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 תקציר
  - Consensusמן החי  ות כליותהנוהגים הנכונים בנוגע לתרומבנושא  2014-עידה שנערכה ב והומ: רקע

Conference on Best Practices in Living Kidney Donations –  החי הן ן שהשתלות כליה מ עהדהויצאה

 ,כיוון שהשתל נקלט טוב יותר והישרדות החולה משופרת . זאת,הטיפול הטוב ביותר למחלת כליות בשלב מתקדם

 תועלת. אך על-יחס העלותגדל הצורך בדיאליזה וירד בהשוואה להשתלה מתורם שנפטר, וכך גם איכות החיים שלו. 

 כליההולך ויורד מספר תורמי ההחי, מדי שנה ובמדינות רבות ן אף התוצאות המעולות המתקבלות מתרומות כליה מ

, עמותה אמונית המסתמנת ככוח מתנת חיים, התגבשה עמותה שהיא מלכ"ר בישראלבכלל זה בארה"ב. , והחיים

שאינו קשור  ,ת מתורם חיאפשור השתלות כליה אלטרואיסטיו -. מטרתה החין עולה לסיוע בתחום השתלות כליה מ

  .חולהל

של רישומי תרומות כליה, שהתאפשרו  - 2009-מיום הקמת הארגון ב - בוצעה סקירה רטרוספקטיבית: גיהמתודולו

ל משרד הבריאות ששפרסם והופנו למרכזי השתלות בישראל. הסקירה הושוותה למידע  מתנת חייםבאמצעות ארגון 

 ישראל.

וך . מת2017ועד סוף  2009החי מיום היווסדו בפברואר ן תרומות כליה מ 494אפשר  מתנת חייםארגון : תוצאות

. מספר גבוה מקורביםמ( אלטרואיסטיות ולא 90%) 111, נמצאו 2016 –שבוצעו ב  ,החין השתלות הכליה מ 124

משרד הבריאות  פרסם)מידע שזה של תרומות קשור בהכפלת המספר הכולל של תרומות הכליה שנרשמו בישראל 

 של ישראל(.

ת ולא ואחרות, דתיהצלחת ארגון קהילתי ישראלי בקידום השתלות כליה עשויה לשמש כמודל לקהילות : מסקנות

 דתיות, ברחבי העולם.

 

 

 

 רקע
השתלת כליה: הדרך האפקטיבית ביותר בעולם 

 כליהמחליף טיפול ל

בתוחלת החיים והן הן השתלת כליה מביאה לגידול 

 באיכות החיים, בהשוואה למי שמטופל בדיאליזה

המקור העיקרי  [. כליות מתורמים מתים הן1,2,3]

[. אולם, רק מדינות 4,5להשתלות כליה ברחבי העולם ]

מעטות הצליחו להשיג מספר מספק של איברים מהמת 

 [.6ל צורכי הממתינים להשתלות כליה ]עכדי לענות 

כתוצאה מכך מקבלי כליה פוטנציאליים נאלצו להישאר 

בטיפולי דיאליזה למשך תקופות ארוכות, ורבים מהם 

קבלת השתל. בתחילה עשו שימוש בכליות נפטרו לפני 

. מאז חולהחי רק כאשר התורם היה קשור לתורם מ

שנות השבעים של המאה הקודמת, בזכות התפתחות 

של  אמצעי דיכוי הדחיה הושוו שיעורי ההישרדות

י מושתלקרובים לאלה של -בזכות תורמים לא מושתלים

[. הדבר גרר 6מתורמים קרובים ]שנתרמו כליה 

יו עלייה במספר תרומות הכליה בעקבות

של  החי. דוח מערכת המידען האלטרואיסטיות מ

https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-018-0923-4#Aff2
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-018-0923-4#Aff1
https://doi.org/10.1186/s12882-018-0923-4
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 United States) 2015ליות משנת ארה"ב בנושא כ

