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ניר הוא האדם השלישי 
ביישוב הושעיה הצפוני 
שהחליט לתרום כליה – 
לתת חיים. אחריו יש כבר 
עוד כמה מבני היישוב 
שנמצאים בתהליכי בדיקות 
לקראת תרומה. "ביישוב 
מחנכים לנתינה ולעזרה 
לזולת כבר מגיל צעיר, 
התרומה היא פועל יוצא"

ליום שבו ב 25( שנה  )בן  ניר  ימים אלו של חג הסוכות מציין 

כך  בעקבות  קרה  זה  כליה.  לתרום  הרעיון  במוחו  הפציע 

לידיו,  התגלגל  חיים'  'מתנת  עמותת  שהוציאה  שגיליון 

והוא קרא בו על נועה אפטובסקי, תושבת היישוב שבו הוא 

מתגורר )הושעיה( אשר החליטה לתרום כליה לבחורה שלא הכירה.

עם  ראיונות  גם  כך  ואחר  פעמים  כמה  נועה  עם  הריאיון  את  "קראתי 

ככל  גדולה.  סקרנות  אצלי  עורר  הזה  והנושא  שתרמו,  אחרים  אנשים 

חשובה,  במטרה  שמדובר  למסקנה  הגעתי  יותר  כך  על  שחשבתי 

והתחלתי לשאול את עצמי: מה בכל זאת יכול להיות בעייתי כאן? למה 

לא כולם עושים את זה?"

יו"ר עמותת מתנת  הבר,  לרב  ניר  פנה  כדי להשיב על השאלות הללו 

חיים, והוא ישב אתו לפגישת היכרות, בה הוא שמע באופן מדויק על 

המשמעות של תרומת כליה ועל האופן בו מתבצע התהליך. "כשהבנתי 

שאין שום סיבה לכאורה שמונעת ממני לתרום, פניתי ליידע את הוריי. 

לקח להם קצת זמן לתת את הסכמתם, כי הדבר נפל עליהם בהפתעה, 

והתגלגלתי  הסכימו  הם  מעוניין,  כך  כל  שאני  הבינו  שהם  אחרי  אבל 

קדימה".  

ועד  'מתנת חיים'  נכנס לרשימות של  עשרה חודשים חלפו מאז שניר 

לרגע ההשתלה. "עד לרגע ההשתלה שמרתי על התכנית בסוד", הוא 

יהיה  האחרון  ברגע  ואולי  לפועל,  תצא  היא  אם  ידעתי  לא  "כי  מציין, 

דבר מה שימנע ממני לתרום. אבל מיד אחרי התרומה התברר לי שיש 

ימים  כליה, ממש באותם  הוא  נוסף מהיישוב שלנו שתרם אף  מישהו 

שאני תרמתי".

ביותר  המובילים  היישובים  לאחד  הצפוני,  הושעיה  היישוב  הפך  בכך 

בארץ בתרומת כליות. כשמשוחחים על כך עם ניר הוא מדגיש: "היישוב 

שלנו הוא יישוב שמחנך את הילדים כבר מגיל צעיר מאוד לערכים של 

נתינה לזולת. מאז שהייתי בבית הספר היסודי דיברו אתי על התנדבויות 

ולא  עמוק,  מאוד  נכנס  זה  הנוער.  בתנועת  בהמשך,  גם  וכך  ועזרה, 

מפתיע אותי שקבוצה כה גדולה מהיישוב החליטה לתרום". 

ולדבריו של ניר זה ממש לא סוף הסיפור, כי ידוע לו על עוד תושבים 

כדי  נוספים מהיישוב שלו שבימים אלו עוברים את תהליך הבדיקות, 

לזכות להצטרף לתורמים.

והוא מבקש להוסיף: "אני נמצא כעת מספר שבועות אחרי ההשתלה, 

וכבר חזרתי לשגרה לגמרי, התהליך היה פשוט יותר מכפי שדמיינתי, 

וכשאנשים עוצרים אותי ברחוב ושואלים אותי איך אני מרגיש, לוקח לי 

כמה שניות להיזכר על מה הם בכלל מדברים..." 
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א
ת מנחם פלאטו זכינו ללוות מקרוב ממש, שעה בלבד לפני 

שהוא נכנס אל הניתוח בו תוסר כליה מגופו ותועבר לגופו 

לפני  ספורים  ימים  אלול,  כ"ה  הוא  התאריך  המושתל.  של 

ראש השנה.

כי  מציין  מנחם  כאשר  צמרמורת  לחוש  שלא  אפשר  אי 

התאריך נבחר אומנם על ידי מתאמי ההשתלות במקרה, אבל מבחינתו הוא 

מרגיש שאין זה מקרי כלל. "כ"ה באלול הוא יום בריאת העולם, וכאשר אדם 

זוכה לתת חיים הוא כאילו קיים עולם מלא. זוהי בדיוק ההרגשה שלי".

אפשר לשאול אם אתה מפחד? יש חששות?

"כן, יש קצת פחד", הוא מודה, "אבל האמת היא שהגעתי די מוכן. דיברתי 

לפני כן עם הרבה מאוד כאלו שעשו את הצעד שאני בחרתי לעשות, אני 

יודע לקראת מה אני הולך. אז נכון שאני חושש, אבל יותר מזה יש רוממות 

הרוח".

אשתו של מנחם יושבת לצדו וכשאנו משוחחים איתה קולה רועד. "אנחנו 

מאוד מתרגשים", היא אומרת, "אנו יושבים בדיוק עכשיו עם המשפחה של 

ויחידה –  הנתרם ומרגישים כמו משפחה אחת, כי לכולנו יש מטרה אחת 

להצליח במאבק ולהציל חיים".

כליה מתבשל אצלנו  היא שהרעיון של תרומת  "האמת  גם מספרת:  והיא 

הארגון  דרך  שתרם  נוסף  מחבר  קיבלנו  ההשראה  את  כאשר  שנים,  כבר 

של הרב הבר. בתחילה חשבנו שאני אתרום, אבל לפני שנה עברתי ניתוח 

ואמרו לי שאני צריכה להמתין עוד קצת, אז בעלי התקשה להתאפק והוא 

אמר שבינתיים הוא יתרום. אני מאוד מקווה שבתוך השנה הקרובה גם אני 

פגשנו  חיים אמתית.  שזוהי הצלת  כמה  עד  יודעת מקרוב  אני  לכך.  אזכה 

את המושתל בכמה מהבדיקות, וכשהתחלנו להכיר אותו ואת אשתו ואת 

אבל  בתיאוריה,  זה  על  דובר  הזמן  כל  בכינו.  ופשוט  עמדנו  שלו,  הילדים 

שהרופאים  כך,  כל  חלוש  כך,  כל  רזה  אדם  העיניים  מול  ראינו  פתאום 

אומרים לנו בפה מלא שלאחר הניתוח הוא ייכנס לחיים רגילים. הרי ברור 

שזה שווה הכל".

