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מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל:

"תמשיכו, 
תמשיכו"

לפני מספר שנים היו לי לבטים משמעותיים 

אם להמשיך את פעילות מתנת חיים. ושקלתי 

ברצינות לעזוב את עיסוקי בתרומות כליה.  

בתחילת שנת תשע"א עליתי לבית מו"ר 

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל להתייעץ אתו על כך.

מרן השיב בנחרצות שעלי להמשיך את 

הפעילות ואמר לי במילים אלו:

תמשיכו! תמשיכו! – לא יארע שום נזק 

לתורמים בעזרת השם, דאס גאר אגיוולדיקע 

מצווה" [זו מצווה נוראה ונפלאה מאד]

אוי מי יתן לנו תמורתו
אברהם ישעיהו הבר

4. יואל הגואל 
כל כך הרבה כאב, 

סבל וייסורי תופת באו 

לקיצם - ברגע בו תרם 

יואל קרישבסקי כליה 

לאלברט בן חמו

10. בת 9 על 
שולחן הניתוחים 

אהרון שפיץ השיל 

ממשקלו 20 קילוגרם, 

העיקר להחיות את חייה 

של ילדה בת 9 

12. דמעה 
של ילדה 

הילדה פיה ליכט עברה 

מסכת ייסורים, עד 

שהגיע "המלאך מביתר 

עילית" וגאל אותה 

מהסבל

14. "בחסד 
חפצתי ולא 

בזבח" 
ר' יצחק ריין תרם כליה 

ליהודי בן שבעים, אך 

אינו מרגיש שעשה בכך 

משהו גדול

16. תרומה 
לדורי-דורות 

בנימין כהן עמד לתרום 

כליה לבחורה בת 18, אך 

רגע לפני הניתוח הוא 

החל לחשוש: מה יקרה 

אם התרומה לא תיקלט? 

20. להביא 
חיים לעולם 

אחרי שניצלו חייה של 

צ' בלידת בתה, היא 

החליטה כי ברצונה 

לתרום כליה. הרופאים 

התנגדו וחששו, אך היא 

לא ויתרה 

22. לאבא, 
באהבה 

 אביו של דודי קנופלר 

נזקק לתרומת כליה 

ואילו בנו החל לעבור 

את תהליך הבדיקות 

כאלטרואיסט. איך 

לבסוף נפגשו דרכיהם? 

26. "הצלתי 
ח-י-י-ם" 

אלחנן כהן ביקש לתרום 

כליה, הוא נפסל בוועדה, 

אך לא התייאש. אחרי 

שבעה חודשים הוא ניסה 

את כוחו בשנית, והפעם 

הגיעה כלייתו לאב 

לתשעה ילדים 

30. מתרגש 
בכל פעם מחדש

פרופ' הדר מרחב מפרט 

את מה שהתורמים 

צריכים לדעת, רגע לפני 

שמחליטים על הצעד 

הגדול

תודה, מעומק ליבנו, 
לגדעון וייס ומתנת חיים 

על הצלת חייו
של אברהם קינן

לכבוד הרב הבר, 
ולכבוד כל אנשי 'מתנת חיים' - תורמי הכליה 
והמושתלים, עובדי העמותה ומתנדביה, גאה 

להיות חלק ממשפחה כה מופלאה

תורם כליה מאושר

הוקדשה תרומה:



חיים קמפינסקי
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יואל
הגואל

כל כך הרבה כאב, סבל 
וייסורי תופת באו  לקיצם 
ברגע בו תרם יואל 
קרישבסקי כליה לאלברט 
בן חמו, ובכך הציל את 

חייו.  "הגוף המפורק 

שלי חזר לחיות",  
מספר אלברט בדמעות

יוכל לדמיין את  דיאליזה, לעולם לא  "מי שלא עבר 

חמו,  בן  אלברט  מספר  בכך",  שכרוך  הנוראי  הסבל 

דיאליזה  טיפולי  של  שנים  וחצי  ארבע  בתום  אשר 

מתישים ומייסרים, זכה לקבל כליה ויחד אתה קיבל 

גם חיים חדשים. 

כשמשוחחים עמו קשה שלא לדמוע. גם קולו הופך 

"הדיאליזה  קשים:  ימים  באותם  נזכר  כשהוא  לחנוק 

הדיאליזות  מאשר  קשה  יותר  הייתה  שעברתי 

'הרגילות', שגם הן כמובן קשות מנשוא", הוא מסביר. 

"הכניסו לי בתחילה את הצינור בצד ימין של הגוף, 

והיד  התנפח  שלי  שהצוואר  אחרי  אבל  הלב,  לכיוון 

הוציאו  סגולה, אושפזתי בבית החולים, שם  נהייתה 

אבל  בגוף.  אחר  למקום  אותו  והעבירו  הצינור  את 

אחרי כמה חודשים שוב נוצרו בעיות והתנפחויות, אז 

הצינור הועבר בפעם השלישית. 

המצב שלי הלך והידרדר", הוא נזכר, "הדיאליזה לא 

כמויות  בגוף  הצטברו  מכך  וכתוצאה  פעלה,  ממש 

עצומות של רעלים. לרופאים לא היה איך לעזור לי, 

הם רק אמרו שהם לא מבינים איך אני חי בכלל. הגיע 

הרגע שבו הרגשתי שזה הסוף, שאני הולך לגמור את 

החיים שלי. בשלב מסוים הגיעו הרופאים עם רעיון 

עזר,  אמנם  החיבור  הדיאליזה.  של  לחיבור  חדשני 

מכאבי  חוץ  תופת.  בייסורי  כרוך  היה  הטיפול  אבל 

הדיאליזה, הרגשתי בכל טיפול גם כאבי ראש איומים. 

במשך עשר שעות הייתי מחובר למכשירים, כשאני 

צורח עד השמיים.