Renal Data System 2015)    מציג נתונים לפיהם

[. נוסף 4מכל תרומות הכליה הם מתורמים חיים ] 31%

על שיעורי הישרדות גבוהים של מטופלים, יש 

 ,גם משום חיסכון כלכלי משמעותיבהשתלות כליה 

 [.7בהשוואה לטיפולי דיאליזה ]

השתלה מתורם חי הנעשית כצעד מניעה, לפני תחילת 

דיאליזה, מציגה את שיעורי ההישרדות הגבוהים ביותר 

שנה אחרי ביצוע השתלה ראשונה  60[. היום, 8,9,10]

 27,000 –מאדם חי, מתבצעות מדי שנה בעולם יותר מ 

[. אולם זמינות תורמי 11,12ה מתורם חי ]השתלות כלי

או אף ירדה בארה"ב,  ,כליה חיים נשארה כשהייתה

קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, ברזיל ואירופה, אף 

[. 13] הדרומית שנרשמה עלייה קלה ביפן ובקוריאה

למרות התוצאות המצוינות של השתלות כליה מתורם 

-ל 6647 –, מ 10%ידה של חי בארה"ב, נרשמה יר

חריגות נצפו  . ירידות2013-ל 2004בין השנים  ,5989

ים, תורמים גברבוצות מסוימות, וביניהן ק-גם בתת

 [.14,15,16קרובים ותורמים בני פחות מחמישים ]

תרומת כליה היא החלטה בעלת השלכות בריאותיות 

לכל החיים. לאור הבטיחות היחסית של ההליך הניתוחי 

ים כליה אחת מגופו נוטלכאשר  ,עצמו, הדאגה העיקרית

במחלת  בטווח הארוך היא סיכון ללקות ,של אדם בריא

שמצאו כי  עוקבה כליות כרונית. אולם יש מחקרי

[: 17,18הסיכון ללקות במחלת כליות נותר קטן ]

לכשל כלייתי כתוצאה מההליך העלול המיוחס הסיכון 

( 0.3%) 10,000 –ל   27 –ושב כ לקרות עם הזמן ח

[. אין די נתונים לשם קביעת שיעור 17נה ]ש 15כעבור 

 [.19] במהלך החייםהמיוחס הסיכון 

 ניצבים בפני חסמים ואתגריםומשפחותיהם החולים 

בבואם להסדיר השתלת כליה. כדי לסייע לסובלים 

מכשל כלייתי להתגבר על חסמים אלה ולמצוא תרומות 

השתלה ימי עיון על עורכות תכניות הכליה מן החי, 

כדי ללמד את החולים הזקוקים להשתלה ואת  ,השתלות

שיעודדו תרומת כליה מן  ,בני משפחותיהם אסטרטגיות

מסנגרי "מכונים לעיתים  שנבחרואנשים ה[. 20החי ]

.  חברים, בני הקהילה והמשפחה "תורמים חיים

 מוכשרים על ידי מרכזי השתלות לעזור לחולים למצוא

 תורמי כליה אלטרואיסטים.

 

 השתלות הכליה בישראלתולדות 

בישראל מאז אמצע שנות  ותת כליה זמינוהשתל

שתי השתלות הכליה  השישים של המאה הקודמת.

יה יהראשונות, האחת מתורם חי קרוב משפחה, והשנ

בשני בתי  בוצעו בערך באותה עת  ,מתורם שנפטר

חולים שונים בישראל. לאחר מכן החלו לבצע השתלות 

כליה במספר בתי חולים בארץ, אולם המספר הכולל 

 נותר נמוך.

