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ח ת פ ב
אל האכסניה של יעקב ומיכל תורג'מן הוריד הקב"ה שתי נשמות, החייל יאיר ניסים 

הי"ד ואחיו פנחס יוסף ז"ל, בעל היסורים.

שלוש שנים להירצחו של יאיר ניסים נלקח מאיתנו הבן השני תוך כדי טיפולי דיאליזה.

רצה הקב"ה והוביל אליו נשמה צנועה המרביצה תורה למאות תלמידים ומתבקשת 

לדיאליזה, הרב ישעיהו הבר, שפגש את פנחס ונפשו נקשרה בנפשו. וביום הפקודה 

של פנחס ז"ל החליט הרב הבר יבל"א להניף את האסון הפרטי שלנו לטובת הכלל, ולא 

הסתפק כמו כל האחרים בהשתתפותו בצערינו. ומאז העמותה בראשותו גורמת לנחת 

רוח עצומה לבורא עולם, ובכל תרומה יש מחול למעלה, והמלאך מיכאל מזמין את 

בנינו יאיר ופנחס להיות בראש הרוקדים.

בגאולת מצרים נאמר את ערום ועריה ולכן ניתנו 

ניצטוו  שאותם  מילה,  ודם  פסח  דם  דמים,  שני 

לשים על המשקוף ועל שתי המזוזות ע"מ לקיים 

"ופסחתי עליכם..." 

אך אתם, התורמים, במעשיכם האצילי במסירות 

נפש של אהבת ישראל גורמים שהמלאך המשחית 

מצטרפים  ומעשיכם  ישראל,  בית  כל  על  יפסח 

ארץ  למען  הקרבה  מעשי  של  שלימה  לסדרה 

ישראל ובכללם עולי אתיופיה ותימן שהלכו מאות 

קילומטרים במדבריות וקברו בניהם בדרך לארץ, וכן אומרי שמע ישראל במחנות 

התופת ובאינקוויזיציות ספרד פורטוגל וכהנה וכהנה. 

נכון, לו הייתה עמותת מתנת חיים בזמננו, היה פנחס היום איתנו. אך אם פנחס או יאיר 

היו היום עימנו, עמותת מתנת חיים לא הייתה קמה! לא היו מתבצעות 400 השתלות 

ולא הייתה קמה סנגוריה לעם ישראל. זה בבחינת מה שמייחס הפייטן לאברהם אבינו 

ע"ה בעקדת יצחק "עין בוכה ולב שמח". יכול היה הבורא עולם מראש לתת לנו שלוש 

בנות בלבד. הרי יש אנשים שלא עלינו אין להם ילדים . אולם רצה בורא עולם שנהיה 

אכסניה להרוג מלכות ולבעל יסורים, ובזכותם תקום עמותה שתיתן חיים לפרטים 

ולכלל כנסת ישראל. אשרינו שזכינו. אשרי העם שהשם אלוקיו אשרי העם שככה 

לו. התורמים! בורא עולם אוהב אתכם ומשתבח בכם. בפמליה של מעלה מחולות של 

שמחה. ניצחוני בני ניצחוני בני. הגיע זמן גאולתכם.

           

אתם, התורמים, 
במעשיכם האצילי 

במסירות נפש 
של אהבת ישראל 
גורמים שהמלאך 

המשחית יפסח על 
כל בית ישראל

יעקב ומיכל תורג'מן

יאיר תורג'מן הי"ד

פנחס תורג'מן ז"ל
יעקב תורג'מן אביהם של יאיר ופנחס במכתב לתורמים
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משפחת שפירא היא משפחה של תורמי כליות: אברהם 
שפירא, הבן הבכור היה הראשון שתרם, אחריו 
תרם גיסו ידידיה ולאחרונה ממש תרמה גם האם – 
הרבנית נעמי. בשיחה מיוחדת הם נזכרים בתהליך, 
בהתלבטויות, וגם בחוויות. ומה יש לרב יהושע – אבי 
המשפחה לומר על בני משפחתו? ראיון מרגש 
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הרבנית שפירא באמצע-אברהם 
שפירא, ובימין-ידידיה



יום רביעי, י"ז אדר. השעה 15:30. 
בבית משפחת שפירא ברמת גן עוד לא סיימו לנקות 

אינה  הלב  תשומת  אך  המנות,  משלוחי  שיירי  את 

אלא  יומיים,  לפני  לו  שחלף  הפורים  לחג  מוקדשת 

לאמירת תהילים בכוונה מרובה. אמם, הרבנית נעמי, 

מגופה  כליה  תילקח  בו  לניתוח  אלו  ברגעים  נכנסת 

הלחץ,  גם  כמו  וההתרגשות,  אחרת,  לאישה  ותועבר 

מרקיעים שחקים.

מיוחד הבן הבכור  להתרגשות הרבה שותפים באופן 

משפחת  של  החתן  ונגרובר,  ידידיה  וכן  אברהם,   –

התהליך  מהו  מדויק  באופן  יודעים  שניהם  שפירא. 

זאת  היטב,  השלבים  את  ומכירים  האם  על  שיעבור 

ותרמו  התהליך  אותו  את  עברו  בעצמם  שהם  מאחר 

שעשה  במשפחתו  החלוץ  היה  אברהם  מגופם.  כליה 

זאת לפני כשלוש שנים, ואילו ידידיה מתאושש בימים 

אלו מניתוח שעבר לפני כשבועיים וחצי בו תרם אף 

הוא את כלייתו.  

אבי המשפחה, הרב יהושע שפירא, המוכר מתוקף היותו 

ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, מנצל את ההזדמנות כדי 

לומר לנו מה הוא חושב על תורמי הכליות שמקיפים 

אותו. "אני מקנא בהם", הוא אומר בפשטות. "מדובר 

בחסד עצום, עמוק ומופלא שאי אפשר לתארו במילים. 

בדיבור  לזולת  לעזור  יכלו  אנשים  הקודמים  בדורות 

או בממון, אבל לתת מעצמם ומבשרם – זה סוג של 

חסד חדש, שלא היה קיים עד היום, ואני גאה להיות 

במחיצתם של אנשים שזוכים לגמול אותו".

הרעיון של אברהם
הזה",  ברעיון  העיקרי  האשם  שאני  היא  "האמת 

אומר לנו בחיוך אברהם, הבן, "כי אני הייתי הסנונית 

הראשונה. אצלי התחיל הכל בסביבות ט"ו בשבט של 

לפני ארבע שנים. קיבלתי מייל בו כתוב שיש אישה 

 +B דם  סוג  בעל  מישהו  ומחפשים  לכליה  שזקוקה 

שיוכל לתרום לה. לי יש סוג דם B+, אבל עשיתי את 

הרגע המרגש של אברהם:
"למחרת הניתוח, כשהילדים באו לבקר אותי ניגשה אליי בתי הבכורה שאז הייתה 
בת עשר ושאלה בחשש: 'אולי יש גם ילד שצריך תרומת כליה ואני יכולה לתרום 

לו?' היום היא כבר בת 13 ועדיין חושבת אותו דבר. היא משתוקקת לתרום".
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מה שאני חושב שהרבה אנשים אחרים היו עושים – 

העברתי את המייל לדואר זבל, כי לא היה נראה לי 

שזה יכול להתקשר אליי באופן כלשהו".

הזדמן  הפסח  חג  ולפני  חודשיים  להם  חלפו  מאז 

לאברהם לקרוא כתבה מפרי עטה של יעל גליל. יעל, 

חולת דיאליזה, העלתה בכתבה את סיפורה האישי 

שבטיפולי  הנוראי  מהקושי  המורכב  ללב  הנוגע 

זאת  חיים. לצד  אינם  חייה  כי  והסבירה  הדיאליזה, 

היא גם פירטה עד כמה לא מסובך לתרום ואין בכך 

כל פגיעה בריאותית. "קראתי את הדברים", מציין 

אברהם, "ואמרתי בליבי שלא ייתכן שהם מדויקים. 

כי אם הסבל של הדיאליזה הוא באמת כל כך כבד, 

ומצד שני כל כך קל לתרום, אז היו הרבה יותר אנשים 

אז  קורה,  זה לא  שהיו תורמים. מכיוון שבמציאות 

כנראה שיש משהו שהיא מסתירה. אבל בכל זאת, 

מכיוון שאני סקרן וגם מתמצא מעט בעולם הרפואה, 

זה  ניגש לבדוק את הנושא מקרוב.  החלטתי שאני 

גם  ובדקתי  מחקרים  הרבה  שקראתי  לכך  הוביל 

שאלות הלכתיות. ככל שהמשכתי לקרוא ולהעמיק 

ובעצם מה שבעיקר  כך הבנתי שאין חשש ממשי, 

מונע את התרומה זהו הפחד מפני הלא נודע". 

אברהם גם מדגיש כי לדעתו ברגע שאדם יסתכל על 

הנושא מתוך נקודת מבט שאינה אנוכית, אלא מתוך 

אמונה ומחשבה על הזולת, הוא יבין עד כמה יש כאן 

הזדמנות פז שעל פי כל המחקרים שנעשו עד כה - 

אינה גורמת שום נזק לתורם, ובאופן מובהק מעניקה 

למושתל עולם ומלואו.

כמובן שהצעד הבא שלו היה בעמותת מתנת חיים, 

כל  לאורך  הבדיקות.  לתהליך  מאוד  מהר   – ומשם 

התהליך ביקש אברהם שלא לדעת למי הוא עומד 

לתרום, ובסופו של דבר הוא הכיר את המושתל בערב 

המושתל  של  שהסיפור  לי  "התברר  ממש.  הניתוח 

שלי לא פחות ממרתק - הוא יליד איראן. הוא ואחיו 

הם  מהבריחה  וכחלק  המהפכה  בימי  ארצה  נמלטו 

הלכו שלושה ימים ושלושה לילות בלי אוכל ומים. 

הימים  שבשלושת  גילה  הוא  לארץ  הגיע  כשהוא 

האלו נפגעו הכליות שלו באופן בלתי הפיך וזה מה 

שהוביל בסופו של דבר לקריסתן. הוא בעצם איבד 

את הכליות שלו לטובת ארץ ישראל. מהמפגש הזה 

יצאתי עם דמעות בעיניים ומיד התקשרתי לאשתי 

כדי לספר לה על הזכות שנפלה בחלקי". 