"הסבל שלי היה איום ונורא, אחר כך הייתי חוזר הביתה 

ולא מצליח לשכב, כי הנוזלים עלו לי כל הזמן לכיוון 

הראש ואילו הבצקות שנוצרו בגלל הרעלים לא אפשרו 

לי לזוז. הרגשתי שאני על סף התמוטטות. הנשמה שלי 

התעייפה, לא היו לי עוד כוחות לחיות, ואז הגיע יואל 

הגואל", בשלב זה פורץ אלברט בבכי, ואפילו לא מנסה 

לעצור אותו, "יואל גאל אותי מהייסורים, הוא שינה לי 

את החיים לבלי הכר. בזכותו הגוף המפורק שלי חזר 

לחיות. אין לי מילים כדי להודות לו".

"הרצון לתרום בער לי בדם"
כשמשוחחים עם יואל קרישבסקי, חסיד ברסלב בעל 

לב חם במיוחד, ניתן לשמוע כי סיפורו דומה בקוויו 

רבים אחרים, אשר  לסיפורים של תורמים  הכלליים 

נחשפו לחוברות של מתנת חיים, ובעקבות כך החליטו 

כי רצונם גם כן להצטרף לחבורת תורמי הכליות.

"עקבתי אחרי החוברות האלו שיצאו מידי חג", הוא 

והתרשמתי עמוקות  "בכל פעם קראתי אותן  מספר, 

מהצלת הנפשות שיש בהן. כל חוברת גרמה לי מרץ 

העיקרי  הדבר  בדם.  לי  בער  לתרום  הרצון  מחודש. 

ואפשרות  הזדמנות  לי  שיש  הידיעה  זו  אליי  שדיבר 

ומקסימום  סיכונים  אפס  יחסית  עם  אנשים,  להציל 

הרצון  בי  גברו  שקראתי  חוברת  כל  עם  הצלחה. 

וההשתוקקות. באחת הפעמים החלטתי שזהו זה, אני 

מרים טלפון למתנת חיים ומבקש מהם את הטפסים 

הראשוניים".
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לעבור.  החל  שהוא  בבדיקות  כבר  היה  הבא  השלב 

ההסעות  בארגון  רבות  נעזר  הוא  בית שמש  כתושב 

אמו  של  לזיכרה  העיר,  תושב  כהן,  חיים  ר'  שארגן 

לתורמים  דואג  הארגון  כליות.  ממחלת  שנפטרה 

להסעות לבדיקות במשך כל שעות היממה.

שמנעו  טכניים  עיכובים  היו  אבל  נעשו,  הבדיקות 

מיואל להתקדם. "אולי זה מצחיק, אבל הייתה לי בעיה 

לוגיסטית להעביר את הטפסים ובמשך תקופה הם היו 

תקועים אצלי. עד שבשלב מסוים פגשתי מישהו שאני 

והיה  מכיר מהשכונה שהתחיל גם הוא את התהליך, 

כל כך נלהב. הוא דיבר על כך עם כולם, ואז סיפרתי 

לו שגם אני התחלתי ופשוט לא שלחתי את התוצאות 

של הבדיקות. הוא נרתם לעזור לי ושלח בעצמו את 

התוצאות, ובאמת, מאז הכל התקדם במהירות". 

מתי פגשת את אלברט – המושתל שלך?

"הפעם הראשונה בה נפגשנו הייתה כשגיליתי אותו 

בוועדה, כשבאתי לבדיקת סיווג רקמות. הזכירו שם 

את השם שלו וראיתי מיהו, אז החלטתי לגשת אליו וזה 

היה מאוד מרגש. אשתו שהייתה אתו פרצה בבכי, היא 

סיפרה לי שהיא רצתה מאוד לתרום לבעלה כליה, אבל 

בגלל שגילו בכליה שלה גידול פסלו אותה. גם הילדים 

של אלברט רצו לתרום לו וגם אחיו, אבל כולם נפסלו, 

כל אחד מסיבה אחרת. הוא עבר כל כך הרבה אכזבות, 

וכשראיתי אותו לא הצלחתי להתאפק מלבכות. הוא 

נפולות. אמרתי  היו  נורא, כל הפנים שלו  נראה  היה 

בזה  ממני  הכליה  את  להוציא  יכולתי  שאילו  לעצמי 

הרגע ולתת לו, הייתי עושה את זה".

תחושה עילאית
ומיד,  תכף  כליה  לתרום  מוכן  היה  שיואל  למרות 

התהליך שעבר עליו היה ממושך. "עברתי את תהליך 

להרבה  יחסית  נחשב  שזה  שנה,  במשך  הבדיקות 

עיכובים  מיני  כל  היו  התהליך  את  מה שהאריך  זמן. 

שלי  הרפואי  בתיק  מצאו  למשל  הרופאים  רפואיים. 

לא  שינה.  הפרעת  בעבר  לי  שהייתה  שמעיד  מסמך 

משנה שהסברתי להם שכבר מזמן אינני סובל מכך, 

הם קראו לי לישון בבית החולים והזמינו אותי לעשות 

בדיקת שינה במעבדה. היו גם בדיקות נוספות שהייתי 

צריך לחזור עליהן כמה פעמים. כמו שהתבטאה ד"ר 

רחמימוב ממחלקת ההשתלות: הם עשו לי 'אוברול על 

כל הגוף'". 

הרגע המרגש ביותר שזכור לו היה בוועדה הסופית, 

אותה הוא עבר בתאריך כ' שבט. "יצאתי משם בהרגשה 

מאוד טובה - הנה  עברתי גם את הישרות האחרונה. 

אבל לבסוף התגלה שהוועדה אמנם אישרה אותי, אבל 

היא רוצה לברר עוד כמה פרטים לפני שהיא מאשרת 

באופן סופי, כך שאת האישור האמתי קיבלתי רק כמה 

י'  בתאריך  לבסוף  נערך  והניתוח  כך,  אחר  חודשים 

סיוון". 

