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החלל ה את  מילא  הכפפה,  את  הרים  וא 
שהותיר משרד הבריאות ללא מענה. הרוח 
האדם  השתלות,  מאות  מאחורי  שעומדת 
מ-480  למעלה  של  השליח  להיות  שזכה 
ובריאים  חיים  כיום  שמסתובבים  אנשים 
את  שהעלה  האיש   - הי”ו  הבר  ישעיהו  הרב  לחלוטין. 

המודעות לתרומת כליה. 
לפני כחודשיים נעצר הכל. בשם החוק, כמובן. מנהל 
העמותה נעצר לצורך חקירה ווידוא החשדות. את תקופת 
החגים הוא נאלץ להעביר במעצר בית, והקמפיין המיועד 
השתלות  ברירה.  בלית  הוא,  אף  נעצר  החגים  לתקופת 

דווקא בוצעו, אולם את הנזקים ירגישו בעוד כחצי שנה.
לפעילות,  לשוב  הבר  לרב  הותר  השבוע  בתחילת 
אולם עורק מרכזי כבר נגדע. קשה יהיה לתקן את הנזק 

שמדינת ישראל חנקה בידיה.
גב'  הכליה  תורמת  מ'הדסה',  יפה-נוף  איתן  פרופ' 
יהודית אברהמס וגב' שולמית גרטל, מושתלת הכליה - 

מספרים את סיפורה של העמותה. 

על מצע ריק
לחולים  לסייע  כדי  קמה  חיים'  'מתנת  ”עמותת 
יפה-נוף,  פרופ'  מסביר  סופניות”,  כליה  במחלות 
מתורמים  המתקבלות  כליה  השתלות  לבצע  ”ובמטרה 

חיים אלטרואיסטים. זה היה תחום שלא היה מקובל בארץ 
עד להקמת העמותה. מאות חולים במחלות כליה, רובם 
מתורמים  כליה  תרומת  לקבל  זכו  בדיאליזה,  מטופלים 

שעשו זאת לשם מצווה ובכך הצילו את חייהם.
מיעוטם של התורמים עושים זאת בעבור בן משפחה, 
יתר  לכל  כמו  ההליך,  בכל  להם  מסייעת  והעמותה 
התורמים. הרוב המכריע של התורמים אינם מכירים את 
מבקשים  הם  ההשתלה  לאחר  אפילו  לעיתים  הנתרמים. 
שלא להכיר אותם ולא לדעת במי מדובר, והתרומות הללו 

נעשות לשם מצווה”.
הפרסום,  עידן  בטרם  עוד  תרמתי  שלי  הכליה  ”את 
אף  תרם  אברהמס, שבנה  גב'  מספרת  שנים”,  כ-6  לפני 
שינוי  על  אותי  יידע  ”בני  כשנה.  לפני  כלייתו  את  הוא 
בחקיקה, המאפשר אף לאדם שאינו בן משפחה לתרום 
ללמוד  חפצתי  בכך.  מעוניינת  שאני  החלטתי  כליה. 
יום  נגיש.  מידע  כך  על  היה  לא  רק שבארץ  העניין,  את 
צעיר.  לאדם  כליה  המחפשת  קטנה  מודעה  ראיתי  אחד 
וחלפו חודשים ספורים  נפטרה,  זה בתקופה שאמי  היה 
מדובר  היה  לא  עדיין  המצוין.  למספר  שהתקשרתי  עד 
לטלפון  ענה  הבר  הרב  במתנדבים.  לא  ואף  במשרד, 
ההוא,  לתורם  כליה  שנמצאה  סיפר  הוא  אותי.  והדריך 
אולם שתיים מאחיותיו ממתינות אף הן לתרומה, ואולי 
שלי  שהכליה  יודעת  אני  היום  בעבורן.  להתאים  אוכל 
הייתה מבוגרת בעבורו, אבל לאחותו, שנאלצה לקבל 5 
שנים טיפול דיאליזה, היא התאימה. את התשובה ידעתי 
הבדיקות  כליות.  ובדיקות  שונות  דם  בדיקות  לאחר  רק 
הללו מוודאות גם את כשירותן של הכליות ואת איכותן”.
”שנה הייתי מטופלת בדיאליזה”, מאירה גב' גרטל, 
אם לשישה ילדים ועובדת במשרה מלאה מחוץ לביתה, 

לא  התרומה  ”השגת  שלה.  הכאובה  החיים  זווית  את 
עמותה  דרך  אלא  חיים',  'מתנת  עמותת  דרך  התבצעה 
משם  ודווקא  שהוא,  אפיק  לכל  נואשת  פניתי  בארה”ב. 
את  לעבור  כדי  לחו”ל  לטוס  שקלתי  מענה.  קיבלתי 
התהליך, אבל אז הפתיעה אותי חיה מהעמותה בארה”ב. 
'אין טעם', עדכנה. 'הוקמה עמותה בארץ ישראל, והרב 
ההיכרות  כך החלה  בכל התהליך'.  לך  לסייע  יוכל  הבר 
העומד  ועם  הזו,  המדהימה  העמותה  עם  המופלאה 

בראשה”.