למנחם  קורא  הרפואי  הצוות  אך  שאלות,  כמה  עוד  לשאול  מבקשים  אנו 

להתקלח לקראת הניתוח. מנחם מבקש מהם להמתין רגע, ואז הוא אומר 

בקול חנוק: "בעוד מספר ימים יגיע ראש השנה, ובדיוק דיברנו על כך שאם 

שזה  היא  והאמת  בחג,  החולים  בבית  להישאר  אצטרך  אני  סיבוך,  ייווצר 

בכלל לא אכפת לי. כי ברגע שאתה מציל חיים, אתה מרגיש שיש לך כוח 

לעבור את כל הדברים הקטנים שבדרך. זו באמת שליחות גדולה, ואני פשוט 

לא מבין איך אחרים לא עושים את זה, איך לא כולם תורמים".

מנחם פלאטו זכה להעניק 
כליה מגופו בערב ראש השנה. 
"ברגע שאתה מציל חיים, אתה 
מרגיש שיש לך כוח לעבור את 
כל הדברים הקטנים שבדרך"
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ליאור נחמה הכניס את בנו 
העשירי בבריתו של אברהם 
אבינו פחות מ-72 שעות לאחר 
שעבר ניתוח בו תרם כליה. 
"זכיתי לעבור בשבוע אחד 
שני סוגים של לידות, הבאתי 
פעמיים חיים לעולם"

מ
בית  קירות  ראו  רבים  מרגשים  חזות 

אבל  איכילוב,  החולים  בבית  הכנסת 

חוו  לא  הם  כזו  מילה  שברית  דומה 

השנה,  פסח  בערב  היה  זה  מעודם: 

בנו  את  הכניס  נחמה  ליאור  כאשר 

אבינו  אברהם  של  בבריתו  העשירי 

בבית הכנסת שבבית החולים. הוא ישב על כיסא גלגלים, 

חלוש מעט, אבל מאושר, וזאת אחרי שפחות מ-72 שעות 

קודם לכן הוא עבר ניתוח בו תרם כליה והציל את חייו של 

יהודי מתל אביב, אב לשני ילדים קטנים.

כמה  ייערך  שהניתוח  הייתה  שהתכנית  היא  "האמת 

שבועות לפני הברית", מספר ליאור, "כך תכננו בתחילה, 

וילדה לפני התאריך  אבל בסופו של דבר אשתי הפתיעה 

המשוער. כך מצאנו את עצמנו מחבקים את התינוק שזה 

להיכנס  אמור  אני  ימים  כמה  שבעוד  ויודעים  נולד  עתה 

לניתוח התרומה".

ולא חשבתם לדחות את הניתוח בשל כך?

הבר  הרב  וגם  כזו,  מחשבה  במוחנו  שחלפה  היא  "האמת 

שליווה אותנו לאורך התהליך הציע לנו לדחות, אבל אשתי 

לא הסכימה בשום אופן. היא טענה שהעיכוב עלול לגרום 

הכנות  הרבה  כך  כל  שעבר  לנתרם  נפש  ולמפח  לאכזבה 

בכלל,  עוד.  להמתין  לו  לתת  אפשר  ואי  ונפשיות,  פיזיות 

הקריבה  והיא  דופן  יוצאי  כוחות  לה  יש  מדהימה,  אשתי 

מעצמה המון בשביל התרומה הזו. יש לה חלק ענק בכך".

גם  נכח  החולים  בבית  שנערכה  המרגשת  המילה  בברית 

דורון וולף שקיבל את כלייתו של ליאור, הוא הגיע מחדרו 

גומרים  לא  ושניהם  באשתו  נתמך  כשהוא  שבמחלקה 

להודות. "כבר שמונה שנים שאני חולה כליות", הוא סיפר 

דיאליזה  עברתי  האחרונות  השנים  "ובארבע  לנוכחים, 

הזה  הצדיק  היהודי  בזכות  הכוחות,  כל  את  לי  שגמרה 

השתנו החיים שלי, נולדתי מחדש".

שני  לחוות  אחד  בשבוע  "זכיתי  ליאור:  זאת  שסיכם  וכמו 

חיים  בהבאת  פעמיים  לסייע  זכיתי  לידות.  של  סוגים 

לעולם".



האיש 
 המהפכהשמאחורי

הרב ישעיהו הבר היה 
חולה דיאליזה שחייו 
ניצלו הודות לתרומת 
כליה. הוא החליט שלא 
להשאיר את חבריו 
מאחור והקים את ארגון 
'מתנת חיים', אשר הוביל 
למעלה מ-360 תרומות 
של כליות בתשע השנים 
האחרונות < סיפור של 
אמונה, עקשנות, והרבה 
אהבת ישראל
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ל
נחוש  יהודי  החל.   הכול  שנים  כשבע  פני 

המטרה  הסיכויים.    כל  מול  עמד  אחד, 

מישראל  נפשות  להציל  לעצמו,  שהציב 

ממחלקת  חולים  שיותר  כמה  ולהוציא 

הדיאליזה.   חבר יביא חבר, קרוב יביא ידיד, 

ומפה לאוזן נעביר את הבשורה.  אל מול החזון, המטרה, 

וחשיפה  היכרות  היעדר  המודעות,  חוסר  ניצבו  היעד, 

כאשר  אך  כליה.   תרומת  של  יחסית  הפשוט  הנושא  עם 

למחלקת  חבריו  את  להציל  והבטחה  אמונה,  נחישות, 

הדיאליזה עמדו מול חוסר המודעות – החליט שאף דבר 

לא יעמוד בדרכו.

כשהרב ישעיהו הבר החל לבקש מחברים, קרובי משפחה, 

ידידים, שכנים ומכרים לתרום כליה, איש לא חלם שיצליח 

תורמים  חמישה  כשגייס  אחד.    כליה  תורם  ולו  לגייס 

נמצאו  יירגע,  הבר  הרב  שהנה,  חשבו  כולם  ראשונים, 

בחייהם,   כליות  שיתרמו  והאחרונים  הראשונים  חמשת 

המשיכו  הבר  והרבנית  והרב  נקפו,  שהימים  ככל  אך 

בדרכם, עשרות תורמי כליה הצטרפו למעגל מצילי החיים 

בעקבותיהם  וגם  בעקבותיהם,  באו  ועשרות  בישראל, 

התווספו עוד ועוד, עד שלמשפחת "מתנת חיים" מיסודו 

של הרב ישעיהו הבר,  ניצבים כיום 360 שגרירים ראשונים. 

360 מלאכים שתרמו כליה, והצילו חיים. 

אבות,  אימהות,  נשים,  ילדים,  לביתם,  חזרו  אנשים   360

והתורמים,  משפחתם,  לחיק  חזרו  וצעירים  מבוגרים 

משנכנסו  יותר  בריאים  משפחתם  לחיק  הם  אף  חזרו 

לחדר הניתוח להיפרד מכלייתם, הם חזרו שלמים בגופם 

בגופם,  נפש  הצילו  כי  שיודעים  לאחר  בנפשם  ושלמים 

אשר אין נעלה מכך.