השתלות הלאומי למרכז בישראל ההוקם  1994 –ב 

כארגון ממשלתי. יעדי הארגון הם קידום השתלות 

איברים, ניהול רשימה מרוכזת של מועמדים אפשריים 

מידה מוגדרות -לפי אמותלהשתלה, בחירת החולים 

קווים מנחים  ניסוחימצא איבר להשתלה, וכאשר י

לפעולות שונות כגון ברירת חולים ואיסוף נתונים. אף 

ת האלפיים, מספר על פי כן נותר, בראשית שנו

(. 1בשנה )תרשים  150 –השתלות הכליה קטן מ 

מספר יחסית של  ובמספר זה לא היה כדי לספק את צרכי

גדול של מועמדים להשתלה שברשימת ההמתנה )טבלה 

ישראלים רבים חולי כליות למדינות נסעו (. בשל כך 1

או  יםאחרות כדי לעבור השתלת כליה מתורמים חי

סוימים היה כרוך הדבר ב"סחר שנפטרו. במקרים מ

באיברים", שהוביל לחקיקה ולעונשים חמורים שנקבעו 

בחוק על בסיס הצהרת העקרונות של איסטנבול )ראו 

 [.21למטה( ]
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[. 22,23,24חוקקה הכנסת שני חוקים ] 2008 –ב 

הראשון הגדיר מוות מוחי וקבע קריטריונים לאבחון מוות 

[. החוק השני, חוק ההשתלות, הגדיר את התנאים 25מוחי ]

החלים בישראל על ביצוע השתלות מאיברי נפטרים 

נוסף על כך קבע החוק שתשלום [. 26,27חיים ] ומתורמים

[. הותר והוסדר 26יר לתורמים ולסוכנים אינו חוקי ]יש

תשלום על אבדן ימי השתכרות. פורסמו גם התקנות 

הנוגעות לדרישות לגבי השימוש באיברים מתורמים חיים. 

הן כללו ביצוע בדיקות גופניות ונפשיות באחד ממרכזי 

 ההשתלות המוכרים.

יתרה מזאת, תורמים מקורבים מחויבים לקבל אישור 

עדה בלתי תלויה בבית החולים של מרכז ההשתלה, מוו
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ם שאינם מקורבים מופנים יעוד תורמים אלטרואיסטיב

ית עצמאית לשם קבלת אישור. וועדה זאת לאומלוועדה 

דורשת לא רק את המידע ממרכז ההשתלות אלא גם הצגת 

וכן בדיקה פסיכולוגית  ,מידע על המושתל בפוטנציה

חולה. ביצוע -של תורםמקדימה, לפני שיאושר כל צמד 

השתלת איבר במדינות זרות מותר רק במדינות שבהן 

קיימות תקנות מחמירות המונעות סחר באיברים. במהלך 

( תמכה הצהרת איסטנבול באיסור על 2008אותה שנה )

 כדי[. היה בכך 21סחר באיברים ותיירות השתלות ]

לצמצם את מספר החולים הישראלים שיכלו להשיג 

את מספר החולים ברשימת  ולהגדילבחו"ל,  השתלת כליה

(.1)ראו טבלה  2008 –ההמתנה להשתלת כליה החל ב 

ם בנוגע להשתלות ית מנהיגי הדת היהודיעמד
  איברים

התנגדו רבים, אם כי לא כול הרשויות  במהלך השנים

שניטלו מתורמים  ,לשימוש באיברים להשתלה ,הרבניות

תה קשורה להגדרת י[. ההתנגדות העיקרית הי25מתים ]

, שאינה מקובלת על רשויות רבניות רבות, מוות מוחי

[. 28לעומת מוות לבבי, שהגדרותיו מקובלות על הכול ]

קצירת איברים מתורם שנפטר ולבו אינו פועם נחשבת 

מותרת גם על ידי הרשויות הרבניות המחמירות ביותר. אף 

שבשנים האחרונות נרשמה עליה בשיעור המשפחות 

ות שימוש באיברי קרוביהם שנפטרו, לא נרשמה המתיר

 מתיםעלייה משמעותית במספר הריאלי של תורמים 

ת, אף שקיימת מחלוקת בנוגע (. לעומת זא2, 1)תרשימים 

ת כליות ממי שנפטר, קיימת אחדות דעים בקרב כל לתרומ

 ,החיהרשויות הרבניות שלפיה יש לעודד תרומות כליה מן 

 [.29אך לא לדרוש זאת ]
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מתנת חיים מעודדת תרומת כליה מן החי בקרב יהודים 
 בישראלדתיים 