עם זאת אברהם מבקש להדגיש: "מבחינתי תרומת 

היה  שלא  ובאמת  חיים,  הצלת  למען  היא  הכליה 

אכפת לי למי אני תורם, אבל אני מרגיש שקיבלתי 

למישהו  לתרום  שזכיתי  בכך  מהקב"ה,  בונוס  גם 

שאני כל כך מחובר אליו".  

הגיס מצטרף
מאז תרומתו של אברהם חלפו להן שלוש שנים, הוא 

עצמו כבר הספיק לשכוח כמעט לחלוטין מכך שעבר 

ידידיה  גיסו  עליו משהו, עד היום שבו צלצל אליו 

וביקש: "אני רוצה לשמוע ממך את כל הפרטים על 

הניתוח". ואכן, מהר מאוד התברר שכן, גם הוא רוצה 

לתרום.

ידידיה:  מספר  ההחלטה  לקבלת  שהוביל  מה  על 

בתקופה  עוד  בי  עלתה  הראשונה  "המחשבה 

שאברהם תרם. הזדמן לי להיות אתו בבית החולים, 

ומהרגע שנחשפתי מקרוב לנושא התרומה הרגשתי 

עד  זמן  לקח  אבל  לתרום.  רצון  גם  בי  שמפעם 

שהבנתי שאני באמת מעוניין בכך ושלם עם עצמי. 

מכיוון שאברהם חקר את הנושא לעומק זכיתי לכך 

שהיה לי את כל המידע זמין, ואברהם גם הפנה אותי 

ומפורטים בהם קראתי את  נגישים  לכמה מקורות 

כל המידע וקיבלתי תשובות לכל השאלות שהיו לי. 

לאחר מכן הבנתי שלמעשה אין שום דבר שאמור 

למנוע ממני את התרומה. פניתי לאשתי ואמרתי לה: 

'החלטתי שאני רוצה לתרום'. והיא הגיבה במשפט 

אחד: 'באמת עניין אותי למה לקח לך כל כך הרבה 

זמן להגיע להחלטה הזו...'

אל עמותת 'מתנת חיים' פנה ידידיה בקיץ האחרון, 

הרגע המרגש של ידידיה:
"יומיים וחצי לאחר הניתוח השתחררתי מבית החולים, ואילו המושתל שלי נשאר 
במחלקה. במהלך הימים שהיינו מאושפזים יחד היו לנו כמה שיחות שבהן הכרנו 
אחד את השני יותר לעומק. התחבקנו לפני הפרידה וזה היה רגע מרגש במיוחד".
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ובסך הכל חלפו חמישה חודשים מאז הפנייה אליהם ועד 

לפעמים  לוקח  זה  אחרים  יודע שאצל  "אני  להשתלה. 

יותר זמן, אבל אני השתדלתי לזרז את התהליך", הוא 

לבדיקות  נסיעה  וכל  במטולה  גר  אני  "אומנם  מסביר. 

הייתה כרוכה במאמץ לא קטן, אבל הרגשתי שיש מישהו 

שצריך את הכליה שלי, וחבל להתמהמה ולהתעכב".

ומתי התוודעת לזהותו של המושתל?

"את השם של המושתל ידעתי די בהתחלה, כשהגעתי 

שהיו  שלנו  התיקים  את  וראיתי  מקיפות  לבדיקות 

בשלב  רק  אותו  פגשתי  פנים  אל  פנים  אבל  סמוכים, 

משרד  של  בוועדה  היה  זה  התרומה.  לפני  האחרון 

ה-50  לי שהוא אדם מרתק בשנות  הבריאות. התברר 

אית"ן,  ביחידת  קצין  הוא  המקצועי  ובתפקידו  לחייו 

מבחינה  תש"ח.  מקרבות  צה"ל  חללי  לאיתור  מומחה 

לפני  בכליה.  צ'יסטה  של  גנטית  בעיה  לו  יש  רפואית 

כמעט שנה מצבו החמיר והרופאים הודיעו לו שבקרוב 

יהיה עליו להתחיל דיאליזה. מעבר לסבל הכרוך בטיפולי 

הדיאליזה אלו טיפולים שגורמים נזק בלתי הפיך לגוף 

וכרוכים בהרבה הגבלות. אז המושתל שלי פתח במרוץ 

מהדיאליזה.  ולהימנע  השתלה  לעבור  כדי  הזמן,  נגד 

ידוע לי לפחות על שלושה אנשים שרצו לתרום לו, אך 

שלושתם לא התאימו. באותו זמן הוא התחיל להיכנס 

למשטר של דיאטה קיצונית שתאפשר לו למשוך את 

הזמן כמה שיותר עם הכליה הקיימת, מה שגרם לו לרדת 

17 ק"ג בכמה חודשים. הרופאים היו המומים מכך שהוא 

הצליח להחזיק מעמד במשך זמן כה ארוך בלי דיאליזה, 

ובאמת התרומה נעשתה רגע לפני שהכל קרס. הספקנו 

ברגע האחרון ממש".

חסד שאינו פוסק
ההשראה  מעורר  סיפורה  מסתכם  לא  עוד  בכך  אבל 

של משפחת שפירא, שכן בשלב זה נכנסת לתמונה גם 

הרבנית נעמי – אמו של אברהם וחמותו של ידידיה. את 

השיחה עמה קיימנו ערב הניתוח ממש. ואם שאלתם, אז 

לא, היא דווקא לא הייתה אז בבית החולים, אלא בדרך 

שיעורים  שבזוגיות,  הקדושה  בנושא  הרצאה  למסירת 

שהיא ובעלה מעבירים בכל רחבי הארץ. 

חשבנו שיום לפני הניתוח נמצא אותך במיטה!

הרצאה  מבטלת  לא  "אני  משיבה,  היא  פתאום?"  "מה 

שכבר נקבעה. בבית החולים מאפשרים לי להגיע ביום 

ההשתלה בבוקר, וכך הכל מסתדר".

מתוך  לניתוח  הולכת  לא  "אני  מדגישה:  הרבנית  אבל 

לכן.  קודם  לזה  התכוננתי  פשוט  אלא  ועיסוקים,  לחץ 

לפני שבוע וחצי כבר פגשתי את הרופא המרדים, כדי 

לחסוך את המפגש בבוקר הניתוח, וגם התחלתי לקחת 

תור  וקבעתי  להירגע  לי  שיעזרו  הומיאופתיות  טיפות 

אצל המורה שלי ליוגה, שתדריך אותי מבחינת נשימות 

נכונות. כן התארגנתי, אבל בסופו של דבר כפי שאפשר 

לראות – עד לרגע האחרון אני ממשיכה בשגרת החיים 

המלאה שלי. אני בטוחה שהקב"ה ייתן לי כוח להמשיך 

עם זה גם הלאה".

הרבנית נשמעת רגועה ונינוחה מאוד, כאשר היא מספרת 

על כך שמבחינתה היא תכננה לעבור את הניתוח כבר 

בשנה שעברה. "אבל זו הייתה שנה אקדמית שבה הייתי 

צריכה ללמוד יום-יום באוניברסיטה באופן תובעני, אז 

החלטתי לדחות את זה לזמן רגוע יותר. ביום הזיכרון 

שעבר נערך טקס ברמת גן, ורב השכונה דיבר וביקש 

נשמת  לעילוי  טובה  קבלה  עצמו  על  יקבל  אחד  שכל 

רגע אמרתי בליבי שאני מקבלת על  הנופלים. באותו  8
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עצמי להתחיל את תהליך הבדיקות, ובאמת התחלתי 

שאברהם  ממה  בדיקות  יותר  עברתי  גבוה.  בהילוך 

וידידיה עברו. כנראה בגלל שאני יותר מבוגרת מהם, 

מניעים  לי שאם  ברור  היה  לרגע.  לא התלוננתי  אבל 

בריאותיים ימנעו ממני את התרומה – זה יהיה רק טוב 

עבורי, כי הסיבה שמבצעים את הבדיקות היא כדי לוודא 

שכשהבנתי  כמובן  אבל  בגופי.  תפגע  לא  שהתרומה 

הייתי  הניתוח  לעבר  ומתקדמת  לתרום  יכולה  שאני 

מאושרת".

ועל האישה שעומדת לקבל את כלייתה מספרת הרבנית: 

שביקשו  משפחה  בני  כמה  לה  שהיו  באישה  "מדובר 

לתרום, אבל הם לא התאימו, כי רמת הנוגדנים שלה 

בדם הייתה גבוהה. דווקא אני התאמתי, אמרתי לעצמי 

זכיתי  שמתרבה.  תכונה  זו  שחסד  הוכחה  יש  שהנה 

להביא ילדים לעולם, והודות לכך אני יכולה גם לתרום 

כליה מגופי ולהציל את חייה של אישה שלא הייתה לה 

תרם  העובדה שאברהם  גם  אחר.  באופן  לשרוד  דרך 

ודרכו הצלחתי  ילדתי אותו  מרגשת אותי, בעצם אני 

הוא  הזה של החסד  נוסף. המעגל  חיים לאדם  להביא 

מדהים ומרגש".

*

כשעתיים אחרי שנכנסה הרבנית נעמי לחדר הניתוח 

חדר  אל  יצאה  היא  לרווחה.  משפחתה  בני  נשמו 

על  עבר  שהכל  בכך  עדכנו  והרופאים  ההתאוששות 

תשוחרר  היא  ימים  מספר  ובעוד  ביותר,  הטוב  הצד 

לביתה ואפילו תוכל להתכונן לחג הפסח. גם המושתלת 

מתאוששת וצפויה להשתחרר מבית החולים עוד לפני 

החג.

אחד  דבר  לציין  מבקש  המשפחה,  אבי  יהושע,  והרב 

יבינו שכמובן שיש  לי מאוד שאנשים  "חשוב  לסיום: 

מאוד  מינוריים  הם  הסיכונים  אבל  וחששות.  פחדים 

ושוליים והסיפוק הוא עצום ובלתי ניתן להשוואה. אני 

מאושר בזכות שנפלה בחלקם של בני משפחתי, ורק 

לי שמצבי  עצוב  שלם.  כך  כל  לא  אני  אחד  דבר  עם 

האישי אינו מאפשר לי לתרום. הלוואי ויכולתי גם כן".

