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במקום פתיחה

04

רבני קהילות ,המוסרים
שיעורים ודרשות ,ובתוך שלל
עיסוקיהם גם החליטו
לתרום כליה .ארבעת הרבנים
בשיחה מיוחדת.
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ברקאי שור הי"ד ,החייל שנפל
ב"צוק איתן" ,גרם למורה שלו
איתן ,שייבדל לחיים ,לתרום
כליה .על הסיפור המרגש
תקראו ב"תעביר את זה הלאה"

13

"מי יקבל את הכליה שלי?"
איך נקבע מי תורם למי,
על פי מה נקבע מי יקבל
את המתנה היקרה כל-כך
מתנת החיים .מעט על כלליהאתיקה בכתבה שלפנינו.

16

גם אילת על המפה! העיר
שהייתה שכוחה מתחום
ההשתלות ,זכתה לאחרונה
לעדנה מחודשת עם כמה
מושתלים ,וגם תורמים .סיפורה
של נחמה ,התורמת המופלאה.
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מצפון ועד אילת

18

בעמק יזרעאל שופע
המעיינות ,שופעים מעיינות
של טוב לב .שמונה מתוך
התורמים הרבים של העמק
מספרים בקצרה את סיפורם.
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הצוואה הבלתי כתובה של
אימו שנפטרה ממחלה הביאה
את יעקב לתרום כליה.
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יומנו המרתק של האיש
המרתק תושב שדרות ,על
תרומת הכליה שלו שהיתה
אחד מהשיאים של חייו.
יומנו של הרב מרדכי כהן.
לקרוא ולהתפעם.

26

על מעגלים של נתינה
וגילוי מפתיע בין חברים
ובני משפחה ,נקרא בכתבה
על תרומתם של יהודה אוזן,
אוריה מאיר ותמי מאיר.

30

סגירת מעגל .התרומה
המיוחדת של בנצי פוקס
שסגרה מעגלים במשפחה.
ומה אמרו על כך הילדים.

במקום פתיחה
שוב אנחנו איתכם.
ב"ה חזרנו.
עברנו תקופה לא קלה ואנו שמחים שהיא מאחורינו ,ומעז יצא
מתוק.
חזרנו לפעילות רגילה בהרכב מלא ,בשיתוף עם כל מרכזי
ההשתלות ועם משרד הבריאות.
מתפללים לתנופה מחודשת למען חולי ישראל ,עד שבעז"ה
יוגשם החזון שלא תהא בישראל המתנה לתרומת כליה.
לשאלת רבים מהם הקריטריונים להתאמה – צירפנו מאמר
בנושא ,תוכלו למוצאו בהמשך הגיליון.
זו ההזדמנות להודות לכולם על התמיכה החמה ,העמידה לצידנו,
העידוד והחיזוק ,בכל מיני דרכים וצורות ,נפעמנו מעוצמת התמיכה
החמה ,תודה והערכה.
--יומן שיחות של שעתיים מתוך בוקר שיגרתי ב"מתנת חיים" ,יכול
להביא לידי ביטוי מוחשי את כובד המשימה שלפנינו ,להלן תמלול
כמה מהן:

9:00

אמא של יואב ,מצפון הארץ ,ממררת בבכי,
לילה קשה עבר עליהם ,יואב רק בן  19וכבר 4
שנים שהוא "גר" בדיאליזה" ,יואב ממש שבר כלי ,הוא רואה
את חבריו בני גילו מתקדמים ,משרתים ,לומדים ,מטיילים
ומשחקים והוא מחובר לצינורות" ,אומרת אמו.
אינני מצליח לכבוש אנחה ,שכן יואב הוא אחד המקרים הקשים
ביותר שהכרנו ,בעקבות השתלה קודמת שעבר בילדותו ,גופו
פיתח נוגדנים להשתלה חדשה בשיעור גבוה מאד ,והסיכוי
למצוא עבורו כליה מתאימה הופך לנמוך ביותר .אני מחפש
מילים לעודד את רוחם ,כבר השתמשתי בכולם בעשרות
השיחות הקודמות שיש לנו תדיר" .אנחנו נמשיך להתאמץ
ולהתפלל ובטוחים כי בעזרת השם תצוץ הישועה וימצא התורם
שכן יתאים" אני אומר לה ,ומרים עיניי לשמיים – אולי הקורא
של השורות הללו הוא הבשורה הגדולה?!

9:25

אבא של חיה על הקו .יש לה כבר תורם בתהליך,
שניים נפסלו בדרך ,וההשתלה מתעכבת .חיה
היא ילדה קטנה ,ולא ממש מבינה מה רוצים ממנה .אמרו לה

שאסור לה לשתות ,כמו שאסור לכל מטופלי הדיאליזה "אבל
אני נורא צמאה" היא מתלוננת ,ומחפשת דרך 'לפלח' קצת
מים כשההורים והרופאים לא רואים  ...ההורים המודאגים
רואים ועיניהם כלות ,אוי כמה זה קשה למנוע מהילדה שלך
מים כשהיא ממש צמאה.
יאיר ,שתרם כליה זה לא מכבר .מה שלומך?
אני שואל "מאושר ברוך השם" הוא משיב" ,רק
רציתי להזמין את הרב לסעודת הודיה שאני עורך" הוא אומר,
"המושתל?" אני מנסה להבין" .לא ,אני בעצמי עורך סעודה
להודות להקב"ה על הזכות שנפלה בחלקי ,להיות בריא ,ומן
הנותנים .לראות את  2הכליות שלי עובדות היטב ,זו שאצלי וזו
שאצל המושתל – הסניף החדש שלי "...
יש גם שיחות שמעלות חיוך.

10:05

שיחה מחדר הניתוח .על הקו פרופסור " ...רק
רציתי לעדכן כי סיימנו את ההוצאה ,הכול לפי

10:20

התוכנית"
אני נושם לרווחה .המתח בו אני שרוי עד לקבלת העדכון,
מתחלף לרגש עצום של הודיה לבורא ולשלוחיו .מתפנה לדווח
לבני המשפחה היושבים מחוץ לחדר ולבשר להם את הבשורה.
"שלום ,מדברת רחל  ...מטבריה ,אני לא יכולה
יותר!! אי אפשר לראות אותו כל כך סובל,
הגירוד בעור בכל הגוף מטריף את דעתו ,יש לו זרחן גבוה בגלל
מחלת הכליות ,כל המשפחה קורסת ,הפרנסה ,גידול הילדים,
ההורים המבוגרים ,הכול ...חורבן הבית  ...זה משפחה שלימה
שסובלת  ...זה מעגלים מעגלים ,כל חולה זה סבל של עשרות
אנשים  ...אתם במתנת חיים זה התקווה שלנו ,מתי כבר ימצא
לו תורם?!"
  - -מתי? אני שואל גם את עצמי.מתי? אני שואל גם אתכם קוראים יקרים.
מתי נזכה להגשים את החלום ,בו בישראל לא יחכו להשתלת כליה?
ריבונו של עולם ,אבינו מלכינו ,שלח רפואה שלימה לחולי עמך.

10:40

מתנת חיים ,כנפי נשרים  ,15בית התאומים גבעת שאול ירושלים
טלפון 02-500-0755 :פקס072-255-5757 :
matnatc@gmail.com | www.kilya.org.il

מתנת חיים

חורף בריא!
הרב ישעיהו הבר

מו"ל :מנת חיים | עיצוב :חוה סין שלום
צילומים :יעקב לדרמן ,שלומי כהן ,חני בטיה ,מיכל אוחיון ,אתי חן
ברייר ,חיים מאירסדורף ,בריין ספקטור brianspector.com
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מתנדבים למען השתלת כליה
מיסודו של הרב ישעיהו הבר

לתרומות כספיות*2716 :

מ צ פ ו ן ו ע ד א י ל ת מתנת חיים

רבנים
תורמים

הסיפוק
ילווה
אותנו

לנצח
4
מתנת חיים

סיפוק .זוהי המילה שמאחדת את ארבעת רבני
הקהילות שתרמו בשנה האחרונה כליה .הרב זאב
רוזנפלד ,רב קהילת נווה טלמון ,הרב מאיר בראלי ,רב
היישוב עשהאל שבהר חברון ,הרב אלישע פיקלסר ,רב
הקהילה בשדמות מחולה והרב יאיר רמר ,רב היישוב
חרשה שבבנימין – כולם מדברים על הסיפוק שממשיך
להציף אותם בכל עת ובכל שעה.
"מדובר בתחושה מדהימה שיש לי בזכות הידיעה שיש
בעולם בן אדם שחי ממני ויכול לנהל את משפחתו
ולנהל חיים תקינים" ,מסביר הרב רמר ומבטא בכך את
תחושותיהם של כולם" .זו תחושה שלא עוזבת אותך
במשך  365יום בשנה ,שבעה ימים בשבוע ,שעה-שעה
זו תחושה מדהימה של סיפוק ,שאין טובה ממנה".

מצפון ועד אילת

< אז איך באמת הכל התחיל? מה הוביל אתכם לקבלת
ההחלטה הזו?
"כבר שנים שאני חושב על כך" ,מספר הרב בראלי,
"ראיתי כמה וכמה פרסומים של 'מתנת חיים' ,ובכל
פעם קראתי ואמרתי לעצמי שזה בוודאי דבר שנכון
וראוי לעשות ונראה לי גם שאעשה את זה מתישהו,
אבל תמיד דחיתי את זה לעיתוי אחר .כעת ,במבט
לאחור ,אני יודע שכנראה לא הכרתי מספיק בסבל של
חולי הדיאליזה ,אילו הייתי מבין באיזה סבל מדובר
בוודאי הייתי ממהר יותר".
הרעיון נשאר גנוז ,עד שבאחד הימים שוחח הרב בראלי
עם חברו הטוב שחשף באוזניו במפתיע כי יש לו בעיה
כלייתית והוא נאלץ לעבור טיפולי דיאליזה" .באותו

הרב רמר

הרב רוזנפלד

הם רבני קהילות ,מוסרים שיעורים ודרשות ,ובתוך שלל
עיסוקיהם גם החליטו לתרום כליה < אז מה היה הרגע המרגש
ביותר בתרומתו של הרב בראלי ,רב היישוב עשהאל? כיצד
השפיעה נערה צעירה על תרומתו של הרב פיקסלר ,רב הקהילה
בשדרות מחולה? מדוע הרב רוזנפלד ,רב קהילת נווה טלמון
הופתע במהלך הניתוח? ומה יישאר חקוק בליבו של הרב רמר
מהיישוב חרשה לעד? ארבעת הרבנים בשיחה מיוחדת ומרגשת
רגע ,עוד לפני שהוא סיים את המשפט כבר אמרתי לו:
'אם צריך ייתכן שאוכל לתרום לך בעצמי' ,אלא שאז
התברר לי שהוא כבר נמצא בתהליך מול תורם אחר".
במשך כל התהליך שהוא עבר ליווה אותו הרב בראלי
מקרוב" .שוחחנו ארוכות בערב הניתוח ולאחר מכן
הגעתי לסעודת ההודיה .זה יצר אצלי חיבור חזק מאוד
לנושא והעלה לי אותו על סדר היום".
רק אז הוא החליט לבדוק אם הדבר יכול להתאים גם
לו" .פניתי למזכירה של הארגון וקיבלתי את רשימת
הבדיקות שעליי לעבור ,ניגשתי למרפאה ועברתי אותן.
התוצאות היו חיוביות וכך המשכתי גם הלאה ,עוד
בדיקה חיובית ועוד בדיקה חיובית ,ופתאום מצאתי את
עצמי בפנים כשיש לי ברוך השם חותמת של אדם בריא
ואני יכול לתרום".

"גם אצלי הנושא היה קיים בצד האחורי של המוח",
אומר הרב פיקסלר" ,כבר לפני שנים נתקלתי בתשובה
המפורסמת של הגר"ע יוסף זצוק"ל לגבי המצווה
הגדולה שיש בתרומת כליות ,אבל ידעתי את זה רק
באופן תיאורטי .לא עלה במוחי הרעיון להוריד את זה
למעשה.
"באחד הימים הגיע אל אשתי מייל בתפוצה רחבה,
שמחפשים תרומת כליה עבור בחורה צעירה .בעקבות
המייל הזה התפתחה בינינו שיחה .אמרתי לאשתי
שאני רוצה לנסות לבדוק אם שייך מבחינתי לעשות
דבר כזה ,להבין עד כמה זה אפשרי ,ומכאן התגלגלו
הדברים והובילו לפגישה עם הרב הבר ואשתו .כשיצאנו
מהפגישה כבר הרגשנו שנינו שזה הדבר הנכון לעשות".
גם אצל הרב רמר הייתה זו תשוקה פתאומית
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רבנים
תורמים

שהתעוררה" .בתקופה מסוימת היו ביישוב שלנו כמה
בעיות בריאות אצל ילדים קטנים ,דווקא לא בכליות",
הוא מספר" ,והרגשתי שאני רוצה לתרום מה שאני
יכול בתחום הבריאותי .באחד הימים התקיים אצלנו
כינוס עם הרב הבר ,שהוזמן ע"י תורם כליה מיישובנו,
בכינוס לא השתתפתי ,אבל בסיומו הוא השאיר חוברות
ואני לקחתי חוברת אחת הביתה .בבית ,כשפתחתי
את החוברת והתחלתי לקרוא ,הרגשתי לראשונה את
הרצון החזק הזה שקורא לי מבפנים ,מתוך הלב  -לבוא
ולתרום".
הרב זאב רוזנפלד ,רב הקהילה בנווה טלמון ,תורם את
חלקו להשלמת הדברים" :גם אני במשך כל החיים
העברתי שיעורים בהם הוזכר נושא ההשתלות בהלכה.
אבל כשאתה מדבר על משהו זה עדיין לא אומר שאתה
הולך ליישם אותו .כשקיבלתי את המגזין של מתנת
חיים בחג הפסח לפני שנה וחצי כבר לא יכולתי להישאר
אדיש .ראיתי שם תמונות של אנשים שנראים בדיוק

אני לגמרי חושב שבחור
צעיר שמתנדב ליחידה
מובחרת בצה"ל

ומסכן
את עצמו ומוכן
להקריב את חייו,

מקריב בכך לא פחות ממני
הרב פיקסלר
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כמוני .אמרתי לעצמי' :אם הם יכולים אז גם אני יכול'.
אם אני אכן בריא ,אז מן הראוי שאחלוק את הבריאות
שלי עם מישהו נוסף".
ההחלטה נפלה והרב רוזנפלד שלח את המייל הראשון
למתנת חיים ,הוא קיבל את רשימת בדיקות הדם
הראשונות שעליו לעבור ובאותו ערב כשהגיע אליו
החברותא הקבוע שלו ,כדי ללמוד ,הוא שיתף אותו
בסוד .החברותא שמע את הדברים והתרגש מאוד ,עד

מצפון ועד אילת

כדי כך שהעלה את האפשרות שגם הוא יתרום ,וכך הם
יעברו את כל התהליך יחד.
"ובאמת" ,ממשיך הרב רוזנפלד" ,מספר ימים אחר כך
נרשם גם החברותא ,אבל מה שלא ידענו זה שהמסע
שלו יסתיים באופן שונה משלי .תוך כדי הבדיקות,
אפשר לומר ממש בזכותן ,גילו אצלו גידול על הכליה.
בדיקת  CTחשפה את זה ,ובלי הבדיקה הוא לא היה
יכול לגלות זאת בשלב כה מוקדם .בתחילה היה חשש
מכך שהגידול ממאיר ,לבסוף התברר שהוא שפיר
וחברי עבר ניתוח להסרתו .כמובן שהוא לבסוף לא
תרם ,אבל אני קיבלתי מכך תמריץ להמשיך ביתר מרץ
בשביל שנינו .פתאום קלטתי איזו זכות עצומה נפלה
בחלקי ,כי באמת שלא כל אחד יכול לתרום".