 מתנת חייםתפקידה העיקרי של עמותת 

(https://kilya.org.il/en/)  הוא לעודד תרומות כליה

ים, עם דגש יאזרחים ישראל בקרבאלטרואיסטיות מן החי 

 מתנת חייםעל תורמים מהקהילה היהודית הדתית. עמותת 

בעיקר באמצעות מערכות פרסום  ,מעוררת עניין בנושא

 עת, -, כתביכעיתוניםמודעות בכלי התקשורת, -מעוררות

כמו גם במדיה החדשה כאינטרנט ואתרי  ,רדיו וטלוויזיה

מדיה חברתית, בעיקר פייסבוק.  הארגון מפרסם מוספי 

ם סיפורים על חייהם וסבלם של חולים ובה תוניםעי

המטופלים בדיאליזה, כמו גם סיפורים מעוררי השראה על 

תורמי כליות. כאשר אנשים שנחשפו לפרסום בכלי 

מתנת התקשורת או שמעו על הארגון מביעים התעניינות, 

נציאליים האלה את התורמים הפוטלמפגשים מזמינה  חיים

הם יכולים לדבר  במפגשים אלהואת בני משפחותיהם. 

אישית עם אנשי הצוות ולקבל מידע רפואי על תרומת 

בנבכי מערכת להתמצא עמותה מסייעת לתורמים הכליה. 

הבריאות ומפנה אותם לרופאים בעלי ניסיון ספציפי במתן 

יעוץ לתורמי כליה. העמותה מנסה לעודד תרומות מן החי 

שהיא מתאימה י של קרובים, וזאת בעדיפות ראשונה, לפנ

תורם שאינו קרוב משפחה ותרומתו לאת המועמד להשתלה 

אלטרואיסטית. רק בדיקות תורמים ראשוניות מוצעות על 

בעוד הבדיקות הרפואיות הראשונות לתרומת  ,ידי העמותה

. חולים-מטעם קופתכליה מבוצעות בידי רופא משפחה 

צמדי התורם הפוטנציאלי והחולה מופנים אז למרכז 

ושם מחליטים אם  ,ה, שם נערכות בדיקות נוספותהשתל

אכן יש התאמה רפואית בין התורם הפוטנציאלי לבין 

חולה -הצמד תורם ,החולה. במקרה של תורם אלטרואיסטי

ת לתורמים לאומיהוועדה המרואיין גם על ידי 

, אשר על פי חוק מחויבת ליטול על עצמה אלטרואיסטיים

רומת כליה את האחריות הסופית לאישור כל ת

כדי לוודא, בין השאר, שאין בה מרכיב  ,אלטרואיסטית

 מסחרי.

תורמים פוטנציאליים מבקשים לא אחת לתרום לאדם בעל 

מאפיינים מסוימים, כגון ילד, אם לילדים קטנים, מי שאינו 

מעשן, או מי שמשתייך לדת מסוימת. אף שתורמי הכליה 

ים לבחור רשאים לבחור מאפיינים מסוימים , אין הם רשא

חולה ספציפי. מתן זכות זאת מגבירה את שביעות הרצון 

, ומכאן גם גוררת עלייה במספר התורמים ,של התורמים

ית לתורמים אלטרואיסטיים סבורה לכן לאומוהוועדה ה

שהיתרונות עולים על נזק אפשרי. מידע רלוונטי נמסר 

 לוועדה בהסכמת הצדדים.

א לתאר את כינונו של ארגון לעידוד המאמר הזה הימטרת 

 ושבארגון מרכזי השתלות בישראל, בתרומות כליה מן החי 

רוב התורמים מקורם בקהילה היהודית הדתית בישראל. 

להמחיש כיצד ארגון זה השפיע על סך כל  מבקשיםאנו 

באמצעות ציטוט נתונים שפורסמו  , וזאת,השתלות הכליה

 בידי משרד הבריאות של ישראל.

 

 גיהותודולמ

 382של  תיעוד-מושתתערכנו מחקר רטרוספקטיבי 

השתלות כליה מן החי שהתבצעו במרכזי ההשתלה של 

 מתנת חייםישראל  בעידוד ארגון 

(https://kilya.org.il/en/) הקריטריונים להיכללות .