מסר לחיים:
הרב יהושע שפירא: "כשבני אברהם התייעץ אתי אם לפרסם את תרומת הכליה 
שלו אמרתי לו: אתה יכול לתרום בכל חייך כליה אחת, אבל ברגע שתפרסם את 

התרומה תגרום בכך גם לאנשים נוספים לתרום. מאז, כפי שאברהם סיפר לי, 
ידוע לו על 20 אנשים נוספים בסביבתו הקרובה שהחליטו לתרום בעקבותיו".
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במשך השנה האחרונה הפך 
היישוב איתמר לאחד המובילים 
בארץ בתרומת כליות, כאשר 
חמישה תורמים הגיעו ממנו, 
ועוד כמה נמצאים כעת 
בתהליך לקראת תרומת כליה  
יצאנו לשמוע את סיפוריהם 
מעוררי ההשראה של התורמים

מרדכי מינץ

אליהו איזק

ה י ל כ ת  ל ת ש ה ן  ע מ ל ם  י ב ד נ ת ם       מ י י ח ת  נ ת מ

10



מאיתמר 

תצא 
תרומה

יוחנן גולדין

יצחק כוכב
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יוחנן גולדין: "לא הייתי מסוגל לחשוב 
שיכולתי להציל אדם חולה ולא הצלתי"

את  תרם  כאשר  התורמים,  ראשון  להיות  זכה  גולדין  יוחנן 

כלייתו בסוף השנה שעברה.  "מהרגע שבו הבנתי שיש דבר 

כזה שנקרא 'תרומת כליה' היה לי דחף אדיר לתרום", הוא 

יכול  כל אחד  סיוע שלא  "הבנתי שמדובר בסוג של  מספר. 

לתת, ואני לא מתכוון רק מהבחינה הרפואית, אלא גם מבחינה 

מנטאלית ומבחינת מצב החיים. הרגשתי בליבי שאם יש לי 

יכולת לעזור לאדם חולה שבאמת אין לו פתרון אחר, ואם לא 

התרומה שלי אז הוא יישלח לדיאליזה שבמקרה הטוב תהפוך 

אותו למוגבל, ובמקרה הרע – תגרום לו לסוג של מוות, אז אני 

לא יכול לעמוד מנגד". 

כמובן שגולדין מדגיש שהוא לא הלך 'על עיוור'. "היה ברור 

לי היטב שיש בכך גם סיכונים, ואני ביררתי ושאלתי עליהם. 

אבל בסופו של דבר הבנתי שהסיכונים הם מינימאליים ביותר 

והסיכויים הם כל כך גדולים. לא הייתי מוכן שייווצר מצב בו 

אדע שיכולתי להציל אדם חולה, ולא הצלתי".

רק  לראשונה  פגש  הוא  כלייתו  את  שקיבלה  האישה  את 

למחרת הניתוח. "אבל את בני המשפחה שלה פגשתי מעט 

זוכר  ואני  ההתאוששות  בחדר  לי  המתינו  הם  לכן.  קודם 

אותם במעורפל רוכנים מעליי. במהלך הלילה שאחרי הניתוח 

הבן של המושתלת היה איתי כל הזמן ולא הפסיק לטפל בי 

ולדאוג שהכל יהיה בסדר. למחרת, כשפגשתי גם את אמא 

שלו, התברר לי שהסיפור המשפחתי שלהם מאוד כאוב. הכל 

התחיל כשהסבתא נפטרה בגיל 55 ממחלת כליות, ואז הסתבר 

שהבעיה היא משפחתית וגנטית. יש להם אח שנפטר מזה ועוד 

אח שטס לחו"ל כדי לעבור שם השתלה.

הייתה  שהתרומה  כמה  עד  לי  המחישו  האלו  "הסיפורים 

משמעותית", מוסיף גולדין. "וזה הגיע ממש ברגע הנכון, כי 

אחרי הניתוח ההתאוששות לא הייתה קלה. נראה לי שזה היה 

בעיקר בגלל ההלם של הכאב הפתאומי. צריך להבין שאדם 

שמגיע לניתוח של תרומת כליה הוא בריא לגמרי, אפילו אחרי 

סבב של בדיקות שמעידות על בריאותו המוחלטת, ופתאום 

הוא מתעורר עם כאבים. אבל הבשורה הטובה היא שהכאבים 

עברו מהר מאוד, וברגע שראיתי מה שעשיתי, אמרתי לעצמי 

שזה היה שווה לגמרי".

והיום, חצי שנה אחרי התרומה, כבר מספר גולדין שאין שום 

מזכרת מהניתוח. "חזרתי לשגרה פעילה. במקצועי אני מדריך 

זכות  גם  לי  ויש  ביתר מרץ.  ואני ממשיך בעבודתי  טיולים, 

נוספת – מאז התרומה פנו אליי כמה וכמה מתושבי איתמר 

וביקשו לשמוע פרטים ולהבין איך גם הם יכולים לתרום ובמה 

כך,  כל  לדבר חשוב  מידע  מקור  להוות  אני שמח  כרוך.  זה 

ומרגיש שזוהי באמת זכות גדולה".

הרגע המרגש ביותר שלי:
"כמה שבועות אחרי התרומה, כשקיבלתי 

מהנתרמת שלי מכתב תודה מדהים ומרגש".  

מסר לחיים: 
"תיתן מה שאתה יכול, כי זה שווה את 

הקושי".

12
ה י ל כ ת  ל ת ש ה ן  ע מ ל ם  י ב ד נ ת ם       מ י י ח ת  נ ת מ



מרדכי מינץ: "ביום הולדתי ה-30 
החלטתי לתרום כליה"

"בלי שהתכוונו, נוצרה כאן באמת חבורת תורמים", אומר גם 

למרות  "אבל  איתמר.  ביישוב  הוא מתגורר  אף  מינץ,  מרדכי 

שיוחנן גולדין היה הראשון שתרם, אני נכנסתי לנושא מבלי 

שלוש  במשך  בתהליך.  שנמצא  נוסף  מישהו  שיש  שידעתי 

השנים האחרונות הייתי שומע פרסומים על תרומות כליה דרך 

אמרתי  תמיד  מחדש.  'נדלק'  פעם  ובכל  חיים  מתנת  עמותת 

לעצמי וגם לאשתי: 'אני בטוח שבאיזשהו שלב אעשה את זה'.

"לפני כשנה וחצי שמעתי על הרב אביחי רונצקי, ראש ישיבת 

איתמר, שביקש לתרום כליה, אבל הרופאים אמרו שזה עלול 

לסכן אותו, אז הוא גייס לעזרתו רופאים, חלקם פרטיים, כדי 

לצאת למערכה אישית כנגד כל אלו שהתנגדו, העיקר שיוכל 

לתרום. בסופו של דבר, אחרי שהוחלט כבר שהוא יכול לתרום, 

בדיקה  לעבור  התבקש  הוא  לניתוח,  תאריך  אפילו  ונקבע 

אחרונה שגילתה אצלו גידול סרטני מתחת לכבד. אמרו לו שאם 

הגידול היה מתגלה כמה חודשים מאוחר יותר כבר לא היה עם 

מי לדבר. הרב רונצקי לא תרם לבסוף את כלייתו. הוא עבר 

את הניתוח וחייו ניצלו, אבל הסיפור שלו הותיר עליי רושם בל 

יימחה. אני תלמיד שלו וכשהתחלתי עם הבדיקות ניגשתי כדי 

לספר לו על כך, והוא התרגש ובירך אותי". 

"באותה  ה-30.  הולדתו  יום  את  מרדכי  חגג  האחרון  בקיץ 

מתחיל  אני  ההולדת  יום  שלכבוד  לאשתי  אמרתי  הזדמנות 

בבדיקות הנדרשות, ובדיוק חצי שנה לאחר מכן – זכיתי לתרום 

את הכליה".

ואת יום הניתוח הוא זוכר כמיוחד במינו: "הגעתי יחד עם אשתי 

לבית החולים בלינסון, ואז, בעודנו ממלאים את הטפסים של 

האשפוז, הגיעה אליי מתאמת ההשתלות ואמרה לי שהנתרמת 

ונכנסתי  בחיוב  שנעניתי  כמובן  אותי.  לפגוש  מאוד  רוצה 

לחדר שלה. זה היה מפגש פתאומי שהותיר אותנו ללא מילים. 

לשנינו היו דמעות בעיניים, ואז נפרדנו וכל אחד פנה לחדרו. 

שלי  החדר  אל  שוב  הציצה  היא  כך,  אחר  דקות  עשר  בערך 

וביקשה: 'בוא, אני רוצה לדבר אתך עוד'. ואז כבר שוחחנו יותר 

באריכות. בהמשך הגיעו בעלה וגם בתה וחתנה. הייתה אווירה 

מאוד מיוחדת של קרבה והתרגשות".

שכאשר  זוכר  "אני  הניתוח.  לחדר  מרדכי  הוכנס  מכן  לאחר 

התעוררתי, הייתי עדיין מטושטש אבל הדבר הראשון ששאלתי 

היה מה מצבה של המושתלת, וכמובן ששמחתי מאוד לשמוע 

שהניתוח עבר בהצלחה והיא מתאוששת".

והוא לא מתאפק מלציין לשבח את הקהילה מאיתמר: "בשבת 

איתי עד ערב  הייתה  ואשתי  הייתי מאושפז  הניתוח  שלאחר 

הקהילה  בני  שכל  גילתה  היא  הביתה  חזרה  כשהיא  שבת. 

הכינו לנו את כל הסעודות, ואפילו ערכו את השולחן, כל זה 

מבלי שביקשנו דבר. ההתגייסות הנהדרת הזו של בני היישוב 

למענינו הייתה בהחלט חלק מהחוויה. העולם הזה כולו טוב". 

 

הרגע המרגש ביותר שלי:
"כשבעלה של הנתרמת חיבק אותי ואמר לי: 'לא 

יעזור לך כלום – אתה מעכשיו כמו בן שלנו'". 