סדרי עדיפויות
כולל  במדינה,  הבריאות  משרד  של  הגורמים  ”כל 
עמותות שהוקמו לפני 'מתנת חיים', לא פתרו את הבעיה, 
והתור להשתלות איברים בכלל, ולהשתלות כליה בפרט 
נכנסה  חיים'  ”'מתנת  יפה-נוף.  אומר  והתארך”,  הלך   -
חולים,  מאוד  להרבה  לסייע  שניתן  הבנה  מתוך  לתחום 
באמצעות מציאת תורמים חיים לתרום אחת מכליותיהם. 
התרומה אינה גורמת נזק לתורמים ומהווה מהפך אמיתי 

בחיי הנתרמים”.
לצוות  תרומתה  בעקבות  שהצטרפה  אברהמס  גב' 
מצא  הבר  ”הרב  כי;  מסבירה  העמותה  של  ההסברה 
את הנוסחה הנכונה לעבוד עם אנשים. לפקוח להם את 
העיניים ולראות זאת כאופציה. אנחנו מוציאים מגזינים 
באופן  כתוב  אחד  כל  ספציפיות.  לאוכלוסיות  ייעודיים 
המידע  את  ומנגישים  שונים,  סיפורים  עם  מותאם, 

למעוניינים בכך”. 
והמודעות אכן עלתה. 
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אדם אחד, עשה את מה שהמדינה מחויבת לעשות ואינה 
עושה. אדם אחד, חולל מהפכה יהודית של חסד מופלא, 
וקומם עליו את חוקי סדום הישראליים. בשבוע שעבר 
הותר לרב ישעיהו הבר סוף סוף לשוב לארגונו ולנסות 
לסייע לעוד חולים הנואשים לעזרתו בהצלת חייהם, אך 
המשקולת הכבדה לא הוסרה מרגליו. אוי לך ארץ
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בתרומות  בעולם  הראשונים  בין  ”היינו 
האלטרואיסטיות. כמות התורמים עלו כמעט פי 3. הרב 
הבר יצר משהו נדיר. בארץ ישנם כ-800 ממתינים לכליה. 
הוא רצה לחסל את זה תוך 5 שנים. אם יש מספיק כסף 
אפשרי,  זה   - לאנשים  המודעות  את  ולהכניס  למגזינים, 

אי”ה”. אה, בתנאי שאין חקירות שמפריעות.
”בזמנו, כשתרמתי, הארגון היה קטן, אבל כיום ניתן 
לתרום עם אפיון מסוים. האדם יכול לציין שהוא מעדיף 
לתרום ליהודי שומר תורה ומצוות דווקא, ובהתאם לכך, 
יחפשו את החולה הזקוק לכך. יהיו כאלו שיעדיפו לתרום 
לאדם צעיר. בני, למשל, העדיף לתרום את כלייתו לאדם 
יותר.  מורכבים  תורם  למצוא  שלו  שהסיכויים  מבוגר, 

כלייתו אכן הושתלה אצל חולה בן 60.” 

תרומה כבקשתך
פרופ' יפה-נוף לא מבין מה מחפשת המשטרה. ”אדם 
מעוניין לתרום למטרה מסוימת. מישהו יכול למנוע זאת 
ממנו? לדעתי, תורם שמבקש לתרום לפרופיל מסוים של 
שתורם  כפי  בדיוק  שלו,  הבקשה  את  לכבד  יש  חולים, 
וכמו  זאת,  ומכבדים  משפחה  לקרוב  לתרום  מעוניין 
מדובר  אחר.  ולא  זה  לארגון  לתרום  מעוניין  שתורם 
צריך  מממון.  יותר  מהותי  חלק  מאדם.  איבר  בתרומת 
לשאר  מסייעות  העמותה  דרך  הכליה  שתרומות  לזכור 