להשתלת כליה ים אשר הופנו בידי הארגון אנשבמחקר היו 

. 2016עד דצמבר  2009לאחר הקמת הארגון בפברואר 

עם סך כל השתלות הכליה  ,לאחר מכן ,נתונים אלה הושוו

)אתר משרד  2016ועד דצמבר  2004שבוצעו מינואר 

הבריאות של ישראל(.הנתונים ששימשו בתרשימים 

 ובטבלאות נלקחו מקישור לאתר משרד הבריאות 

(http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_tran

splant/transplant/Pages/default.aspx) 

ית לסטטיסטיקה מרכזומהלשכה ה

http://www.CBS.gov.IL . 

המוסדית של  אתיקהמועצת ההמחקר הנוכחי נערך בחסות 

היות שהמחקר הוא רטרוספקטיבי  אוניברסיטת אריאל.

יעוד, לא חייבה המועצה לקבל את הסכמת ת-ומושתת

 החולים.

 

 תוצאות

 מספר השתלות הכליה שבוצעו בישראל מובא בתרשימים

נע מספר ההשתלות מדי שנה  2010עד  2004 –מ  .3, 2, 1

מספר הכליות נרשם שוויון בין , כש152 –ל  127בין 

החי.  מספר תרומות הכליה מןבין מים שנפטרו ומתור

. לאחר 2ליון תושבים מובאים בתרשים יהמספרים למ

פרסום אמות מידה ו, 2008 –התקבלות חוק ההשתלות ב 

יהם תולים שמשפחומתן יחס מועדף לחללהחזרי תשלומים ו

נרשמה  ,תרמו קודם לכן איברים או חתמו על כרטיס תורם

ממקסימום והמספר גדל  ,עליה במספר התורמים שנפטרו

 2016 –ב  115-ול 2013 –ב  117 –ל  2010עד  87של 

 2010 –ב  78-מספר התרומות מן החי גדל מ  (.1)תרשים 

 .2016 –ב  222 –ל 

https://kilya.org.il/en/
https://kilya.org.il/en/
http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/transplant/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/transplant/Pages/default.aspx
http://www.cbs.gov.il/
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מספר השתלות הכליה בשנה למיליון תושבים עומד כיום 

מקם את ישראל בקבוצת יש בכך כדי ל. 39בישראל על 

השתלות כליה למיליון  51עד  30המדינות המבצעות 

[. 4מכלל מדינות העולם ] 2%תושבים, מספר המקיף 

הגידול במספר השתלות הכליה הוביל לחוסר שינוי במספר 

(. בשלהי 1החולים ברשימת ההמתנה להשתלה )טבלה 

היו רשומים ברשימת הממתינים להשתלת כליה  2016

החולים שטופלו  6532מתוך  13%ם, שהם אנשי 847

 .כליה בטיפולים מחליפי

לווה בגידול ניכר  2009 –ייסודה של עמותת מתנת חיים ב 

(.   1)תרשים במספר ההשתלות מן החי שבוצעו בישראל 

מתנת מהתורמים החיים הופנו על ידי  27%רק  2011 –ב 

מכל התורמים החיים הופנו על  51%, 2015-בעוד ב ,חיים

)תרשים  55% –להגיע השיעור  2016 –. ב מתנת חייםידי 

השתלות מן החי,  4-ל מתנת חייםהביאה  2009 –(. ב 3

 –ב  33,  2012 –ב  37, 2011 –ב  32, 2010-ב 11

-ו 2016 –ב  127, 2015 –ב  89, 2014 –ב  49, 2013

שלוש היו  2016 –ב . 2017 –י ב תרומות כליה מן הח 112

תרומות  מתנת חייםההשתלות בסיוע  127-מ

ים לאזרחי מדינות יאלטרואיסטיות מאזרחים לא ישראל

אחרות. הסך הכולל של תרומות כליה מן החי שעודדה 

. הגיל הממוצע של 494היה  2017עד לסוף  מתנת חיים

ל  23, וטווח הגילים היה בין 41תורמי הכליה האלה היה 

 נשים. 27%-היו גברים ו 73%, 66 –

כמעט כל התורמים שהופנו על ידי מתנת חיים היו 

התורמים בישראל שהופנו בידי  124אלטרואיסטיים. מבין 

( תרומות 90%) 111 היו ,2016 –ב  מתנת חיים

 13ורק  ,אלטרואיסטיות של מי שאינו מקורב לחולה

הכליות  112מתוך  2017 –( היו קשורים לחולה. ב 10%)