מסר לחיים: 
"אנחנו צריכים להיות גאים בכך שאנו משויכים 

לעם כל כך מיוחד. 410 תורמי כליה מישראל 
בתוך שש שנים - זהו מהפך עולמי".
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הרב אליהו איזק: "היה לי חשוב 
להתייעץ עם רבנים"

זקוק  היה  שלי  משפחה  קרוב  שנים  שלוש  "לפני 

להשתלת כליה, וזו הייתה הפעם הראשונה בה שמעתי 

שיש דבר כזה שנקרא לתרום כליה", מספר הרב אליהו 

איזק, ר"מ בישיבת איתמר.

מבן  תרומה  קיבל  המשפחה  קרוב  דבר  של  בסופו 

משפחה אחר, אבל עבור הרב איזק זה כבר הספיק כדי 

להחליט שגם הוא רוצה לזכות להציל חיים. "התחלתי 

חשוב  לי  היה  הכל  ולפני  ברצינות,  כך  על  לחשוב 

לשמוע מה אומרים על כך גדולי הדור. אז קראתי את 

מה שהגר"ע יוסף כותב בספרו יחווה דעת שזה 'דבר 

גדול מציל חיים וזו זכות גדולה', יחד עם פירוט בו הוא 

עם  גם  ושוחחתי  הלכתית,  מותר  הדבר  למה  מסביר 

ושזוהי  מותר  שהדבר  לי  אמרו  כולם  נוספים.  רבנים 

מצווה. אז החלטתי ליישם את זה הלכה למעשה".

בין  בתקופת  חיים  מתנת  עמותת  אל  פנה  איזק  הרב 

הזמנים של הקיץ, ומאותו רגע עבר התהליך במהירות: 

הוא התחיל את מסע  לפני ראש השנה  ימים  חמישה 

הבדיקות, וחודשיים וחצי לאחר מכן הוא כבר תרם את 

הכליה.

טוב שהתהליך היה כל כך מהיר?

"אני חושב שכן. כי לא בזבזתי הרבה זמן עבור נסיעות 

ובדיקות. הייתה גם סייעתא דשמיא בכך שהתבקשתי 

לעבור את התרומה ברמב"ם ולא בבית חולים הקרוב 

למקום מגוריי, כי הנתרם הוא מאזור הצפון. הרופאים 

ברמב"ם עבדו במסירות שלא ניתנת לתיאור, הם מאוד 

תמכו בנו".

והרב איזק מציין שהוא זכה לכך שגם החלמתו תהיה 

מהירה מאוד. "אחרי יומיים השתחררתי מבית החולים, 

ובשבת כבר הלכתי לתפילת ותיקין במשך עשר דקות 

הליכה. שבוע אחר כך כבר חזרתי לשגרה. מידי פעם 

הייתי קצת עייף, אבל זה באמת כלום. אילו הייתי יודע 

עוד  מהר  אפילו  זה  את  עושה  הייתי  קל  כך  כל  שזה 

יותר".

 ולמי תרמת?

"תרמתי לנער בן 18 שעד לא מזמן היה בריא לחלוטין, 

הכליות  בשתי  לנזק  מחלה שגרמה  אותו  תקפה  אבל 

משפחה  קרובי  כמה  היו  להשתלה.  נזקק  והוא  שלו 

שניסו לתרום לו, אבל הם לא התאימו. הוא גם ניסה 

כמה פעמים דרך מתנת חיים ולא נמצא לו תורם, כי 

ההתאמה שלו הייתה מאוד נדירה. היה סיכוי ממש קטן 

שמשמיים  והרגשתי  להתאים,  שיוכל  מישהו  למצוא 

נשלחתי. ההתאמה בינינו הייתה כל  כך מושלמת, עד 

שביום הניתוח אמרו לי הרופאים שמצבו אפילו טוב 

יותר משלי ומדד הקריאטנין שלו ירד מ-10 ל-0.8, מה 

שמבחינה רפואית מוכיח על הצלחה מעבר לסטנדרט".

הודיה  מסיבת  ערך  כר"מ,  תפקידו  מתוקף  איזק  הרב 

גדולה בישיבה ושוחח עם הבחורים על התרומה. "לא 

הייתי צריך להאריך יתר על המידה בדברים, הבחורים 

הבינו מצוין את האמירה שיש בתרומה הזו, ואני חושב 

שיש כאן מסר חשוב ביותר". 

הרגע המרגש ביותר שלי:
"לפני שהורידו אותי לחדר הניתוח התקבצו 

סביבי המנתחים והרופאים ואמרו לי: 'עוד 
דקה אתה נכנס'. פתאום הגיעה מתאמת 

ההשתלות והכריזה: 'כעת אתה יכול לקום, 
להתחרט וללכת, אפילו שכל התהליך כבר 

מאחוריך'. ואני השבתי לה בהתרגשות: 
'אני עושה את זה מרצוני, בשמחה, באהבה 

ובאמונה גדולה', וככה נכנסתי לניתוח..."

מסר לחיים:
"תרומת כליה היא פעולה חשובה, אבל צריך 
גם לדעת להמשיך את החסד הזה ביום-יום". 

14
ה י ל כ ת  ל ת ש ה ן  ע מ ל ם  י ב ד נ ת ם       מ י י ח ת  נ ת מ



יצחק כוכב: "פתאום קלטתי שהבחור 
הזה הוא הנתרם שלי"

עם  חיים  מתנת  של  העלון  את  ראיתי  כשנתיים  "לפני 

הסיפורים המרגשים, ומיד החלטתי שגם אני רוצה לתרום. 

כמובן  הוא  גם  כוכב,  יצחק  מספר  כך  לי",  קסם  הרעיון 

תושב איתמר. 

למרות שהתרומה הגיעה ממקום עמוק בלב, מציין יצחק 

את  "שאלתי  ריאלי.   די  היה  הוא  הראשונים  שבשלבים 

בניתוח,  מדובר  'הרי  המתבקשות:  השאלות  את  עצמי 

ולמה להסתכן? ומי מוכן להכניס גוף בריא למיטה חולה?' 

רק אחרי תקופה ארוכה של בירורים והפגת חששות, כמו 

גם שיחות עם חברים שעשו את זה, הגעתי יחד עם אשתי 

להסכמה מוחלטת בעניין, ופניתי לעמותת מתנת חיים". 

שהוא  יצחק  אומר  האחרים  איתמר  תורמי  על  דווקא 

לא שמע באותו שלב, אך כאשר הוא כבר היה בתהליך 

הבדיקות, נודע לו על כך שיוחנן גולדין תרם, וזה המריץ 

וזירז אותו בהתקדמות עם התהליך. 

עומד  הוא  למי  ידע  לא  כלל  יצחק  הדרך  כל  לאורך 

לתרום. "שאלו אותי אם יש לי רצונות מיוחדים, ואמרתי 

שהבקשה היחידה שלי היא שהכליה תגיע ליהודי. מעבר 

לזה – לא אכפת לי שום דבר. שאלו גם אם אני מעוניין 

משאיר  אני  אבל  שאשמח,  ואמרתי  החולה,  את  להכיר 

זה להחלטתו. מספר שבועות לפני הניתוח התקשרו  את 

אליי ממתנת חיים וסיפרו שיש בחור חולה בן 19 שמצבו 

התדרדר מאוד ורוצים להקדים לו את ההשתלה. שאלו אם 

אני מוכן לעבור את הניתוח ממש בתקופה הקרובה, ואני 

דווקא שמחתי ואמרתי שכמה שיותר מוקדם - יותר טוב. 

אחר כך יצרה איתי קשר גם מתאמת ההשתלות וקבעה את 

תאריך הניתוח".

שלפני  מהשבוע  ליצחק  זכורה  המיוחדת  החוויה  אבל 

הניתוח. "הלכתי אז לוועדה האחרונה שנדרשתי לעבור. 

ישבתי בחדר ההמתנה על יד בחור צעיר וקצת שוחחנו. 

לי  'לא,  לי:  ענה  והוא  תורם,  הוא  גם  אם  אותו  שאלתי 

תורמים', ואז הוא התחיל לספר לי על כל הדברים שהוא 

חווה כחולה באי ספיקת כליות כבר מגיל שלוש. הוא סיפר 

על איך שאף פעם הוא לא היה תלמיד מן המניין בבית 

הספר ולא הלך לחברים אלא רק לטיפולים ולבתי חולים. 

זה  ואז תוך כדי שהוא מדבר אני מתחיל לחשוב שאולי 

הבחור 'שלי' ונראה שגם במוחו עוברת אותה מחשבה. אז 

שאלתי אותו: 'אמרו לך מי התורם שלך?' והוא ענה: 'אמרו 

לי ששמו הפרטי יצחק'. השבתי: 'לי קוראים יצחק כוכב', 

והוא קבע: 'אז זה אתה'". 

באותו רגע מספר יצחק שהייתה התרגשות גדולה בחדר. 

"הבחור קרא לאמא שלו שהייתה בחוץ והיא נגשה אליי 

בדמעות וסיפרה לי שלאבא שלה קוראים יצחק, ובדיוק 

והבטיח לה ש'יהיה  נגלה אליה בחלום  לילה הוא  באותו 

טלפונים  מספרי  בינינו  החלפנו  הוועדה  אחרי  בסדר'. 

של  ביום  הניתוח.  לפני  פעמים  כמה  לשוחח  והספקנו 

הניתוח אפילו ביקשנו להתאשפז באותו חדר.

"כשהשתחררתי מבית החולים ליוותה אותי משפחתו של 

הנתרם וגם נתנה לי מתנה - תמונה גדולה שלי ושל הבחור, 

מרגיש  אני  אישית  אבל  מרגש.  מאוד  תודה  מכתב  עם 

שדווקא אני צריך להודות להם, כי הם זיכו אותי בהרגשה 

המדהימה ביותר שהרגשתי בחיים שלי".

 

הרגע המרגש ביותר:
"הרגע בו פגשתי את הנתרם שלי 

והבנתי שאני עומד להציל את חייו".