7 שנים לאחר תחילת המהפכה,  והרב ישעיהו הבר נקרא 

לאחרונה בדחיפות להרצאה בקרב בכירי מערך הרפואה 

את  עשה  איך  ההמומים  לרופאים  להסביר  כדי  בבריסל, 

לנסות  יכולים  בבלגיה,  שם  הם,  גם  וכיצד  ייאמן,  הבלתי 

ולגרום לאנשים לתרום כליות בהתנדבות. 

ישעיהו  הרב  הפך  בריטניה,  בלונדון,  הרפואי  בעולם  גם 

הבר לשם נרדף למהפכן בקנה מידה רפואי עולמי, אדם 

שהצליח לשנות סטטיסטיקות רפואיות לבדו, מגמות של 

עשרות שנים, טבלאות ונתונים עולמיים התהפכו בשנים 

ונשים  אנשים  שמאות  לכך  להוביל  כשהצליח  ספורות, 

יירדו מרשימת הממתינים לתורמי כליה בישראל.  לא כי 

לביתם.   ושבו  ניצלו  כי  אלא  עולמם,  לבית  נפטרו  חלילה 

העולם כולו עוקב ומנסה לחקות את העם היהודי, הערב 

זה לזה, שנרתם להציל חיים של אנשים שלא מכירים. וגם 

מהיקף  נדהמים  הרפואה  מערך  ראשי  עומדים  בישראל, 

ההיענות של הציבור. קידוש ה'.

נורא  בסבל  ממתינים  דיאליזה  חולי  מאות  ועדיין, 

אל  להצטרף  השנה  שיחליט  הגואל  למלאך  ובייסורים, 

את  שתציל  כליה  ולתרום  זאת,   עשו  שכבר  המלאכים 

אבא  את  תשיב  ילדיה,  חיק  אל  אמא  את  ותחזיר  חייהם 

נפש  הצלת  היא",  בשמים  "לא  ושלם.   בריא  הביתה 

מישראל נמצאת ממש מעבר לפינה.  

הבר.   לרב  תתקשרו  עליכם,  גדול  שזה  חושבים  אתם  אם 

תיווכחו שגם אתם יכולים, גם אתם יכולים.

 המהפכה

ראש הישיבה שהפך 
למומחה עולמי 

בנושא כליות
הכליות,  בתחום  הרבות  הפעילות  שנות 

ופעילותו מסביב לשעון 24 שעות ביממה על 

לתורמים  ולסייע  כליה  תורמי  למצוא  מנת 

ולחולים הממתינים לתרומות הכליה בהכוונה 

הבר  ישעיהו  הרב  את  הפכו  ותושיה,  ועצה 

למומחה עולמי בנושא כליות, וכך עם השנים, 

העולמיים  הרפואה  מרכזי  מכל  רופאים 

אפשרויות  על  יום  מידי  עימו  משוחחים 

לפי  והצלבות בהשתלות  טיפולים  שונות של 

ההתאמה הנדרשת.   כך גם במקרים סבוכים 

או  לב  השתלת  גם  שעברו  מושתלים  של 

ריאות, מעבירים את המידע הרפואי לרב הבר 

וממתינים לעצתו והוראותיו השונות.  

מאות  הבר  הרב  קיבל  הכיפורים  יום  בערב 

שאלות  עם  ונתרמים  תורמים  של  פניות 

בנושא הצום, וכך גם במהלך כל השנה, הפך 

בתחום  שם  בעל  ומומחה  ליועץ  הבר  הרב 

כך  כליה.   התרמות  בנושאי  רק  לא  הכליות, 

שמעבר להצלת החיים היומיומית שהרב יוזם 

בתיאום השתלות ועידוד אנשים לתרום כליה, 

הרב הבר מייעץ לאלפי אנשים בשנה במחלות 

העולמיים  למומחים  וחיבור  בקשר  כליה, 

השנה  ימות  בכל  ועזרה  הכליות  בתחום 

בהתנדבות ובמסירות.    
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הגולן
העם עם

מהפכת תרומת הכליות הגיעה עד חיספין 
שבגולן, וגרמה ליואל דרושקביץ ולאופיר בן 
אילוז להחליט שהם מעוניינים לתרום את 
כליותיהם דרך 'מתנת חיים'. אז איך זה שהם 
בכלל לא ידעו אחד על השני? ומתי היה 
הרגע שבו יואל קינא באופיר?
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לטרמפ כ יחד  נכנסו  אילוז  בן  ואופיר  דרושקביץ  שיואל 

מתגוררים  הם  שבו  חיספין  מהיישוב  אותם  שלקח 

שיחת  להם  שנכונה  בטוחים  היו  הם  הארץ,  מרכז  אל 

הרכב  של  האחורי  בספסל  התיישבו  הם  בטלה.  חברים 

"ולאיפה  ברחובות,  ללימודים  נוסע  שהוא  סיפר  ואופיר 

נפלה  זה,  כאן, בשלב  הוא שאל את חברו.  נוסע?"  אתה 

הפצצה. "אספר לך משהו שאני לא מספר לכל אחד", הנמיך יואל את קולו, 

"התחלתי בתקופה האחרונה תהליך מרגש של התאמה לתרומת כליה דרך 

יואל לא הבין מדוע פניו של אופיר  'מתנת חיים' של הרב הבר".  עמותת 

מחווירות. "הייתי המום", מסביר אופיר, "תבינו, אנחנו חברים ממש טובים, 

בקשרי  שלנו  המשפחות  מזה,  זה  ספורים  בתים  של  במרחק  מתגוררים 

ידידות מעולים, אבל שנינו לא ידענו שכבר כמה חודשים אנחנו מבצעים 

את אותו מסלול בדיקות". 

בואו נחזור מעט אחורה, איך בכלל חשבתם על רעיון התרומה?

40. אשתי שאלה אותי מה אני  יואל: "אצלי הכול התחיל כשהגעתי לגיל 

רוצה לקבל ליום ההולדת, והאמת היא ששום דבר חומרי לא חסר לי. בדיוק 

באותה שבת היינו אצל ההורים והגיעה לידיים שלי חוברת של מתנת חיים. 

'הנה,  לאשתי:  ואמרתי  מיד  אליהם  התחברתי  הסיפורים  את  כשקראתי 

מצאתי מתנה'". 

רק  לא  זה  העמותה.  של  חוברת  בזכות  התחיל  זה  אצלי  "גם  אופיר: 

הסיפורים המרגשים שהופיעו בה, אלא התחדשו לי שני דברים - התוודעתי 

לסבל הנורא והאיום של חולי הכליה הנזקקים לדיאליזה ברמה יומיומית 

כמעט, ומצד שני - התחדשה לי העובדה שתהליך תרומת הכליה כיום הוא 

יחסית פשוט מאוד מבחינה רפואית, עם סיכונים מזעריים בלבד. התברר 

לי גם שרבים מפוסקי הדור החשובים מאשרים ואף מעודדים לתרום כליה. 