שיערת שהתהליך יהיה כל כך ממושך?

"לא, ממש לא. חשבתי שיהיה יותר מהיר, אבל בסופו 

של דבר שמחתי, כי ראיתי שהצוות לא מוכן לחפף על 

הבריאות שלי בשום פנים ואופן".

ערב  הייתה  ואלברט  יואל  נפגשו  בה  הבאה  הפעם 

מרטיטים:  רגעים   באותם  נזכר  יואל  ממש.  הניתוח 

עליו  ראו  כבר  הניתוח,  ערב  אלברט  את  "כשראיתי 

מאושר  כך  כל  הייתי  לזוז.  מסוגל  לא  כמעט  שהוא 

שהוא נשאר בחיים וזוכה כעת לקבל את הכליה שלי. 

לזה  זה  ואיחלנו  התחבקנו  מכונן.  ממש  רגע  היה  זה 

הצלחה ובריאות שלמה".

לא פחדת?

"האמת היא שממש לא. להיפך, ציפיתי לרגע שכבר 

לי רצון כל כך חזק  יכניסו אותי לחדר הניתוח. היה 

לתרום, עד שלא פחדתי בכלל. לא חשבתי אפילו על 

הפחד. גם אשתי התבטאה שלפני הניתוח היא הרגישה 

כזו הרגשה עילאית, שבחיים שלה היא לא הרגישה". 

"לא מאמין שעברתי ניתוח"
הניתוח עבר בחסד ה' בהצלחה, ויואל מדגיש: "הכאבים 

של אחרי הניתוח הם נסבלים לגמרי. מבחינתי זו הייתה 

"המצב 
שלי הלך 
והידרדר, 
"הדיאליזה 
לא ממש 
פעלה, 
וכתוצאה 
מכך הצטברו 
בגוף כמויות 
עצומות 
של רעלים. 
לרופאים 
לא היה איך 
לעזור לי, 
הם רק אמרו 
שהם לא 
מבינים איך 
אני חי בכלל. 
הגיע הרגע 
שבו הרגשתי 
שזה הסוף

הפתעה, כי ציפיתי לכאבים הרבה יותר משמעותיים, 

וברוך ה' הם לא הגיעו. אני זוכר שאמרתי לעצמי: 

זה כל הכאבים, חבל שלא תרמתי לפני עשר  'אם 

שנים'. את אלברט ביקרתי ממש למחרת, וכשראיתי 

אותו יושב זורח ומאושר, זה היה שווה את הכל".

הראשונים  החודשים  "בשלושת  מציין:  ואלברט 

שאחרי הניתוח היה קשה, כי קיימת עדיין חולשה 

ואלו חודשים קריטיים. אבל אחר כך חזרתי לעבודה, 

תרופות  לקחת  להמשיך  צריך  אני  לחיים.  חזרתי 

המייסרת  מהדיאליזה  נגאלתי  אבל  החיים,  כל 

יכול לאכול, לשתות,  ומהחולשה הלא נגמרת. אני 

חזרתי להיות כאחד האדם".

ומה אתך, יואל?

יואל משיב בחיוך: "אחרי שבועיים חזרתי לשגרה 

באופן חלקי, ואחרי חודש אני אמרתי לעצמי שרק 

של  צלקות  ורואה  שלי  הגוף  על  מסתכל  כשאני 

החתכים - רק אז אני מאמין שעברתי ניתוח".

מילה של תורם
לא נותר לי אלא להגיד דבר אחד ויחיד: ברגע שאתה רואה 

זו שעושה  והיא  חיים,  איך שהתרומה שלך פשוט מצילה 

את ההבדל בין אדם מת לאדם חי, אז אתה קולט עד כמה 

שהמעשה שלך היה חשוב. התחושה שיש לי היא מדהימה - 

בכל רגע נתון אני יודע שיש אדם בדרום הארץ שהייתה לי 

זכות להחיות אותו. זוהי תחושה שמחיה גם אותי. 
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בנושא  להתעניין  "התחלתי 

מספר  לפני  כליה  תרומת  של 

שפיץ,  אהרון  מספר  שנים", 

"זה התחיל בכך שהכרתי חולה 

כליות שהיה בתהליך של קבלת 

משפחתו.  מבני  מאחד  תרומה 

שמעתי והתעניינתי, אבל לא מעבר לכך. לא 

חשבתי שזה יכול להתקשר אליי".

להיתקל  לו  והזדמן  שנים  כמה  מאז  חלפו 

בעלון  של מתנת חיים. "זה כבר תפס לי את 

העין", הוא מספר. "אני בדרך כלל לא קורא 

קראתי  הפעם  אבל  עלונים,  של  כזה  סוג 

ושוב  שנה  חצי  חלפה  לכריכה.  מכריכה 

של  סיפורים  ובתוכו  נוסף  בעלון  נתקלתי 

אנשים רגילים לגמרי שהחליטו לעשות את 

לכך  מתחבר  שאני  איך  הרגשתי  המעשה. 

על שולחן 
הניתוחים

9בת
כליה  לתרום  החליט  שפיץ  כשאהרון 
להוריד עשרה  עליו  שיהיה  לו  הודיעו 
כפרויקט  זה  את  לקח  הוא  קילוגרם. 
 20 להשיל  הצליח  התרומה  ליום  ועד 
היה  ביותר  המרגש  הרגע  קילוגרם. 
בשבוע האחרון, כשהילדה שקיבלה את 

כלייתו, שבה לספסל הלימודים

חיים קרמר



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 11מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה10

יותר ויותר. פתאום קלטתי שגם אני יכול. מעט לאחר 

מכן ניסיתי לגשש אצל אשתי כדי לשמוע את דעתה, 

וכשזרקתי משהו בכיוון הזה, זכיתי לתמיכה נלהבת 

מצידה, ואז ידעתי שאני הולך על זה".