מסר לחיים:
"יש לנו בחיים הרבה הזדמנויות לתת, 

וכדאי לנצל אותן, זה סיפוק אדיר".
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חיים 
מתוך 
השכול

רבקה מוריה שכלה את בנה אברהם 
דוד בפיגוע בישיבת מרכז הרב 
והחליטה לתרום כליה לזכרו. "אחרי 
שרואים את המוות בעיניים, מרגישים 
את הרצון להביא חיים לעולם"



17
ם י י ח ת  נ ת מ ה    י ל כ ת  ל ת ש ה ן  ע מ ל ם  י ב ד נ ת   מ

במוחה  עלה  בה  הראשונה  הפעם 

לתרום  הרעיון  מוריה  רבקה  של 

הקשים  הרגעים  באחד  הייתה  כליה, 

ימים  מספר  בחייה.  ביותר  והנוראיים 

דוד  אברהם  בנה  את  ששכלה  לאחר 

נשכח,  והבלתי  האכזרי  בפיגוע  הי"ד 

בישיבת מרכז הרב.

במהלך ימי השבעה עברה שמועה על 

כך שיש בחור מהישיבה שנפצע באורח 

בכליותיו.  פגיעה  וספג  בפיגוע  קשה 

"באותו רגע", אומרת רבקה, "בתוך כל 

שבמידה  לי  ברור  היה  והכאב  השכול 

ואין לאותו בחור בן משפחה שמעוניין 

זו  אהיה  אני  כליה,  לתרום  ומסוגל 

שתורמת לו. זו הייתה החלטה שנבעה 

מתוך כך שראיתי את המוות בעיניים. 

שבעה  ועוד  שלי  הבן  שאם  הרגשתי 

בחורים נוספים נרצחו, אז לפחות שלא 

יהיה כאן מוות נוסף. היה ברור לי שאני 

הזה  כדי שהבחור  מוכנה לעשות הכל 

יחיה". 

כחלק מכך החלה רבקה לברר עוד בימי 

תרומת  של  המשמעות  מהי  השבעה 

שיידרש  ההתאמה  סוג  ומהו  כליה 

מחקר,  עבודת  ממש  "עשיתי  ממנה. 

אבל בסופו של דבר, אחרי שכבר הייתי 

הודיעו  ההחלטה,  עם  לגמרי  שלמה 

והבחור  שווא,  שמועת  זו  שהייתה  לי 

אומנם נפצע קשה, אך אין לו שום צורך 

בתרומת כליה".

אך  נגנז,  הספציפי  התרומה  רעיון 

"חשבתי  פסקו.  לא  כך  על  המחשבות 

בליבי – הרי היית מוכנה לתרום כליה 

לבחור שאת בכלל לא מכירה ואין לך 

שום קשר אתו. אז למה שלא תתרמי 

הבנתי  ריאלי  באופן  אחר?  למישהו 

באותה תקופה שבזמן שאני מתמודדת 

עם שכול כבד כל כך כששני הילדים 

לא  ושנתיים,  ארבע  בני  שלי  הקטנים 

התשוקה  אבל  לתרום,  נכון  זה  יהיה 

העצומה נשארה".

לפני כשנה, ביום השנה להירצחם של 

הנערים, החליטה רבקה לעשות מעשה: 

היאהרצייט,  ביום  מחדש,  שנה  "בכל 

אני אומנם תורמת  דם.  נהגתי לתרום 

משתדלת  אבל  בשנה,  פעמים  כמה 

ביום  תהיה  הפעמים  שאחת  תמיד 

החלטתי  שעברה  בשנה  היאהרצייט. 

להתחיל   – הדם  לתרומת  כתחליף 

בתהליך של תרומת הכליה".

יום  באותו  עוד  ניגשה  אכן  והיא 

היה  התהליך  חיים.  מתנת  לעמותת 

היה שווה  זה  "אבל  וממושך,  ארוך  די 

הכל", היא אומרת, "כי קיבלתי בזכות 

שלא  נפלאות  מתנות  הזו  התרומה 

הייתה לי שום דרך אחרת לקבל אותן. 

בראש ובראשונה קיבלתי אחות חדשה 

– זוהי האישה שקיבלה את הכליה. היא 

צעירה ממני, אמא לתאומות בנות שש 

שבעקבות רעלת הריון חוותה קריסת 

אבל  לעצמה,  חזרה  היא  מערכות. 

הכליות חדלו לתפקד. בתקופה שלפני 
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שעות שבועיות וממש לא היו לה חיים. 

כעת יש לנו קשר הדוק. וכן, קיבלתי גם 

מתנה נוספת של מעין סגירת מעגל. אני 

יודעת שהבן שלי איננו אתנו, הוא לא 

יגדל עוד ונמשיך להתגעגע אליו באופן 

יומיומי. אבל מאז התרומה אני מרגישה 

לעולם,  חדשים  חיים  להביא  שזכיתי 

לעילוי נשמתו, וכיום אני מתמודדת עם 

הכאב ממקום אחר לגמרי".

הרגע המרגש ביותר שלי:
"כל התהליך של הבדיקות 
היה מאוד מרגש וגרם לי 
להודות בלי הפסקה על 
הבריאות שלי".

מסר לחיים: 
"יש שחושבים שתרומה 
היא 'הקרבה', אבל לפי 
דברי הרמ"א תרומה זה 
מלשון 'להתרומם', כי 
כשאדם נותן מעצמו, אז 
הוא בעצמו מקבל".
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כליה מתוך רצון לתת 
חיים, אך לבסוף גילה 
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ביותר בתהליך?
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"כשהתחלתי את תהליך הבדיקות לתרומת הכליה 

ידעתי שיש לי רצון אחד – לתרום חיים", מספר 

מאיר יוספי, מלמד בתלמוד תורה ואב למשפחה 

או  פחד  שום  ללא  הזו  למסקנה  "הגעתי  ברוכה. 

מה  גם  זה  נחושה.  החלטה  מתוך  אלא  ספקות, 

שהוביל אותי להסתכל על  התהליך כולו כזכות 

וחוויה, ולא להתייחס אליו לרגע כדבר מאיים שיש 

מה לחשוש מפניו".

בשונה מרוב התורמים, לאורך כל הדרך עבר מאיר 

את הבדיקות מבלי שידוע לו למי הוא עומד לתרום 

שנפסלה  מועמדת  הייתה  "בתחילה  כלייתו.  את 

מסיבות שונות, ואחר כך המשכתי להיבדק, כשאין 

לי בעצם אף חולה". 

אבל יחד עם זאת הוא מציין כי חווית הבדיקות 

לבדיקות  מגיע  "אתה  ונדירה.  מרוממת  הייתה 

בדיוק  נראים  חוץ  שכלפי  אנשים  לידך  ורואה 

לזה  יש בעיה משלו:  כמוך, אבל לכל אחד מהם 

יש אבנים בכליות, ולזה יש ציסטות. כל אחד עם 

סיפור או סיבוך, ואתה פתאום קולט שאתה בריא 

לחלוטין. כמה שצריך להודות על כך".

חוויה מיוחדת במינה זכורה לו מהוועדה האחרונה 

בה  שישבו  לוועדה  "הגעתי  ניגש.  הוא  שאליה 

שמונה אנשי צוות – עובדת סוציאלית, שופטים, 

אותי  לשאול  ניסו  וכולם  מיני,  כל  ועוד  רופא, 

שאלות כדי לוודא שהתרומה מגיעה באמת מתוך 

כשהם  מוחלטת.  שפיות  ומתוך  החופשי  רצוני 

שאלו אותי למשל מדוע כאדם בריא אני מכניס את 

עצמי לניתוח ולהרדמה, השבתי להם שכבר שנים 

חולים  ומסיע  מרים'  'דרכי  בארגון  שאני מתנדב 

אונקולוגיים לבתי חולים. גם על זה אפשר לשאול 

למה אני מכניס את עצמי לאווירת החולי הזו, אבל 

זהו סוג של נתינה. ועוד יותר מזה – הדגשתי להם 

כלשהו  ניתוח  לעבור  ממני  מבקשים  היו  שאם 

תמורת סכום כספי, לא הייתי מסכים בשום אופן. 

את  לתרום  ניגש  אני  שבשלה  היחידה  הסיבה 

הכליה היא הנתינה. 

אם  ארגיש  איך  אותי  ושאלו  המשיכו  כך  "אחר 

הכליה תידחה, והשבתי שביהדות כל מהלך החיים 

מושפע מהמעשה ולא מהתוצאה. יהודי אף פעם 

לא נמדד על פי התוצאה, אלא לפי המעשה שלו. 

שאני  והרגשתי  ארוכה  שעה  במשך  שם  ישבתי 

זוכה לקדש שם שמיים. לבסוף הודיעו לי שאני 

שלי  הבדיקות  של  והתוצאות  לתרום,  רשאי 

תקפות למשך השנה הקרובה". 

מאיר מציין כי התחושה שלו הייתה שייקח זמן עד 

שיימצא אדם שזקוק לכלייתו, אלא שלהפתעתו 

מהר מאוד יצרו אתו קשר מעמותת מתנת חיים, 

והרב הבר סיפר לו על כך שהגיע אליהם מקרה 

בני  ילד  שיש  הסתבר  מיוחדת.  הצלה  של  דחוף 

ברקי בן שבע שאביו תרם לו כליה, ולמחרת הכליה 

נדחתה. כעת יש יהודי מטבריה שזקוק לתרומה, 

וחברו רוצה לתרום לו, אלא שהחבר מתאים גם 

כדי לתרום לילד, וזו יכולה להיות הזדמנות... 

"זה נשמע אולי מסובך", צוחק מאיר, "אבל השורה 

נמצאתי מתאים  הייתה שאני  התחתונה בתשבץ 

אני  ליהודי מטבריה. הרב הבר שאל אם  לתרום 

מוכן להשתתף בהשתלה הכפולה הזו ומיד הלכתי 

להתייעץ עם הרב שלי. הרב שמע את הדברים, נתן 

אישור ובירך אותי. חזרתי עם התשובה החיובית 

נקבע שבועיים בדיוק לאחר מכן בבית  והניתוח 

החולים בלינסון".

הניתוח נערך ביום חמישי, ומאיר מספר כי השבת 

"ארבעת  במיוחד.  מרוממת  הייתה  מכן  שלאחר 

אשתי  ואל  אליי  הצטרפו  שלי  הגדולים  הילדים 

כדי  ההזדמנות  את  ניצלו  הם  החולים.  בבית 

לערוך שולחן שבת גם לאנשים אחרים במחלקה 

וגם ארגנו מניין. זה תרם להם מאוד", הוא מציין. 

