחוליםלשמועשהופתעתי

בזיהום,ללקותכלשהוסיכוןקייםזובשיטהאמנםזו.

לצדאךובבית.עצמאיבאופןנעשהשהטיפולמכיוון

בשגרתזובשיטהלהמשיךניתןהכלליםעלהקפדה

רו־עלמועדפתזושיטהיחסית.נורמליבאופןחיים

פאים

$TS1$רופאים$TS1$

$DN2$רופאים$DN2$לגוף״.לטראומהגורמתלאשהיאמאחררבים

חיים״״מתנתמעמותתהברהרבאל״פניתי

תורם.לילהשיגמנתעלמאסיביתבפעילותשהחל

מחוסרנפסלמהםאחדכלאךשלושהמצאהוא

הולךהמצבשחולפיםהחודשיםבמשךהתאמה.

ל...הרבהגוףביןסמויהתחרותומתפתחתומתדרדר,

לאכברהגוףבולמצבלהגיעעלוליםעקרונית,הבר.

ככלמתאיםתורםשיימצאוקיוויתילהשתלהמתאים

מהר״.שיותר

היורגעייאוש?

לאתורםחיפשנואנחנוכך.״ממששמש;הרב

עלהמחשבהאפילואךבחו״ל,גםאלאבארץרק

פשוטה.הייתהלאבחו״ללהשתלהלטוסהצורך

דולרים.אלפישלהוצאהכברזולמקוםלהגיערק

למכורתכננתיכיהשלמנו,הכספיתההוצאהעםאך

היותרהבעיהההוצאות.אתלכסותכדיהביתאת

לערוךיכלובעברכליה.כתורמיחוסרהייתהגדולה

בדרוםגםנחסם.הזההשעראךבפיליפיניםהשתלות

שרקמיכלעםיומיבסיסעלדיברתינחסם.אמריקה,

הרבאתהברהרבלישהשיגעדלסייעלנסותיכול

כסלור״חראשוןיוםהמיוחל,ליוםהגעתיכךשפירא.

בהצלחה״.ההשתלההתבצעהבותשע״ד,

מאמין,ליהודישאלהאינהזו״בעצםלונטל:הרב

להתייאש...לינתןלאפשוטהברהרבמעשיתאך

אכזבהכלאישית״״לוקחהואכיצדלראותהתפעלתי

פוטנ־תורםשלהתאמהחוסרבעקבותשמתפתחת

ציאלי,

$TS1$,פוטנציאלי$TS1$

$DN2$,פוטנציאלי$DN2$כאשרגםבמערכה.לבדהייתילאבעצםוכך

אלאשקטולאנחלאהואבאופק,תורםקייםהיהלא

שהעניקוחדשיםומחשבותרעיונותהזמןכלהפריח

היותורמיםיותרבמאגרלוהיושאםכמובןתקווה.

מעשיות׳׳.אפשרויותיותרגםלו

ישבשורהעםאליהתקשרהואחנוכה״בסביבות

רשאיאינושהואכךכהן,שהואלךתדעאבלתורם

כיצדטומאה(...בעיות)מחמתחוליםלביתלהיכנס

ראשוןדבראךונראהנחיההתהליך?כןאםיתבצע

ליאמרלאדויטש״,״יוסףהתורם,שםנתקדםבוא

מאומה״.זהבשלב

בסיסעלנתוניםהצלבתזובהליךהראשון״השלב

נטילתאתלתאםליהציעהברהרבפשוטה.דםבדיקת

וכאמור,ספרבקריתשמתגוררהתורםעםהדם

נפתר)הנושאחוליםלביתלהיכנסיכולאיננוככהן

זהואךבילינסון,בי״חמצדדופןיוצאתבהשתדלות

בד־מירושליםיצאתיו.(.ש.עצמובפנינושאכבר

רכי

$TS1$בדרכי$TS1$

$DN2$בדרכי$DN2$שילת.בצומתלהיפגשקבענו׳בילינסון׳,לבי״ח

׳יוסיאתגמורהבהפתעהזיהיתילמקוםהגעתיכאשר

למדנושםתורה׳׳קולבישיבתלוקראוכךדויטש׳

התורם״.אכןשהואווידאתיבמשותף

עםהראשוןבמפגשהגבתכיצדדויטש,הרב

הנתרם

במיהשםלפיזיהיתישכןלמרותמאוד.הופתעתי

גדולה.הפתעההייתהזוהכלככלותמדובר

נאמן׳ב׳יתדמודעה

כליהלתורםהופכיםאיךהתחיליהכלאיך

תיאורבעיתוןקראתישניםכמהלפנידויטשהרב

דיאליזהמכונתלהשהייתהכליות,חולתעלמצמרר

כאשרהחברותא,עםבסלוןולמדישבבעלהביתית.