"הוצאת אותי מבית הכלא"
אחד הרגעים המרגשים ביותר הזכורים לארבעת
הרבנים בתהליך ,היה כאשר הם התוודעו לזהותו של
האדם שעומד לקבל את כלייתם.
הרב רוזנפלד נזכר בכך בחיוך" :כבר בתחילה כאשר
מתאמת ההשתלות בהדסה סיפרה לי שנמצא אדם
שזקוק לכליה שלי ,היא הודיעה לי שמדובר ב'איש חזק'.
אז עוד לא הבנתי למה היא מתכוונת ,אבל כשפגשתי
אותו התברר לי שזהו אדם שעבר הרבה בחיים ,בלי
קשר למחלת הכליות .הוא מדריך טיולים בעברו ,אך
באחד הטיולים שהדריך הוא עלה על מוקש שצה"ל
לא סימן ואיבד רגל .כיום הוא מתנהל על גבי פרוטזה,
אבל לרגע לא מוותר או מתבכיין .הוא ממשיך לטייל
וגם לעבוד ולפרנס את משפחתו ,אלא שלאחרונה הוא
נקלע למצב בו הוא נזקק נואשות לתרומת כליה.
"היה מעניין" ,מוסיף הרב רוזנפלד" ,שכאשר הגעתי
לוועדה שהתקיימה בתל אביב ,בה הובהר לי שרוצים
לבדוק אם אני באמת שלם עם התרומה שאני מציע,
סיפרו לי שגם הנתרם אמור לעבור כזו וועדה לבדיקת
מידת רצינותו .אני זוכר שהתפלאתי מאוד – מילא
רוצים לבדוק אותי כדי לוודא שהכוונות שלי רציניות
ושאני מבין את הסיכונים שבניתוח ,אבל למה צריכים
לבדוק אותו?
"כששאלתי על כך ,מתוך סקרנות ,את מתאמת
ההשתלות היא הסבירה לי שהוא צריך לעבור את
הוועדה כדי להוכיח שבאמת ידע לטפל בכליה נכון .כי
הרי בסופו של דבר הוא ממשיך להיות אדם חולה ואם
הוא לא ישקיע בכליה או ישכח לקחת את התרופות
או לא ישתה מספיק ,התרומה עלולה כביכול להיות
לשווא.
"בשלב יותר מאוחר ,כשראיתי איזה אדם חזק עומד
לפניי" ,הוא מוסיף" ,כבר הבנתי שהוא בוודאי ידע
להשקיע בכליה .אדם נכה שממשיך לטייל בכל הארץ

"פניתי למזכירה של הארגון וקיבלתי
את רשימת הבדיקות שעליי לעבור,
ניגשתי למרפאה ועברתי אותן.

התוצאות היו חיוביות

וכך המשכתי גם הלאה ,עוד בדיקה
חיובית ועוד בדיקה חיובית ,ופתאום
מצאתי את עצמי בפנים כשיש לי
ברוך השם
ואני יכול לתרום".

אדם בריא

חותמת של
הרב בראלי

עם רגל אחת ולנהל את משפחתו ביד רמה ,זה אומר שהוא
יודע להעריך את משמעות החיים".
אצל הרב רמר ניתנה הכליה דווקא לקרובת משפחה.
"כשהחלטתי לתרום לא ידעתי שיש לי קרובת משפחה
חולה ,אבל תוך כדי בירורים על הנושא התגלה לי שקרובת
משפחתי זקוקה לתרומה בדחיפות .עד אז במשך כל השנים
כמעט לא נפגשנו ,אבל כשהבנתי שאני יכול לעזור לה ,היה
ברור לי שאני מעוניין .היא כבר נרשמה ל'מתנת חיים' זמן רב
קודם לכן ,אבל רשימת ההמתנה הייתה ארוכה .כעת ,מכיוון
שאמרתי שאני מעוניין לתרום דווקא לה ,אז כמובן קישרו
בינינו .נותר לנו רק לבצע את בדיקות ההתאמה ,שבסיומן
הייתה שמחה עצומה כשהודיעו לנו שהדבר אפשרי".
הרב פיקסלר כזכור נכנס לתוך מסלול התרומה בעקבות מייל
שהתקבל מבחורה שמחפשת כליה ,אך כבר בשלב הראשון
הוא הבין שלבחורה הספציפית הזו הוא לא יוכל לתרום ,כי
יש לה סוג דם שונה משלו .בשלב הבא תיווכו בינו לבין אישה
אחרת ,שנפסלה בבדיקות ההצלבה ,ורק לאחר מכן קישרו
אותו במתנת חיים ליהודי לו הוא תרם.
"בתחילה לא ידעתי במי מדובר ,בשלב מסוים נודע לי שמו
הפרטי בלבד ,אבל רק בערב הניתוח שהיה במוצאי שבת,
הגעתי להתאשפז ואז הכרתי אותו ופגשתי בו לראשונה".
והוא גם מספר" :מדובר ביהודי בשנות ה 60-לחייו מאזור
הדרום ,עם משפחה מקסימה .עד אז ניסו לעשות בתוך
משפחתו כל מה שאפשר כדי לתרום לו ,אבל אף אחד מילדיו

לא יכול היה לתרום בשל סיבות רפואיות .כשהגעתי לבקרו
בערב הניתוח הוא מאוד חשש ורק אחר כך הבנתי מדוע.
התברר שאני הייתי הרביעי שהיה מועמד לתרום לו כליה.
בכל פעם מסיבה אחרת נשמטו התורמים ונמצאו כבלתי
מתאימים .כשהוא פגש אותי זה היה מאוד מרגש".
"אני פגשתי את המושתל 'שלי' רק אחרי הניתוח" ,מפתיע
הרב בראלי" ,זה היה מכיוון שאני בעצמי לא רציתי להיפגש
לפני כן ,כי חשבתי שזה עלול להלחיץ אותנו .אלא שהוא
כנראה חשב שאני לא מעוניין להיפגש בכלל ,ולכן לא ניגש
אליי אחרי הניתוח .יומיים לאחר מכן הגיע הרב הבר לבקר
אותי בבית החולים והוא שאל מה שלומי ומה שלום יאיר
)המושתל( .עניתי לו שאני לא יודע כי לא הייתי אצלו והרב
הופתע ממש' .אתה יודע איך שהוא רוצה לפגוש אותך? בוא
נלך אליו כעת ביחד'.
"הגעתי עם הרב הבר לחדרו של יאיר ומיד כשנכנסתי
התחילו יאיר ואשתו לדבר ולספר כמו הר געש שמתפרץ .הם
תיארו את החיים של יאיר לפני ההשתלה וסיפרו על הסבל
הנוראי שהוא עבר .סבל שהתבטא במישור הגופני ,הרוחני
וגם הנפשי .בבת אחת נפתח הסכר והם דיברו ודיברו מבלי
שיכולתי להשחיל מילה .יאיר לקח ביד רועדת כוס מלאה
במים והוא צעק בהתרגשות' :אני יכול לשתות מים כמה
שאני רוצה! הוצאת אותי מבית כלא!' הקריאה הזו הייתה
כל כך חזקה ועוצמתית .יצאתי משם כשדמעות זולגות על
הלחיים שלי .פתאום קלטתי עד כמה שהתרומה שלי באמת
שינתה ליאיר את החיים .כמו שהוא בעצמו אמר לי' :זה סוג
של חלום .לא האמנתי שהוא יתממש'".

איזו מצווה זו?
"לא רק רגעי התרומה היו עוצמתיים ,אלא התהליך כולו
מרגש" ,מבקש להדגיש הרב רוזנפלד ,ומספר על עצמו:
"האמת היא שאת כל שלבי הבדיקות עברתי מתוך קור רוח.
אבל פתאום ,יומיים לפני הניתוח ,הכל השתנה .פתאום זה
כבר לא היה רק משהו שכלי ,אלא הרגש התחיל לעבוד.
וכאדם שומר מצוות שאלתי את עצמי – איזו מצווה אני
מקיים בכך שאני תורם את הכליה? האם זו מצוות 'ואהבת
לרעך כמוך' או 'לא תעמוד על דם רעך?' הסיבה שהשאלה
התעוררה היא מכיוון שהתחלתי לפתע להבין מה זו דיאליזה.
לתומי חשבתי עד אז שדיאליזה כבר מאריכה לחולה את
החיים ,וכיון שיש לו חיים קשים תרומת הכליה רק משפרת
לו את איכותם .זה אומר שאני תורם לו כדי לשפר את חייו,
ומכאן שזו לכאורה מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' .מכיוון
שהנושא עניין אותי התקשרתי לרב הבר ואמרתי לו' :אני
מנסה להבין איזו מצווה אני מקיים' .והרב השיב בפשטות:
'בוא נדון בכך יחד'.
"יומיים לפני הניתוח מצאתי את עצמי משוחח עם הרב .הוא
התפנה מכל עיסוקיו ,בלי לתת לי שום תחושה שאני מעכב
אותו .שוחחנו והוא הסביר לי באריכות על כך שהדיאליזה
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רבנים
תורמים

אמנם מאריכה את החיים ,אך הסטטיסטיקה מוכיחה
שרוב האנשים שורדים עם הטיפולים למשך תקופה
מאוד קצרה ורבים מהם מתים כאשר הם ממתינים
בתור לתרומה.
"הרב הציג בפניי שאלות הלכתיות ,כמו למשל האם
מותר לחלל שבת כדי להעניק לחולה כליה? לכאורה,
אם הדיאליזה רק משפרת את איכות חייו ,אסור לתרום
לו בשבת ,אולם הגר"ש אליישיב זצ"ל ועוד רבנים
נוספים פסקו כי בשבת צריכים להביא לחולה דיאליזה
את הכליה .מכאן שלא מדובר רק ב'ואהבת לרעך כמוך',
אלא מתייחסים לכך ממש כאל פיקוח נפש ,בבחינת
'לא תעמוד על דם רעך' .יצאתי מביתו של הרב בסערת
רגשות .במשך כל התקופה שקדמה לניתוח ידעתי שאני
רוצה ומעוניין לתרום ,אבל זו הייתה הפעם הראשונה
בה חשתי רגש חזק שמפלח עמוק בליבי ומוכיח לי

הרגע בו סיפרו לי שהכליה
שהושתלה מתפקדת טוב
ושהקריאטנין אצל המושתלת
ירד לרמות נמוכות .אני זוכר את

רוממות הרוח הגדולה,
ממש שמחה עצומה.

הרגשתי אז את גודל התבונה
האלוקית שהקב"ה נתן לרופאים
הרב רמר

שאני עושה את הדבר הנכון .השתוקקתי כבר לתרום".
שיתפת את בני הקהילה בהחלטה?
"האמת היא שהתלבטתי מאוד לגבי איך ומתי לפרסם
לקהילה .מצד אחד אני איש פרטי שבסך הכל מעוניין
לתרום מגופי ולהציל חיים ,אך מצד שני אני גם איש
ציבור ובעל השפעה על הקהילה .בסופו של דבר
שלחתי בערב הניתוח מייל לכל בני הקהילה בו הייתה
הודעה טכנית וגם בקשה שיתפללו ששני הניתוחים
– שלי ושל המושתל יצליחו .התגובות שקיבלתי היו
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מצפון ועד אילת

מדהימות ומחממות לב .כשחזרתי הביתה חיכה לי זר
פרחים ענק מכל הקהילה עם כרטיס ובו ברכה מאוד
מרגשת .ממש הרגשתי את התמיכה .בסופו של דבר
אני שמח ששיתפתי .התחושה שלי היא שכרב הקהילה
היו לי עד עכשיו בעיקר הזדמנויות לחבר את הקהילה
לעבודת השם .הפעם זכיתי לחברם דווקא לנושא של
בין אדם לחברו ,שזה חשוב לא פחות".
גם הרב רמר בחר לשתף את בני קהילתו ממש בסמוך
לניתוח" .בשבת שקדמה לניתוח ביקשתי להגיד כמה
מילים והודעתי למתפללים כי בשבת הבאה יהיו בר
מצוות לשני ילדים מהיישוב ,אך לא אוכל להשתתף בהן
ולכן אני רוצה לתת להם את המתנה בשבת הזו .ואז,
באותה הזדמנות ,סיפרתי על כך שאני עומד לתרום.
האווירה בבית הכנסת הייתה מרגשת ,הייתה תחושה
עמוקה של שמחה בנתינה הזו ,שמבטאת את הקשר
העמוק שיש לנו לעם ישראל ואהבתינו הגדולה כלפיו".
הרב פיקסלר בחר דווקא שלא לשתף את בני קהילתו.
"החלטתי שעד שהדבר לא יוצא לפועל אני לא מספר,
אבל ביום הניתוח כבר פרסמו שיש להתפלל עליי,
וכשאנשים התעניינו הוסבר להם שזה 'ניתוח מטעמי
עודף בריאות' .כך בעצם הדבר התגלה".
כר"מ בישיבת שדרות נריה גם העביר הרב פיקסלר
שיעור לפני הבחורים בישיבה" .למדתי איתם את נושא
תרומת הכליה באופן עיוני ,ואחר כך גם חגגתי איתם את
מסיבת ההודיה כשהבראתי .שבוע אחריי תרם תושב
נוסף מהיישוב וארבעה חודשים לאחר מכן עוד ר"מ
מהישיבה".
עם זאת ,הוא מדגיש" :אני באמת ובתמים מאמין בכך
שכל יהודי בעולם יכול לעשות טוב ,ועליו לנסות לעשות
את זה בתחום שבו הוא יכול .אני לדוגמא יכול לתרום
כליה אבל לא יכול לתרום דברים אחרים ,שאנשים
אחרים אולי כן מסוגלים .אני לגמרי חושב שבחור צעיר
שמתנדב ליחידה מובחרת בצה"ל ומסכן את עצמו ומוכן
להקריב את חייו ,מקריב בכך לא פחות ממני".
אצל הרב בראלי התכניות השתבשו מעט" .לפי התכנית
הראשונית הייתי צריך לתרום בקיץ .אבל פתאום,
יומיים לפני הניתוח התקשרו והודיעו לנו שהתגלתה
בעיה אצל הנתרם והוא יוכל לעבור את ההשתלה רק
בעוד מספר חודשים.
"זה היה בערב שבת ובדיוק תכננתי לשוחח באותה שבת
עם בני הקהילה ולנצל את השיעור כדי להודיע להם על
התרומה .אני זוכר שבאותו רגע שהודיעו לי על דחיית
הניתוח המחשבה הראשונה שעלתה במוחי הייתה:
'ומה יהיה עם השיעור שהכנתי?'
"אחרי התלבטות קצרה החלטתי לבסוף למסור את
השיעור שהכנתי ,לספר על כך לבני הקהילה ,אך לציין

כשקיבלתי את המגזין של מתנת
חיים בחג הפסח לפני שנה וחצי
כבר
ראיתי שם תמונות של
אנשים שנראים בדיוק כמוני .אמרתי
לעצמי:
אם אני
אכן בריא ,אז מן הראוי שאחלוק את
הבריאות שלי עם מישהו נוסף".