"בכלל, אני מרגיש שעצם התרומה העניקה המון 

ביותר  הגדול  האושר  אבל  ולילדים,  שלי  לבית 

שקיבל  מטבריה  היהודי  על  חושב  כשאני  הוא 

בחזרה,  אבא  קיבלו  שלו  הילדים  כי  הכליה.  את 

גם לא  אני  ניצלה.  כולה  מה שאומר שהמשפחה 

יכול להימנע מלחשוב על הילד בן השבע שידוע 

לי שחזר ללמוד בבית הספר כיתר בני גילו. הרי 

זו הצלת חיים אמתית, כפשוטו ממש. יותר ממה 

שנתתי – קיבלתי".

הרגע המרגש ביותר שלי:
"כשהתעוררתי מהניתוח וראיתי את המכתבים שילדיי שלחו 

לי. היה מרגש מאוד לראות איך לכל אחד מהילדים – מגיל 
4 עד 18 יש הסתכלות אחרת על תרומת הכליה, ועד כמה זה 

משפיע על כל אחד מהם לטובה".

מסר לחיים:
"תרומת הכליה היא הודיה קטנה 

שאפשר לתת להקב"ה על כך 
שקיבלת בריאות תקינה" 
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הודיה
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הרגע המרגש ביותר שלי:
"את הנתרמת שלי פגשתי בבוקר 

הניתוח וההיכרות בינינו הייתה מאוד 
מרגשת. מדובר באישה מנהרייה, בת 

גילי, שבעלה נפצע קשה במלחמת 
יום הכיפורים ומאז היא סועדת אותו 

ומטפלת בו. 
מאז הניתוח, בכל יום שישי בעלה 

מתקשר אלינו בדמעות כדי להודות  
על כך שקיבל אישה במתנה. מבחינתי 

עצם החיבור עם אדם שלא הכרתי, 
וכנראה גם לא הייתי פוגשת, שהופך 

להיות חלק ממני ומחיי הוא חוויה 
עצומה ומשמעותית שקשה להסבירה 

במילים".

מסר לחיים:
"בואו ננצל את ההזדמנות, כי לא 

כל אחד יכול לתרום, וגם מי שיכול 
- לא מובטח לו שהוא יוכל תמיד".

למרות גילה הלא צעיר, החליטה טובה 

גרינולד לתרום כליה. טובה היא אמא 

לילדים נשואים וסבתא לנכדים, ובכל 

זאת החליטה לזנק למים.

כשאנו שואלים אותה איך היא מסבירה 

את העובדה שלמרות שהגיעה לגיל 63 

תשובה  לה  יש  לתרום,  החליטה  היא 

ברורה: "זה לא שלמרות הגיל החלטתי 

שהגעתי  בזכות  תרמתי  אלא  לתרום, 

סביבי  לראות  התחלתי  הזה.  לגיל 

והם  לקויה  שבריאותם  אנשים  הרבה 

מתמודדים עם בעיות רפואיות שונות, 

לאורך  השם  ברוך  זכיתי  אני  ואילו 

השנים בבריאות טובה. הרגשתי צורך 

גם  לי  היה  לקב"ה.  כך  על  להודות 

רצון גדול לתת ולתרום, שאלו ערכים 

וכך מצאתי  שחונכתי עליהם מילדות, 

של  האתגר  מול  עומדת  עצמי  את 

תרומת כליה".

מתי היה הרגע שגרם להחלטה הזו?

"קשה לשים את האצבע על רגע אחד 

מסוים", היא אומרת. "נראה לי שהזרע 

טובה  כשחברה  נזרע  לרעיון  הראשון 

יותר  כבר  כליה  מושתל  שבעלה  שלי 

בחו"ל(  שבוצעה  )השתלה  שנה  מ-15 

החליטה לתרום כליה בעצמה ובמהלך 

כלייתה  על  גידול  התגלה  הבדיקות 

לתרום.  ממנה  ומנע  חייה  את  שהציל 

הסיפור שלה העלה אצלי את המודעות 

לסיפורי  נחשפתי  מכן  ולאחר  לנושא, 

יחד  חברו  אלה  כל  נוספים.  תורמים 

שעברתי  ההבשלה  לתהליך  ותרמו 

של  המכונן  לרגע  עד  כשנה  במשך 

חיים.  למתנת  הראשון  הטלפון  הרמת 

הראשון  הצעד  הייתה  הטלפון  שיחת 

במסע שלי. מסע שידעתי את תחילתו, 

כיוון שהיה  וסופו,  אך לא את המשכו 

ברור לי שדברים רבים יכולים לקרות 

בדרך  נפסלים  מהפונים  וכ-40% 

מסיבות שונות".

טובה, חלפה שנה  כפי שמציינת  מאז, 

"במהלך  התרומה.  לרגע  עד  נוספת 

רבות  בדיקות  עברתי  שנה  אותה 

כליה  לתרום  אפשר  אומנם  ומקיפות. 

עד גיל 70, אך רק אם הבריאות תקינה 

זה.  את  לוודא  צורך  והיה  לחלוטין, 

בסיום התהליך שכלל גם בדיקות רבות 

בהתרגשות  קיבלתי  עצמי,  עם  שלי 

רבה את החותמת הסופית על כך שאני 

בריאה ברוך השם.

"הרגע בו הגיע הטלפון לקביעת התור 

רגע  "היה  טובה,  מוסיפה  לניתוח", 

מוחשי  להיות  הפך  העניין  מטלטל. 

במתנת  ברכיים.  פיק  ממש  והרגשתי 

עד  להתחרט  שאפשר  לי  אמרו  חיים 

הרגע האחרון, ושאלתי את עצמי: האם 

אני מתחרטת? שאלה שהעסיקה אותי 

רגשות.  בסערת  ולוותה  ימים  כמה 

הגעתי למסקנה שאם  דבר  בסופו של 

עליי  הלום  עד  אותי  הוביל  הקב"ה 

זו  תהיה  זו   - לא  ואם  זאת,  לעשות 

בעזרתו  כך,  עבורי.  גדולה  אכזבה 

שהייתה  להחלטה  הגעתי  בעלי,  של 

זכות  של  ותחושה  מלאה  שלמות  בה 

גדולה".

אבל עוד קודם לכן, במהלך הבדיקות, 

קרה דבר מפתיע, וטובה מספרת עליו: 

שנה  כחצי  בתהליך  שהייתי  "אחרי 

התקשר אלינו אחד מבנינו לבשר שהוא 

ובקרוב  כליה  לתרומת  כשיר  נמצא 

הייתי  לא  מה  משום  ניתוח.  יעבור 

לו שגם  ואז סיפרתי  מאוד מופתעת... 

אני נמצאת בתהליך... כמובן שהייתה 

והוא  צדי הקו  גדולה משני  התרגשות 

מלבד  היחיד  סודי  איש  להיות  הפך 

בעלי".

העובדה שטובה ליוותה את בנה מקרוב 

במהלך הניתוח ולאחריו בהחלט סייעה 

לה לעבור הכנה לקראת הניתוח שלה. 

"ליוויתי אותו וכך ידעתי בדיוק לקראת 

את  שכאבתי  למרות  הולכת.  אני  מה 

כאבי ההחלמה שלו, לרגע לא חשבתי 

להתחרט. בסופו של דבר החלמתי מהר 

מתאוששות  שנשים  )אומרים  מאוד 

טוב יותר מגברים, כי הגוף שלהן מורגל 

הריונות  בעקבות  למיניהן  לטראומות 

יומיים  עצמי  את  מצאתי  וכך  ולידות( 

אחרי הניתוח עומדת על רגליי, מרגישה 

טוב ומודה לקב"ה". 
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סיפורו של סטיבן קולמן הוא 
סיפור לא רגיל על יהודי 
מלונדון שהחליט יום אחד, 
בעקבות מודעה שראה, לתרום 
כליה לזר מוחלט < החוק 
הבריטי שעד עתה לא אפשר 
תרומת כליה לאדם זר, השתנה 
בעקבות המקרה של קולמן 
שפתח את הדלת לתרומות 
אלטרואיסטיות בעתיד < 
סיפורו של יועץ המשכנתאות 
שהפך לנחשון תרומת הכליה 
משכנתאות סבממלכה הבריטית יועץ  קולמן,  טיבן 

בן  מינים,  ארבעה  וסוחר  ופיננסים, 

65 מלונדון, החליט לראשונה לתרום 

כליה לפני שש שנים כשקרא בלוח 

המודעות המקומי, מודעה על חיפוש 

כליה לצעירה יהודייה בת 26 מלונדון. סטיבן, ראה 

את המודעה ומשהו זז בו. הוא החליט לדון בעניין 

ינותח  עם אשתו אסתר שהתנגדה לרעיון שבעלה 

שלא בעקבות צורך רפואי אישי. אבל ככל שנחשפה 

לחייהם של חולי הדיאליזה, עמדתה השתנתה.

כליה  לתרום  יכול  לא  שאתה  חוק  היה  "באנגליה 

לאדם שאתה לא מכיר, אז משפחת הנתרמת ביקשה 

ליזום אתנו הכרות, למרות שעדיין היינו בשלב מאוד 

מקדמי ולפני בדיקות ההתאמה הרפואית" מספרת 

לנו רעייתו אסתר. "אחרי שהם ישבו אצלנו וראיתי 

את המצב שלה; בחורה צעירה שכל החיים לפניה, 

מוגבלת, ולא יכולה לזוז בלי דיאליזה, העמדה שלי 

לבעלי:  אמרתי  תקופה  לאחר  להשתנות.  התחילה 

תעשה את זה, אני עומדת מאחוריך".

בין  התאמה  שאין  התברר  מקיפות  בדיקות  לאחר 

פנתה  הצעירה  לכליה.  הזקוקה  לצעירה  סטיבן 

לארגון "מתנת חיים" של הרב הבר וזה חיבר אותה 

ועברה  לישראל  נסעה  הצעירה  בישראל.  לתורם 

השתלה מוצלחת. 