חדרמכיווןשמבצבצתדםבשלוליתהבחיןלפתע

התנתקהצינורותשאחדוגילהלשםזינקהואהשינה.

הייתההדםאיבודבעקבותהחוצה.נוזלפשוטוהדם

דשמיאבסייעתאאךמיידית,חייםבסכנתנתונהאשתו

אתלהעלותהייתההסיפורפרסוםמטרתניצלו.חייה

ולאפשרותהכליות,חולישלהקשהלמצבםהמודעות

כליה.תרומתבאמצעותלהםלסייע

התחלתיומאזאותיתפסמאודהזההמקרה

קראתיבאינטנסיביות.לאכיאםבנושאלהתעניין

בדיקותערכתיואףסיכוניםאודותביררתימאמרים,

שמצאתיעדכשנתייםלהםחלפומינימליות.התאמה

ברגעבכליה.לאבןחששעםבהירביוםעצמיאת

לאכברכליה,אני,שזהו.מחשבהליחלפההראשון

וכאשראבן,לישאיןהסתברבהמשךלתרוםאוכל

מניעהכלליאיןשבעיקרוןבאוזניהרופאאישר

זהעלהולךכנראהאנישעכשיוידעתיכליהלתרום

בפטיש״?ה״מכההיהמהסופית?השתכנעתאיך

o1 חיים׳׳נותנת״!13
הנרישעיהורביהגאוןהרבשליומוהתנהלשנים,שבעלפניעד

ביוםבירושלים.בישיבהכר״מבכהנותלמידיםהעמדתסביבשליט״א

מלתפקד.כליותיופסקובהיר

19בןבחורהכירלעבור,נאלץאותםהדיאליזהטיפוליבמהלך

מחבלים.עםבקרבבנהאתשאיבדהשכולה,למשפחהבןפנחס.בשם

ושמחתובישיבה,מלימודיוהבחוראתהשביתוהדיאליזהטיפולי

שלבדמותופרטיר״מהטיפוליםבחדרלצדוגילהכאשררבההייתה

הבר...הרב

כליההשתלתהברהרבעברדיאליזה,טיפולישללשנהקרובלאחר

גםתורםלמצואלנסותהחלשהחליםלאחרדשמיא.בסייעתאמוצלחת

שאותואלאפוטנציאלי,תורםאותרואכן,הצעיר.ידידופנחס,עבור

פנחס,שלמאביוטלפוןהגיעבוהנוראהבוקראותו.הקדיםבוקר

הביאוהמצמררהזעזועהעז,הטלטולז״ל.הבןשלפטירתועלשבישר

במכוניהחוליםאתמאחורלהשאיריתכןלאכילמסקנההברהראת

עמותתמאליהנוצרהכךיחסית.בקלותלהצילםניתןכאשרהדיאליזה,

שלהההולדתיוםהואז״לפנחסשלפטירתויוםכאשרחיים״,״מתנת

לאאךתורה,כמרביץהעיקריבתפקידוהברהרבממשיךכיוםגם

להיעשותיכולהשאינהנפשותהצלתשלמצוהמאותהידואתמניח

אתלשאובמהיכןישכליההשתלתבעצמושעברלמירקאחריבידי

לעודדללוות,מנתעלנפשתעצומותשלנתפסותבלתיכמויותאותן

בשבועדשמיא.בסייעתאהמוצלחתההשתלהעדבחוליםולתמוך

123ה־ההשתלהתקווה,בפתח׳בלינסוךהחוליםבביתנערכהשעבר

העמותה.ביוזמת

השתתפותהייתהבההבר,הרבשלבנוחתונתהתקיימהמזמןלא

תורמים100כלומר:בודדת.כליהבעליאישכמאתייםשלדופןיוצאת

באוp8nהבכיריםמןרופאיםעשרותגםמושתלים...100ו־

חתונההכליה,השתלותבתחוםבישראלהמתחוללהמהפךאתלהוקיר

השם.קידוששלנרגשלמעמדשהפכה

נדיביםאנשיםיום,מדיעינילנגדלראותזוכה״אניהבר:הרב

בצניעותשמעניקיםאדםבני״נתינה״,המושגשלמופלאהכיבאופן