באותו רגע שאלתי את עצמי - רגע, למה שלא אתרום בעצמי?"

לסיימו  זכה  אופיר  אך  במקביל,  בערך  התחילו  הם  כאמור,  התהליך,  את 

מוקדם יותר מיואל. "אצלי העניינים רצו", הוא מספר, "מתאמת ההשתלות 

הודיעה לי כבר בשלב די מוקדם שיש אדם חולה מאוד שהכליה שלו על סף 

קריסה ובתוך מספר חודשים היא בוודאי תקרוס, כך שהוא זקוק לתרומה 

דחופה ביותר. עברנו בדיקות הצלבה, והכנתי את עצמי לכך שייתכן שאיננו 

מתאימים ושלא אתאכזב, אבל אז הגיע הטלפון ממתאמת ההשתלות: 'אני 

כבר  נוספת...'  בדיקה  לעבור  צריכים  והמועמד  שאתה  לך  להגיד  רוצה 

יש לי קשר מצוין עם המושתל היקר שלי, ובכל פעם שאנו נפגשים אני אומר לו שאני לא יודע מי הרוויח יותר – אני או הוא
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היא  אז  אבל  מתאימים,  לא  שאנחנו  להגיד  הולכת  שהיא  לכך  התכוננתי 

המשיכה: 'מדובר בוועדה בתל אביב, כי יש התאמה'. עד עכשיו כשאני נזכר 

באותה שיחה יש לי צמרמורת. מאותה שיחה התהליך היה מהיר, לי היה 

חשוב שהתרומה תהיה בהקדם, כי היינו כמה חודשים לפני לידה וגם הבן 

הבכור שלי עמד לחגוג בר מצווה, מצד שני - ליעקב היה קריטי לקבל את 

הכליה בהקדם. כך מצאנו את עצמנו מגיעים מהר מאוד לרגע ההשתלה".

הכול  אצלי  "כי  יואל,  מודה  באופיר",  קצת  קינאתי  שבו  הרגע  היה  "זה 

לקח הרבה יותר זמן, כי אני מורה במקצועי ולא יכולתי להגיע לבדיקות 

בקביעות. באחת הבדיקות גם זיהו אצלי נקודת סיכון נמוכה של סוכר. זה 

אומר שאולי בעוד כך וכך שנים יתגלה אצלי סיכון לסוכרת. הרופאים לא 

רצו לאשר תרומה בכזה מצב שעלול אולי לסכן אותי, אלא אם כן אתחייב 

להתחיל לשמור על תזונה כמעט ללא סוכר. כמובן שהתחייבתי, לא הייתי 

מוכן שבגלל סיבה קטנה אפסיד את הזכות לתרום". 

עזר לכם לאורך התקופה שהייתם ביחד?

הבדיקות  של  התהליך  כל  "לאורך  אופיר,  משיב  עזר",  שזה  בוודאי  "כן, 

לא שיתפתי כמעט אף אחד, מלבד אשתי. הייתי חייב מישהו שאני אוכל 

הכי  בצורה  זאת  לעשות  יכולתי  יואל  עם  חוויות.  ולהעביר  אתו  לשוחח 

פתוחה שיכולה להיות".

ממני  פרקו  הן  טוב.  לי  עשו  תקופה  באותה  אופיר  עם  "השיחות  יואל: 

הרבה מתחים. אני יכול גם לציין שבמבט לאחור אני בטוח שדווקא בגלל 

ששנינו עשינו את הצעד הזה, הדברים נכנסו ללב של הרבה אנשים. ידוע 

לי שבחספין יש כיום לפחות שלושה אנשים נוספים שנמצאים בתהליך של 

בדיקות".

יש רגע מרגש במיוחד שזכור לכם מהתהליך?

לי:  והיא הסבירה  "דיברתי אחרי ההשתלה עם אימא של המושתל  יואל: 

'מי שחולה כליות יודע שהוא הולך במסלול עם סוף ידוע מראש, ופתאום 

כשמישהו מוציא אותו מהמסלול הזה ומכניס אותו למקום אחר, הוא לגמרי 

נותן לו חיים', זה מאוד ריגש אותי. בכלל, יש לי קשר קרוב עם המושתל 

ועם משפחתו, אנחנו מדברים המון והנשמות שלנו ממש נקשרו זו לזו. בסך 

הכול הרווחנו עוד משפחה". 

שלי,  היקר  המושתל   – יעקב  עם  מצוין  קשר  יש  לי  "גם  מוסיף:  ואופיר 

והאמת היא שבכל פעם שאנו נפגשים אני אומר לו שאני לא יודע מי הרוויח 

יותר – אני או הוא, כי התחושה האמתית שלי היא שאני ממש לא רק נתתי, 

אלא גם קיבלתי, והמון".

יש לי קשר מצוין עם המושתל היקר שלי, ובכל פעם שאנו נפגשים אני אומר לו שאני לא יודע מי הרוויח יותר – אני או הוא



"כשהוכנסתי לחדר 
הניתוח הרגשתי כמו 
כהן גדול שנכנס אל 

קודש הקודשים"
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חיים נוימן האחראי על מערת 
המכפלה בשבתות החליט 
לממש את ציווי "ואהבת לרעך 
כמוך" בכל נפשו ומאודו, 
ובעקבות כך תרם כליה מבלי 
לדעת כלל למי היא ניתנת. 
לקרוא ולהתרגש

ח
ודשיים חלפו מאז שחיים נוימן, תושב חברון העתיקה, תרם 

את כלייתו דרך עמותת 'מתנת חיים', אך כשהוא נשאל מה 

הוביל אותו לכך, הוא מתקשה להשיב. מבחינתו זה נראה 

לו טבעי לגמרי ומתבקש.

"נכון שאם חלילה אח שלי היה זקוק לתרומה, זה היה טבעי 

מאוד שאני אתרום לו?" הוא שואל, "נכון שאנשים לא היו פוקחים עיניים? 

וכשאני  יהודי הוא אח שלי,  ובתמים מרגיש שכל  אז מבחינתי אני באמת 

'אחי' שהפך כיום להיות כל כך מקובל, אני מתכוון לכך  משתמש בביטוי 

למנוע את הסבל  לי אפשרות  יש  אם  יהודי שיסבול  באמת. מדוע שיהיה 

הזה? הרי ברור שזה מה שמוטל עליי לעשות".