לא יכולתי להישאר
אדיש.
'אם הם יכולים
אז גם אני יכול'.
הרב רוזנפלד

שייקח עוד זמן עד שהניתוח יתקיים .כך עשיתי ,וכאשר
הגיע תאריך היעד של הניתוח שלחתי ערב קודם לכן מייל
לבני הקהילה .אני חייב לציין שכולם מאוד חיבקו אותי,
ממש הרגשתי שהקהילה נותנת לי כוח".

שותפות משפחתית
כאשר מדברים על תהליך ההכנה לתרומה מבקש הרב
בראלי לציין דבר חשוב" :אני חושב שכאשר בוחרים ללכת
לקראת דבר כל כך גדול חשוב מאוד שכל המשפחה תהיה
שותפה מלאה .לי יש במשפחה ילדים בכל הגילים ,ומאוד
הקפדתי לשתף את כולם ושזה לא יצטייר כמו ש'אבא
הולך לתרום' אלא כפרויקט משפחתי ,ובאמת התרומה
ממש חיברה בין כל בני המשפחה שלנו .בשלב מסוים ,עוד
לפני התרומה ,ניגש אליי אחד מהבנים בחשש ואמר שהוא
חושב שזה אולי יכול להיות מסוכן ,ראיתי שדעתו לא נוחה
מזה ,אז הצעתי לו בפשטות לנסוע יחד לרב הבר .כך נסענו
לביקור משפחתי אצל הרב ,והרב שוחח עם הילדים שלי
וסיפר להם בדיוק על משמעות התרומה והאופן שבו היא
ניתנת .הוא ענה להם על שאלות וגם הכניס את הדברים
לפרופורציות הנכונות .אני לגמרי חושב שהילדים שלי היו
שותפים לחוויה משפחתית מיוחדת".
< ומה היה הרגע המרגש ביותר בתהליך?
הרב רמר" :הרגע בו סיפרו לי שהכליה שהושתלה מתפקדת

טוב ושהקריאטנין אצל המושתלת ירד לרמות נמוכות .זה
היה בערך חצי יממה אחרי הניתוח ,אני זוכר את רוממות
הרוח הגדולה ,ממש שמחה עצומה .הרגשתי אז את גודל
התבונה האלוקית שהקב"ה נתן לרופאים – איך שיש
אפשרות לקחת חלק מגופו של אדם מסוים ולתת לאחר.
זה אומר שעולמנו התפתח כל כך עד שהגענו ליכולת
שאפשר להרגיש במוחש את מה שאומר בעל התניא' :שכל
עם ישראל נשמה אחת ,רק בגופות מחולקים' .הנה ,אנחנו
מתאחדים בגופינו ממש ,זה בדיוק מה שקורה כאן".
גם הרב פיקסלר אומר דברים דומים" :הרגע המרגש
ביותר אצלי היה כאשר שמעתי שהכליה שלי עובדת
אצל המושתל .אני קיבלתי את הבשורה בבוקר שלמחרת
הניתוח .זהו רגע מיוחד ושמח .אתה עדיין כאוב מעט ,אבל
זה ממלא אותך בשמחה".
הרב רוזנפלד בוחר לציין דווקא את רגעי הניתוח עצמם,
כאשר לדבריו המחזה היה סוריאליסטי במקצת" :המנתח
שלי היה רופא ערבי שגר בכפר ג'אבל מוכבר הידוע ככזה
שיצאו ממנו לא מעט מחבלים ,אני רב ביישוב ביהודה
ושומרון ,והמושתל יהודי שאינו דתי .משולש עם צלעות
כל כך שונות ,אבל כל כך מאוחדות ,ברצון לחיות ,לתרום
חיים ולהעניק חיים .המחשבה על כך רגע לפני הניתוח
הייתה מרגשת במיוחד".
ואילו הרב בראלי נזכר דווקא באירוע שהתרחש מספר
שבועות אחרי התרומה" :הוזמנתי לבדיקת אולטרסאונד
כדי לוודא שהכל תקין .לאחר כמה דקות אמר לי הטכנאי
בהפתעה' :אני רואה שיש לך רק כליה אחת' .צחקתי ועניתי
לו באמת מתוך תחושת סיפוק' :יש לי שתיים ,רק שאחת
נמצאת בחיפה' .וזה באמת מה שאני מרגיש ,כי הניתוח כבר
נשכח והכאבים חלפו מזמן ,אבל התחושה המדהימה הזו
שיש לי מכך שיש בעולם בן אדם שחי ממני ויכול לנהל את
משפחתו ולהיות מאושר ,זו תחושה שלא עוזבת אותי ,היא
תישאר אצלי לנצח".
"זה דבר שאי אפשר להסביר אותו" ,מצטרף הרב רמר" ,אני
מכיר אישית את האישה שתרמתי לה ,שכן היא קרובת
משפחתי .אני מרגיש שזכיתי לא רק להציל את חייה,
אלא גם עזרתי להחזיר אותה אישה לבעלה ולילדיה ואמא
לילדיה ,יש כאן כל כך הרבה מעגלים שניצלו שניבנו בזכות
התרומה הזו".
והרב פיקסלר מסכם" :ההחלמה שלי מהניתוח הייתה מאוד
מהירה ,לשגרת הלימוד חזרתי כבר ביום השחרור .ביום
רביעי בבוקר השתחררתי וביום רביעי בערב כבר מסרתי
שיעור בישיבה .אבל הסיפוק האדיר נשאר אצלי עד היום
והוא מלווה אותי כל הזמן .כי מצד אחד נתתי לנתרם שלי
מתנה של חיים ,אבל אני באמת ובתמים מרגיש" ,הוא עוצר
לרגע ,ואז ממשיך בהתרגשות" :שאני בעצמי קיבלתי מתנה
אדירה".
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ירושלים

שם :איתן אשכנזי
גיל43 :
עיסוק :מורה ומחנך בתיכון ע"ש הימלפרב.
לכאורה ,כרטיס ביקור בנאלי של אדם נחמד ,תושב
ירושלים – אך אם רק נחדור פנימה ,נגלה סיפור שונה
– מרגש ומדהים כאחד.
נתחיל מהשורה התחתונה :איתן תרם כליה.
אך אל תקראו את הסיפור מהסוף .יש לו התחלה ,והוא
מורכב מתהליך .ישנם גם גיבורים נוספים לסיפור
הזה .ולמען האמת ,לסיפור כזה אין ממש סוף – הוא
ממשיך להשליך עד היום...
"לפני כחמש שנים פגשתי חבר ,שסיפר על כך שתרם
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מצפון ועד אילת

כליה לילד ,אותו לא הכיר" משחזר איתן" .נדהמתי .זו
היתה הפעם הראשונה ,בה פגשתי אדם בגודל טבעי
שעשה כזה מעשה .לא הבנתי מה עבר עליו  -מאיפה
הגיע לו הרעיון הזה .ככה ,באמצע החיים ,להיכנס
לחדר הניתוח ,ולתרום כליה למישהו שאתה לא מכיר?
"האמת ,חשבתי שהבן אדם השתגע -אבל המפגש
הזה החל לעורר בי שאלות והרהורים; מה גורם
לאנשים לעשות מעשה שכזה? מה מביא אותם לכך?
"המחשבות לא הפסיקו לנקר ,אך לחיים יש קצב
תובעני משלהם ,ומטבע הדברים  -והעניין שקע.
"הזמן חלף .מדי פעם ,הגיעו אלינו העלונים של
ארגון "מתנת חיים" .קראתי אותם בשקיקה .מצאתי

לא הופתעתי כל כך .כבר קראתי ,שמעתי ,הכרתי –
והייתי בעיצומו של דיאלוג פנימי ארוך לגבי הרעיון.
"אך היה פרט אחד בסיפור שלו ,שהשאיר אותי מבולבל
והמום :החבר תרם כליה  -אבל למרבה הצער הכליה
נדחתה ,והמושתל חזר לטיפולי
הדיאליזה.
"זה טלטל אותי .עד עכשיו ,ידעתי
שאדם תורם כליה  -ובכך מציל את
זולתו .פתאום ,נחשפתי לעובדה
שייתכנו כישלונות ,וישנה אופציה
שהכליה חלילה תדחה ,גם אם נדירה
מאד.
"הבעתי את תחושתי באוזניו של
חברי ,והתרגשתי מתגובתו המיוחדת;
הוא התייחס לכך בגבורה ובשלמות,
ואמר' :אני את שלי עשיתי ,נתתי מכל
הלב .הקב"ה החליט אחרת ,אבל זה
לא משפיע כהוא זה על מהותה של
הנתינה שלי'...
כך ,במקום שהמפגש הזה ירתיע אותי
 הוא הקפיץ אותי גבוה ,וקידם אותיצעדים רבים קדימה .עברתי תהליך של
הבשלה ,עיבדתי היטב את
הדברים ,ובחנתי אותם מכל
הצדדים"..
הרעיון התחיל לקרום עור
וגידים .חולפים מספר חודשים
 מבצע "צוק איתן" מתחיל.כמורה בהימלפרב במשך 17
שנה ,כמה וכמה מתלמידיו של
איתן השתתפו במבצע .איתן ,כמחנך מסור ,לא הפסיק
להתפלל לשלומם.
אחד מהם היה תלמידו
החביב והמיוחד  -ברקאי
שור .ומאחר והתגוררו
בסמיכות ,היו נפגשים מפעם
לפעם ,וכך ושמרו על קשר.
וההלם,
הצער
למרבה
התבשרו שברקאי נהרג
במבצע ,במהלך חדירה של
לוחמים לנחל עוז .האבל היה
כבד עבור כולם  -למשפחתו,
לחבריו ולכל מכריו.
לח
""ברקאי היה בחור נפלא" ,סופד
ללו איתן" .הוא הספיק  -במעט
ש
שנותיו  -לעשות כל כך הרבה;

תעביר
את זה
הלאה

על ש
ר
ש
ר
ת
ש
ל
ח
ס
ד
ו
נ
תינה לזכרו
של חיל ש
נ
פ
ל.
ו
ע
ל
אי
ת
ן,
שי
ש לו
לב ענ
ק וכליה אחת פחות.

עצמי:
לעצמי:
את עצמי מהרהר
'נו ,מה איתך? אולי גם אתה
יכול'?  -אבל מיד הדחקתי את
והמשכתי
כתי
המחשבות הצידה,
פעם
הלאה .המחשבות צצות מפעם
לפעם  -הן עולות ,ואני מורידד -
ת
הן מדברות ,ואני משתיק .צצות
ונעלמות ,עולות ויורדות  -אך
לעולם אינן מרפות.
אני
"עוברת תקופה  -ושוב י
הוא
פוגש בחבר נוסף .גם א
מספר לי שתרם כליה .הפעם,
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הוא היה בעל חסד עצום  -מעניק ומסור ,רגיש לזולת ומאיר
פנים .בנוסף ,היה פעיל בארגוני חסד שונים ,כמו "יד אליעזר"
ומד"א .אפשר לומר ,שהוא בעצמו היה מעין מוסד של חסד .את
הכל היה עושה מתוך שמחה ובחיוך".
הוריו של ברקאי ,האנשים הנפלאים שבערוגתם צמח הפרח
הזה ,החליטו לנווט את השכול לאפיקים של חסד ועשיית טוב.
הם ערכו מבצע של "חסד גורר חסד"; הנפיקו כרטיסים ,שבצד
אחד שלהם מתוארים חייו של ברקאי בקצרה  -ובשני בקשה:
"תעביר את זה הלאה"
"אדם עושה מעשה טוב – לדוגמה ,לוקח משהו טרמפ – ובסוף
הנסיעה ,מעניק את הכרטיס לנוסע  -על מנת שיעביר אותו
הלאה .כך נוצרה שרשרת ארוכה-ארוכה של חסדים ומעשים
טובים .הדברים הגיעו לידי כך ,ש  15000 -מעשי חסד נזקפו
לזכותו של ברקאי ,בשבוע אחד"!
מותו של ברקאי הי"ד ,בשילוב עם האטמוספרה של החסד ,אליה
נשאבנו כולנו  -הציפה מחדש ,וביתר שאת את ענין תרומת
הכליה עבור איתן.
"חשבתי על זה הרבה :המחבלים ימ"ש  -לקחו חיים ,וגדעו
אותם .אני ,לעומת זאת  -אתרום כליה ,ובכך אעניק מתנת חיים.
כך תרמתי כליה לגבי  -אב לארבעה ילדים ,וסב למספר נכדים.
אגב ,גם גבי  -גר סמוך למקום מגורי .למרות זאת ,לא הכרת אותו,
עד לאחרי הניתוח.
"כשנכנסתי לחדר הניתוח ,יכולתי להרגיש את ברקאי עומד
לימני ,ומשמאלי – את אמי ע"ה ,שנפטרה ממחלה ארוכה לפני
מספר שנים .התחושה הזאת העניקה לי כח ובטחון.
"כיום  -כחמישה חודשים לאחר הניתוח  -אני מרגיש מצוין ב"ה.
חזרתי לפעילות גופנית ,אני ממשיך ללמד ,ועוסק בכל העסוקים
הרגילים ,בהם עסקתי לפני התרומה – אבל בעיקר ,אני חש
סיפוק עצום ושמחה".
כאן נגמר הסיפור של איתן – אך לעומתו ,מתחיל הסיפור שלנו -
"תעביר את זה הלאה"...