כשצריכיםשםנמצאיםהםתמורה.כלללאמגופם,איברוענווה

שהבקשהאדםבניהםאלותודה.להםלומרכשרוציםונעלמיםאותם

אותהשגםנוספתכליהלהםשתהיההתרומהאחרישלהםהיחידה

לתרום״.יוכלו
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מימיבאחדנאמן׳ב׳יתדשפורסמהגדולהמודעה

דברלעשותכוונהלאדםכשישגםתראה;שלישי.

הטובההכוונהלכךאותושממריץמיאיןאםהריטוב

הגדולההמודעההחיים.במרוצתלהישחקעלולה

לקבלליקראהשלםעמודפניעלשנפרסההזו

החלטה

הואדומה.היהשפיראהרבעלשעברהתהליך

לאישהכליהתרומתשדרושהמחברמיילקיבל

סוגבמקרהשזהודםסוגעםממתנדבחולה

קשורלאכךכללונראההיההרעיוןאךשלו.הדם

נתקלחודש,כעבורהמייל.אתמחקפשוטשהוא

כליותחולהשלהחייםאורחבתיאוראקראי,באופן

מכאןוהזדעזע.קראקבוע.דיאליזהלטיפולהנזקק

קיבלתישליהמידערוב״אתקצרה:הדרךהיתה

עמותתאתבהתנדבותשמנהלהבר,ישעיהומהרב

תרומתלעודדלמטרהלהששמהחיים״״מתנת

שכרכלללאבהתנדבות,חיים,הצלתכמצוותכליות

יצאאלאהברהרבעלסמךלאהואאךהזה״.בעולם

לנושאשקשורהמידעכלשלעצמאיתחקירלמסע

חיפושייבכלמצאתילאמדהימה.הייתה״התוצאה

שקיבלתיהראשוניהמידעאתהסותריםנתונים

הבר״.מהרב

לתרום?׳יכוליםילדים׳גם

הדרמטית?ההחלטהנוכחהאשההגיבהכיצד

כברכנראהמהכיסא.נפלהלאאשתישפיראהרב

דברממניביקשהרקשלי.״השיגעונות״אתמכירה

לעצורשלב.אחרישלבהזהבתהליךלהתקדםאחד:

הלאה,להתקדםרוציםהאםטובולחשובשלבבכל

כדיהחלטה,פעםכלשמקבליםלפנילילהולישון

הסכמתי.הרגע.בלהטהחלטותנקבללאשלעולם

הרעיוןעלששמעההראשוןברגעדויטש:הרב

אמורשפויאדםשכלכמונבהלהבהחלטהיא

הבירוריםעללהוסיפרתיהרחבתיכאשראךלהגיב.

וכרנפגשתיעימםהאנשיםעלבנושא,שערכתי

הטלפוןלמספרלחיוגעדבהתלהבותביתמכההיא

פוטנציאלי.כתורםעצמיוהצעתבמודעהשהופיעה

הגיבו?כיצדכןואםעודכנו?והילדים

ראשוןביוםהתקיימהההשתלהדויטש:הרב

הילדיםאתעדכנתישלפנישבתבמוצאיבשבוע.

נפלאה.בבגרותשהגיבוהגדולים

ממששלפחדראינובתחילהשפירא:הרב

אתמכולםמהרהבינההיאהגדולה.בתישלבעיניה

להסתירשלאהקפדנומכולם.יותרופחדהההשלכות,

ומדויקותפשוטותבמיליםהסברנופרטים.מהילדים

המפנהנקודתהשמטה.ובליהפרזהבליהסיכונים,את

לחיותזהנוראכמהעללהםכשסיפרנוחלהבשיחה

חיים,אינםשהחייםכךעלהזמן.כלדיאליזהעם

נוראהמציאותזוכלום...לשתותאפשרשאיכךעל

הד־אתשמעוכשהם!,..הניתוחלאחרמידשנפתרת

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$,חשובשהדברכמהעדוהשתכנעוהבינוהללו

לאהפעםהגדולה,בתיאלייבאהלמחרתומפעים...