את הדברים אומר חיים לגמרי בפשטות, אך כשממשיכים לשוחח אתו, ניתן 

להבין היטב מאין מגיעה אהבת ישראל המופלאה שלו, כי תרומת הכליה 

היא רק חלק מפעילות ענפה של חסד שבו הוא עוסק. בין יתר התנדבויותיו 

)במד"א, בשירות מילואים ובמקומות נוספים( הוא גם משמש כאחראי על 

הוא  העולם",  אבות  של  משרת  להיות  "זכיתי  בשבתות.  המכפלה  מערת 

 – ובקיצור  המניינים,  את  מארגן  המקום,  את  מסדר  "אני  באושר,  אומר 

אחראי משמרת. כאשר אתה נמצא במקום הקדוש הזה, המושג של חסד 

הופך להיות כל כך ברור לך, אתה פתאום קולט איך שכל עם ישראל מגיע 

בעצם מאותם אבות האומה, אתה מקבל אהבה עצומה לכל יהודי ויהודי".

'מתנת  לעמותת  חיים  הודיע  אותו,  שמאפיינת  הייחודית  מהגישה  כחלק 

חיים' שהוא לא מעוניין כלל לדעת למי הוא תורם את כלייתו. "עד לרגע 

הניתוח שמעתי רק קווים כלליים על המושתל שלי, בכוונה לא רציתי לדעת 

יותר מכך, בטח שלא דיברתי אתו. רק אחר כך, כששכבנו שנינו באיכילוב, 

שמחתי לגלות שמדובר ביהודי שעוסק גם כן בהתנדבות, זה שימח אותי 

כל כך". 

את הרגעים שקדמו לניתוח זוכר חיים יותר מכל – "גלגלו אותי על המיטה 

אל חדר הניתוח והרגשתי תחושה עילאית. כמו הרגשה של כהן גדול שנכנס 

לקודש הקודשים". 

הרגע הבא שזכור לחיים היה כאשר הוא התעורר מהניתוח. "אני זוכר את 

הרגע הזה במעורפל, הבת שלי העירה אותי בחיבוק ואז היא שאלה איך אני 

וזו באמת הייתה התחושה  'אני מרגיש בעולם אחר'.  מרגיש, ואמרתי לה: 

הרגשתי  באמת  כי  אלא  המורפיום,  או  הטשטוש  סמי  בגלל  לא  שלי, 

בעולמות עליונים. אני זוכר שאחר כך פרצתי בבכי ובירכתי: 'הריני מקבל 

על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך בכל גופי ומאודי'. כי ברור לי 

שאין מצווה של ואהבת לרעך כמוך גדולה מזו. פשוט אין".
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מירב לוי מעולם לא 
העלתה בדעתה את 
הרעיון לתרום כליה, 
עד שהתוודעה לסבל 
הבלתי נתפס של חולי 
הדיאליזה. המחשבה 
על כך שכליה קטנה 
יכולה לשנות להם 
את החיים לא עזבה 
אותה, והיא החליטה 
לעשות מעשה

ה היה לפני כשנתיים. מירב לוי, עובדת סוציאלית במקצועה, מנהלת ז

ושמעה  טובה  חברה  עם  שוחחה  מציון,  בעזר  הנפש  בריאות  אגף 

ממנה על כך שבעלה עומד לתרום כליה. 

"ומצד שני סיפרה גם  נזכרת מירב,  "החברה סיפרה לי על הבעל", 

וכן על התגובות של הילדים  על החולה שעומד לקבל את הכליה, 

שלהם ובני המשפחה. זו הייתה שיחה מרתקת. בבת אחת נחשפתי לחשיבות 

רצון  הייתה הפעם הראשונה בה התעורר אצלי  וזו  העצומה שיש לתרומה, 

לתרום והבנתי שזה בכלל אפשרי".

מודעת  הייתי  לא  "ממש  מציינת,  היא  בושתי",  "למרבה  מירב,  עוצרת  כאן 

זה  אבל  דיאליזה,  לו  שקוראים  דבר  שיש  ידעתי   – כלומר  המחלה.  לגודל 

שכל  חשבתי  ולא  מתפקדות  לא  שלו  שהכליות  למי  פתרון  כמו  נשמע  היה 

רק  לא  פרושה  שדיאליזה  הבנתי  לא  האלו.  החולים  את  להציל  קריטי  כך 

התחברות למכונה בגודל של מקרר במשך ארבע שעות שלוש פעמים בשבוע, 

 20% אלא גם המון תחלואות נלוות וכאבים איומים, שלא לדבר על כך שיש 

שלא שורדים את ההמתנה ונפטרים בדרך".

ממנה.  הרפו  לא  והמחשבות  תובנות  הרבה  עם  מירב  יצאה  הזו  מהשיחה 

"הדהים אותי לחשוב על כך שאל מול כל הסבל הנורא הזה בורא עולם נתן 

לנו איבר מיוחד כל כך שיכול להביא רפואה שלמה לאותם חולים ולהציל את 

החיים שלהם. התחברתי מאוד לתרופה המיוחדת הזו שמושתתת כל-כולה 

על אהבה ועל נדיבות. זה כל כך מדהים ומרגש".

שנה לאחר הצוהר הראשוני שנפתח למירב היא הרימה טלפון לארגון 'מתנת 

חיים' של הרב הבר, ומאז אותו רגע קיבלה ליווי מקצועי ומסור, וחצי שנה 

ממש  מרומם,  היה  שעברתי  "התהליך  כלייתה.  את  תרמה  היא  מכן  לאחר 

נשגב", היא מתבטאת. "רגע השיא מבחינתי היה כשהגעתי לוועדה מסוימת 

ולמרות  שלי,  המושתלת  את  פגשתי  לוועדה  בהמתנה  לעבור.  שנדרשתי 

לכלוא את ההתרגשות. מדובר באישה  יכולתי  לא  שידעתי מראש שניפגש, 

בערך בגילי, גם היא דתייה ועם נתונים מאוד דומים לשלי, ובכל זאת, ברור לי 

שלא היינו נפגשות לעולם אם לא החיבור הזה בינינו".

הן  ויחד  נוספת  פעם  הנתרמת  את  מירב  פגשה  ההשתלה  יום  של  בבוקרו 

הלכו לטיפול הדיאליזה האחרון. "עד אותו רגע לא הזדמן לי לראות מחלקת 

הללו  האנשים  את  לראות  בהלם.  ממש  הייתי  וכשנכנסתי  מקרוב,  דיאליזה 

בעיניים  והכאב  החולי  את  לראות  ענק,  מכשירי  מול  בכורסאות  שיושבים 

שלהם, ואת הרצון העצום שלהם לחיות. יצאתי משם וכעבור שעה נכנסתי 

לחדר הניתוח, עם תחושה ברורה בלב – אני עומדת לעשות את הדבר החשוב 

ביותר בימי חיי".