החולים שברשימה. הרי כך הם התקדמו בתורם”. 
”אחת  נוסף:  פן  גרטל  מציינת  כליה,  כמושתלת 
ניהול  לצורך  כספים  נטל  הוא  כי  הייתה  ההאשמות 
העמותה. זה הזוי. הרי אין סיוע ממשלתי לעמותה, למרות 

ש'מתנת חיים' מסייעת למשרד הבריאות בעצם קיומה. 
אני לא יודעת מי עצר אותו ועל מה. אני יודעת דבר 
הללו  התרומות  ללא  אולם  לעמותה,  תורמים  יש  אחד: 
גם  יש  אבל  מתנדבים,  הרבה  לו  יש  לתפקד.  קשה  היה 
פרסום  יש  בתורמים,  הטיפול  יש  הוצאות.  ויש  משרד, 
והדפסת חוברות, נערכות הדרכות. לא הכל אפשר לעשות 

רק בהתנדבות.
לעיתים ישנה תרומה המיועדת לטקס לכל התורמים. 
אני חושבת שזה חשוב כחלק ממערך ההסברה, גם אם 
אחרי  לעקוב  כדי  אצלו  אותם  שומר  הוא  כבר.  תרמו 
מצבם. הם הופכים לחלק מהעמותה. יש להם כליה אחת. 
זה, האנשים הללו הם כל כך שמחים על החסד  לא רק 
והופכים  כולם,  עם  ומדברים  מתנדבים  שכולם  שעשו, 
לפרסום. חלק מהדברים הללו צריך לממן - כיבוד, למשל, 

או מקום התאספות.” 

רצוי ונצרך
”אינני רואה בעיה בפעילות העמותה”, מציין פרופ' 
יפה-נוף, ”היו טענות שהעמותה קיבלה תרומות מאנשים 
כזו  תרומה  כביכול  באמצעותה,  כליה  תרומת  שקיבלו 
נוגדת את רוח החוק למניעת סחר באיברים - טענה שאני 
לא מסכים איתה. היו טענות של העדפת חולים מסוימים 
על פני האחרים. חלק גדול מהתורמים ביקשו לתרום את 
הכליה ליהודים. אף אחד אינו דורש להעביר את כלייתו 
לאדם ספציפי, למעט מקרים בודדים של בני משפחה או 
גם כן מעורר טענות שונות,  חברים קרובים. הדבר הזה 

שכביכול יש העדפה לחולים יהודים.
לחולים  כליות  מתרימה  שהעמותה  קובלנה  גם  יש 
בפועל  דיאליזה  חולי  רק  לדיאליזה.  הגיעו  לא  שעדיין 
הוא,  העניין  לכליה.  ההמתנה  ברשימת  להימצא  יכולים 
וההשתלות  ביותר,  הטובות  הרפואיות  שהתוצאות 
תחילת  לפני  המבוצעות  אלו  הן  ביותר,  המוצלחות 
הדיאליזה. ואני כבר לא מדבר על חשיבות במניעת הסבל 
ובביצוע  לדיאליזה  החולים  בהכנת  הכרוכות  וההוצאות 

הדיאליזה עצמה”.
במשך  הדיאליזה  למכונת  מחוברת  שהייתה  כאחת 
שנה, שלוש פעמים בשבוע, רואה גב' גרטל את הדברים 
הם  בגדול.  עובד  הבריאות  ”משרד  בחריפות.  יותר  עוד 

אחראים על תחומים רבים, לא רק על תחום הרפואה”, 
היא קובלת. ”באופן כללי, אפשר לומר שהם לא מטפלים 
ספיקת  באי  חולה  שהייתי  בתקופה  כליה.  בהשתלות 
כליות, רשימת הממתינים לכליות בלבד עמדה על למעלה 

מ-1000 אנשים. 
צריך להבין שלא מדובר ברשימה שמית, בה נכנסים 
לתור לפי סדר ההירשמות. יש קדימויות שנדחפות פנימה, 
עקב מצבי חירום; אם אתה לא במצב קריטי ולא תמות 
מחר ח”ו מהדיאליזה, אתה עלול להיהדף אחורנית. מה 

שמגדיל את הסיכון לסיים את החיים במהלך ההמתנה. 
דיאליזה אינה פתרון לנצח, ואנשים רבים מסיימים בה 
את חייהם. זו אינה אפשרות שניתן להתבסס עליה. ככל 
שאדם שוהה בדיאליזה, הסיכויים שהכליה תיקלט בגוף 
כבר  אם  וגם  ברשימה,  הוא  אם  שגם  כך  יותר.  קלושים 
הגיע תורו באיזושהי דרך פלאית, הסיכויים שההשתלה 

תצליח פחותים”. 