"המשקל לא יעצור אותי"
הראשון  הצעד  כן  ועל  סלונים,  חסיד  הוא  שפיץ 

שלו היה אצל רבו ומורו. "פניתי לאדמו"ר מסלונים 

לברר  ממני  ביקש  הוא  העניין.  על  אתו  והתייעצתי 

פרט מסוים, כששבתי אליו עם תשובה חיובית, הוא 

נתן את הסכמתו ואמר שזו מצווה גדולה להציל נפש 

מישראל. הוא גם בירך אותי".

אבל היה נושא נוסף שהיווה מחסום. "אולי זהו פרט 

שולי", אומר שפיץ, "אבל עבורי הוא היה משמעותי. 

ידעתי שבמשך כל תהליך התרומה איאלץ להיעדר 

איך  ידעתי  ולא  מסוימים  ימים  למשך  מהעבודה 

להתמודד עם זה. פניתי למתנת חיים, ושם הסבירו 

לי שזו בכלל לא בעיה, כי מגיע לי החזר מהמדינה על 

אבדן העבודה. כך ירד גם המחסום האחרון, ופניתי 

למלא את הטפסים הראשוניים".

חלף זמן קצר עד שחזרו אליו מהארגון והפנו אותו אל 

הבדיקות הראשוניות שנעשות דרך רופא המשפחה. 

"מיד לאחר שהתקבלו תוצאות חיוביות שיתפנו את 

ושמחו  עודדו  מאוד  והם  ושלי  אשתי  של  ההורים 

בחום  ממליץ  ממש  אני  "אגב,  מספר.   הוא  אתנו", 

צריכים  הניתוח  אחרי  כי  בני המשפחה,  את  לשתף 

ויעזרו. כדאי ורצוי שהם יהיו שותפים  שהם יתמכו 

כבר מהרגע הראשון".

עד  קצר  תהליך  יהיה  שמכאן  לתומו  סבר  שפיץ 

התרומה, אלא שעד מהרה הוא גילה שהדברים שונים 

לגמרי. "בתחילה יצרו אתי קשר ממתנת חיים ואמרו 

לי שהם מנסים לקדם התאמה ביני לבין גבר מאזור 

ירושלים, והם מפנים את התיק שלי להדסה עין כרם. 

ממתנת  טלפון  שיחת  קיבלתי  כמה שבועות  כעבור 

חיים בשם בית החולים, שם הודיעו לי שאם ברצוני 

לתרום כליה עליי לרדת במשקל עשרה קילוגרם".

ועשית את זה?

"כן, היה ברור לי שאני מוכן לעשות הכל כדי לתרום. 

זה היה בתחילת החורף ונאמר לי שאם עד פסח אצליח 

להגיע למשקל מתאים – אוכל לתרום, וזה בדיוק מה 

שעשיתי. זה לא שלקחתי דיאטן צמוד או שהלכתי 

השתמשתי  פשוט  אחרת,  או  כזו  הרזיה  שיטת  לפי 

יותר.  ולהוציא  פחות  להכניס  הפשוטה של  בנוסחה 

הרבה  עשיתי  שני  ומצד  פחות,  לאכול  השתדלתי 

קילוגרם,  עשרה  ירדתי  פסח  עד  גופנית.  פעילות 

אבל מכיוון שההשתלה לא נעשתה בערב פסח, אז 

החלטתי שאני ממשיך להוריד במשקל, ובסופו של 

פחות  קילוגרמים  עשרים  עם  לתרומה  הגעתי  דבר 

ממשקלי הראשוני". 

אתה מתייחס לירידה במשקל כאילו שזה דבר פשוט 

ומובן מאליו, כל מי שניסה כוחו בדיאטה יכול לשער 

שזה ממש לא היה קל...

יכול  ואני  קל,  היה  לא  שזה  "ברור  מודה,  הוא  "נכון", 

על  לשמור  מנסה  אני  ההשתלה,  אחרי  שכיום,  להעיד 

בכל  אבל  מרובה.  הצלחה  ללא  שלי  החדש  המשקל 

התקופה שקדמה לתרומה ידעתי שמעניין אותי דבר אחד 

וזה מה שעמד בראש מעייניי. הרגשתי שזה נהיה ה'הובי' 

של החיים שלי וזה הפך להיות מנוע להרבה פעולות. גם 

להורדה של עשרים קילו".

סיפוק שאי אפשר לתאר 
בתקופת חג הפסח הודיעו לשפיץ במתנת חיים כי האדם 

כליה  בסוף  יקבל  כלייתו  את  בתחילה שיקבל  שחשבו 

ממישהו אחר, ובמקום זה יתאמו בינו לבין מקרה אחר, 

מסובך יותר בבלינסון. "הם שאלו אם אוכל להגיע עד 

לאזור המרכז, כיוון שאני מתגורר בביתר עילית, והשבתי 

להם שזה לא מה שירתיע אותי".

לו לשוחח עם  יותר הזדמן  אגב, שפיץ מציין שמאוחר 

התרומה  שתהליך  כך  על  שהתעקשו  אחרים  תורמים 

יתבצע דווקא בבית חולים הסמוך למקום מגוריהם, מה 

יידרש לבוא לשם. "התברר  שגרם לכך שגם המושתל 

שזה דבר שמאוד לא מומלץ עבור המושתל, כי מדובר 

בית  באותו  שנים  כבר  שמאושפז  באדם  כלל  בדרך 

שדווקא  רפואיים  הליכים  בתוך  נמצא  גם  הוא  חולים, 

אותם  ומלווים  מכירים  חולים  בית  מאותו  הרופאים 

חולים אחר.  לבית  אותו  להעביר  מורכב  מקרוב. מאוד 

אני חושב שההכרעה לתרום בבלינסון ולא 'לסחוב' את 

התורם אליי הייתה מאוד נכונה".