מצפון ועד אילת

החייל ברקאי הי"ד
יום חמישי אחה"צ צלצל הטלפון .היתה
זו אפרת ,אשתו של איתן ,שסיפרה לנו
שהוא מתאושש לאחר תרומת כליה.
התגובה הראשונה היתה הלם ,שמחה,
תדהמה ואפילו קצת חוסר יכולת לקלוט
מה באמת קרה .איתן ,המורה האהוב של
ברקאי  ,הפתיע אותנו מאוד במעשה,
ובצירופו לזכרו של ברקאי בננו הי"ד.
כשצפינו בסרט בו איתן משיב לשאלת
המושתל מה הוא יכול לעשות כדי להשיב
לו קצת מהתודה שהוא חב לו ,ונותן
לו את הכרטיס "תעביר את זה הלאה-
ברקאי שור" ,בקושי עצרנו את הדמעות.
כיון שזוהי מהותו של הכרטיס לזכרו של
ברקאי .הנתינה המתמשכת מאדם לאדם.
המבט הרואה את האדם שמולך -ומגיש לו
יד ,כתף ,תמיכה .בחיוך ,במבט או במעשה.
אנו כוונו למעשה קטן ולא תארנו לנו
לאיזה גודל מעשים אפשר להגיע .
אנו גאים באיתן ,ואסירי תודה והערכה על
שבזכות מעשהו ממשיכה רוחו של ברקאי
להדהד בעולם.
רון שור ,אביו של ברקאי הי"ד

מי יקבל את
הכליה שלי?
כללי אתיקה
איך נקבע מי תורם למי? אני תורם את כלייתי ,למי היא
תושתל? אילו קריטריונים קובעים את ה"שידוך" בין
התורם למקבל?
על פי מה נבחר מי יקבל את המתנה היקרה כל כך – מתנת
החיים?
שאלה זו צפה ועולה תדיר ,ובתקופה האחרונה – ביתר
שאת .אכן ,שאלה טובה ,שאותה שואלים פעמים רבות
תורמי הכליה ,ואנו משיבים עליה באריכות לכל שואל.
בכתבה זו ננסה לתת לה מענה פומבי ומפורט.
***
עמותת "מתנת חיים" חוללה ב"ה מהפכה בישראל בתחום
תרומות כליה מן החי .באמצעות העמותה בוצעו קרוב
ל 500-השתלות כליה ,ניצלו חייהם של מאות בני אדם,
והשתנו לטובה חייהם של רבים אחרים.
החלק הקשה ביותר בכל שנות עבודתנו הינו סוגיית
ההתאמה בין תורם למקבל" .מתנת חיים" נדרשת לעסוק
ברמה היומיומית בשאלות של חיים ומוות .לילות רבים
נודדת שנתנו לפני קבלת החלטות גורליות אלו ,ואין ספק
שאלו הפעולות הסבוכות ביותר בהתנהלות העמותה.
על-מנת לוודא תהליכים הוגנים ושקולים וכדי להגביר את
השקיפות בעבודתנו ,הושקע מאמץ רב כדי להגדיר כללים
אשר ייתנו מענה לכל ההיבטים החשובים – הרפואיים,
האתיים וההלכתיים בצורה מרבית.
גדולי ישראל ,רבנים נודעים ,דיינים חשובים ,פוסקי הלכה
מפורסמים ,רופאים מומחים ,משפטנים ומומחי אתיקה
מרחבי העולם ,עסקו בסוגיות אשר הנחנו לפתחם ,ועם
הזמן הובהרו הכללים שעל-פיהם גיבשנו את שיטת
הניקוד שתקבע את סדר הקדימה לקבלת תרומת כליה.

עיקרי מסמך האתיקה של עמותת "מתנת חיים"
נקודת המוצא הוא החוק הישראלי ,המטיל איסור חמור
על מתן תמורה עבור קבלת איבר ,ואיסור מקביל על קבלת
תמורה עבור נטילת איבר .החוק קובע שאין לראות באברים
מוצרים שניתן לסחור בהם ,ומכאן שניתן להשתיל רק
איברים מן המת או איברים מתורם אלטרואיסטי .ב"מתנת

חיים" אנו עוסקים אך ורק בתרומות אלטרואיסטיות מן
החי ,וכללי האתיקה עוסקים אפוא רק בנושא זה.
"מתנת חיים" במהותה מעודדת תרומות כליה מן החי,
ומאפשרת לתורמי הכליה לבחור לתרום לחולה בעל
מאפיינים מסויימים על פי העדפותיהם האישיות.
אנו רואים בבחירתו העצמאית של התורם בחירה
לגיטימית ,כמוה כמתן צדקה על פי נטיית ליבו של
הנותן .הניסיון אף מוכיח שמדיניות זו מכפילה את מספר
התרומות משמעותית ,ואין לנו כל ספק בנכונותה.

שיטת הניקוד
השיטה שנקבעה בנויה ביסודה על שיטת הניקוד של
משרד הבריאות )המרכז הלאומי להשתלות(.
זמן ההמתנה ברשימה של "מתנת חיים" -הוא המרכיב
העיקרי של שיטתנו .כלומר ,מי שיצר קשר ראשון עם
העמותה ,הוא גם הראשון בתור .כניסה לרשימה של
"מתנת חיים" מתאפשרת גם טרום טיפולי דיאליזה.
וותק בטיפולי דיאליזה -ככל שהחולה נמצא זמן רב יותר
בדיאליזה הוא יקבל נקודות רבות יותר
רמת נוגדנים גבוהה -רמת נוגדנים גבוהה במיוחד מהווה
קושי גדול באיתור תורם מתאים .במידה ונמצא תורם
שהבדיקות שלו מגלות התאמה לחולה בעל רמת נוגדנים
גבוהה הוא יקודם להשתלה.
מיצוי אפשרויות לתרומה בקרב המשפחה הקרובה-
"מתנת חיים" עומדת על כך שכל חולה יבדוק את בני
משפחתו הקרובה לתרומה בטרם יקבל תרומה מתורם
אלטרואיסט.
תורם כליה בעבר אשר נזקק בעצמו לתרומת כליה תורם
כליה שנזקק חלילה לתרומת כליה בעצמו ,או לבני
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כללי
אתיקה

משפחתו מדרגה ראשונה ,יקבל קידום בתור
הממתינים.
לכל קריטריון יש ניקוד ספציפי ,וקדימות ברשימה
נקבעת לפי מספר נקודות לכל חולה בתוך רשימת
סוג הדם שלו .מקרים שבהם יש שאלה או התלבטות
יופנו לוועדת החריגים.
ולדוגמה ,אם על-פי חוות דעת של מרכזי ההשתלות
ישנם חולים שקבלת תרומה מהווה עבורם שאלה
של חיים ומוות כפשוטה ,נפנה את השאלה לוועדת
החריגים ונשתדל להתאים תורם באופן מיידי ,גם
אם הם אינם ראשונים ברשימת הדירוג של "מתנת
חיים".

ועדת חריגים
כדי לצאת ידי חובת הזהירות וניקיון הכפיים
בשאלות גורליות של סדרי קדימה שלא על פי התור,
הקמנו "ועדת חריגים" הכוללת רב ,רופא ומשפטן.
תפקידה של הוועדה לבחון ולאשר ,תוך התייעצות
עם מומחים נוספים ,כל קידום שאינו בתיאום מלא
עם שיטת הניקוד שנקבעה.
ראוי להדגיש כי "מתנת חיים" לעולם אינה קובעת
קביעה סופית ביחס להתאמה בין התורם והמקבל,
ויש למרכזי ההשתלות היכולת להכריע רפואית
באופן שונה מהמלצותינו.
ניתן לקרוא את כללי האתיקה של הארגון במלואם
באתר של "מתנת חיים".
***
נציג כאן מעט מזעיר מתוך דילמות מצויות
העומדות בפנינו:
• האם ראוי לקדם חולה צעירה ,אימא לילדים
קטנים ,שהדיאליזה גובה ממנה מחיר כבד ביכולת
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תפקודה כאימא?
• האם חולה שאינו מוכן שבני משפחתו ייבדקו
יידחה לתחתית הרשימה?
• האם ראוי לקדם חולה שנמצא בגיל גבולי ,וזוהי
ההזדמנות האחרונה שלו לעבור השתלה?
• האם עלינו להעדיף חולה בשלב טרום-דיאליזה
)כמקובל בארצות מערביות רבות( ,ובכך להבטיח
סיכויים גבוהים יותר להצלחת ההשתלה לאורך
שנים? או שמא להיפך – יש להעדיף חולים
שנמצאים שנים ארוכות בדיאליזה ,שסבלם
ממושך?
ההכרעות הן כמובן קשות ביותר ,לחלק מן השאלות
יש ל"מתנת חיים" תשובות ,והן באות לידי ביטוי
בשיטת הניקוד ,אך לחלקן אין ,וכל מקרה נידון
אפוא לגופו.
***
כדי להמחיש את סוגי המקרים הבאים לפני ועדת
החריגים ,להלן כמה מקרים של חולים שקודמו
ברשימת ההמתנה ,וזכו לתרומת כליה דרך "מתנת
חיים" )שינינו את השמות על מנת להגן על צנעת
הפרט(.
• נילי היא בחורה צעירה כבת  ,30שהגיעה אלינו
לפני כשלוש שנים במצב של טרום טיפולי דיאליזה.
נילי הייתה מושתלת ריאות מזה כמה שנים .לו
הייתה נאלצת לעבור טיפולי דיאליזה ,הריאות
המושתלות היו נפגעות ומצבה הבריאותי היה הופך
לקשה ביותר .עם הרישום ב"מתנת חיים" התקבלה
חוות דעת רפואית בעניינה ,והיא הוקפצה לראש
הרשימה.
• שרה ,אישה כבת  ,50הייתה בשלב ראשוני של
טיפולי הדיאליזה ,וקדמו לה לא מעט חולים

ברשימת העמותה .אולם בעלה הינו נכה במצב קשה,
ותלוי בה לחלוטין בתפקודו היומיומי .בנה הצעיר
של שרה ביקש לתרום לה כליה ,אך תוך כדי בדיקות
ההתאמה התגלה גידול במוחו ותהליך התרומה
הופסק .שרה נותרה אפוא מטפלת יחידה בבעלה
ובבנה ,שניהם במצבים קשים ,כשהיא בעצמה חולה
ותלויה בדיאליזה .שרה זכתה לקידום משמעותי
ברשימה.
• פרופסור א .הוא רופא מומחה יחיד במינו ,מהבכירים
בעולם בתחומו .תחת ידיו האמונות נותחו מדי יום
חולים רבים אשר חייהם ניצלו בעזרתו .השבתתו
ממלאכה עקב טיפולי דיאליזה תעלה בחיי רבים ,על
כן הוקדמה לו תרומת כליה והוא שב במהרה להעניק
חיים.
• בנימין ,גבר בשנות הארבעים לחייו ,טופל שנים
רבות בדיאליזה ,והיא גרמה לו להתפוררות הוורידים
שדרכם היה מתחבר לדיאליזה .לאחר שלא נותרו
יותר כלי דם בידיו ובצווארו נאלצו הרופאים כמוצא
אחרון לחברו לדיאליזה דרך המפשעה ,גם זה עלול
לשרוד רק זמן מוגבל .לנוכח מצבו שהוגדר כחירום
ממש הוא הוקפץ לראש תור הממתינים.
סיפורים אלו אינם אלא טיפה מן הים .הם ממחישים
את הקשיים העולים בקביעת סדרי קדימה ,ואת
הצורך שהביא את העמותה לגיבוש כללי אתיקה
וייסוד ועדת החריגים .נדגיש שוב שכל מקרה שמגיע
ל"מתנת חיים" נבדק ביסודיות רבה טרם ההחלטה
בעניינו.
***
ארגון "מתנת חיים" נמנה בין הארגונים הנדירים
שעיסוקם הישיר והיומיומי הוא בהצלת חיים,
ובשיפור איכות חיים לאין ערוך .עיסוק זה מהווה
זכות עצומה ,זכות שלא תסולא מפז .ומנגד ,היא
מהווה אחריות כבדה ,אחריות המדירה שינה מעינינו
במלוא מובן המילה.
אנו תפילה שנהיה ראויים לעסוק בעיסוק של רפואה
וחיים ,ביושר ,בנאמנות ובמסירות; שנזכה לאותה
סייעתא דשמיא ,אשר בלעדיה ברור לנו שאין אנו
יכולים לעשות מאומה ,ובע"ה להביא "מתנת חיים"
לכל המשוועים לכך ,זאת כמובן בעזרת תורמי
הכליה המופלאים אשר מהווים את חוט השדרה של
העמותה!

אינך יכול לתרום כליה?

עזור לנו להגיע
לאדם שכן יכול!
הפקדה בחשבון הבנק:
בנק מרכנתיל 17 -
סניף כנפי נשרים מספר סניף 661
חשבון מספר 62951787 -
על שם" :מתנת חיים"

משלוח צ'ק בדואר לכתובת:
עבור מתנת חיים
כנפי נשרים  15בנין התאומים
גבעת שאול
ירושלים

בטלפון02-500-0755 :
בפקס072-255-5757 :
matnatc@gmail.com

לתרומה מקוונת
מאובטחת:
www.kilya.org.il
לעמותה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סע' 46
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אילת

תרומה
דרומית
אילת על המפה!

נ
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סו למצוא מכנה משותף לגרעין תורני באילת ,מתנת
חיים ,לב ענק ,הרב אבינר ולינה אצל חבר = התשובה
) ,שמן הסתם לא הצלחתם להגיע אליה( היא נחמה
פריאל.
נחמה ,תושבת אילת מזה  27שנה ,אם ל תשעה ומלמדת
באולפנת בנ"ע "תהילת ישראל" .נחשפה לראשונה
לאפשרות המופלאה של הצלת חיים ע"י תרומת כליה
במאמר של הרב שלמה אבינר ,קראה ,התרשמה ,התחברה
לרעיון והחליטה  " -לא עכשיו ,הילדים עודם קטנים
וזקוקים לי ,אך ביום מן הימים בהחלט כן".
טבען של החלטות רגעיות שהן נשכחות ונעלמות בתהום
הנשיה ,אך לא כך אצל נחמה.
כל מגזין נוסף של 'מתנת חיים' היווה תזכורת וכל שנה
שחלפה קרבה אותה אל היעד ולא השכיחה ממנה את
התכנית.
שלוש עשרה שנים חלפו ,הילדים הקטנים גדלו ,ואפילו
הצעיר שבהם בן הארבע וחצי אורז לו תיק ונשאר לישון
אצל חבר ,אם תרצו ,זו הוכחה לעצמאות של ילדי משפחת
פריאל ואם תרצו -תזכורת :זהו ,עכשיו כשהוא מסתדר
לילה שלם בלי אמא -אפשר לחשוב על תרומה.
המעבר ממחשבה למעשה היה מהיר ביותר ,שכן בדיוק
באותם ימים ,בתזמון שמימי ממש ,הגיעו בני הזוג הבר
בטיסה ישירה לאילת ,לערב חשיפה על ארגון מתנת חיים.
נחמה הגיעה ,שמעה את הרצאתו של הרב הבר ,שוחחה
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עם רעיתו ,שמעה על הסיכויים והסיכונים ויצאה לדרך!
אם נחלק את תהליך התרומה לשלושה שלבים :שלב
ראשון -החלטה ,שלב שני -התהליך לתרומה ,ושלב
שלישי -הניתוח ,הרי שהשלב השני הוא הארוך והמתיש
שביניהם.
אך לא אישה כנחמה תרים ידיים ,למרות שמדובר בבדיקות
כאלו ואחרות ,בדיקות חוזרות בעקבות תוצאות גבוליות
ובכל פעם -נסיעות מאילת לאזור המרכז ,ואין המדובר
בקפיצה קטנה מירושלים לגוש דן למשל ,אלא בנסיעה של
כמעט  4שעות!
נטייתה הטבעית של נחמה ,לראות הכל ברוח טובה,
והקשר הרצוף עם ארגון 'מתנת חיים' הקלו על תקופת
הטירטורים הזו.
והנה -צף לו מכשול חדש ,באחת הבדיקות גילתה נחמה כי
רמת הסוכר בגופה גבוהה מעט ובכך היא נכנסת לקטגוריה
של 'טרום סוכרתית'  .בנחישות אופיינית 'טיפלה' נחמה
גם במחסום הזה .פעילות גופנית נמרצת ,הורדת משקל
והימנעות מצריכת סוכר וקמח לבן ,שיפרו את מצבה
הבריאותי והורידו את רמת הסוכר בדמה.
נחמה אינה מפסידה הזדמנויות וככזו ,ניצלה את האיזון
התזונתי אליו הגיעה לצורך תמיכה בתלמידה באולפנא
שבאותם ימים גילתה כי עליה לשנות את הרגלי התזונה
שלה בשל סכרת נעורים.
האישור הנכסף לביצוע תרומת הכליה טרם הגיע בעקבות

קוראים לי אולגה ,בת ,18
גרה באילת ומשרתת בחיל האוויר.
אמא שלי חולה באי ספיקת כליות
מאז שנולדתי .היא מטופלת בדיאליזה
 3פעמים בשבוע כבר  18שנה )!(.
כתוספת ,לאמא שלי יש  100%נוגדנים -
מה שאומר ,שתרומת כליה מתאפשרת
רק במקרה של התאמה ממש גבוהה
בין התורם לבינה .לכן ,צריך להגיע
לכמה שיותר אנשים שיבדקו ,ואולי ימצא
האחד המתאים שיוכל סוף סוף לתת
לאמא שלי לחיות חיים נורמליים ,לאכול
ולשתות כרגיל .היא האדם היחיד שיש לי
בחיים...