אהבה 
תרומה  של



"יצאתי מהגיהינום 
שהייתי בו, כי מה 

שהיה לי אלו לא חיים"
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אצלה ב גילו  שגרתיות  בבדיקות  כאשר  קרסל-רכטמן,  לירית  של  עולמה  התהפך   17 גיל 

נדרשה לעבור טיפול  ובמשך שנים  מחלת כליות. ברגע אחד היא הפכה לחולת כליות 

תרופתי יומיומי. עם זאת, במשך כל שנות המחלה, לירית לרגע לא נתנה למחלה להכניע 

אותה. "למדתי לחיות אתה, לצעוד אתה יד ביד", היא מסבירה, "למדתי מקצוע, יצאתי 

לעבודה ובשנים האחרונות גם זכיתי להביא לעולם ארבעה ילדים מקסימים – תאומות בנות ארבע 

וחצי ותאומים בני שנתיים".

והגיע רגע שבו הרופאים  כי מצבה הרפואי מתדרדר,  גילתה לירית  אלא שיחד עם הולדת הילדים 

התחילו לדבר על דיאליזה. "ניסיתי לדחות את הקץ", היא נזכרת, "התחננתי שיחכו, הסברתי להם 

יום בבית ולצאת לטיפולים, אבל  שהילדים שלי רוצים אימא ושאני לא יכולה להשאיר אותם בכל 

"באותו  חייבת להתחיל בטיפולים מיד.  אני  אז  רוצים אימא,  הילדים  לי שדווקא אם  ענו  הרופאים 

רגע", אומרת לירית, "קלטתי פתאום את סכנת החיים שאני מצויה בה והבנתי שאין לי שום ברירה 

אחרת. אני חייבת להתחיל דיאליזה".

הראשון  הטיפול  "את  בשבוע.  פעמים  שלוש  לפחות  דיאליזה  טיפולי  לירית  עברה  שנתיים  במשך 

התחלתי כשהתאומים הקטנים היו בני חודשיים וזו הייתה טראומה מאוד גדולה לכולנו. כי זה לא 

רק ההיעדרות מהבית, אלא גם כשחזרתי בכל פעם הייתי מותשת, ממש גמורה. כמעט לא תפקדתי. 

הגעתי לשלב שבו אני לא מסוגלת עוד לסבול את כאבי הדיאליזה ובכל טיפול חשתי כאבי תופת".

כשלירית נזכרת באותם ימים קשים קולה נשבר. "לאורך כל הטיפולים הייתי מודעת למצב הרפואי 

שלי וידעתי שאם לא יימצא לי תורם לא אשרוד עוד הרבה זמן, הדבר היחיד שרציתי היה לגדל את 

הילדים המתוקים שלי, היה לי חלום לראות את הבנות עולות לכיתה א', לראות את הבנים מתחילים 

לדבר... לא ידעתי אם אזכה לכל הדברים האלו".

עוד בתחילת טיפולי הדיאליזה, היא פנתה לעמותת 'מתנת חיים' של הרב הבר. "הפנייה הזו הייתה 

עבורי הדבר הכי קשה בעולם", היא מודה, "כי אף פעם לא ביקשתי כלום מאף אחד, ופתאום לבוא 

ולבקש דבר כל כך ענק... אבל לא הייתה לי ברירה".

במשך השנתיים הבאות קיבלה לירית ארבע פעמים הודעות על כך שנמצאו עבורה תורמים, אך בכל 

פעם האכזבה הכתה מחדש, והתורמים נפסלו, כל אחד מסיבותיו שלו. 

רק בפעם החמישית, שהייתה בסך הכול לפני חודשים ספורים, גילתה לירית שהעניינים מתקדמים. 

הבדיקות עברו בזו אחר זו והתברר שיש התאמה, והתורם אפילו מעוניין לתרום בהקדם. "עד הרגע 

האחרון לא היו בטוחים שהמצב הרפואי שלי יאפשר את ההשתלה", היא מספרת, "אבל בסוף זה 

נמצאת כבר בבית, שלושה שבועות אחרי, עם כליה חדשה שמתפקדת  וההוכחה היא שאני  קרה, 

היטב".

אז נכון. לירית עדיין חלשה מאוד, אבל כמו שהיא אומרת – "מהגיהינום כבר יצאתי, כי מה שהיה לי 

בשנים האחרונות לא היו חיים. יצאתי מעבדות לחירות, ממש כך".

ולסיום היא מבקשת להוסיף כמה מילים על התורם שלה: "כל מילה שאגיד עליו רק תקטין מערכו, 

כי באמת שבחיים שלי לא פגשתי אדם כל כך מדהים וצנוע, ממש מלח הארץ. לא יאומן איך שיהודי 

מגיע מרצונו הטוב ומהחסד העליון שיש לו ומודיע על כך שהוא רוצה לתרום. הוא מלאך אמתי. אני 

מודה לו על כך ואודה כל החיים".

 

אחרי למעלה משני 
עשורים של מחלת כליות, 
טיפולי דיאליזה וארבעה 
תורמים שבוטלו ברגע 
האחרון, זכתה לירית 
קרסל-רכטמן לקבל כליה, 
ושני זוגות התאומים שלה 
קיבלו אימא חדשה
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 אחים
לדרך

אחרי שעדן יהודה ליווה את 
אחיו בניה במשך לילה שלם 
בסיום ניתוח בו תרם כליה, 
הוא החליט שגם הוא רוצה 
לתרום; כשאלישיב דנציגר 
ראה את אחיו עתניאל תורם, 
הוא החליט להיכנס לתהליך, 
ואילו האחים רפאל ודוד 
אברמוביץ נרשמו ל'מתנת 
חיים' מבלי לדעת כלל אחד 
על השני < סיפורם של 
שלושה זוגות אחים שלא רק 
קרבת דם מחברת ביניהם 
אלא גם האהבה העצומה 
לעם ישראל ונתינה חסרת 
גבולות < אחי הכי-הכי
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איך הכל התחיל?

עדן: "מבחינתי הכל התחיל בשיחת טלפון שקיבלתי באמצע הלימוד בבית המדרש. אבא שלי 

היה על הקו וסיפר לי בקול רועד שאחי בניה עומד לעבור באותו יום ניתוח לתרומת כליה. הייתי 

בשוק, כי עד אותו רגע הוא לא סיפר לאף אחד, אפילו לא להורים. ואבא המשיך ואמר שצריך 

מישהו שילווה אותו בערב, אחרי הניתוח בבית החולים. כך מצאתי את עצמי כשאני פוגש את 

בניה מיד כשהוא יוצא מחדר הניתוח ונשאר אתו במהלך כל אותו לילה".

התרומה של בניה הייתה מיוחדת מאוד: "זה לא שבזכותי ניצל אדם אחד אלא ניצלו שלושה 

אנשים", הוא מגלה, "כי הייתה תרומה משולשת – אני תרמתי ליהודי שאשתו תרמה למושתל 

נוסף, שאשתו של אותו מושתל תרמה ליהודי שלישי. היה מערך שלם של שלושה ניתוחי השתלה 

באותו יום ואני זכיתי להיות חלק מזה". 