בשלב הבא הוא זומן לסדרת בדיקות ראשונה בבלינסון 

וגם נפגש עם פסיכולוגית ועובדת סוציאלית. "אמרו לי 

שבודקים התאמה ביני לבין אישה חולה. בכוונה ביקשתי 

שלא לשמוע את שמה עד לרגע שבו יוחלט שאני אכן 

התאמה  שאין  לי  הודיעו  ימים  כמה  כעבור  לה.  תורם 

לבין  ביני  לתאם  ינסו  אבל  שחשבו,  הספציפי  למקרה 

מישהו אחר".

בינתיים אומר שפיץ שבבית החולים גילו ממצא מחשיד 

שהוביל לכך ששלחו אותו לעוד סדרת בדיקות שכולן 

לו  הודיעו  בסיומן  לחלוטין.  כתקינות  לבסוף  התגלו 

מ"מתנת חיים" כי הם מנסים להתאים בינו לבין ילדה בת 

תשע.

לתחנה  הוזמן  ושפיץ  מושלמת  הייתה  ההתאמה  הפעם 

את  קיבלתי  שבו  "הרגע  הערכה.  לוועדת   – האחרונה 

מבחינתי  היה  התרומה  את  אישרה  שהוועדה  התשובה 

רגע של שיא", הוא מציין בהתרגשות, "חיכיתי לזה כל כך 

הרבה, ובמשך כל הזמן רק עסקתי בלקדם את ההליכים, 

והנה, כבר נקבע התור לניתוח".

הניתוח התבצע לבסוף בחודש חשוון, קצת יותר משנה 

השם  בחסדי  ועבר  הראשוניים  הטפסים  שנשלחו  מאז 

בהצלחה ובקלות. "חזרתי לעצמי בתוך זמן קצר", מספר 

בבית  הייתי  כבר  הניתוח  אחרי  ימים  "שלושה  שפיץ, 

יותר  לקח  לילדה  רגילה.  לפעילות  חזרתי  מאוד  ומהר 

זמן להתאושש, אבל בדיוק השבוע נודע לי על כך שהיא 

לא  שהיא  ארוכים  חודשים  אחרי  הספר,  לבית  חזרה 

הייתה שם".

נראה לך שהיא מבינה את מה שעבר עליה?

כך סבלה  כל  היא  היטב.  "בוודאי שהיא מבינה. מבינה 

במשך תקופה ארוכה, הייתה מחוברת לדיאליזה שלוש 

פעמים בשבוע, לא יכלה לשתות, כמעט לא אכלה... על 

אף גילה הצעיר אני בטוח שהיא מבינה טוב מאוד".

ועל עצמו הוא אומר: "הסיפוק הוא אדיר. פשוט אדיר, אי 

אפשר לתאר אותו במילים. לאורך כל הדרך, כשנדרשתי 

לעבור את כל הבדיקות, דמיינתי כל הזמן את מה שיהיה 

אחרי התרומה, ובסוף ראיתי שזה הרבה מעבר לציפיות. 

כיום אני מרגיש פשוט אושר עילאי. התחושה שלי היא 

שכמו שיש אירועים בלתי נשכחים בחיים כמו חתונה 

אירוע  הזה.  האירוע  את  גם  יש  כך  ילדים,  של  ולידות 

של הבאת חיים לעולם, שהפך להיות חלק מהאירועים 

המשמעותיים ביותר בחיי".

מילה של תורם

"הרגע 
שבו 
קיבלתי את 
התשובה 
שהוועדה 
אישרה את 
התרומה 
היה 
מבחינתי 
רגע של 
שיא"

 "חיכיתי 
לזה כל 
כך הרבה, 
ובמשך כל 
הזמן רק 
עסקתי 
בלקדם את 
ההליכים, 
והנה, כבר 
נקבע התור 
לניתוח"

תרומת כליה היא פרויקט חיים משמעותי מאד.

תחושת הסיפוק מהמעשה הזה ממלאת את הנפש, הרצון 

להמשיך להיות חלק ממעגל הנתינה הזה לא מרפה.

ויכולים  כליות  שתי  עדיין  להם  שיש  באלו  מקנא  אני 

לתרום אחת...



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 13מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה12

פ
בריאה  תינוקת  שנים.  כתשע  לפני  נולדה  ליכט  יה 

שלושה  גיל  עד  בריאות.  כליות  שתי  עם  ומתוקה 

חודשים היא התפתחה ללא שום דופי, אלא שאז גילו 

הוריה לחרדתם כי פיה חולה במחלת כליות קשה.

"למרבה האבסורד", מספרת אמה, חני ליכט, "הגענו 

לבית החולים דווקא עם האחות התאומה של פיה. היה לה חום גבוה 

והרופאים גילו אבנים בכליות. מכיוון שהם ידעו שיש לה תאומה, הם 

הציעו לבדוק גם את פיה. הבאנו אותה לבית החולים וכשהיא נבדקה 

להצטמצם  מתחילה  שלה  מהכליות  שאחת  הרופאים  לנו  הודיעו 

בתוך הגוף. תוך כמה חודשים נשארה פיה עם כליה אחת בלבד, אבל 

הכליה תפקדה היטב, והיא המשיכה את חייה כילדה רגילה לכל דבר, 

כמובן עם מעקב צמוד".

הייתה בערך בת  "היא  א' ארע שוב מהפך.  כשפיה הגיעה לכיתה 

שבע כשקיבלה מחלת חום", מספרת חני, "המחלה הסתבכה קצת, 

התחילה  היא  בכלל,  סייעה  שלא  אנטיביוטיקה  של  שבוע  ואחרי 

להקיא ולשלשל ולאבד המון נוזלים. הגענו אתה לבית החולים ושם 

הרופאים הודיעו לנו שאין לפיה טיפה אחת של מים בגוף. בתחילה 

הם חשבו שפיה רק מיובשת, אלא שכאשר בדקו לה את הכליה, הם 

גילו שהיא לא מתפקדת בכלל".