מתוך מכתבה של אולגה
בתה של אסתר מאילת.

אחת הבדיקות שגררה אחריה תוצאות גבוליות .נחמה פנתה
לרופא מומחה שמן הסתם ראה פציינטים רבים ,אך פציינטית
שכל בקשתה לוודא שאכן היא כשירה לתרום -זו בודאי
תופעה מפתיעה ובלתי שגרתית.
החלק הרפואי -הושלם ,האישורים כולם ניתנו אך השלב
ה'טרום' טרם הסתיים.
כמו כל תורם כליה הוזמנה נחמה לאיבחון פסיכולוגי ,אליו
הגיעה עם קצת חשש ,אם התנאי לאישור הוא אישיות
סטנדרטית ,אפורה ,מרובעת וחסרת כריזמה ,מסודרת
ומחושבת עד אימה -הרי שהיא עתידה להיפסל בחמש
הדקות הראשונות של השיחה.
מסתבר שאישיותה המיוחדת והבלתי סטנדרטית לא היוותה
מכשול ואולי להיפך -כדי לתרום צריך משהו מן המיוחד
והבלתי שגרתי...
מרוץ המכשולים הסתיים והאישור הסופי לקראת התרומה-
ניתן.
כתושבת אילת ביקשה נחמה לתרום דוקא לאילתי בחינת
"עניי עירך קודמים" אך כאשר גילו התאמה בין הכליה שלה
לבין יוסף ,בחור צעיר ,מטופל בדיאליזה ,שכבר עבר כמה
השתלות  -לא סרבה ,ובתמורה נכנסה תושבת אילת למאגר
ההצלבות בביה"ח ,כך שהייתה זו מעין תרומה בהצלבה.
הפגישה עם המושתל ואימו ארעה באופן אקראי :תחילתה
מבוכה ,המשכה התרגשות ושמחה וסופה קשר נעים על
בסיס קבוע למדי ,מעקב אחר החלמתו של יוסף וקשר דם
חדש של שני יהודים ששום דבר לא קישר ביניהם עד לתרומת
הכליה פרט להיותם בנים לאב אחד בשמים...
בבית פריאל מתבדחים ואומרים כי מן הראוי שיוסף יתרגל
לאכול 'גפילטע פיש' ואולי גם קוגל וצ'ולנט בכדי לרצות את
הכליה האשכנזית שלו...
תהליך ההחלמה היה קל למדי ,שחרור מבית החולים כעבור

סוזי קינן  ,אילת -.אשתו של מושתל
"הודו לה'  ...כי לעולם חסדו"

אנחנו

בחרנו ,גם בתקופות הקשות בחיינו,
להצמד ל"הודו" בכל רגע נתון ,ולחזק את
חיינו ואמונתנו .הגענו ל"מתנת חיים" מתוך
כאוס ובלבול מוחלטים בחיינו .האנשים
האנושיים שהקשיבו ,תמכו ודאגו לא
מובנים מאליהם .הארגון ,ובראשו הרב
הבר ורעיתו הרבנית רחל ,נתנו לנו להרגיש
ש'מתנת חיים' זה אינו בגדר שם .בעלי
 אברהם  -קבל חיים חדשים במתנהבזכות תורם אלטרואיסט  -אדם מיוחד
ורגיש ,אוהב ישראל .החיבורים במתנת
חיים יוצרים מרקם אנושי אמיתי ,אוהב
וערב זה לזה .אסכם ואומר שכל העשיה
המבורכת הזו היא מעבר לגבולות השכל...

יומיים וחזרה לביקורת שבוע וחצי אחר כך ,נחמה מודעת לכך
שלא אצל כולם ההחלמה מהירה וקלה כל כך.
נחמה חזרה לחיים מלאי עשייה ,פעילים ונמרצים כשהיא
מודה על הזכות העצומה וחשה סיפוק נוכח העובדה ששתי
כליותיה מתפקדות בכל מאת האחוזים.
אם תקפצו לביקור באילת ו'על הדרך' תפגשו את נחמה
ותביעו משפטי הערכה היא תרים גבה ותטען כי "אין כאן שום
מעשה מיוחד ,אין דבר טבעי ונכון יותר מלתרום .ובכלל קל
יותר לעשות מעשה חד-פעמי של 'גבורה' מאשר לעדן את
המידות ולזככן ,לנהוג בסבלנות כלפי בני הבית ,להבליג שוב
ושוב ולהימנע מתגובות רוגזות" וכיוון שנחמה תרמה כליה
והיא אף עמלה על מידותיה -אפשר להאמין לה!

טיפ טיפים
נחמה שמחה ללמד מנסיונה האישי ,מבקשת להעניק
מספר טיפים לתורמים בעתיד
• דע ...לאן אתה הולך  -חשוב לדעת לקראת מה
הולכים ומהו התהליך הצפוי
• אין חכם כבעל הנסיון  -רוב האנשים נהנים מקשר
עם אדם שתרם בעבר ,לומדים מנסיונו האישי וכך הם
מוכנים טוב יותר להמשך.
• החיפזון מן השטן  -התהליך הוא ארוך יש להתאזר
בסבלנות
• מתנת חיים שלך ובשבילך -מומלץ להנות מנסיונם
העשיר של הרב הבר ורעיתו ו'אנשי מתנת חיים'.
העצות המדויקות ,האביזרים הקטנים ,כל אלו הקלו
מאד על תהליך התרומה.
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עמק
יזרעאל
שם :יוסי שמואלי
מצב משפחתי :נשוי לברברה ,ואב ל  7 -ילדים.
מקום מגורים :טירת צבי
תאריך תרומה :י"ח תמוז תשע"ז 12.7.17
איפה זה התחיל :קראתי כתבה בעיתון של הקיבוץ הדתי – תורמת
מספרת את הסיפור שלה ,אפשר לומר שנדלקתי על הרעיון ...הייתי רק
צריך עוד כמה סיפורי תורמים על מנת להגיע לידי החלטה.
רגע השיא :כשפגשתי לראשונה את המושתל שלי .אתה רואה אדם
שהוא לגמרי משועבד לדיאליזה; כל החיים שלו ושל המשפחה שלו
פשוט סובבים סביב זה .פתאום אני מבין ,שלתרום כליה – זה ממש
להוציא אדם מעבדות לחירות.
משהו לתורמים :הבדיקות הם דבר חשוב לכשעצמו ,אבל אחרי שאתה
עובר אותם ומגלה שאתה כשיר לתרומה ,עצם הידיעה הזאת ,שאתה
בריא – מוסיפה לך קצת אומץ לב .לאחר התרומה ,הגוף מתמלא
בהרגשה נהדרת של נתינה.

שם :אביעד יזרעאלי
מצב משפחתי :נשוי למוריה ,אב ל  6 -וסב ל  18 -נכדים ,כן ירבו.
מקום מגורים :שדמות מחולה
תאריך תרומה :ז' אדר תשע"ו 16.2.16
איפה זה התחיל :שמעתי הרצאה מהרב הבר על עמותת "מתנת חיים",
ועל האפשרות להציל חיים באמצעות תרומת כליה .יחד אתו דיבר
אברהם שפירא ,שתרם כליה שנה קודם .כשראיתי תורם שאומר
שהחיים נמשכים רגיל לחלוטין לאחר התרומה – השתכנעתי
והחלטתי להיכנס לתהליך.
רגע השיא :כשנודע לי שהכליה נקלטה כראוי אצל המושתלת ,והכל
תקין.
משהו לתורמים :תדעו לכם ,שאין משהו גדול יותר מהצלת חיים.
אוסיף ואומר שאתה מקבל ,לא פחות ממה שאתה נותן ,בעצם זה
שהצלת חיים .החיים אחרי התרומה הם לא אותו דבר כמו לפניה,
במובן הרוחני .אני ,אישית ,מרגיש שאני נמצא במקום אחר מאז,
גבוה הרבה יותר ממה שהיה קודם.
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תורמי

העמק

לפעמים ,חן המקום על יושביו  -אך נדירות יותר הם
הפעמים בהם חן יושבי המקום על המקום ...אספנו בקצרה
את סיפורם של שמונה מתוך תורמי עמק יזרעאל -
שהחליטו להפוך אותו ,ואת העולם ,למקום יפה יותר (:

שם :ניר צוברי
מצב משפחתי :נשוי לשחף ,ואב ל  7 -בנים.
מקום מגורים :שדמות מחולה
תאריך תרומה :ז' אייר תשע"ו 15.5.16
איפה זה התחיל :הגעתי לבקר את הרב אלישע פיקסלר בבית ,אחרי
שחזר מתרומת כליה .אמרתי לעצמי ,למה שגם אני לא יעזור ,אם אני
יכול .יום למחרת כבר התחלתי את הבדיקות ,וחודשיים וחצי לאחר
מכן הייתי כבר בחדר הניתוח.
רגע השיא :הנסיעה במוצ"ש לבית החולים איכלוב הייתה מאד
מיוחדת .הבנתי שמשהו כבר מחכה לכליה שלי .בדרך טבלתי בנחל
הקיבוצים ,והגעתי מוכן לניתוח .כמובן שגם המפגש עם אמנון
)המושתל .מ.ח (.היה מרגש מאוד .הבעיה רק הייתה ,שהייתי מותש
נורא .יותר משמעותי היה המפגש עם אמנון ואשתו דורית ,שבועיים
לאחר הניתוח .ישבנו אשתי ואני אתם ודברנו על החיים .היה מרגש ומשמעותי.
משהו לתורמים :אם אתה בריא ,ויש לך שתי כליות שמתפקדות טוב ,אז למה לא לתת אחת? כמובן שזה צריך
להיעשות מתוך מחשבה ,בדיקה ,והסכמה של בן/בת הזוג .אנשים חושבים שתרמתי .הם בכלל לא מבינים,
שאני הוא זה שקבל פה .אמנון נתן לי לכל המשפחה שלי הרבה שמחה ואושר.
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עמק
יזרעאל

שם :ג'ודי סינגר
מצב משפחתי :נשואה לחנן ,ואימא ל  3 -ילדים.
מקום מגורים :קיבוץ מירב
תאריך תרומה :כ"ה חשוון תשע"ד 29.10.13
איפה זה התחיל :התחלתי לחשוב על הנושא כשראיתי מאמר
שכתבה אמריקנית שהגיעה לשנת שבתון בארץ ,ובסופו של דבר
תרמה כליה לבחור שהיא לא הכירה .היא דיברה על זה במונחים של
"להעביר את זה הלאה" ,וזה מאד דיבר אליי .הנושא התבשל אצלי
בראש במשך שנה ,ורק אז יצרתי קשר עם מתנת חיים ,והתחלתי את
התהליך .העובדה שהגעתי לכך בעקבות היחשפות לתרומה של מישהי אחרת חידדה אצלי את החשיבות של
פרסום תרומת הכליה לאחר המעשה; כך נהגתי ,ואני גם מעודדת תורמים אחרים לעשות כן.
נ.ב .לפני חצי שנה ,כשהייתי בארה"ב  -בשליחות מתנת חיים  -יזמתי פגישה עם דבורה שטיינמץ – אותה
אחת שכתבה את המאמר שהתחיל את המסע שלי .זה היה ממש מרגש עבורי.
רגע השיא :היו הרבה רגעים מרגשים בתהליך ,וגם הרבה עליות וירידות .ישנם כמה שזכורים לי במיוחד;
הרגע שקבלתי את אישור הועדה לתרומת כליה) ,שלא היה מובן מאליו( ,הפעם הראשונה שפגשתי את
רינה  -המושתלת שלי  -בחדר צדדי במחלקה הנפרולוגית ברמב"ם ,וגם הביקור בחדר שלה לאחר הניתוח
 היא במיטה ,ואני בכיסא גלגלים) .ברמב"ם התורם והמושתל מאושפזים במחלקות שונות .למחרת הניתוחהצלחתי ללכת רק חצי מהדרך(...
משהו לתורמים :עבורי ועבור עשרות תורמי כליה שאני מכירה ,תרומת כליה היא אחד מרגעי השיא בחיים,
ומאד משדרגת את פעילות החסד .עבור מי שבריא וסוג הנתינה הזו מדברת אליו  -אני ממליצה בלב שלם,
כי באמת אין דברים כאלה .החיים אחרי תרומת כליה הם בריאים ,שמחים ,ומלאי סיפוק .עם זאת  -וודאי
שתרומת כליה לא מתאימה לכל אחד ,מכל מיני סיבות ,ואין ספק שיש עוד אינספור דרכים חשובות לעשות
טוב בעולם.