ושאלהורצינינחושמבטעםאלאבעינייםפחדעם

כליהלתרוםיכוליםילדיםגםהאםאותי

הואכליה,לתרוםאדםמסכיםבומהרגעהחל

דויטשהרבוועדות.בדיקותשלקצרלאלהליךנכנס

שמטרתןומשונות,שונותבדיקותשלבמסהמדובר

שניתובנפש.בגוףבריאשהתורםלאשרראשית

שאיןושלישיתלנתרםמכסימליתתואמתשהתרומה

מסויםבשלבוכדו׳.בתמורהדברכקבלתאתיפגםכל

רופא,מומחים,כשבעהשלמורחבצוותמולישבתי

מהםאחדשכלוכרפסיכולוגסוציאלית,עובדת

בתורו.אותיתיחקר

התענייןהמומחיםאחדבאנקדוטה.נזכראני

בתמורהלקבלמצפהאתה״מההרצינותבשיאאצלי

מתכווןשאניהביןכנראההואהוא?״ברוךמהקדוש

פיעלבתכליתשאסורדברהתרומהעבורתמורהלקבל

אינםהקב״העםיהודישלשיחסיולוהסברתיהחוק...

אםאגיבכיצדלהביןביקשזאתבכלהואאךקח־תן.של

השבתיהנתרם.שלבגופותיקלטלאהתרומהחלילה

התרומה.בעצםבמצווהחלקיאתמסייםמצדישאנילו

האםונשנות,החוזרותהחקירותנוכחחשיםכיצד

החדר?מןולהימלטלקוםפשוטחשקמתעוררלא

פשוטההתשובהאךמצוינתהשאלהדויטש:הרב

שיעכבמהזהלאכליהלתרוםשהחליטמיביותר:

וישלטובה,דברשלבסופוהוועדותשלהכוונהאותו.

ארוכהבפרוצדורהשמדוברבחשבוןלקחתלתורם

במו־מישראל,נפשלהצילמצליחכשאתהאבלאבל,

בן

$TS1$במובן$TS1$

$DN2$במובן$DN2$ההשקעהשקשיירקלאאזיהמילה,שלפשוטהכי

ממשדליתאכמאןשהםאלאזאתנוכחמתגמדים

ללבטיםלמקומי.עצמואתלהכניסיכולקוראכל

וכר.וכרההחלטהבךשנוסכתלאדרנליןהראשוניים,

שאניהעילאיותתחושתאתלהרגיששרוצהמיכלאך

זאת!...לעשותפשוטצריךההשתלה,מאזמרגיש

זותחושהנוכחהאוזןאתלסבריוכללאמשלשום

הכליותחולישלחייהםאבליודעים,לאאנשים

סיבוכיםמפתחיםהםעצמהלבעיהמעברחיים.אינם

לאשהםהעובדהעצםמלבדוזאתנוספיםצדדיים

לאאלולשתות.שלאובוודאינורמלילאכוליכולים

רפאלהרבאתראיתיההשתלהלמחרתכאשרחיים

אתליאיןושוב,עילאיסיפוקהרגשתיארוחה,אוכל

זאתלהביעהמילים

תשע״דתמוזבט״ושהתקיימהההשתלהמאז

לאהטובהההרגשהאךחודשים,תשעהכברחלפו

פעםאיהולכתשהיאלינראהלאגםמתעמעמת

להיחלש.

בתהליךגרכמוהוועדהמולהרגשתי.-שפיראהרב

אליך,מחייכיםיפה,אליךמתייחסיםאחרמצדגיור.