החלו  הם  ואז  נמרץ,  טיפול  למחלקת  הובהלה  שפיה  מספרת  חני 

להכיר לראשונה את טיפולי הדיאליזה. "פיה עברה דיאליזה פעמיים 

בשבוע, כל פעם למשך שעתיים. זה לא היה קל עבורה בכלל, זה היה 

הלם, אבל היא התמודדה והייתה גיבורה. אחרי חודש היא שוחררה 

מבית החולים, אבל המשכנו להגיע פעמיים בשבוע לדיאליזות".

שגרה של כאב
איך נראית שגרת יומה של ילדה בת שבע שנאלצת להתרגל לכך 

שהכליה שלה חולה? "לפיה היה מאוד-מאוד קשה", מסבירה חני, 

"היא הייתה מחוברת לדיאליזה בכל פעם במשך כמעט שלוש שעות, 

דרך  אלא  ביד,  היה  לא  החיבור  למזלה,  ולקום.  לזוז  לה  כשאסור 

נתב שחובר לעורק הראשי של הלב, כך שזה לפחות לא מנע ממנה 

להפעיל את הידיים. אבל הכאבים היו כאבי תופת, פיה לא גמרה 

לבכות ולהתייסר".  

בנוסף לדיאליזות, גם היו דברים נוספים שפיה הייתה חייבת ללמוד 

להתמודד איתם. "פתאום היה אסור לה לאכול מאכלים עם מלח", 

מסבירה חני, "גם כמות השתייה שלה הוגבלה, היה אסור לה לצרוך 

מאכלים עם אשלגן שזה שלל ממנה את כל הדברים הטובים שהיא 

אהבה – שוקולד, קטשופ, תפוחי אדמה... גם מהפירות היה מותר לה 

דמעה 
של ילדה

הילדה פיה ליכט עברה מסכת 
ייסורים שכללה: דיאליזות, 
תרופות, דיאטה קפדנית 
והתנזרות מהרבה דברים 
אהובים, עד שהגיע "המלאך 
מביתר עילית" וגאל אותה 
מהסבל > "פיה אמרה לי: 'אני 
מרגישה שנולדתי מחדש'",  
מספרת אמה בהתרגשות

חיה שושן

לאכול רק אגס ותפוח. כשרצינו לתת לה בכל זאת תפוח אדמה היינו 

חייבים לקלף אותו יום קודם ולהשרות במים, כדי שהאשלגן יצא 

ממנו. התחלנו להתרגל לשגרת חיים חדשה בבית, כשאנחנו מכינים 

כל דבר לבד, לא הכנסנו שום אוכל מבחוץ".

כבר באותו שלב החלו הרופאים לדבר עם חני ועם 

לנו  "היה  הדחיקו.  הם  אבל  על השתלה,  בעלה 

קשה לחשוב על כך", היא מסבירה, "מה עוד 

והקריאטנין  מאוד  עזרו  הדיאליזה  שטיפולי 

 .2 של  לרמה  תשע  של  מרמה  ירד  בדם 

אצל ילדים בריאים רמת הקריאטנין צריכה 

הייתה  לעמוד על 0.5-0.8. אז התקווה שלי 

שמגמת הירידה תימשך ופיה תבריא לגמרי. 

גם  להיות  שיכול  האפשרות  את  הכחשתי 

אחרת. ציפיתי לנס. אבל אחרי שנה שהקריאטנין 

נתקע ב-2 והערכים לא ירדו, הרופאים כבר הסבירו 

לנו שאם אנחנו רוצים שפיה תחיה, אז היא תהיה חייבת 

לקבל כליה". 

המלאך מביתר עילית
את  לדחות  עוד  ניתן  שלא  הבינו  הם  שעברה  בשנה  החנוכה  בחג 

ההשתלה. ירמיהו, בעלה של חני, ניסה לעבור את הבדיקות הנדרשות 

כדי לתרום כליה לבתו, אך נאמר לו שאין ביניהם התאמה. גם אחיו 

ניסה ונפסל והיו עוד כמה קרובי משפחה שביקשו לתרום, אך נפסלו. 

בצר להם, פנו ההורים המודאגים לעמותת מתנת חיים של הרב הבר.

בינתיים המשיכה פיה לקבל את טיפולי הדיאליזה פעמיים בשבוע. 

ואז, כשבאחד הימים ניסו הוריה לעודד את רוחה ושלחו אותה לטיול 

עם אחת מעמותות החסד, החזירו אותה משם בדחיפות, מכיוון שהיא 

"החלה להתנפח". 

לא  והכליה  עלה  כך שהקריאטנין  על  העידה  פיה  "ההתנפחות של 

מתפקדת", מסבירה אימה, "כמובן שהבאנו אותה לבית החולים ואז 

הסבירו לנו הרופאים שמכיוון שמצבה החמיר, היא תצטרך לעבור 

שלה  הדיאטה  גם  בשבוע.  דיאליזה  טיפולי  שלושה  של  למתכונת 

הוחמרה והיה אסור לה לשתות מים בכלל, אפילו לא לגימה אחת. 

פיה לא הצליחה לעמוד בפיתוי והיא הייתה 'גונבת' מים בהיחבא".

היא הבינה את מצבה?

"כן, לגמרי. הסברנו לה והיא הבינה. היא ידעה שזו הבריאות שלה. 

אבל היא בכל זאת ילדה קטנה והיה לה מאוד קשה לשמור על עצמה. 

היינו צמודים אליה במשך 24 שעות ביממה, כדי שהיא לא תכניס לפה 

משהו שאסור לה. 

"מכיוון שיש לה גם אחות תאומה באותו גיל, היא תמיד הסתכלה 

עליה בקנאה. שמעתי את פיה כמה פעמים אומרת לה: 'את צריכה 

להגיד תודה על כך שאת בריאה ואין לך דיאליזה'".