שם :חגי ספוקויני
מצב משפחתי :נשוי לאיילת ,ואב ל  5 -ילדים.
מקום מגורים :קיבוץ מירב
תאריך תרומה :י"ח שבט תשע"ז 14.2.17
איפה זה התחיל :המפגש הראשון עם הרצון לתרום כליה היה לפני כ5 -
שנים ,בזמן שקרוב משפחה שלי חיפש תורם  -אך המחשבה להיכנס
לתהליך לא הבשילה מכיוון שהוא גר בארה"ב ,והיה נראה לי קצת מסובך כל העניין הזה – ובכלל ,לא שמעתי
על עוד סיפור כזה ...כעבור שנה לערך ,חברה מהקיבוץ בו אני גר תרמה כליה .בפעם הראשונה ראיתי במו עיני
מישהו שעשה מעשה כזה ,אבל עדיין לא העזתי.
לפני כשנה וחצי קיבלתי הודעה למייל ,שתושבת אחד הקיבוצים שלידינו מחפשת תורם .השבתי לה שאני
מוכן להיכנס לתהליך  -ומאז הכל היסטוריה.
רגע השיא :שני רגעי שיא היו לי בתהליך התרומה; יום האשפוז  -שבעצם התחלתי להבין את גודל האירוע.
הרגע השני היה יומיים לאחר התרומה :המפגש הראשון עם הנתרם.
משהו לתורמים :כאיש מאמין אני מרגיש שאם לא היה מגיע לי לעשות את המעשה הזה ,הייתי כבר נופל
באחד מהבדיקות הרבות שעברתי  -אך מכיוון שעברתי את כולן ,ואני אדם בריא  -כנראה שזאת המשימה
שעליי לעשות ,ובעזרת ה' נעשה ונצליח!
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שם :בעז גלסנר
מצב משפחתי :נשוי לטליה ,אב לשמונה.
מקום מגורים :מעין הנציב
תאריך תרומה21.3.17 :
איפה זה התחיל :במשך כמה שנים ,כשהייתי רואה את הפרסומים בעיתון
על אנשים שמחפשים תורמי כליה ,אמרתי לעצמי :למה לא? תכל'ס – זה
לא עבר לביצוע מעשי .רק כאשר חולה מהאיזור פרסמה את הקמפיין שלה ,החלטתי להיכנס לעניינים .כך,
הודות לה ,התחיל המסע .מאז שהתחלתי את התהליך עד להשלמתו ,עברה בערך שנה – ככה שהיה לי זמן
לנתח את העניין ביני לבין עצמי ,ולהיות שלם עם ההחלטה.
רגע השיא :כמה חדשים לאחר ההשתלה נפגשתי עם המושתל .הסתובבנו בעמק בית שאן ,היה חם – ואז הוא
אמר לי" :תראה כמה אני מזיע .יש לך מושג כמה שנים לא הזעתי"?
משהו לתורמים :אני אומר שזה דבר חשוב מאוד – ושמי שיכול ,והמציאות מאפשרת לו – שינסה לגשת לזה.
שיבדוק את העניין מכל הכיוונים ,לעומק ,נפשית ומעשית .צריך סבלנות – התהליך עלול לקחת זמן – אבל
בסוף זה לטובת כולם .אחרי תקופת ההחלמה חוזרים לעניינים ,ואפילו ביתר מוטיבציה.

שם :ערי שריג
מצב משפחתי :נשוי לצופית ,ואב ל  5 -ילדים.
מקום מגורים :טירת צבי
תאריך תרומה :י"ג תמוז תשע"ו 19.7.16
איפה זה התחיל :לפני מספר שנים בעקבות אימון אישי שעשיתי,
הגעתי לתובנה שאם אני אמות בלי לדעת שהשפעתי טוב על
העולם ,לא ארגיש שחייתי חיים אמתיים .כשנפל לי האסימון ,הבנתי
איזה צ'ק ענק אני מחויב לפרוע  -רק שלא היה לי מושג איך .בהמשך,
נפגשתי עם ידידת משפחה תורמת כליה שסיפרה לי את סיפורה
המרגש .המשכתי לחפש .רק לאחר שחייו של חבר הקיבוץ בו אני גר ,ניצלו לאחר אירוע לבבי ,הבנתי מחדש
את המשנה ממסכת סנהדרין" :כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא".
גזרתי גזירה שווה בין העולם שהבטחתי לעצמי בעבר ,לעולם שהתגלה לי כאן .לא צריך להציל את כל העולם
על מנת להיחשב כמצלי עולם - ,מספיק להציל עולם אחד ,ובכך לקיים עולם מלא; אז החלטתי לתרום כליה.
רגע השיא :היו שני רגעי שיא בתהליך :הראשון היה כשהיינו כבר בתהליך הבדיקות המתקדמות .באתי
לרמב"ם לסדרת בדיקות נוספת ,ואסתי כץ  -מתאמת ההשתלות  -פותחת לי דלת של חדר ,ואומרת לי :בא
תכיר את אתי  -האישה לה אתה עומד לתרום.
הרגע השני היה ממש לפני הכניסה לחדר ניתוח :ביקשתי להישאר  2דקות לבד עם צופית ,אשתי .סגרו את
הווילון ,ובמעמד הזה קראנו שני פרקי תהילים" :שיר המעלות אשא עייני אל ההרים "...ו"מזמור לדוד ,ה'
רועי לא אחסר ."...ברכנו בדמעות של התרגשות" :מודה אני לפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה ".משם לקחו אותי לניתוח.
משהו לתורמים :אני יודע שלא כולם יכולים או מסוגלים לתרום  -כמו שלא כולנו רצי מרתון ,או רופאים
מומחים .אבל בכל אחד יש את היכולת והזכות לעשות טוב למישהו אחר .אפילו משהו קטן .אז גם אם לא
העזת ,חששת ,לא היית בטוח/ה או אפילו לא נמצאת מתאים/ה :תעשו משהו קטן למישהו .זה שווה הכל.
המוטו שלי הוא "פשוט עשו טוב" .עשו משהו טוב קטן ,זה עשוי לשנות למישהו את החיים.

21
מ צ פ ו ן ו ע ד א י ל ת מתנת חיים

בית
שמש

צילום :בריין ספקטור brianspector.com

22
מתנת חיים

כאשר רצה יעקב שאפנס
לספר לאמו על רצונו
לתרום כליה ,גילה
שאובחן אצלה גידול
סרטני .הוא הבטיח
להתפלל לרפואתה
בשעת הניתוח  -אך מעט
לפני הניתוח ,נפטרה
אמו לבית עולמה .חדש
לאחר מכן נכנס לחדר
הניתוחים – נחוש לקיים
את הבטחתו בדרך שונה,
ולממש את צוואת–החסד
הבלתי כתובה של אמו.

צו
לחיים
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א

נשים רבים נוטים להסתכל על
תורמי הכליה כעל מין זן משונה
של אנשים שפשוט אוהבים לתת,
ככה סתם  -בלי סיבה .כשפוגשים
את יעקב שאפנס אפשר ללא ספק
לאבחן אותו מיד כחבר באותה

הקטגוריה.
"כמו ישראלים רבים אחרים נהגתי לתרום דם כשהתאפשר
לי .תמיד קסם לי הרעיון  -שאפשר לתת כל כך בקלות ,ללא
מאמץ" .מספר שאפנס" .למרות זאת ,תרומת כליה נתפסה
בעיני כדבר זר .הייתי מסוגל להבין את זה ,כשמדובר
בקרובי משפחה ,או אפילו סתם לאדם זר – במידה והתורם
למשל בן משפחה של אדם שנאלץ לעבור טיפולי דיאליזה.
אבל ככה פתאום ,לתרום איבר מהגוף שלך ,בלי סיבה? לא
התחברתי לזה".
"יום אחד ,אשתי מספרת לי על חבר קרוב שתרם כליה.
משהו מתערער לך .הנה מישהו שאתה מכיר ,אדם נורמלי,
פשוט קם ועושה מעשה .פתאום הרעיון של תרומת כליה,
כבר לא נראה כל-כך מופקע".
מספר חדשים לאחר מכן ,פגש יעקב חבר נוסף שבדיוק
תרם כליה.
"שוב ,אדם מן השורה ,לא נראה צדיק יסוד עולם או קדוש
פרוש וכל זה ,ובכל זאת  -האיש נותן איבר משלו ,בפשטות -
כדי להציל נפש אחת מישראל ,ללא כל רצון וצפיה לתמורה
או להכרה מיוחדת".
סיפור אחד ועוד אחד ,ולאט לאט מתחוור ליעקב שתרומת
כליה ,איננה רעיון הזוי בהרבה מתרומת דם.
"כמובן שזה לא ממש אותו דבר" ,הוא מוסיף" .הגוף לא
מייצר כליה חדשה ,אבל הוא כן עובר תהליך של אדפטציה
– מתאים את עצמו למציאות החדשה ,כך שאפשר להמשיך
בשגרת החיים בבריאות מושלמת ,מבלי להפסיד דבר – אז
זה בעצם אותו עקרון".
חוברת של "מתנת חיים" המספרת את סיפורם של תורמי
הכליות היותה חוליה נוספת בשרשרת החשיפות לנושא
וכך הגיע יעקב לתובנה כי התורמים הם אכן אנשים
מיוחדים אך בדיוק כמוני וכמוך ,כל אחד יכול!
תהליך העיכול לקח בערך כשנה ,כשאשתו תומכת בו
ומעודדת אותו .את הכח בסופו של דבר לתרום ,זוקף יעקב
לזכותה של אמו.
"היא הייתה אישה מיוחדת" ,נזכר יעקב" .בגיל שנתיים
חלתה בפוליו ,ומאז נותרה נכה בגופה – אך בעלת אישיות
נדירה .מעולם לא היו לה בעיות בחיים – רק מכשולים
זמניים ,אותם צריך פשוט לעבור .תמיד נהגה לסמן לעצמה
מטרות ,ולוודא שלא ישארו כחלומות באספמיה".
"המחלה גרמה לה להיות אמפטית במיוחד כלפי חולים .היא
אפילו כתבה ספר על מצוות ביקור חולים ,בו היא מדריכה
כיצד לקיים מצווה זו בהידור – איך להתייחס לחולה מתוך
נקודת המבט שלו".

באותו יום ,בו שיתף יעקב את אמו בכוונתו לתרום כליה,
התבשר בבשורה קשה; בגופה התגלה גידול סרטני ,בנוסף
לזה שאובחן מספר שנים קודם לכן.
"היא מאוד תמכה בי .היא אמרה לי' :כל הכבוד שאתה רוצה
לעשות את זה ,אבל תבדוק שזה באמת מה שאתה רוצה
לעשות ,שזה מתאים לך'".
"הבטחתי לה" ,מספר יעקב" ,שכאשר אכנס לחדר הניתוח
– אנצל את שעת הרצון הזאת ,על מנת לומר פרקי תהילים
לרפואתה".
למרבה הצער ,יעקב לא זכה לקיים את הבטחתו .בכ"ו באייר
תשע"ז ,פחות מחדש לפני מועד הניתוח ,נפטרה אמו.
"בשבעה הרגשתי עוד יותר כמה אני רוצה לתרום .היא
תמיד הייתה דוחפת אותנו להוציא לפועל כל רצון טוב
שמתעורר אצלנו".
את הניתוח בחר יעקב לעבור בביה"ח הדסה עין כרם בו
נולד הוא ,ובו נולדו ילדיו .הוא הרגיש שזהו מקום יאה
להעניק חיים לאדם נוסף.
שבע בבוקר .המיטה בדרך לחדר הניתוח ,ויעקב  -עמוס
ברגשות ,לא שוכח את ההבטחה שהבטיח לאמו .וכששכינה
למעלה מראשותיו ,הוא אומר את פרק התהילים המובטח
– אך לא לרפואתה ,כי אם לעילוי נשמתה.
"אחד הדברים שמאוד העסיקו אותי בימים שלאחר
הניתוח" ,משחזר יעקב" ,הייתה הדילמה בקשר למושתל -
האם אני באמת רוצה לפגוש אותו?
"המחשבה הראשונית הייתה לא .למה? אולי יהיה זה מעיק,
לא נעים .שוחחתי ארוכות עם הרב הבר ,עם מתאמת
ההשתלות ,עם הרופא המטפל ועם תורמים אחרים .כל
אחד האיר את הנושא מזווית המבט המיוחדת לו .בסוף
החלטתי להפגש .הבנתי ,שאם לא אפגש אתו – אותיר
אותו 'אסיר תודה' ,כלוא ברצון להודות ,בלי שתהיה לו
היכולת לבטא את זה .חלק מהחסד ,זה לדעת לתת לשני
לומר תודה.
"בפגישה ,המושתל היה בבידוד ומסכה על פניו .גם אני
חבשתי מסכה דומה ,כך שזו הייתה פגישה מאוד מעניינת –
ללא הבעות פנים ,רק העיניים דברו ,אבל הם הצליחו לומר
את הכל".
< מה לגבי ההמשך? שמרתם על קשר?
"הקשר בינינו הוא משהו מאוד מיוחד .אחרי הכל ,אנחנו לא
קרובי משפחה – אבל זה בכל זאת קשר דם"...
< משהו שהיית רוצה להוסיף?
"קודם כל תודה ענקית לצוות בית החולים של הדסה עין
כרם ,ובפרט לנטע מלכה – מתאמת ההשתלות .היא באמת
עושה עבודה מדהימה .מסורה ,אכפתית ,תמיד בעלת אוזן
קשבת.
"תודה מיוחדת לרב הבר ול"מתנת חיים" על ההזדמנות
הזאת ,להצטרף לנבחרת של אנשים מיוחדים-מצילי חיים,
כרטיס הכניסה הוא כליה  -כולם מוזמנים"...
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סיפורו של הרב מרדכי כהן

שדרות
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בלי ספק ,אחד
מהשיאים של כל חיי
שלום לכם.
שמי מרדכי כהן .אני בן  62ב“ה ,נשוי באושר מזה 41
שנים לאורנה )עיינו בהמשך ,שווה לכם!( אב ל 8-ילדים
נ“י ,וסב ל 19-נכדים כ“י.
אני מבקש לשתף אתכם בחווייה האדירה שחוויתי
השנה :לתרום כליה .זהו סיפור של סייעתא דשמיא גדולה
מאוד ,משולבת עם סייעתא דמתנת חיים גדולה אף היא.
ההיכרות שלי עם עמותת מתנת חיים )או כפי שהרב
ישעיהו הבר שליט“א מעדיף לקרוא לה ”משפחת מתנת
חיים“( ,היתה ממש במקרה )כמובן שאותיות ”מקרה“ =
”רק מה‘“( ,דרך עלון שחולק בבית הכנסת שבו התפללתי.
קראתי שם סיפורים מדהימים ומרגשים ,על אנשים
נפלאים שתרמו כליה ,והמכנה המשותף בין כולם היה
הרצון העז להעניק מבריאותם לזולת .זה מאוד הרשים
אותי.
מתוך סקרנות המשכתי להתעניין ,ואחרי שמילאתי
טופס של פרטים אישיים ,הוזמנתי לעבור סדרת בדיקות
מקיפה ויסודית ביותר.
כשנוכחתי לראות שבדיקות כל כך רבות יצאו תקינות
ב“ה ,התחדדה אצלי ההכרה כמה עלי להודות לה‘ על
מתנת הבריאות היקרה .חשבתי על כל-כך הרבה אנשים
שהיו נותנים את כל הונם ,ובלבד שיקבלו תוצאות כאלו.
הרגשתי שתרומת כליה זו הדרך היפה ביותר להודות
לקב“ה על בריאותי האיתנה.
באותה תקופה הסתובבו לי בראש עוד כמה מחשבות,
כמו:
כל הסיפור הזה מבוסס הרי על נכונות לתת ,להעניק
לזולת משהו ממני.
והנה ,מצאנו את היסוד החשוב הזה כמרכיב מרכזי
באישיותם של שלושת אבותינו הקדושים:
אברהם אבינו ע“ה הרי היה כולו חסד ונתינה ,עד
כדי כך שהכתוב אמר עליו )מיכה ז/כ(” :תיתן  ...חסד
לאברהם“ ,וחכמינו ז“ל מתארים שאוהלו היה פתוח מכל
ארבע רוחותיו כדי להקל את הכניסה על אורחיו ,ועוד
כהנה וכהנה.
יצחק אבינו ע“ה ,אף שמידתו היתה גבורה ,אבל
ידועים דברי המדרש )ילק“ש תורה סוף רמז צה( על
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תחילת פרשת העקידה” :ויהי אחר הדברים האלה“  -אחר
אלו דברים? שיצחק וישמעאל היו מתווכחים זה עם זה.
שמלתי לשמונה
יצחק אמר לישמעאל ”אני חביב ממךַ ,
ימים“ ,וישמעאל ענה לו ”אני חביב ממך ,שהיה בידי
למחות ולא מחיתי“ .אמר יצחק לעצמו” :הלואי שיתגלה
עלי הקב“ה ויאמר לי שאקריב לו אחד מאברַי ,ולא אעכב“,
אמר לו הקב“ה” :הַקְרֵב את כולך!“.
הרי שגם יצחק אבינו ניחן במידה גדולה מאוד של
נתינה ושל הקרבה מעצמו.
יעקב אבינו ע“ה ,בין לפי המדרש )בר“ר פב/ח( שעם
כל אחד מהשבטים נולדה אחות תאומה ,והרי שהוא היה
אבא של  25ילדים ) 12זוגות תאומים  +דינה( ,ובין בלי
המדרש הזה ,ואם כן יעקב היה אבא ’רק‘ של  13ילדים,
הרי כל מי מאיתנו שהוא אבא או אמא בפועל ,יודע)ת(
כמה הורות מבוססת על נכונות להעניק לילדינו ,כנראה
יותר מאשר על כל דבר אחר.
ומחשבה נוספת שעלתה אחריה:
אני מסתובב כבר כמה שנים עם כרטיס ”בלבבי“
)המביע את הסכמתי לתרום מאברַי אחרי מותי ,בכפוף
לפיקוח הלכתי( בארנקי .האמנם אני מוכן לתרום להצלת
חיים רק אחרי מותי? ומה עם תוך כדי חיי?! הרי המצוות
חלות על האדם דווקא בחייו )גמרא מסכת שבת קנא (:אז
אם אני מוכן לתרום להצלת חיים אחרי מותי ,קל וחומר
שאני צריך להיות שמח לתרום להצלת חיים בחיי!
וגם המחשבה הזאת:
תרומת כליה היא ביטוי נפלא של מאמר חז“ל” :כל
ישראל ערבים זה לזה“ .ורבי יהונתן אייבשיץ מסביר
)בספרו יערות דבש( שכולנו בעצם איברים שונים של
כלל ישראל .כשיהודי אחד מגדל זקן יפה ,ושכנו מתגלח
בתער ל“ע ,הרי שאותו יהודי צריך להרגיש כאילו יש לו
רק חצי זקן...
כיוצא בדבר ,הקב“ה העניק לי שתי כליות בריאות ,כדי
שאוכל לתרום את אחת מהן ליהודי שיש לו ל“ע שתי
כליות חולות ,ועבורו זהו עניין של הצלת חיים ממש ,ולא
אתרום?
ומנגד ,לא אסתיר מכם שהסתובבה לי בראש גם
המחשבה הזאת” :ואם יום אחד הכליה שלך תפסיק