מהכלכמעטעושיםשנימהצדאךאותך.מעריכים

ספקאיןהמהלך...אתעליךלהקשותבשבילשאפשר

לךלאפשרהיאהתהליךמשיכתשלמהמטרהשחלק
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דניטשיוסףהרבלשמאל:מימין

מעמותתהברישעיההרבתורם,

נתרםלווגטלהרבחיים","מתנת

unaum nOnnהמושתלתנפשעל

רוויצעדבעקבותבא^,סערההתחוללהכשנהלפני

נאסרהמסוימת,בעירכאשרחילונית,חולניתשנאה

תקופה,באותהבדיוקהעירוני.לפארקלחרדיםהכניסה

מאברךכליהתרומתעיר,באותהשמתגוררתילדהקיבלה

ללאבהתנדבות,כמובןסמוכהבעירהמתגוררחרדי

משפחתה.עםמקדימההיכרותכלוללאתמורה

הורישחוהבר,הרבשקיבלכאובהטלפוןבשיחת

מבניהשאחדבציבורההשתלחותלנוכחכאבםאתהילדה

לבת״האםצינית:שאלהבהפנותםביתם,חייאתהציל

כליהפועמתבגופההלואלפארקלהיכנסמותרשלנו

חרדי...״של

מסייעתחיים״״מתנתהפוסקים,גדוליהוראתפיעל

כמעטכאשרבישראל,האוכלוסייהרבדילכלבהשתלות

ואילוהמצוות,שומריציבורמקרבמגיעיםהתורמיםכל

שללאורהזכולאשעדייןכאלוהינםמהמקבליםהרבה

סיפוריםקבועבאופןומגלגלתיוצרתזויסודעובדתתורה.

לאשהכליהתרםהארץ,מרכזתושבאברך,מרטיטים:

ברכתאתשקיבללאחרמהצפוןתומ״צשומרתשאינה

עלתשפיעשלך״שהכליהשליט״אהדורמגדוליאחד

הרבאלהתקשרהההשתלה,אחרקצרהתקופהנפשה״.

לחםשאוכליםאחרימברכיםברכה״איזוושאלה:הבר

הביעההמזון׳׳ברכתמהילהמשהוסברחול?״ביום

אבלהזו...הארוכהשבתשלהברכהזו״הריפליאתה

בו־כמהאוי,כזה.קצרמשהוחולי!ביוםמברכיםמה

רות!״

$TS1$בורות!״$TS1$

$DN2$בורות!״$DN2$לעצמו.הברהרבנאנח

מברכתוכן.ביום,תפילותשלושמתפללתהיאכיוס

!...חולביוםגםהמזוןברכת

)שמודגולפרופסורעםהתרחשמכלהמדהיםהסיפור

הרפואהממרכזיבאחדמחלקהמנהלבמערכת(,שמור

חרדי,מיהודיכליהתרומתקיבלהואגםבארץ.הנודעים

אךמצוות,משמירתמאדרחוקהיההואההשתלהעד

״הייתכןעצמואתשאלההשתלהלאחרהראשונהבשבת

השבועעדששמרהאותי,שמחייהשהכליההגוןזההאם

בגופי?!״שהושתלהכיווןשבתמשמירתתחדלשבת,

שבתלשמורעצמועלקיבלמיד

ניזונהשליהכליה״הלואעצמו:אתשאלהבאבשלב

תתחילמעתהכיהוגןזההאםבלבדכשרמאוכלכהעד

אלהבאהטלפוןאסורות?!״ממאכלותגםלזזיזק

שבתדיניאותושילמדמישהולשלוחשהתבקשהבר,הרב

וכשרות.

בהכ־מזוןומוצריחדש,מטבחעלמלמדבביתוביקור

שר

$TS1$בהכשר$TS1$

$DN2$בהכשר$DN2$.״לעבדיךחדשלבלנוותןכליותינו״חדשמהודר...!
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נמהרתבהחלטהמדוברלאכיוודאירגע,בכלבךלחזור

אחד.רגעשל

כללחכותרגילאיני״השתגעתי״.כמעטבהתחלה,

מבצעאנימשהומחליטכשאניכללבדרךהרבה.כך

נדרשתיוהפעםלילהלחכותמצליחבקושימיידית.אותו

רבה.וסבלנותברזלשללעצבים

הקוראיםאת׳להדביק׳

להירדםמצליחיםהניתוחלפניבלילההאם

הראשונות.הבדיקותלפנילילהההשתלהלפנילילה

לראשונהשברהראשוןהרשמיהבדיקותיוםשפיראהרב

עדלהירדםהצלחתילאשלפניובלילההקרח.מעטהאת

בהחלטוזוהרגליים.עלעמדתיכברוחציוב־בלילה,

בבדיקותמדוברלכאורה,בשבילי...רגילההתנהגותלא

מדוברשלאכךמיוחד,משהולאממששגרתיות.כמעט

מתחיל/חדשש׳משהוהייתהההרגשהזאתובכלבפחד.