שלהם  השגרה  שכל  חני  מציינת  דיאליזה,  טיפולי  שנוספו  מכיוון 

השתנתה. "שלוש פעמים בשבוע היינו צריכים לצאת עם פיה לבית 

הטיפול,  על  לוותר  אסור  היה  בחגים  גם  יום.  חצי  למשך  החולים 

ואני זוכרת שבחג הפורים למשל פיה קמה בשבע בבוקר כדי ללכת 

כשהגיע  וסחוטה.  גמורה  בצהריים,  רק  הביתה  חזרה  היא  לטיפול. 

ראש השנה שהיה צמוד לשבת, בעלי נסע איתה באמצע החג לקבל 

את הטיפול. זה סבב את החיים של כולנו".

ואלו לא רק טיפולי הדיאליזה, אלא גם התרופות הרבות שהיא קיבלה. 

"עם כל אוכל שפיה אכלה היא קיבלה תרופה עם טיפה אחת של מים, 

שתעזור לה בבליעה. הייתה תרופה שנועדה להוריד אשלגן והייתה 

דוחה במיוחד. במשך הזמן גילינו שהתרופה עושה לפיה ריח לא טוב 

מהאף, ולכן כל הילדות בכיתה התרחקו ממנה והעליבו אותה. פיה 

לא הצליחה להשקיע בלימודים, כי היא החסירה הרבה מאוד ימים. 

ובכלל, לא הייתה לה סבלנות לבוא לבית הספר וגם לא חשק ללמוד".

שעת הרחצה היומית הייתה אף היא קשה מאוד. "מכיוון 

שהיה לפיה נתב שחובר ללב, היה אסור שתגיע לנתב 

צריכים  היינו  המקלחת  לפני  אז  מים,  טיפת  הזה 

לעטוף הכל בניילון נצמד ובדבק ולהיזהר מכל 

משמר שלא תגיע אליה טיפה של מים. אגב, 

זו ילדה שכל כך אוהבת מים, ים ובריכה, אך 

להתקרב  אסור  לה  היה  חלתה  שהיא  מהרגע 

לכל המקומות האלו".   

היא חיכתה לרגע שמישהו יתרום לה כליה?

"היא חיכתה מאוד מאוד, אבל גם פחדה מאוד. 

לנו  לתרום  שרצתה  מישהי  הייתה  הימים  באחד 

ונפגשנו אתה במשרד הבריאות. בסופו של דבר היא 

נפסלה ברגע האחרון. פיה הייתה מאוכזבת כל כך. היא שאלה 

אותי: 'אז זהו? יותר לא תהיה לי אף פעם כליה?' גם אני הרגשתי שאני 

מתמוטטת. במשך יומיים הייתי במיטה ולא הצלחתי לקום".

בחזרה לחיים
"ואז, אחרי שנה של המתנה הגיע המלאך שלנו", אומרת חני ודומעת 

מהתרגשות. המלאך הוא אברך, תושב ביתר עילית, שהחליט להיות 

תורם אלטרואיסטי, ומתנת חיים תיווך בינו לבין פיה הקטנה.

איך פיה הגיבה?

"היא הייתה מאושרת, אבל כמו שאמרתי – היא מאוד פחדה מהניתוח, 

כי היא ידעה שהוא מסובך ולא פשוט. אז ישבנו אתה לפני כן והסברנו 

לה מה היא עומדת לעבור, וברוך ה' היא עברה את הניתוח בצורה 

טובה. גם ההתאוששות הייתה יחסית סבירה, ובתוך פחות משבועיים 

היא כבר הייתה בבית".

במשך הזמן שאושפזה פיה בבית החולים היא הייתה עסוקה בכאביה 

הרבים, אך כאשר הגיעה הביתה, מספרת אמה, שהיא החלה פתאום 

להרגיש את הפלא שהתרחש. "פיה הייתה ניגשת אליי שוב ושוב עם 

מאכלים ושואלת אותי: 'אמא זה מותר לי?' ו-'אני יכולה לאכול את 

זה?' ובכל פעם לא האמינה למשמע אוזניה כשהשבתי לה: 'כן'. היא 

אכלה עגבניות, שוקולד, גבינה צהובה, ואת המרק האהוב עליה כל 

כך, והעיקר – שתתה מים ככל שרצתה".

שלושה חודשים לאחר מכן היא חזרה לבית הספר. "ליוויתי אותה 

ו'ברוכה  טוב'  'מזל  הבנות צעקו  וכל  לכיתה  נכנסנו  ביום הראשון, 

להן  חילקה  פיה  כך  ואחר  אותה,  וברכה  ניגשה  ילדה  כל  הבאה'. 

עבר  מה  לילדות  להסביר  כדי  ההזדמנות  את  ניצלתי  אני  מתנות. 

על פיה במשך השנתיים האחרונות. הסברתי להן בשפה שלהן וגם 

הראיתי להן תמונות בהן פיה מחוברת למכונת הדיאליזה. אחר כך 

אמרתי להן שלפיה כבר אין ריח רע, כי היא לא מקבלת את התרופה, 

וביקשתי מהן שיעזרו לה להשתלב בלימודים. ברוך ה' פיה הצליחה 

להשלים יפה את החומר החסר לה והיא משתלבת נהדר", אומרת חני 

בסיפוק.