במקום שאין
”המקום של 'מתנת חיים' במערכת הבריאות - חיוני 
כמושתלת  ממקומה  גרטל  גב'  מצהירה  חיים”.  להצלת 
בזכות  היום,  שחיים  אנשים  יותר  הרבה  ”יש  כליה. 
העמותה. המערכת שמפעילה המדינה כל כך איטית ולא 
יעילה. הייתי בדיאליזה. יחסית הייתי יעילה כדי לעבור 
והפסיכולוגיות  והאמוציונליות  הרפואיות  הבדיקות  את 
על מנת להיכנס לרשימה. ועדיין לא הייתי מצליחה לגמור 
את רשימת הממתינים, לולי העמותה. לאחר הקמתה של 
עמותת 'מתנת חיים' התקצרה הרשימה באופן משמעותי.
האפשרות  על  שמעתי  לא  כלל  הבריאות  ממשרד 
חולה  היותי  בשל  כנראה  הממתינים,  לרשימת  להיכנס 
שיושבת  מתאמת  על  דיווחו  לא  אפילו  הם  חדשה. 
הייתי  אותי.  ולכוון  לעזור  ועליה  הדיאליזה,  במחלקת 

זקוקה לעמותה, אפילו למידע טכני. 
גם תיאום הבדיקות והוועדות היו מורכבות. הרב הבר, 
בילינסון,  ביה”ח  עם  בקשר  והיה  במערכת  בקיא  שהיה 
שנפתחה  לאחר  הניתוחים  מספר  את  הכפילו  שאגב 
העמותה, הסביר לי ולתורמת מה לעשות. אומנם הייתה 
מתאמת בביה”ח, אבל כשהגענו אליה, היא הציעה לנו: 
'תתקשרו לברר מה השלב הבא. אני לא יודעת...' אם לא 
הסיוע של העמותה, שכיוונה אותנו בסבך הביורוקרטיה, 
הייתי עדיין יושבת בדיאליזה. גם התורמת שלי שהייתה 
מעוניינת לתרום כליה לא הייתה יודעת איך מבצעים זאת. 
לא  הבריאות  משרד  התורמת,  שנמצאה  לאחר  גם 
עשה לנו חיים קלים. היה עלינו לעבור את הוועדה שלהם, 
כדי שיבינו למה התורמת שלי מסכימה מרצונה האמיתי 
לתרום כליה. אולי היא לא כשירה מנטלית? לדידם, אישה 
ברמה שכלית נורמלית אינה מוכנה לתרום כליה. התורמת 
הסבירה שהיא מעוניינת לתרום חיים, והיא הפנימה שזה 
לא יפגע בבריאות שלה. ועדיין משרד הבריאות לא רק 
שלא עזר, אלא הקשה עלינו בכל דרך שרק אפשר. משרד 
לכאורה  אלטרואיסטיות.  תרומות  אוהב  אינו  הבריאות 
על  הפרויקט  את  לוקחת  שעמותה  לשמוח  עליהם  היה 

עצמה, אבל המצב שונה”.
”כשליש עד רבע מהחולים במחלות כליה סופניות”, 
במהלך  חייהם  את  ”מאבדים  נוף,  יפה-  פרופ'  מדגיש 
הדיאליזה. השתלת כליה הופכת אותם לאנשים בריאים. 
של  הפעילות  ללא  מתבצעות  היו  שלא  תרומות  אלו 

עמותת 'מתנת חיים'”. 
אברהמס,  מבהירה  הזה”,  הסיפור  בתוך  ”האבסורד 
”שבישורת האחרונה, כל השתלה חייבת לעבור את ועדת 
משרד הבריאות, לפני האישור הסופי. כיצד הם מגיעים 

בתלונות, אם הם אישרו את התרומות? לא מובן”.

השלב הבא
להגיש  ללא המלצה  תסתיים  חושב שהחקירה  ”אני 
יפה-נוף.  פרופ'  מקווה  העמותה”,  כלפי  אישום  כתב 

”ההתנהלות כשירה לחלוטין. במבחן התוצאה העמותה 
בשנים  חיים.  מתורמים  בעיקר  בתחום,  למהפך  הביאה 
מגיעות  התרומות  שמרבית  רואים  אנחנו  האחרונות 
שלא  מה  חיים,  שאינם  תורמים  לעומת  חיים  מתורמים 
לחולים  קונקרטי  פתרון  מביאה  העמותה  בעבר.  היה 
רבים במחלות כליה סופניות, תוך כדי חיסכון כספי גדול 

למערכת הבריאות בארץ. הטיפול בדיאליזה יקר מאוד. 
ופעילותה, המתבצעת  יש לברך על הקמת העמותה 
כמובן,  להסביר,  צורך  אין  פרס.  לקבל  מנת  על  שלא 

שהתורמים אינם מקבלים תגמול כספי”. 
כעת עדיין קיימות השתלות כליה?