אני רואה את התרומה הזאת כאחד
מהשיאים של כל חיי .אני באמת
מרגיש שעליתי קומה בכל רבדי
האישיות שלי .זו תחושה מרוממת,
מעצימה ומרגשת ,מאין כמותה.

לתפקד כראוי ח“ו ,לא תצטער שזו כלייתך היחידה?“
ותשובתי הנחרצת למחשבה הזו היתה” :בריא ושמא -
בריא עדיף“! וכשהוספתי ללמוד את הנושא ,התברר לי שגם
מבחינה רפואית ,ברובם הגדול של המקרים ,מי שנחלה
ל“ע באחת משתי כליותיו ,נחלה גם בשניה .כלומר ,הכליה
השניה לא היתה יכולה ’להציל‘ את הראשונה )לפרטים
רפואיים נוספים :עיינו בחוברת ”תרומת כליה  -כל מה
שרצית לדעת“ ,במדור ”התרומה במבט רפואי“(.
חשבתי גם ,שאנחנו הגברים ,איננו יכולים לחוות את
החוויה של לידה .תרומת כליה היא אולי הדבר הקרוב
ביותר ללידה ,שכן בשתיהן ,ממשהו שיוצא ממני  -יהיו
חיים .אמנם ,כמובן זו רק כליה אחת ,ולא גוף שלם עם חיים
שלמים .וההבדל ביניהם נשמע באנגלית כךIt’s not a kid, :
!it’s a kidney
בתקופת הבדיקות סייע לי מאוד המיזם של עמותת
מתנת חיים ”תורם מלווה“ .במסגרת פרוייקט זה ,אדם שתרם
כליה בעבר הסכים ללוות אותי ,לשתף אותי בתחושותיו
סביב תרומתו ,לענות על שאלותי ,ועוד .השיחות שהיו לי
איתו היו עמוקות ומעשירות ,והוסיפו לי ביטחון ,ידע חשוב
והרגשה נפלאה לקראת התרומה.
ואז הגיע היום הגדול ,שהודיעו לי על התאריך המיועד
לתרומה :ט“ו בתמוז .במקרה )עיינו לעיל( ,ט“ו בתמוז הוא
יום הנישואין של רעייתי ושלי .מיד שלחתי לילדים שלנו
מסרון בזו הלשון:
”אמא ואני קיבלנו הזמנה לחגוג את יום הנישואין ה41-
שלנו ב“גני איכילוב“ ,ביום רראשון ט“ו בתמוז בשעה 07.00
“.
ובלי
בבוקר ,עם
לא עברו כמה דקות ,והתקבלה תגובת בננו השנון:
”משמח חתן עם הכליה“.
ניגשתי לניתוח בשמחה עצומה ,עם הרגשה של
וּבה
ָש ָ
ׁש ַּת ֲחוֶה וְ נׁ
רוממות רוח .סוג של האמור בפסוק ”וְ ִנ ְ
יכם“ )בראשית כב/ה( .חיפשתי דרכים כיצד להודות
ֲא ֵל ֶ
לבורא עולם על הזכות המיוחדת והנדירה שהוא מזכה
אותי בה .והאמת  -לא ממש מצאתי .אתם מבינים איזה

דבר גדול זה? שאני אתרום משהו מגופי ,וזה יציל את חייו
של יהודי אחר? הרי זה באמת מדהים .ובפרט שהסיכונים
כיום הם באמת אפסיים לחלוטין ,כך שמבחינה סטטיסטית,
לחצות את רחוב אלנבי בתל אביב ,זה לאין ערוך יותר מסוכן
מאשר לתרום כליה.
למחרת התרומה ,הרופאים אמרו לי שכדאי שאקום
מהמיטה ואתחיל קצת ללכת .ניגשתי לנתרם שלי ,ששכב
שלושה חדרים לידי באותה מחלקה ,התחבקנו ,ושאלתי
אותו” :נו ,איך אני מרגיש?“...
מאז אנחנו ממש חברים טובים .ביום שהוא השתחרר
מבית החולים ,שאלתי אותו איך הוא מרגיש ,והאם התיאבון
שלו בסדר ,והוא ענה לי” :אתה לא תאמין לי ,בשבוע האחרון
אכלתי יותר ממה שאכלתי שנה שלימה“! הוא הוסיף גם
ששיניתי את החיים שלו מן הקצה אל הקצה .ואני לא מספר
לכם את זה ח“ו ממקום של גאוה ,אלא ממקום של הודיה
לקדוש ברוך הוא על המצוה הגדולה והמיוחדת שהוא זיכה
אותי בה.
אולי עכשיו אתם מבינים למה אני רואה את התרומה
הזאת כאחד מהשיאים של כל חיי .אני באמת מרגיש
שעליתי קומה בכל רבדי האישיות שלי .זו תחושה מרוממת,
מעצימה ומרגשת ,מאין כמותה.
אני מזמין את כל אחד ואחת מכם ,לשקול להצטרף
למועדון היוקרתי הזה של תורמי כליה .ומי שמסיבה כלשהי
אינו יכול לתרום בעצמו ,מוזמן לתרום להגדלת המוּ דעוּת
הציבורית לעמותת מתנת חיים .כך ניתֵן עוד חיים ועוד
חיים ,והתור של הממתינים להשתלת כליה יֵרד ויֵרד .זו
המטרה המוצהרת של עמותת מתנת חיים .זהו קידוש השם
ענק ,שאינני יודע כמה אחרים יש המשתווים לו.
תודה לך ריבונו של עולם הנותן חיים .תודה לך עמותת
מתנת חיים.

אשמח להגיש כל עזרה שרק אוכל ,כדי לקדם תרומת
כליה אחת נוספת.
הרב מרדכי כהן
טל054-7692370 .
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יהודה מקבל החלטה לתרום בעקבות גיסו .אוריה ,חברו עוד מהתיכון,
שומע על סיפורו של יהודה ומצטרף למעגל הנתינה – ומגלה ,שאמו
כבר עמוק בפנים – בדרך לסגירת מעגל מפתיעה .וכמה תובנות על
בנין של חסד ,ענווה וחמלה  -שבהחלט כדאי שכולנו נקרא.

פרק א' – יהודה ויהונתן
בגיל  31קבל יהודה אוזן  -תושב בני נצרים שבמועצה
האזורית אשכול – את אחת ההחלטות המשמעותיות
בחייו :לתרום כליה.
"הרבה שנים הסתובבתי עם התקווה לתרום" ,הוא
מספר" .מה שהזיז אותי ,בסופו של דבר ,היה גיסי;
אחרי שהוא תרם את הכליה שלו לילד שעמד לפני הבר
מצווה שלו ,החלטתי שהגיע הזמן שלי גם כן".
בעקבות המלצת הגיס ,יצר יהודה קשר עם עמותת
"מתנת חיים" – ותהליך התרומה החל .כבר מראש,
ביקש יהודה שתהליך התרומה יהיה קצר ככל האפשר;
אשתו עמדה לפני לידה ,ויהודה רצה להיות בזמן
הלידה לאחר ההתאוששות מן התרומה ,במצב רפואי
טוב .ב"מתנת חיים" הצמידו אותו מיד אל יהונתן –
חולה בן גילו ,שהגיע ארצה מניו יורק זמן קצר קודם
לכן על מנת לעבור השתלת כליה .יהונתן – ישראלי
במקור ,שהתגורר בארה"ב למטרת שליחות  -היה אמור
להיבדק מול תורם שכבר הותאם עבורו ,אך עוד בדרך
לארץ שמע שאותו תורם נפסל בישורת האחרונה.
למזלו של יהונתן ,הוא לא היה צריך להתמודד עם
האכזבה לזמן ממושך; לא עבר זמן רב עד שהתבשר
בכך שנמצא עבורו תורם אחר – יהודה – ושזה האחרון
מעוניין לתרום במהירות ,באמצעות הליך מזורז.
המפגש הראשוני בין יהודה ליהונתן היה בבלינסון,
כשהשניים הגיעו לוועדה עבור בדיקות קודם ההשתלה.
"אני זוכר שיהונתן עמד שם עם אבא שלו ,והם שניהם
עברו אחד אחד ושאלו' :אתה יהודה אוזן'? – בסוף
נגשתי והזדהתי" ,מספר יהודה" .ישר התחברנו .אני
נורא אוהב אותו ואת המשפחה שלו ,ועד היום אנו
שומרים על קשר טוב".
לאורך כל הדרך קיבל יהודה תמיכה רבה מהמשפחה
והחברים.
"אולי זה בגלל הקטע של האימוץ" ,צוחק יהודה" .שנים
שאני חולם לאמץ ילד אומנה ,אבל אשתי מסרבת.
כנראה שהיא חשבה שהתרומה תעזור לי לרדת
מהנושא "...הוא מחייך ,ואז מוסיף בנימה רצינית יותר:
"בסוף ,זה הכל אותה מטרה :לתרום ולהציל חיים של

בנאדם .זה אפילו לא מצריך ממך יותר מדי – נכון,
הייתי מנוטרל למשך שלושה חדשים ,היה כואב – אבל
תכל'ס ,זה עובר די מהר .אני חקלאי שעובד בחממות
– עבודה פיזית מאוד קשה – ואני מרגיש ברוך השם
מעולה .הדבר היחידי שהשתנה אצלי ,זה שעכשיו אני
מקפיד יותר לשתות מים – אבל חוץ מזה ,ההרגשה היא
מעולה .זה לגמרי שווה את זה".

"מבחינתי ,זה היה תהליך
פנימי ,נקי ורוחני שלי
ושל בורא עולם לבדו.
חוץ מאשתי ,אף אחד
מהמעגלים הקרובים
אלי לא ידע מהתרומה.
אפילו לא חברים קרובים
מהמושב או מהעבודה".
ועוד אנקודטה נחמדה :לבנו הקטן של יהונתן ,שנולד
לאחר התרומה ,קוראים בארי יהודה...

פרק ב' – אוריה
גם לאחר הניתוח ,יהודה לא שמר את התרומה לעצמו
בלבד; הוא פרסם בקבוצת הוואטסאפ של בוגרי
המחזור שלו בתיכון פוסט ,בו תמונה של משפחתו
ומשפחת יהונתן – והסבר בדבר כדאיותה של התרומה.
הדברים חלחלו ,ואוריה מאיר – חבר של יהודה ,אב
לחמישה ,מהמושב גתית שבבקעת הירדן – קרא את
הפוסט ,והחליט לעשות מעשה.
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"הפעם הראשונה שהתוודעתי לנושא הייתה ארבע
שנים קודם לכן" ,הוא מספר " .כאשר אחי רצה
לתרום כליה ,אך נפסל בישורת האחרונה בגלל
מדדי הבדיקות .אז חשבתי שהוא פשוט משוגע,
אבל לאט לאט – בעקבות הפעילות של עמותת
"מתנת חיים"  -נחשפתי לעוד ועוד סיפורים של
תורמים ,והבורות הרפואית נמוגה .האדם הראשון
מהמעגלים הקרובים עלי שעשה את זה היה
אברהם שפירא ,ואחר כך הגיע הפוסט שיהודה
שלח בקבוצת הוואטסאפ של המחזור שלנו בתיכון.
זה היה ממש מכה בפטיש בשבילי .פתאום אני
רואה אותו  -שלושה שבועות אחרי ניתוח  -עומד
על הרגליים ,מטייל יחד עם הנתרם שלו והילדים
שלהם בחולות ניצנה .הבנתי שאני לא יכול לברוח
מהמשימה הזאת – ועוד באותו היום יצרתי קשר
עם "מתנת חיים" והתחלתי בתהליך".
אוריה החליט שאת התהליך של התרומה הוא
מעוניין לעבור לבד ,בסודיות כמעט גמורה.
"מבחינתי ,זה היה תהליך פנימי ,נקי ורוחני שלי ושל
בורא עולם לבדו .חוץ מאשתי ,אף אחד מהמעגלים
הקרובים אלי לא ידע מהתרומה .אפילו לא חברים
קרובים מהמושב או מהעבודה".
ארגון "מתנת חיים" נוהג לפרסם את שמות
התורמים והחולים ,ושמות אמותיהם ,קודם הניתוח
– עבור תפילה .אוריה ,לעומת זאת ,ביקש לשמור
על חשאיות.
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"השם שלי ושל אמא שלי מוכר" ,הוא אמר לרב
ישעיהו הבר" .אני לא מעוניין שיהיה לעסק הזה
יותר מדי פרסום".
גם הוריו של אוריה לא ידעו מכך דבר.
"שבועיים לפני הניתוח הם הגיעו אלינו להתארח
לשבת .במוצאי שבת ,כשהם כבר עמדו לחזור
לבית ,לקחתי אותם הצידה וספרתי להם שאני הולך
לתרום כליה .אבא שלי לחץ לי את היד ותמך בי ,אבל
אמא שלי היא זאת שהפתיעה אותי; היא אמרה לי:
'חצוף אחד ,איך עקפת אותי'"?
אוריה אכן תרם שבועיים אחר כך למטופל דיאליזה
כבן חמישים מעמק יזרעאל.
"חודש אחרי התרומה נפגשנו בבית קפה" ,משחזר
אוריה" .היה פשוט כיף לראות איך הבחור חזר
לחיים  -עובד בחצי משרה ,אוכל כמו שצריך .בית
הקפה בו נפגשנו היה סמוך למקום בו הוא היה עובר
את טיפולי הדיאליזה .במשך תקופה הוא היה עובר
ליד המקום ,מריח את האוכל – אבל יודע שאסור לו
לאכול ,בגלל הטיפולים .בשבילו ,לשבת שם ולאכול
הייתה חוויה של סגירת מעגל .מאז אנחנו בקשר –
הוא הגיע לבקר את אמא שלי בבית החולים.
"לא מזמן הייתי בצפון ,ורציתי לקפוץ לבקר אותו.
התקשרתי ,והתברר שהוא לא בבית – הוא הלך
למשחק כדורגל עם הבן הקטן שלו .כל הדברים הללו
נראים לאנשים בריאים מובנים מאליהם .עבור חולה
כליות ,הם בגדר חלומות בלתי ניתנים להגשמה".