 14-( תרומות אלטרואיסטיות ו88%) 98 היו שנתרמו,

 ( היו של מקורבים.22%)

תורמי כליה  324 מתנת חייםהפנתה  2015במהלך שנת 

צאו לא מתאימים נמ 185 ,בפוטנציה להערכה. מתוכם

לתרומת כליה על ידי רופא המשפחה או המרכז להשתלות 

המאטוריה, פרוטאינוריה, וזאת, מסיבות רפואיות, ובכללן 

( , קצב סינון BMI > 30יתר לחץ דם, השמנת יתר )
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גלומרולרי נמוך, נפרוליטיאזיס, ציסטות ובעיות נפשיות. 

מתנת  בידיתורמי כליה בפוטנציה שהופנו  12יתר על כן, 

לאומיים ואושרו לתרומת כליה בידי מרכזי השתלות  חיים

ית לתורמים אלטרואיסטיים, לאומהוועדה הנדחו על ידי 

 וזאת, בלא מתן הסבר.

 

 דיון

מובן שאנשים הסובלים מכשל כלייתי מתקדם מתקשים 

מאוד לטפל בעצמם בגין מחלתם הפיסית הקשה, בנוסף 

[. 30למחלה כלייתית ] ,לעיתים קרובות ,כאון המתלווהילד

גם עם תמיכה מצד המשפחה, רבים מהם סבורים שאי 

אפשר להתמודד עם משימת מציאת תורם כליה מתאים. 

הדבר הוביל את האחראים לתוכניות השתלה להכשיר 

לארגן  במחלת כליות מתקדמתאנשים שיסייעו לחולים 

לעצמם השתלת כליה. כינונו של ארגון אמוני בישראל, 

גרר  ,היא לסייע בארגון השתלות כליה מן החישמטרתו 

התפתחות  . זוהיעלייה תלולה במספר ההשתלות מן החי

חדשה בתחום הסנגור על היחיד החולה במחלת כליות, 

שעשויה להוליד פעילות נרחבת יותר. למיטב ידיעתנו, אין 

על ארגונים קהילתיים דומים של  ,בנמצא תיאורים קודמים 

 עידוד לתרומות מן החי.

העלייה המרשימה בתרומת כליות מן החי, שמקורן בעיקר 

מהקהילה הדתית בישראל, הובילה לגידול ניכר במספר 

וממנה  ,התורמים האלטרואיסטיים שאינם מקורבים לחולה

מים אלטרואיסטיים , כפי שניתן הגיעו כמעט כל אותם תור

. הצלחתו של ארגון 2016 –ספר תורמי הכליה ב מוד ממלל

 זה חוללה דיון בנוגע להיבט האתי של תרומות כליה מן החי

. המומחים לאתיקה מביעים דעות סותרות בנושא. לפי מוצא

הן לפי מוצא תרומות כליה מן החי הם הסבורים כי ייש מבנ

[, בעוד המחנה האחר מתנגד לנוהג לפיו תורמי 31קבילות ]

אלה משווים את [. 32כולים לבחור את החולה ]כליה י

תרומות הכליה מן החי לתרומות מן המת, שם אין למשפחה 

זכות לבחור את החולה, הנבחר מתוך רשימה שהקדימות 

[. החוק 32בה נקבעת באמצעות אלגוריתם רפואי ]