המשפחה של הצעירה החליטה להפיץ את המודעות 

חיים  ארגון מתנת  על  ערב הסברה  וארגנה  לעניין 

נחשון תרומת הכליה בממלכה הבריטית. סטיבן קולמן
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שבו השתתפו הרב הבר ואנשי מתנת חיים. באותו ערב, 

לחשיבות  עוד  והתעורר  קולמן,  סטיבן  גם   השתתף 

בפעילות זו ועל רצונו לתרום כליה לאדם שיהיה זקוק לה. 

מיד לאחר מכן התחיל סטיבן הליך של בדיקות התאמה 

לחולה אחר בארץ, והוא הגיע שוב ושוב לישראל - שם 

יש לו בת נשואה – כדי לעבור מבדקים רפואיים שארגן 

עבורו ארגון מתנת חיים בבתי החולים איכילוב ובילינסון 

– אבל לא נמצאה התאמה בין קולמן לחולים הזקוקים 

לתרומה.

לפני שנה וחצי קולמן קיבל טלפון  מד"ר יהודית אברהמס,  

ממתנת חיים  היא מספרת לו  על פיליפ וולטרס, חבר 

קטנה  יהודית  קהילה  סאות'אנד,  של  היהודית  הקהילה 

לא הרחק מלונדון שזקוק נואשות לתרומת כליה. לאחר 

מלמדות  הבדיקות  כי  מתברר  רפואיות  בדיקות  סדרת 

על התאמה מושלמת בין קולמן לוולטרס, ונקבע תאריך 

כך  על  מאוד  שמח  לתרום,  רצה  שרק  קולמן,  לניתוח. 

שמתאפשר לו להציל חיים. 

פריצת דרך שהביאה לשינוי ברגולציה
לפני שנה, שבועות ספורים לפני המועד שנקבע לניתוח 

משייט  נהנו  ומשפחתו  סטיבן  בעוד  פסח,  המועד  בחול 

על סירה בנהר התמזה, סטיבן מקבל שיחת טלפון מבית 

החולים. המזכירה מודיעה לו כי הניתוח נדחה עד להודעה 

חדשה מסיבות משפטיות. "הייתי ממש ערב הניתוח, ואז 

אני מקבל טלפון מהנהלת בית החולים" משחזר קולמן. 

"אמרו לנו שיש בעיה קטנה עם החוק, ולמרות שעכשיו 

מכר  או  קרוב  לא  שהוא  לאדם  לתרומה  אפשרות  יש 

משפחתי אבל אף פעם לא עשו את זה דרך גוף שלישי, 

וכאן מתנת חיים היא גוף שלישי שמעורב בתרומה. 

התופעה הזו לא הייתה מוכרת במדינה קודם לכן, ובית 

החולים חשש לעבור על החוק וביקש חוות דעת מעו"ד. 

בינתיים, הסיפור הזה עשה רעש בתקשורת, ולאחר ייעוץ 

בעקבות  לעניין  שגויס  ביותר  הגבוהה  ברמה  משפטי 

ממלכה  הבריטי  בחוק  הפרשנות  קולמן,  של  המקרה 

קולמן  התרומה.  את  שמאפשר  תיקון  והועבר  שונתה 

למעשה קבע תקדים היסטורי בממלכה הבריטית ופתח 

את הדרך לעוד תורמים שירצו לתרום בעתיד דרך מתנת 

חיים או כל גוף שלישי אחר.

 Royal(( 'הניתוח התקיים לבסוף בבית החולים 'רויאל פרי

Free בלונדון בי' באייר תשע"ו. הניתוח היה מוצלח וקצר 
יחסית ונמשך כשלוש שעות בלבד, והוא השתחרר מבית 

יומיים. לא רק שהוא חזר לשגרה רגילה  החולים אחרי 

בתוך כמה ימים, אלא שחמש וחצי שבועות לאחר מכן 

הוא השתתף ברכיבה באפנים של 60 קילומטר למטרות 

צדקה. 

שגרירים של )מתנת( חיים
הרכיבה עוברת דרך לא קלה בין לונדון לברייטון וחוצה 

כמה גבעות ידועות לשמצה בקרב הרוכבים המקומיים, 

"עשיתי את זה כל שנה במשך 16 שנה ולא רציתי לפספס 

את זה השנה", מספר סטיבן קולמן. "זה היה קצת יותר 

קשה מהרגיל כי לא הייתי מסוגל להתכונן ולהתאמן כמו 
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בכל שנה, אבל הרופא שבדק אותי למחרת 

היה מאושר מהמצב שלי".

מאז הפך סטיבן קולמן לכתובת עבור כל מי 

הפרסום  כליה.  לתרומת  בנוגע  שמתלבט 

הזה סותר באופן מהותי את האישיות של 

קולמן, הנחבאת אל הלכים ושונאת פרסום 

ותהילה. קולמן סירב בתחילה לחשוף את 

עצמו, אולם לאחר שהוסבר לו כי פרסום 

שמו יגביר את המודעות לעניין הוא ניאות 

לכך. "מאוד לא נוח לי עם הפרסום" הוא 

זה,  את  צריך  לא  "אני  לב.  בגילוי  אומר 

אבל הבנתי שמתנת חיים וחולי הדיאליזה 

זקוקים לזה, אז הסכמתי". 

קולמן אומר כיום לכולם, כי מי שמתאפשר 

לו לתרום כליה שיעשה זאת ללא היסוס. 

בלתי  סיפוק  ותחושת  אדירה  מצווה  "זו 

ניתנת לתיאור. אתה אולי תאבד כמה ימים 

מהחיים שלך בבילוי בבית החולים - אבל 

אין  מרוממת.  תחושה  היא  חיים  הצלת 

הרגשה בעולם כמו ההרגשה שלך כשאתה 

יודע שהצלת חיים של אדם אחר".

לחלק  היא  גם  הפכה  קולמן  של  אשתו 

שכבר  סטיבן  של  המשפחתי  מהמטה 

מעורר גלים בלונדון. "הסיפור של סטיבן 

עורר הרבה אנשים למחשבה, ובעקבותיו 

התגייסה תורמת נוספת לבצע את התרומה, 

רצון  שהביעו  תורמים  כמה  עוד  לנו  ויש 

בשלבים  ונמצאים  המעשה  את  לעשות 

היא  והתייעצויות"  רפואית  התאמה  של 

אופטימי  מאוד  אדם  הוא  "בעלי  מספרת. 

כולם.  את  שלו  הגישה  עם  מדביק  והוא 

הוא מסביר לאנשים שזה קל, וזה לא קשה 

כמו שחושבים. לו זה באמת היה קל, הוא 

החלים באופן פנטסטי מהניתוח וכיום הוא 

מנהל חיים בכושר מלא ובבריאות איתנה". 

סטיבן מספר על הפניות הרבות שמגיעות 

אליו בעקבות התרומה, ומתאר כי מרבית 

להליך  מודעים  מספיק  לא  האנשים 

ולעולמם  הלוואי  לתופעות  הרפואי, 

חוסר  הרבה  "יש  הדיאליזה.  חולי  של 

ואני שמח מאוד לספר לאנשים  מודעות, 

על התהליך ולהחכים אותם בנוגע לאמת 

הרפואית שיש כיום בנוגע לתרומת כליה" 

כיצד  לאנשים  מסביר  "אני  מספר.  הוא 

החיים נראים אחרי התרומה, זמן ההבראה, 

ההליך של הניתוח ועוד. אני מופתע מכך 

בהליך  שמדובר  מאמינים  לא  שאנשים 

רפואי כה פשוט".

ארגנו  קולמן  הזוג  בני  האחרונה  בשנה 

למתעניינים  הסבירו  שבמהלכם  מפגשים 

נכחו  במפגשים  כאשר  התרומה,  על 

לונדון,  של  מהקהילה  חשובות  דמויות 

כולל דיין חשוב שהסביר על הצד ההלכתי, 

עסקן רפואי מוכר בבירה הבריטית, כאשר 

ומסביר  השאלות  לכלל  עונה  קולמן 

התרומה.  על  שלו  האישית  מהחוויה 

עם  לחיות  אפשר  איך  שואלים  "אנשים 

כליה אחת, ולמה יש שתיים, ואנחנו רואים 

הרבה  ויש  גדולה  מאוד  סקרנות  שיש 

נתינה בקרב הציבור, ואנחנו שמחים שיש 

לנו יכולת לתת תשובות מהניסיון האישי 

שלנו" מסביר סטיבן.

ביטוח  של  סוג  שזה  אומר  תמיד  "בעלי 

לעבור  צריך  התורם  שנה  כל  רפואי. 

בדיקות רפואיות מקיפות, זה בכל מקרה 

דבר מומלץ לכל אחד. אבל רק מי שתורם 

יעשה את זה. ובנוסף, אם בן משפחה או 

בעדיפות  נמצא  הוא  לכלייה  זקוק  תורם 

קולמן.  אסתר  מוסיפה    בתור"  ראשונה 

מבחינת בני הזוג קולמן שהפכו לשגרירים 

של "מתנת חיים" בלונדון, הדרך היא רק 

בראשיתה, ומה שנותר כעת זה להשקיע 

בפרסום ובמודעות ציבורית. 

יש את  כמו שבפסח  כי  "אנחנו מאמינים 

הזה  במקרה  גם  הנס,  על  לספר  המצווה 

המעשה,  על  הלאה  לספר  גדול  עניין  יש 

מסבירה  החולים"  ושל  שלנו  הנס  על 

אלא  להתגאות  בשביל  "לא  קולמן.  הגב' 

בשביל לחנך ולהציל עוד חולים שצמודים 

לדיאליזה וזועקים לעזרה. אנחנו מרגישים 

שהתפקיד שלנו זה לספר לאנשים ולחשוף 

אותם לאפשרות להציל חיים, לעשות את 

המעשה האצילי ביותר שאדם יכול לעשות 

ביותר  הגדולה  המתנה  את  לתת  בחייו, 

לזולת, מתנת חיים".

 "זו מצווה אדירה 
ותחושת סיפוק 

בלתי ניתנת 
לתיאור. אתה 

אולי תאבד כמה 
ימים מהחיים 
שלך בבילוי 

בבית החולים - 
אבל הצלת חיים 

היא תחושה 
מרוממת.