כאחדייזכרהזההיוםלחלוטין.אותיסחררהזהוהמשהו

בתהליך.המשמעותייםמהשלבים

הייתההניתוחביוםמאופק(:לא)בחיוךדויטשהרב

לקבלשנוטיםאנשיםתראה,!...אותילהעירצריכהאשתי

לאשגםלהניחסבירבירוריםשנות500בתוםרקהחלטות

שמ־אדםבעיניהואפוטנציאליכליהתורםכליה.יתרמו

סוגל

$TS1$שמסוגל$TS1$

$DN2$שמסוגל$DN2$שמחליטלמיקטנהסוכרייהגםוישנהלמים.לקפק

לתרומתבחייופעםאיהתורםיזדקקחלילהאםלקפוץ:

הלאומי.התורלראשאוטומטיתמוקפץהואכליה,

להיחשף?כליהלתורםגורםמה

אחדשאףהקפדתימאוחרדישלבעדדויטש:הרב

ההשתלהלקראתמאשתי.חוץמהענייןידעלאבעולם

הוריאתאותיועודדותמכושאגבהוריאתרקיידעתי

בת־לסיועושנזקקתינוסףחברועודשליהרבאתאשתי,

קופה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$.הייתההעיקריתהסיבהבסודיזאתשמרתימדועזו

שזהעדיףבגופי,חסדעושהכבראנישאםהמחשבה

חלקממחמאותכתוצאהאפסידולאקונילביןבינייישאר

שהסיפורהידיעהזולהיחשףלישגרםמהאךמהמצווה.

כתורםלהצטרףאדםלעודלגרוםעשוי

לתרוםכשאפשראחתכליהלתרוםלמהשפיראהרב

בזכותאםאבלאחת,רקלתתיכולאתהכליההרבה?

זוהרילתרוםאנשיםלעודלגרוםתוכלהדבריםסיפור

שלפ־מקווהאניומכופלתכפולהמצווהלהיותעשויה

חות

$TS1$שלפחות$TS1$

$DN2$שלפחות$DN2$הצלתשלהזהבחיידקיידבקגםמהקוראים,אחד

חיים!

פוריםאתלחגוגלראשונהזכיתיהשנהשמש:הרב

בליבבית,חגגתיזהמהיודעאתהלחץ.בליבשמחה,

בה־עצמיאתלתכנןצריךהייתיתמידחוליםלביתללכת

תאם

$TS1$בהתאם$TS1$

$DN2$בהתאם$DN2$ראשון.בימיעושההייתיאותםהדיאליזה,לטיפולי

כלבמשךאלאבפוריםרקלאכמובןהיאהשמחהאבל

בראשיהודיעושהמהבחגים.בעיקרניכרהשינויהשנה.

בדבש...תפוחאוכללהתפלל,כנסתלביתהולךהשנה?

הצורךובמידתהיטב,עצמיאתלתכנןצריךהייתיאניאך

החגבמהלךגםהחוליםלביתלהתפנות

״תודהושוברבה״״תודהזהלומרלישישהיחידהדבר

אנחנואותך״.יברך״השםושובאותך״יברך״השםרבה״.