ית לאומהוועדה ההישראלי הפקיד את ההחלטות בנדון בידי 

הבוחנת את אופייה של כל תרומת  להערכת תורמים חיים

כליה אלטרואיסטית שלא ממקורבים. אך מדיניות הוועדה 

היא מתן אפשרות לתורמים פוטנציאליים שאינם קרובים 

לבחור את המאפיינים של החולים, כדי להגדיל את מספר 

 לטובת הכלל., חיתרומות הכליה מן ה

ע אילו מאפיינים הביאו להצלחת התוכנית? מרכיבי שכנו

במסנגרי מתוכניות קודמות כגון אלה העושים שימוש 

[ או תכניות הפונות לקהל בבקשת 20]תורמים חיים 

[ 33תרומות כליה בעיתונות הכתובה ובמדיה החברתית ]

ב משמשות גם הן את הארגון. אלה כוללים את השימוש 

גישות שכנוע שהן  ,"שאינה בנויה על טיעוני הגיון"השפעה 

שאינן עושות שימוש בהנמקות אלא מעצבות התנהגות 

כדוגמת מתן אפשרות לחולה במחלת כליות  ,פונות לרגש

 ,הי[. הגישה המשכנעת השני34לספר את סיפורו/סיפורה ]

 – אפקט השליח"היא שימוש ב" ,שתועלת רבה בצידה

יות משפיעות כגון עמיתים או מנהיגי קהילה, והשימוש בדמ

משקל רב יותר שיטות המקנות למסר של תרומת כליה 

[. העמותה, בהנהגתו 34בעיני תורם הכליה הפוטנציאלי ]

של הרב הבר, אדם כריזמטי ומעורר השראה, משתמשת 

 במלווי מטופליםהשימוש בשיטה זאת באופן אפקטיבי. 

הוא חידוש נוסף שהוכח בניסוי אקראי  מתנת חייםמצד 

שיש בו כדי להכפיל את השלמתו האפקטיבית של  ,מבוקר

 [.35תהליך השתלת הכליה אצל החולה ]

ייתכן שהסיבה החשובה והמשמעותית ביותר שהביאה 

להצלחת התוכנית היא החשיבות הרוחנית והדתית 

שמייחסים תורמי הכליה למילוי המצווה הדתית של הצלת 

נפשות. הדבר בא לידי ביטוי בתלמוד הבבלי, מסכת 

סנהדרין, עמ' ל"ז, שבו נאמר "המציל נפש אחת כאילו 

 [.36הציל עולם ומלואו" ]

אחת הבעיות האתיות העלולות להתעורר במסגרת פעילותו 

א קבלת תרומות מהציבור ישל ארגון ללא כוונת רווח ה

 העלות את הטענהוממשפחות המושתלים לעתיד. אפשר ל

מים. כי תרומות מעין אלה עשויות לקדם חולים מסוי

לפיכך, מומלץ בכל לשון של המלצה שתהליך גיוס הכספים 

והתמיכה הפילנתרופית בארגונים מסוג זה תיערך, תנוהל 

ותתבצע בידי מי שאינם קשורים לאיתור תורמי כליה 

בפוטנציה, או הפניה לחולים מסוימים. מגבלות מחקר זה 

 חולה  כדי-הן שלא נערך זיהוי צולב של צמדי התורם

וך טווח , ומחקר אראור מפורט של מאפייניהםלאפשר תי

אלה אינו זמין.  של תוצאות השתלות הכליה אצל אנשים

לאחרונה, דווח על נתונים בנוגע לסיכון המוחלט הנמוך של 

קווים [  ופורסמו 37כשל כלייתי בקרב תורמים חיים ]

 [. 38מנחים לגבי הערכה של תורמים חיים והטיפול בהם ]

מתנת ועמותת  2008 –חוק ההשתלות בישראל חוקק ב 

. חוק 2009 –החלה לעודד השתלות מן החי ב  חיים

השתלות היה קשור בירידה משמעותית במספר ה

[. ייתכן 39הישראלים שביקשו השתלות כליה בחו"ל ]