"הסיפור של 
סטיבן עורר 

הרבה אנשים 
למחשבה, 

ובעקבותיו 
התגייסה תורמת 
נוספת לבצע את 

התרומה, ויש 
לנו עוד כמה 

תורמים שהביעו 
רצון לעשות את 

המעשה ונמצאים 
בשלבים של 

התאמה רפואית 
והתייעצויות"



"אחרי 
שנים 

של סבל 
מתמשך 

חזרתי 
לחיים"
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לחיים"

שלוש שנים של 
סבל בל יתואר 
שהיו מנת חלקו של 
שלמה אדרי, הגיעו 
לקיצן כאשר שמחה 
אברהמס תרם לו 
כליה < "אחרי שלא 
הייתי אדם במשך 
שלוש שנים – 
חזרתי לתפקד"
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"שלוש שנים סבלתי", במילים אלו פותח שלמה אדרי, 

חולה כליות לשעבר את סיפורו האישי – סיפור חייו. 

נדרשתי  בשבוע  פעמים  ושלוש  קרסו  שלי  "הכליות 

הטיפולים  דיאליזה.  לטיפולי  החולים  לבית  להגיע 

מנקה  הדיאליזה  כי אמנם  יתואר.  בל  סבל  היו  האלו 

את הגוף מרעלים, אבל היא גם גורמת לנזקים והורסת 

את המערכות. אני זוכר את עצמי יוצא מהטיפול ולא 

מסוגל אפילו ללכת כמה צעדים. לחץ הדם שלי צנח 

ל-30 ובקושי הגעתי הביתה. אחר כך הייתי שוכב כל 

נופל. אחרי שקצת  הייתי פשוט  אז  לא  כי אם  היום, 

דיאליזה  לטיפול  להגיע  נדרשתי  כבר  התאוששתי, 

נוסף בבית החולים..."

והוא גם מספר על הטיפול: "החיבור לדיאליזה נמשך 

פעם  בכל  נוראיים.  בכאבים  כרוך  והיה  שעות  חמש 

הייתי צריך להגיע שעה קודם כדי להתחבר למכונה 

ולהישאר שעה אחר כך כדי להשתחרר ממנה. אלו לא 

היו חיים. לא יכולתי לעבוד ומכרתי את העסק שהיה 

לי, לא יכולתי גם לשתות מעבר לכמות מים מסוימת, 

סבל  היה  זה  מהמאכלים.   90% לאכול  לי  אסור  היה 

מתמשך".

ושלמה מציין כי בתחילה עוד הייתה לו תקווה. "הבנים 

שלי ניסו לבדוק אם הם יכולים לתרום לי כליה, אבל 

אחד מהם לא התאים כי מצאו לו אבנים בכליות, ואילו 

השני - התברר שהוא מפתח סוכרת. אחר כך היו כמה 

תורמים שניסו לשדך לי דרך מתנת חיים, אבל הם לא 

ערב  ממש,  האחרון  ברגע  נפסל  מהם  אחד  התאימו. 

הניתוח. הייתי בדיכאון אמתי, אלא שאז הגיע שמחה 

ופשוט הציל את החיים שלי".

דור שני לתרומה
כאשר שלמה מדבר על שמחה, הכוונה היא לשמחה 

תרמה  אשר  אברהמס,  יהודית  של  בנה   - אברהמס 

בעצמה כליה לפני כשש שנים. כשאנו משוחחים עם 

מאוד  הופתעה  שלו  אמא  מציין שדווקא  הוא  שמחה 

מהחלטתו לתרום כליה. "זה מה שמיוחד כל כך אצל 

לרגע  אבל  תרמה,  "היא  מסביר,  הוא  שלי",  אמא 

לא ציפתה שגם אנחנו ננהג כמותה ולא הייתה שום 

תחושה שאנחנו אמורים לעשות את זה".

והוא מציין שכבר מאז התרומה של אמו הוא הרגיש 

שיבוא יום והוא יעשה את זה גם כן, אלא שהוא חיכה 

הזה  והעיתוי  בחיים,  הנכונה  ולתקופה  מתאים  לזמן 

הגיע לפני כמעט שנה - אז הוא יצר קשר עם מתנת 

חיים ופתח בתהליך שבסופו עבר את הניתוח.

את  עבר  הוא  כאשר  לו  זכור  מהתהליך  מיוחד  רגע 

הוועדה מטעם משרד הבריאות לפני הניתוח. "ישבתי 

עם צוות מקצועי בחדר ואני זוכר שהם ניסו להתקיל 

אם  אותי  שאלו  היתר  בין  שאלות.  הרבה  עם  אותי 

אני מבקש לתרום כליה מסיבות דתיות או אנושיות. 

אמרתי להם שהדת שלנו דורשת להיות אנושיים ואי 

אפשר להפריד בין הדברים, ובאמת כך אני מרגיש".

מה שלום שלמה?
את שלמה, הנתרם שלו, פגש שמחה רק ביום הניתוח. 

"אומנם עוד קודם לכן שמעתי את שמו, אבל פנים מול 

פנים נפגשנו רק באותו יום, כאשר אני כבר הייתי עם 

הפיז'מה של הניתוח והוא חזר מהדיאליזה. זה היה מאוד 
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 הרגע המרגש 
ביותר של שמחה:
"שלושה שבועות אחרי 

הניתוח פגשנו אשתי ואני 
את שלמה ואשתו וטיילנו 
יחד. פתאום אשתו פרצה 
בבכי: 'במשך שלוש שנים 

בעלי לא יכול היה לזוז, והנה 
הוא פתאום הולך ומטייל'".

מסר לחיים: 
"התפקיד שלנו בחיים הוא 

לבצע את המעשה הנכון בכל 
הזדמנות שבאה לפנינו באופן 

הטוב ביותר".

מרגש. הוא בכה והסביר לי שיותר משלוש שנים של 

המתנה באות כעת לסיומן. 

את  אך  זוכר,  לא  כמובן  שמחה  עצמו  הניתוח  את 

ניתן לראות מתיעוד מיוחד שכתבה  הרשמים מכך 

בתו של שלמה:

לאבי.  הכליה  תרומת  של  הניתוח  נערך  "אתמול 

ישבתי בחדר ההמתנה עם אמו של התורם, שסיפרה 

לאישה  כליה  שנים  כ-5  לפני  תרמה  היא  שגם  לי 

שהיא לא הכירה. היא סיפרה לי על החששות שהיו 

מבוגר,  היחסית  בגילה  מהניתוח  הרפואי  לצוות 

המלאה  החלמתה  לנוכח  הצוות  של  ההפתעה  ועל 

הרפואי  הצוות  יצא  שעות,  כמה  לאחר  והמהירה. 

ונמצא  מהניתוח  יצא  התורם שבעלה  לאשת  ואמר 

בהתאוששות. כשהיא הייתה עמו בהתאוששות, הוא 

פקח את עיניו רק לרגע, שאל "מה שלום שלמה?" 

ונרדם. לאחר עוד כמה שעות המתנה, הצוות הרפואי 

ועדכן אותנו שהכליה שנתרמה לאבי )שלמה(  יצא 

כבר נקלטה והחלה לתפקד.

ייסורים  סבל,  של  שנים  שלוש  אחרי  אחד,  ברגע 

חייו  את  שינה  אלמוני  אדם  נגמרת,  שלא  והמתנה 

של אבי מקצה לקצה. אותו אדם ביקש לתרום לאדם 

מבוגר ולא לאדם צעיר, מתוך אמונה שאדם צעיר 

ימצא את מקומו מהר יותר בתור הציבורי או בחמלה 

של תורמים מתנדבים.

שלי  ההתרגשות  גודל  את  לתאר  יכולה  לא  אני 

מהמחווה הלא נתפסת הזאת. מהחמלה הלא נגמרת 

הזאת. מהתוצאות שיכול להניב החינוך הנכון. אותו 

 – )שכשמו  חיים'  'מתנת  הארגון  של  בסיועו  אדם, 

כן הוא(, גרם לי לשוב ולהאמין שאבי יוכל, בעזרת 

כוללים  שלא  נורמליים  חיים  לחיות  לחזור  השם, 

שגרה יום-יומית של בית חולים".

וכלל לא מפתיע לשמוע משמחה כי לאחר הניתוח 

"לפני  המשפחות.  שתי  בין  מאוד  חזק  קשר  נוצר 

חמד שבו  למושב  ואני  הגענו אשתי  כמה שבועות 

כדי  קידוש  עשה  שלמה  אדרי.  משפחת  מתגוררת 

להודות על כך שהוא יצא לחירות,  זרקו על שנינו 

סוכריות והייתה שמחה גדולה".

"אני מרגיש שנולדתי מחדש", מסכם שלמה, "הפכתי 

הולך  נוסע,  מסתובב,  אני  חדשה.  לברייה  ממש 

שבתקופת  אחרי  זה  וכל  יום,  מידי  תורה  לשיעורי 

בבית  להתפלל  ללכת  יכולתי  לא  אפילו  המחלה 

הכנסת. אחרי שלא הייתי אדם במשך שלוש שנים 

– חזרתי לתפקד".
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"ְוִיְקחּו ִלי ְתּרּוָמה 
ֵמֵאת ָכל ִאיׁש ֲאֶשׁר 

ִיְדֶּבּנּו ִלּבֹו"...
30
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"בשבת פרשת תרומה נאספנו כל התורמים לשבת מרוממת במלון 
רמדה בירושלים.

ומלכד.  מרומם  היה  שכולו  כזו,   בשבת  שיא  רגעי  למנות  אפשר  אי 
האחדות ששרתה בין כל חלקי הציבור, חרדים וחילונים, דתיים וחסידים, 

מכל שדרות הציבור, כולם שותפים לעשייה המדהימה של מתנת חיים.
יצאתי מהשבת עם ההכרה הברורה שהחזון - החלום של הרב ישעיהו 
הבר, למגר את התור להשתלת כליה הוא אכן אפשרי, ועלינו רק  להרתם 

ולפרסם את הבשורה הענקית שלו". 

)רשמים של אחד מתורמי הכליה משבת איחוד של תורמי הכליה מהשנה 
האחרונה. פרשת תרומה תשע"ז(
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לתרומות כספיות: 2716*

מתנת חיים
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כל התרומות מוכרות לצורך החזרי מס

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

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
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