בהדסה.  כליה  תורם  ביקרתי  בבוקר  היום  ”בהחלט. 
איש יקר וצעיר בגילו וברוחו שאתמול תרם כליה לחולה 
נמצאים  שעדיין  כאלו  רבים  יש  אותו.  פגש  לא  שעדיין 
בימים  לזכור שהתורמים שתורמים  צריך  אבל  בתהליך. 
שנה,  חצי  חודשים,   8 לפני  כבר  לתהליך  נכנסו  אלו 

כשהעמותה לא הייתה במשבר.
התרומות  במספר  בירידה  ביטוי  לידי  יבוא  הדבר 
בחודשים הבאים. כשאדם מעוניין לתרום כליה, עד יום 
הכנות  בדיקות,  מאוד  הרבה  לעבור  צריך  הוא  הניתוח, 

והתאמות. זה אורך לפחות חצי שנה”.
לשקם  יצטרכו  עדיין  מהסיפור,  תרפה  וכשהמדינה 

הריסות?
”הדבר הקל ביותר שאפשר לעשות כדי לרסק עמותה, 
זה לפתוח בחקירה כלפי המנהלים והעומדים בראשה. לא 
משנה מה יצא בסופו של דבר, עצם פתיחת החקירה גורם 
לנזק בלתי הפיך. את הנזק הזה יהיה קשה מאוד לתקן. 
היא  מהחקירה.  נקייה  תצא  שהעמותה  מאמין  אני  אבל 
פעלה בצדק וביושר. הטענות שיש כלפיה תתבררנה כלא 
כליה  שקיבלו  תורמים  של  רבות  עשרות  ישנם  נכונות. 
דרך העמותה, ופעילי ציבור כאלו ואחרים יעזרו לעמותה 
// וישפרו אותה”.  
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תגובת משרד הבריאות
מדובר בעמותה פרטית העוסקת בתרומות מן 
של  הלאומי  למערך  קשורה  ,שאינה  בלבד  החי 

המרכז הלאומי להשתלות.
מחד, משרד הבריאות מוקיר את המפעל האדיר 
של העמותה אשר עשייתה הברוכה הביאה להצלת 
העמותה  פעילות  ומאידך  חולים  מאות  של  חיים 
בחששות  המשרד,  מצד  הדרך  כל  לאורך  לוותה 
כבדים וזאת בהעדר ידיעה כיצד מתנהלת העמותה 

”מתחת לפני השטח”.
בכך  מתבטא  העמותה,  בעבודת  נושא  קושי 
שאין בידי המשרד מידע כיצד הארגון מחליט למי 
קובע  הוא  פרמטרים  אילו  ועפ”י  התרומה  תיועד 
את זהות הנתרם, וזאת בניגוד להקצאה המתבצעת 
על ידי המרכז להשתלות, שאז זהות הנתרם נקבעת 
כך  ידועים,  רפואיים  מקצועיים  פרמטרים  לפי 
שאין עוררין שהתרומה מגיע לחולה הזקוק ביותר 

לתרומה ואין כל חשש לסחר באברים. 
נכון הוא שבסופו של דבר, וועדה מטעם משרד 
הבריאות אמורה לבחון את הליך התרומה ולאשר 
הוועדה  המקרים  ברוב  ואכן  התרומה  הליך  את 
ההתרשמות  לאור  התרומה  הליך  את  אישרה 
אלטרואיסטיים  ממניעים  היא  לתרומה  שהיוזמה 
כנים ואף מעבר לכך ולאחר ששללה כל מעבר של 

כסף בין התורם לנתרם.
החקירה המתנהלת ביחס לעמותה, אינה נוגעת 
למישור היחסים שבין הנתרם לתורם, אלא ביחס 
לחברי  הנתרם  שבין  הפסולה  היחסים  למערכת 

העמותה.  
ממצאי  לתוצאות  ממתין  הבריאות  משרד   
החקירה ובהתאם יכלכל את צעדיו ואת המדיניות 

הנדרשת.
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