שהתחיקה הזאת מילאה גם תפקיד מסוים בעלייה בתרומות 

מתנת תרומתה של כליה מן החי בישראל, ובכך התאפשרה 

 .חיים

יתרון נוסף בגידול במספר השתלות הכליה הקשורות 

סכון שמעריכים כי נחסך יהוא הח מתנת חייםלפעילות של 

מתקציב משרד הבריאות. מחקר שנערך לאחרונה בשוודיה 
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סכון משמעותי הנובע מהשתלות כליה לעומת ימצא ח

 494-[. בדומה לכך, הערכתנו היא ש40טיפולי דיאליזה ]

מתנת האנשים שהושתלה בהם כליה בזכות פעילותה של 

מיליון  25 –כ   יחסכו מתקציב הבריאות של ישראל חיים

דולר בהוצאות דיאליזה שנתיות. הדבר בולט לעומת תקציב 

, מתנת חייםהתפעול השנתי של פחות ממיליון דולר של 

 שגויסו כולם ממקורות פרטיים.

לשם הבנה  ,ים שיבדקויתר על כן, יש צורך במחקרים נוספ

את התגובות הרגשיות כגורם מניע חשוב  ,מעמיקה יותר

לתרומת כליה מן החי. אחדים מבין מחברי מאמר זה 

מי שכבר בודקים מאפיינים דמוגרפיים ופסיכולוגיים של 

כדי לגבש פרופיל שיסייע בזיהוי תורמים  ,תרמו כליה

נותר לעקוב ולראות אם ארגונים דומים, דתיים  עתידיים.

ולא דתיים, עשויים לשנות את שיעורי התרומות במדינות 

 אחרות.

 

 מסקנות

אשר עלה  ,ישראלי ללא כוונת רווח הוא ארגון מתנת חיים

, 2009 –השתלות כליה מאז הקמתו ב  494-בידו להביא ל

. בכך הוא תרם להכפלת מספר השתלות 2017ועד לסוף 

הכליה המבוצעות בישראל. הארגון מצליח בזכות הקניית 

והתייחסות לדאגות  ,גוון אישי להליך השתלת הכליה

התורם הפוטנציאלי במשך תהליך קבלת ההחלטה. עמותת 

היא סיפור הצלחה יוצא דופן בתחום השתלת  מתנת חיים

לשמש כמודל ליישום בארגונים המעודדים  הכליות, שיכול

בין בקהילה הדתית ובין בלא  ,איברים להשתלהתרומות 

 דתית, וזאת, ברחבי העולם כולו.

 הערה

 .וולטר וואסר וג'פרי בונר למחקר זה תרמו במידה שווה

 תודות

נתונים ל, שנתנה לנו גישה מודים לדר' ג'ודית אברהמס המחברים

על הצעותיהם  טלעורכי הטקסכן ו, מתנת חיים הקשורים ב

 המועילות.

 זמינות הנתונים והחומרים

היפנו  מתנת חייםשהתקבלו מארגון  ,הנתונים לגבי התורמים

נתונים אלה  .(/https://kilya.org.il/en)למרכזי השתלות 

 2004למספר הכולל של השתלות כליה שבוצעו מינואר  הושוו

. נתונים אלה התקבלו מאתר משרד הבריאות 2016עד דצמבר 

של ישראל. הכניסה לאתר נתונים זה נעשתה באמצעות קישור 

למשרד הבריאות 

http://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant

/transplant/Pages/default.aspx   

 וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל

http://www.CBS.gov.il . 

 חלקם של המחברים

 הגו את תכנימני קוסלובסקי ועדי לזר , וולטר וואסר, ג'פרי בונר

הכינו את  וולטר וואסר וג'פרי בונרהמאמר וביצעו את המחקר. 

הטיוטות של המאמר. כל המחברים היו מעורבים בעריכה של 

 הצעת המחקר והסכימו לגבי תכניו הסופיים.

 אישור ההיבט האתי והסכמה להשתתפות

ת וועדהתקבל מ הצורך באישור וועדת האתיקה כתב ויתור על

היות שזה ממחקר  אוניברסיטת אריאל.האתיקה של 

את לקבל  ועדהולא דרשה ה תיעוד,-מושתתרטרוספקטיבי 

 הסכמת החולים.
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