הלילה שבו עדן ליווה את אחיו, השפיע עליו בצורה בלתי הפיכה. "ההיחשפות הפתאומית הזו 

לעולמם של התורמים והנתרמים לא הותירה אותי אדיש, ידעתי שגם אני רוצה. חשבתי לעצמי: 

אנשים עוברים ניתוחים בהרדמה מלאה בשביל דברים קטנטנים כמו תיקון פלסטי כזה או אחר. 

אז אישית אני חושב שלתת מתנת חיים זה יותר יפה מלשפץ את האף". 

אחרי כמה חודשים של חשיבה פנימית ובירורים, החליט עדן באופן סופי – גם הוא רוצה לתרום.

בניה, איך הגבת כשהבנת שעדן הולך בדרכך?

"שמחתי מאוד מאוד. דווקא בגלל שהוא ליווה אותי באותו לילה ידעתי שהוא ראה את הרגעים 

שלכאורה נחשבים לקשים ביותר, ואם אחר כך הוא מחליט זה מה שרוצה לעשות, זה משמח".

ועדן מוסיף: "הניתוח עבר אצלי יחסית ממש בקלות, ואני חייב לציין שכבר שבוע וחצי אחרי 

הניתוח לא זכרתי בכלל שתרמתי כליה. התזכורת היחידה שנשארה לי היא שיחת טלפון קבועה 

מידי יום שישי עם אבא של המושתל שמתקשר אליי כדי לאחל לי שבת שלום. האבא אמר לי 

עוד לפני הניתוח שמבחינתו הוא מקבל עכשיו עוד בן, ובאמת אנו מרגישים כמו משפחה אחת 

גדולה".

ויש לו גם הערה קטנה: "כשאנשים שמעו על כך שאני עומד לעשות את הצעד הזה אחרי בניה, 

יישארו כליות במאגר המשפחתי שלנו, ושאם אי פעם  הם שאלו אם אני לא חושש מכך שלא 

מישהו מבני המשפחה יזדקק לכליה לא יהיה מי שיתרום לו, ואני השבתי שממש לא. כי בעולם 

שבו כל אחד דואג רק למי שנמצא במשפחה הקטנה שלו יש הרבה אנשים שנופלים בין הכיסאות, 

אבל בתרומה שלי באתי להגיד דבר אחר - כולנו משפחה, ואם ככה, אז לא רק שמאגר הכליות 

במשפחה שלנו לא קטן, אלא הוא אפילו גדל".

בניה ועדן יהודה
נעים להכיר: בניה )34( 

ועדן )23( יהודה



איך הכל התחיל? 

היה  זה  כליה.  לאישה  הישיבה שלי שמחפשים  בעלון של  מודעה  ראיתי   18 בן  בחור  "כשהייתי  עתניאל: 

נשמע לי מעניין, אבל כששאלתי את אבא אם יש אפשרות שאנסה לתרום, הוא השתיק אותי. אלו היו ימים 

שבהם אף אחד לא חשב שתרומה כזאת אפשרית, אבל משהו בלב נפתח לי. כמה שנים לאחר מכן נחשפתי 

ל'מתנת חיים' דרך חייל מהפלוגה שלי שאחרי שהשתחרר תרם כליה. פתאום הכל צף והרגשתי שוב את 

הרצון האדיר לתרום, אבל כמובן שנדרשתי לבקש את אישורה של אשתי שנתנה על המקום תשובה חיובית. 

הסברתי לה: 'את צריכה לקרוא על זה, את לא יכולה סתם לוותר על הכליה שלי'. אז היא באמת קראה, 

בדקה וחקרה, ואחרי כמה ימים נתנה את הסכמתה הסופית. כך יצאתי לדרך".  

רגע  באותו  ההשתלה.  אחרי  החולים,  בבית  עתניאל  את  כשביקרתי  ההחלטה  התקבלה  "אצלי  אלישיב: 

החלטתי שגם אני רוצה. בתחילה לא סיפרתי לו, אלא רק התחלתי בבדיקות ואחרי מספר חודשים, כשהיה 

ברור שהעניינים מתקדמים, הודעתי לו: 'זהו, אני כבר בפנים'".

ומה הייתה התגובה?

"האמת? מאוד נבהלתי", משיב עתניאל. "זה נורא מלחיץ לדעת שמישהו הולך בעקבותיך. השתדלתי לאורך 

הדרך לא לעודד ולא לא לעודד, אלא פשוט לעזור במידע קונקרטי, מה שצריך, מה השלב הבא, וכו'. אני 

חושב שזה מאוד עזר לאלישיב, והשתדלתי באמת להקל עליו".

מבחינה רפואית אומר עתניאל שהוא לא דאג. "אני סטודנט לסיעוד. לפני שניגשתי לתרומה קראתי על זה 

הרבה, גם בעברית וגם באנגלית, כי רציתי שהצעד שלי יהיה מושכל. הגעתי למסקנה שהסיכונים הם מאוד 

מינוריים. הסיכונים לטווח הקצר שבמהלך הניתוח יקרה משהו הם פחותים משל הסיכונים בנסיעה בכביש 

– כ-0.03% והסיכונים לטווח הארוך כמעט ולא קיימים.  מהבחינה הזו הייתי רגוע מאוד". 

ומה אמרו ההורים?

"ההורים לא כל כך התלהבו כשעתניאל תרם", מספר אלישיב, "הם אפילו פחדו, אבל אחרי שהם ראו שהכל 

עובר בקלות ועם כל כך הרבה סיפוק ואושר, אז כשאני באתי לספר להם על כך שגם אני עומד לתרום, הם 

מאוד התרגשו ".

ואלישיב גם מוסיף: "אין לי מילים כדי לתאר את הסיפוק העצום שנותנת כזו תרומה. אני זוכר את עצמי 

מתעורר מהניתוח בתחושה כל כך מיוחדת ופשוט מתחיל לשיר...  והדבר הכי נפלא הוא שאני שומר על 

קשר הדוק עם המושתל שלי, אנחנו מדברים כמעט מידי יום, ובכל פעם יש לו דברים חדשים לספר לי – 

פעם אלו מאכלים שמותר לו לאכול שהיו אסורים לו לפני כן, פעם אלו טיולים שהוא יצא אליהם, או שתייה 

שהוא התחיל לשתות ללא חשבון, ועוד, ועוד. אלו דברים שמחממים לי את הלב". 

ולעתניאל יש תקווה כמוסה: "הלוואי, הלוואי שיימצאו עוד אלף אנשים כמונו בארץ. כי אם רק יימצאו 

עוד  רק  צריך  יפה תהיה פה.  איזו מציאות  דיאליזה. תחשבו  יותר חולי  יהיו  לא  אז פשוט  מספיק אנשים 

דחיפה קטנה וכל מחלקות הדיאליזה בארץ ייסגרו".
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אלישיב ועתניאל דנציגר
נעים להכיר: אלישיב )32(  ועתניאל 

דנציגר )29(



איך הכל התחיל?