אךבשבוע,פעם־פעמייםשלברצףמתמידבקשרעומדים

להודותמיליםליאיןבעצםיספיק.לאזהלושאודהככל

הואתורםכלתראה;זו...עובדהעםהשלמתיוכברלו

כולםשלישמהתורםהבחנתיאבלעצמו,בפנינפלאאדם

שהתו־באוזניצייןהחוליםבביתהצוותגםהתפלאו,ממש

רם

$TS1$שהתורם$TS1$

$DN2$שהתורם$DN2$מהשמיים״עליך״נפלהזה

שפיראהרבהודיה,סעודתערכתיכחודשייםלפני

לו...סלחתיממנה.להעדרנאלץהברהרבאךבההשתתף

בישראלנוספתנפשבהצלתזמנואתשישקיעעדיף

לפעמיםאניכליותכחולהלהתנהלשהתרגלתימרוב

בזיכרוני.מודחקההשתלהנושאכאשרבבוקרמתעורר

עדייןאניבריאאניבעצםאוהוונזכר:מתנעראנילפתע

כחולמיםהיינוהזובמציאותחישאנימאמיןלא

ומדמייןמתעוררשאתהקורהלךגםלונטל;הרב

עובדות?לאעדייןשלךשהכליות

שהכליותולחשובלטעותמסוגללאאניבחלוםגם

הע־המציאותביןלבלבלמסוגללאאניפועלות.לאשלי

כשווית

$TS1$העכשווית$TS1$

$DN2$העכשווית$DN2$להעניקביוםפעמיםארבענדרשאניבהלמציאות

חיים...מצילטיפוללעצמי

שלבאישיותואותישמדהימהנקודהלצייןברצוני

אומתנה,כלממנילקבללאמתעקשהואדויטש:הרב

זהלי״מתיר״שהואהיחידהדברטובה.הכרתשלהבעה

בפורים.מנותמשלוח

תשע״ד?בפוריםלוכתבת...ומה

חייכםהם״חיינו

חייך״?״חייהםלאלמה

עומדתתורםכלמאחוריאךמבחינים,לאאנשים

בעלה,זהבעולםביותרלההחשובשהדבראשהאשה.

תרומתשלהזההנועזהצעדאתלעשותבותומכתוהיא

מאידךהזוהתרומהאתלבדותרםלאדויטשהרבכליה.

כלחייאתאלאחייאתרקהצילהלאהתרומהגיסא,

!״...חייכםהם״חיינואמרנו:אשרהואמשפחתי

כיוםמרגישאתהאיך

לאחריוומידהמוגלוביןרמתעםלניתוחנכנסתי

נחתהזאתלעומתה׳קריאטיךרמת15ל־העפילהוא

אדםככלמרגישאניהשםשברוךכךהנורמליתלרמה

אחר.

ישראל׳...ל׳עםמילה

להמודעיםלאשרביםנקודהלהדגישחשובראשית

הת־לתפקודוכאשרכליות,שתיעםהאדםאתבראהקב״ה

קין

$TS1$התקין$TS1$

$DN2$התקין$DN2$
כליותבתפקודבעיהשנוצרתבמקרהאחת.בכליהדי

לא.והשנייהמתפקדתכןאחתכליהבומצבקייםלאאזי

הש־הכליהעללשמורלושכדאיאדםיחשובבלכלומר;

נייה

$TS1$השנייה$TS1$

$DN2$השנייה$DN2$,איןבהןלעינייםדומותאינןשכליותמשוםכ״רזרבה״

שרקייתכןובהחלטלשנייהאחתעיןתפקודביןקשרכל

מצויןעובדותששתיהןאוהכליותבתפקודתתפקד.אחת

בותיאורטימצבקייםמתפקדות.לאשתיהןשחלילהאו

לפחדשדומהנדירדברזהאךבמחלה,לוקהאחתכליהרק

דרכים.מתאונת

הת־זוגדולה.מצווההיאאךחיוב,איננהכליהתרומת

רומה

$TS1$התרומה$TS1$

$DN2$התרומה$DN2$ללאאך״מעצמו״לתרוםיכולשאדםביותרהגדולה

בהצלתמדוברזמן.בהשקעתכיאםממוניותהוצאות

ניתןהכללאגוזמאות.כלבליכמשמעו,פשוטונפשות

לתרוםאםמסופקאדםאםאךעיתון,גבימעללהיכתב

ליצורממנומבקשאניהתרומהמשמעותאתלהביןורוצה

בפרטיות.עמולשוחחואשמחקשרעמי

לעשות,מהאחדלאףלומררוצהלאאנישמש:הרב

ולהקדישחייהםמשגרתלעצורלאנשיםמציערקאני

חולישלחייהםאיכותאודותמחשבהשלרגעיםמספר

הדיאליזהטיפולישלמרותמלאבפהאומראניהכליות.

נותרלאאזפתרוןקייםהיהלאאםאזחיים,אינםחייהם

אנייד.בהישגנמצאהלואהפתרוןאךלהתפלל,אלא

להצטרף,יתעוררוהזובנקודהשיתבוננושרביםמאמין

נפשות.ולהציללתרום,

עמוד 4