פרק ג' – תמי ,אמא של אוריה
בעוד אוריה מתאושש מהניתוח ,נמצאת אמו – תמרה,
בת שישים וארבע ,בעיצומו של התהליך .מחמת גילה,
היה התהליך ממושך יותר בצורה משמעותית ,והיא
הייתה צריכה לעמוד בקריטריונים רפואיים מחמירים.
"כבר שנתיים היא מנהלת אורח חיים מוקפד" ,כתב
שי ,בנה ,בפוסט שפרסם בפייסבוק בעקבות התרומה
הכפולה במשפחה" .עושה כושר ,שומרת ,אוכלת על פי
תפריט ממוקד" .לדבריו ,ההערכה שלהם רק התעצמה
כשהתברר שכל המאמץ לא נועד לשמור על בריאותה
הפרטית – אלא לאפשר לה לתרום כליה.
כחלק מתהליך התרומה שודכה לתמי נתרמת
פוטנציאלית :ניצה ,בת גילה כמעט ,הסובלת מאי ספיקת
כליות .ניצה חלתה לפני מספר שנים ומצבה הדרדר
במהירות .ב"מתנת חיים" ניסו למצוא עבורה מספר
תורמים ,אך כולם נפסלו במהלך הבדיקות .בקרבה של
ניצה החלו לצמוח חששות ,שמא לא ימצא לה תורם ,עד
שתמי נכנסה לתמונה.
כאן ,מצאה את עצמה תמי מופתעת בפעם השנייה;
כשנודעה לה זהותה של המועמדת להשתלה ,התברר
שמדובר בלא פחות מאמו של יהונתן ,לו תרם כליה
יהודה – חברו הטוב של בנה – שנה וחצי קודם לכן.
אם שואלים את תמי על תרומת הכליה שלה היא איננה
מתפעלת בכלל" .אנחנו אנשים רגילים והמעשה הוא לא
בשמים .אדם מחליט שעם מעט סיכון ,כאבים ואי נוחות
לתקופה  -הוא יכול להציל חיים שהפכו לסיוט .לגרום
למושתל לאכול ,לשתות ולחיות כמו בן אדם מן השורה".
היא מאירה את עיניינו בתובנה שהעלתה אצלה החשיפה
התקשורתית ,לה היא לא רגילה;
"בעצם ,כל החשיפה הזאת גורמת לי להרגיש נבוכה.
כאשר חז"ל אמרו 'עולם חסד יבנה' ,הם דברו על בניין
שנבנה לבנה אחר לבנה – וכל לבנה ולבנה מוסתרת,
מתמזגת בבניין הגדול ,בלי להתבלט יותר מדי .ישנם
סוגים רבים של לבנים  -לבנה בצורת מנה ראשונה ליולדת,
לבנה של שמירה על ילדי השכנים ,לבנה של מסירות
לשלוח את אישך ללמוד כשאת נשארת עם ההשכבה
והכביסה ,לבנת צלצול לסבתא לפני שבת .לבנים שבונות
עולם מאיר וטוב – זה מה שה' דורש מאתנו.
"אז מה פתאום אני עומדת ככה ,מדברת ברבים ,מופיעה
בתקשורת? תרומת כליה ,היא בסך הכל עוד לבנה בבניין
הגדול הזה של חסד .הסיבה היחידה היא ,שאולי חשיפת
נושא תרומת כליה תביא למחשבה ,להתענינות  -ואולי
עוד אדם יזכה לחיים ,הכל בעזרתו יתברך".
אמנם ,ישנו מן מתח מובנה בתרומת הכליה .התרומה

"כבר שנתיים היא מנהלת
אורח חיים מוקפד" ,כתב
שי ,בנה ,בפוסט שפרסם
בפייסבוק בעקבות התרומה
הכפולה במשפחה" .עושה
כושר ,שומרת ,אוכלת
על פי תפריט ממוקד".
לדבריו ,ההערכה שלהם רק
התעצמה כשהתברר שכל
המאמץ לא נועד לשמור על
בריאותה הפרטית – אלא
לאפשר לה לתרום כליה.

היא חד פעמית ,לאדם אחד בלבד – אך הרצון לתרום
לא מגיע מהיכרות עם אותו אדם ,אלא מתוך רצון שאינו
יודע שובע; לספק מענה לייסורים הרבים של החולים,
למצוא מזור לבעיית הסבל בעולם .איך מתמודדים עם
התחושה ,שאנחנו עומדים בפני ים של סבל ,ביחס אליו
– נראית הנתינה כחסרת משמעות?
לתמי ישנה תשובה על השאלה ,באמצעות משל:
"ילד צעיר פוסע לאורך חוף הים" ,היא מספרת" .אלפי
כוכבי ים נפלטו לחוף ,והים נסוג .הם נשארו ללא כל
אפשרות לחזור למים .הילד רואה את כוכבי הים ומתחיל
להתכופף ,להחזיר אותם אחד אחד למים .ניגש אליו אדם
זקן ,ושואל אותו' :ילד ,מה אתה עושה'? ' -אני מחזיר
כוכבי ים למים' ,עונה הילד .הזקן זוקף גבה' .אתה לא רואה
שיש אלפים כאלו? אתה לא תוכל לתקן את העולם ,ילד'.
אבל הילד מישיר מבט ,מתבונן דרך זוג עיניים גדולות.
'אדוני הזקן  -בשביל אותו כוכב ים שהרמתי והשלכתי
למים  -המעשה הזה ,הוא כל העולם".
ניצה ותמי כבר התאוששו וחזרו לחיים הרגילים.
החשיפה אינה נוחה להם ,והן היו מעדיפות להשאר
בצל" .אני לא בן אדם של פרסום ,ורבים ממכרי הופתעו
לשמוע שאני מושתלת" .אומרת ניצה" ,אבל אני מסכימה
לפרסום מאחר ובני יהונתן  -שהושתל לפני כשנה וחצי
 היה המושתל ה ,250-ואני ,שהושתלתי לפני כחודשיים,הייתי המושתלת ה !448-זהו דבר שאין לו אח ורע בשום
מקום בעולם".
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תרומה

יצהר

בפוקוס
בגיל עשרים ותשע ,התחתן בנצי פוקס עם מיטב – שבעלה
נפטר ל"ע ,כתוצאה מאי ספיקת כליות .עשר שנים מאוחר
יותר ,תרם בעצמו כליה – וסגר מעגל עבור המשפחה כולה
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לפני כאחת עשרה שנים נישאו בנצי פוקס – תושב
יצהר – ומיטב ,אשתו .בנצי היה אז בן עשרים ותשע,
ומיטב הייתה באותה העת כבר אמא לארבעה ילדים
מנישואיה הקודמים ,הגדולה ביניהם בת אחת עשרה.
בעלה הראשון של מיטב ,אריאל ז"ל ,נפטר ל"ע כתוצאה
מאי ספיקת כליות .באותו הזמן ,פוקס עוד לא ידע על
סגירת המעגל שהוא עתיד יהיה לעשות עשר שנים
מאוחר יותר ,כשבעצמו יתרום כליה.
כשאנו מדברים עם בנצי ,יש משהו כובש בפשטות
שהוא משדר  -איש ענייני ,שלא רואה במעשה התרומה
שלו דבר מעורר התפעלות כלשהי.
את תודעת החסד והעשייה ,קיבל בנצי מהוריו .אביו,
ממקימי השומרון ,ייסד את העמותה של ישוב אלון
מורה ,ועמד בראשה .מבחינתו ,העובדה שגם הוא יחפש
את דרכו לתרום לחברה ,הייתה די מובנת מאליה.
< איך הגעת ,בעצם ,לתרומת כליה?
"אנשים נחשפים כל הזמן לעשייה ציבורית .יש כאלה
שעוסקים בקירוב ,הולכים לגור בגרעין תורני מתפתח.
אחרים בחינוך ,בסיוע לזולת .באופן עקרוני ,כל אחד
מתחבר לסוג העשייה שמתאים עבורו .אדם יכול
להעריך הרבה דברים ,ובכל זאת – זה לא יבוא אצלו לידי
ביטוי בפועל ,מאחר וזה לא הולם את היכולות שלו ,ואת
אורח החיים שלו.
"המודעות אצלי לנושא של תרומת כליה ,הייתה מאז

מצפון ועד אילת

נישואי עם מיטב .בעלה הראשון– אריאל ז"ל – היה
מושתל כליה בעברו ,שנאלץ לחזור שוב לטיפולי
הדיאליזה ,ונפטר בזמן התהליך הארוך לתרומה.
כשחשבתי על זה ברצינות ,הבנתי שמדובר כאן במשהו
שאולי מתאים לי ,שמסתדר עם החיים שלי ועם
היכולות שלי .אני פועל בניין ,אדם בריא ,ברוך השם ,כך
שלתרום כליה – היה נראה לי אפשרי .כמו כן ,העובדה
שמדובר במעשה נקודתי ופרקטי ,שלא מתפרש על
פני תקופה ארוכה – גם כן ישבה לי טוב .לו הייתי צריך
לעבור דירה ,לחפש מקום עבודה חדש – כמו שעושים
אנשים שהולכים לחזק גרעינים תורניים  -זה היה משהו
אחר .כל אחד צריך פשוט לחפש את מה שמתאים לו,
באופן אישי".
< הכאבים ,הניתוח – כל אלה לא הרתיעו אותך?
"תהליך הבדיקות ארך כתשעה חודשים ,שבמהלכם היה
לי את הזמן לחשוב על הנושא ,להפנים ולעכל .ברוך ה',
לא היה קשה לגוף שלי לחזור לעצמו .אחרי שלושה
ימים ,כבר הלכתי לתפילות .הביאו לי כסא גלגלים ,אבל
לא נגעתי בו .בסך הכל ,אפשר לומר שחזרתי לתפקוד
די מהר".
החזרה לעבודה ,לעומת זאת ,לקחה לבנצי זמן רב
מהרגיל – כתוצאה מהדרישות הפיזיות שהיא מציבה.
רק לאחר חודש וחצי יכול היה לעבוד מחדש ,וגם אז
– היה עליו להיות זהיר יותר בכל הנוגע למאמץ יתר

לקראת סוף תהליך
הבדיקות ,שיתף בנצי
את חמיו ואת הוריו
– שגיבו אותו ,וקיבלו
את הבשורה בצורה
עניינית ונרגשת.
את שאר המכרים,
שיתפה אשתו
רק ביום הניתוח,
כשהיא מעבירה את
שמו בצירוף בקשה
לתפילה.

ולהקפדה על שתיה.
"גם בזה אני בעצם רואה יתרון" ,הוא אומר מתוך צורת
ההסתכלות החיובית שלו" ,התקופה הזו הייתה ממש
מתנה .פתאום היה לי זמן לעצמי ,יכולתי ללמוד ,לנוח,
להספיק כל מיני דברים שעד עכשיו לא הזדמן לי
לעשות".
לקראת סוף תהליך הבדיקות ,שיתף בנצי את חמיו
ואת הוריו – שגיבו אותו ,וקיבלו את הבשורה בצורה
עניינית ונרגשת .את שאר המכרים ,שיתפה אשתו רק
ביום הניתוח ,כשהיא מעבירה את שמו בצירוף בקשה
לתפילה.
"שלושה שבועות לפני הניתוח ,נתקלו שניים מהילדים
בפרוספקט של מתנת חיים" ,משתף אותנו בנצי
באנקדוטה נחמדה" .הם עדיין לא ידעו; התכוונו לידע
אותם קצת לפני הניתוח .הקטע המעניין היה ,ששניהם
נגשו אל אשתי – כל אחד בנפרד ,ללא תיאום עם השני –
והתעניינו באיזה גיל מותר כבר לתרום כליה ...ככה יצא,
שכאשר ספרנו להם – הם גם כן קבלו את הידיעה בהבנה

ובקלות .הם נורא התרגשו".
בנוסף לכך ,בנצי אף ידע מראש
את המשפחה של אריאל" .הם
מאוד התרגשו" ,הוא מספר.
"אמרו לי שהם נורא מעריכים
את זה".
כשאנו שואלים את בנצי ,אם
יש לו מסר כלשהו להעביר ,הוא
נבוך מעט שוב.
"אני משתדל לא לעשות מזה
יותר מדי עניין ,לעבור הלאה –
ככה זה יותר קל בשבילי".
הוא חושב מעט ,ומוסיף:
"כמו שאמרתי בהתחלה – ישנם סוגים שונים של חסד,
וכל אחד צריך לחפש את מה שמתאים לו .לי היה נראה
אפשרי הקטע של התרומה .כמובן שגם עבורי זה מאמץ,
והוא היה מלווה בחששות .לכל אחד כנראה יש את
הזמנים בהם הוא שואל את עצמו' :למה נכנסתי לזה
בכלל'?
יש אנשים שלא מתאימים – מבחינת הכוחות הפיזיים –
לתרום כליה ,אבל עושים דברים מדהימים עם המשפחה,
שאחרים לא מסוגלים .לכל אחד יש את המקום שלו
לתרום לעולם ,בצורה המתאימה לו ולפי הכלים והכוחות
שנתן לו הבורא .לא רק תרומת כליה היא דבר מיוחד ,גם
מחנך עושה עבודת קודש .אנחנו צריכים למצוא את
המקום שלנו לעשות ,אבל גם לדעת לכבד ולהכיל את זה
שמישהו אחר ,תורם לעולם בצורה שונה מאיתנו ,ולתת
לו את המקום שלו".
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מצפון
ועד אילת
כבר תרמו
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גם אתם
יכולים!

מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