רפאל: "האמת היא ששנינו התחלנו את התהליך במקביל, וזה מאוד מפתיע כי בכלל לא ידענו אחד על 

השני וכל אחד שמר את הדבר בסוד. אני הודעתי למשפחה המורחבת שלי כמה ימים לפני הניתוח, ורק 

ועומד  הזה  התהליך  בתוך  כבר  נמצא   הוא  שגם  לי  גילה  הוא  אותי,  לבקר  בא  ודוד  שהתעוררתי  אחרי 

לתרום".

דוד: "מאוד הופתעתי כשנודע לי שרפאל עומד לעבור את הניתוח, אבל אני מכיר אותו לא מהיום ומכיר 

גם את עצמי. ידעתי שבדיוק כמו שהרעיון עבר לי בראש, הוא מן הסתם יכול לעבור גם בראש של אחי. את 

הבדיקות הראשוניות עברתי עוד לפני ששמעתי על כך שהוא תורם, אבל אחרי שביקרתי אותו וראיתי את 

הסיפוק העצום, החלטתי להאיץ עוד יותר את התהליך, ובאמת, חצי שנה אחריו גם אני תרמתי".

וכפי שרפאל מדגיש, מדובר באמת בסיפוק שאין דומה לו. "אני מתגורר בבית שמש ובשנים האחרונות היו 

באזור שלנו כמה אנשים שחלו ונזקקו לתרומת כליה, וכולם ברוך השם קיבלו אותה ואחרי התרומה חזרו 

לעצמם לגמרי. כשראיתי את הפלא הזה מול העיניים שלי, היה ברור לי שאני רוצה לתרום, והרגע בו גיליתי 

למי אני עומד לתרום את הכליה שלי, היה מרגש מאין כמוהו – מדובר ביהודי תלמיד חכם, צעיר ובעל 

משפחה.  פתאום אתה מבין שזה לא רק שאתה מציל חיים של אדם אחד, אלא מציל חיים של משפחה 

שלמה, כי בזכותך כל המשפחה שבה לעמוד על הרגליים".

לאחרונה זכה רפאל לחתן את בנו, והעד תחת החופה היה לא פחות מאשר המושתל שלו. "הבן שלי, החתן, 

ביקש ממני: 'אני רוצה שכ-ל אבא שלי יהיה מתחת לחופה'", הוא מספר בחיוך.

ומסתבר שיש קווים מקבילים בין הנתרם של רפאל לזה של דוד, שכן גם אצל דוד המושתל הוא אדם צעיר, 

עם שלושה ילדים. "הפעם הראשונה בה נפגשנו הייתה חודש לפני הניתוח והוא היה נראה חצי מת", מספר 

דוד, אחרי הניתוח ראיתי אותו במחלקה והוא היה עדיין חלוש, אבל כשנפגשנו חודשיים אחר כך, ויצאנו 

יחד לארוחת בוקר, ראיתי מולי אדם שונה לחלוטין. זו הייתה ממש תחיית המתים, אני לא מגזים". 

והוא גם מספר: "כשהמושתל שלי התחיל טיפולי דיאליזה הרופאים הודיעו לו שמן הסתם הוא כבר לא 

יזכה להביא עוד ילדים לעולם, והנה, נגד כל התחזיות אשתו נכנסה להריון, והשבוע זכיתי להיות סנדק 

של הבן שלו". 

ודוד מציין לסיכום: "אני באמת מרגיש שהתגלגלה לידי זכות גדולה. כי זכיתי לתת משהו מהגוף שלי, וזה 

דבר שלא כל אחד יכול לעשות כי לא כל אחד כשיר לתרומה. באמת שלא הפסדתי כלום, ואפילו יצאתי 

זמן קצר לאחר מכן עם התלמידים שלי למסע של 40 ק"מ ללא שום בעיה. חזרתי לתפקוד מלא, אבל על 

הדרך נתתי חיים".

אישית  אני  כעת  החיים.  ערך  את  מקרוב  מכירים  ואנחנו  במקצועה,  מיילדת  היא  "אשתי  מעיר:  ורפאל 

זה שאני חזרתי לחיים תקינים מיותר  יהודי.  ולהציל חיים של  הרגשתי שהזדמן לי לעבור סוג של לידה 

לציין, אבל הדבר הנהדר הוא שגם המושתל שלי חזר לחיים רגילים. יותר טוב מזה לא יכולתי לבקש".

רפאל ודוד אברמוביץ
נעים להכיר: רפאל )51( 
ודוד )49( אברמוביץ

מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

23



אינך יכול לתרום כליה? 
עזור לנו להגיע 
לאדם שכן יכול!

כל התרומות מוכרות לצורך החזרי מס

משלוח צ'ק בדואר לכתובת:
עבור מתנת חיים

כנפי נשרים 15 בנין התאומים
גבעת שאול

ירושלים

הפקדה בחשבון הבנק:
בנק מרכנתיל - 17

סניף כנפי נשרים  מספר סניף 661 
חשבון מספר - 62951787

על שם: "מתנת חיים"

בטלפון: 02-500-0755  
בפקס: 072-255-5757
matnatc@gmail.com

לתרומה מקוונת
 מאובטחת:

www.kilya.org.il 
סרוק את הקוד כדי לבצע תרומה 

בטוחה בכרטיס אשראי

'מתנת חיים' מעניקה חיים, וגם דואגת 
לכל הדברים הקטנים )והגדולים( שבדרך:

1.  איתור וגיוס תורמי כליה פוטנציאלים 
דרך קמפיינים להעלאת מודעות 

2.  מפגשים עם משפחות החולים והעלאת 
מודעות לתרומה בקרב בני המשפחה

3.  ליווי אישי והדרכה אישית של העמותה 
בכל התהליך עד התרומה ולאחריה 

4. ליווי רגשי מקצועי לפני ואחרי התרומה 
באמצעות קבוצות שיח 

5. תמיכה רגשית על ידי 'בני זוג' – תורמים 
ומושתלים וותיקים שמלווים את אלה שבתהליך

6. פיקוח על הבדיקות הרפואיות וניתוח 
התוצאות, מעקב מול אנשי רפואה

7. ייעוץ רפואי והפניה לגורמים מתאימים לפי 
הצורך

8. תיאום לוגיסטי מול בתי חולים ומרכזי 
השתלות, קופות חולים, משרד הבריאות, ביטוח 
לאומי ומוסדות אחרים כדי לוודא תהליך מהיר, 

בטוח ויעיל

9. פרויקט מרצים – פריסה ארצית של תורמי 
כליה שמעוניינים להרצות בכל פורום שהוא

10. סיוע מול הרשויות לקבלת החזרי הוצאות 
לתורמי כליה

11. פעילות מול רשויות המדינה לשיפור 
החקיקה בנושא השתלות מן החי

אתכם לאורך 
כל הדרך
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