בדמעות של התרגשות היא מוסיפה: "בכל פעם מחדש אני שואלת 

את עצמי איך נוכל להודות לתורם הצדיק שנתן את כלייתו לפיה. הרי 

אין שום דבר שיכול להביע את התודה שלנו. כשדיברתי אתו פעם על 

כך הוא אמר לי שלראות את התמונות של פיה חיה, שמחה ומאושרת, 

זו התודה הגדולה ביותר. אז אנחנו שולחים לו כל הזמן – תמונות של 

פיה חוגגת בחנוכה, תמונות שהיא מתחפשת בפורים, וגם תמונות 

כשהיא אוכלת ושותה. אלו רגעי נחת של כולנו".
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ז
שמע  ריין  יצחק  ר'  כאשר  במקרה,  לגמרי  היה  ה 

הקרובים  מחבריו  שאחד  כך  על  הראשונה  בפעם 

לו  ימים לאחר מכן שוב הזדמן  תרם כליה. מספר 

לשמוע על מכר שלו שהצטרף למשפחת התורמים, 

ואחרי זמן לא רב נודע לו על מישהו נוסף שהחליט 

יצחק,  ר'  מספר  שלב",  "באותו  מעשה.  אותו  את  לעשות 

"התחלתי להבין שזו רק שאלה של זמן מתי גם אני אתרום. 

כי היה לי ממש רצון חזק לתרום גם כן. יום אחד ישבתי בבית 

והחלטתי בפשטות שזהו זה, הגיע הרגע, ואז הרמתי טלפון 

למתנת חיים והתחלתי עם התהליך". 

אתה מדבר בכזו פשטות, זה באמת היה כל כך טריוויאלי? 

"אולי זה מפליא", הוא מפתיע, "אבל באמת ובתמים זה היה 

עבורי פשוט מאוד. אנשים שפוגשים אותי אומרים לי 'כל 

יכול  הכבוד', אבל אני לגמרי לא מבין מה הם רוצים. אני 

להעיד לגמרי בכנות שזו הייתה מצווה כל כך קלה לקיום, לא 

הרגשתי צער וגם כמעט לא כאב. להיפך – זו הייתה תקופה 

ואם לא השבת  זו הייתה לגמרי חוויה,  מרוממת. מבחינתי 

הנהדרת שארגן לאחרונה הרב הבר לתורמים, יכולתי להגיד 

ששכחתי מהתרומה הזו לגמרי, כי היא לא שינתה שום דבר 

באורח חיי".

ההתרגשות פתאום הגיעה
לתרום  יצחק  ר'  החליט  שבו  מהרגע  שעבר  התהליך  גם   

ועד לתרומה המעשית היה בעיניו פשוט מאוד: "חודש לפני 

החגים עלתה במוחי המחשבה לתרום, ביקשתי את אישורה 

של אשתי והיא נתנה אותו מיד. עוד באותו יום שלחתי מייל 

וקיבלתי את רשימת הבדיקות, עברתי אותן  חיים  למתנת 

העברתי  התוצאות.  הגיעו  כבר  חודש  ובתוך  שבוע  באותו 

ח ב ז ב א  ל ו

בחסד 
חפצתי

ר' יצחק ריין תרם כליה 
ליהודי בן שבעים, אך אינו 
מרגיש שעשה בכך משהו 

גדול > בשבוע שלפני הניתוח 
הוא כבר חש את ההתרגשות 

העצומה, שהגיעה לשיאה 
כשגילה: שמו זהה לחלוטין 

לשמו של הנתרם

חיה אברהמי

עיכוב.  נוצר  פתאום  ואז  חיים  למתנת  אותן 

מדוע,  הבנתי  לא  אליי.  חזרו  לא  מה  משום 

למה  ושאלתי  מודאג  כולי  אליהם  התקשרתי 

בארגון  אבל  שלי.  הכליה  את  רוצים  לא  הם 

השיבו שזה לא שהם לא רוצים, אלא לגמרי 

להיפך – הם רוצים מאוד, ובדיוק בגלל זה הם 

מנסים להתאים לי חולה שיקבל אותה".

התהליך התקדם יחסית במהירות. "כשהגעתי 

חיים  ממתנת  קיבלתי  יותר,  המעשי  לשלב 

קלסר עם מכתבים שונים לצורך הכנה לניתוח. 

ביניהם הייתה תפילה לתורם כליה,  שהוזכרו 

בה המילים 'חלב ודם' הלקוחות ממה שנוהגים 

'יהי רצון מלפניך שיהא חלבי  לומר בתענית: 

ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי 

פעלתי  רגע  לאותו  עד  אם  ותרצני'.  המזבח 

תפסו  האלו  המילים  פתאום  טכני,  באופן 

אותי וההתרגשות הפנימית התחילה לפרוץ", 

הוא מעיד על עצמו, ומציין: "יש פסוק בנביא 

הקב"ה  בזבח'.  ולא  חפצתי  'בחסד  שאומר: 

אומר לעם ישראל: 'אני לא רוצה את הקרבן 

שלכם, אלא רק שתעשו חסד אחד עם השני. 

ונדירה  נפלאה  הזדמנות  יש  שכאן  הרגשתי 

לתת  לשני.  וחסד  להקב''ה  קרבן  בין  לשלב 

כליה שזה כחלב שעולה על המזבח ולתת אותו 

במתנה, שזהו חסד לזולת. 

השבועיים  "שבמשך  מוסיף,  הוא  זוכר",  "אני 

שלפני הניתוח עלו לי כל הזמן דמעות בעיניים. 

הייתי  ברכב  נוסע  כשהייתי  התרגשתי.  ממש 

ידי  על  במיוחד  שהופק  השיר   את  משמיע 

מה  כל  'ואם  הידועה:   במנגינה  חיים  מתנת 

שאתה צריך זה רק כליה אחת, בבקשה קח את 

שלי....'

לר' יצחק חשוב גם לנצל את ההזדמנות כדי 

אני  גם  כולם,  "כמו  מעניינת:  נקודה  לציין 

שסיים  יהודי  על  בעיתונים  לפעמים  קורא 

'הלוואי  לעצמי:  ואומר  פעם  מאה  הש"ס  את 

עליי', או שאני שומע על אחד שתרם מיליון 

דולר לצדקה ואומר: 'הלוואי שיכולתי לעשות 

את זה'. הדברים האלו נראים כל כך רחוקים 

וקשים להשגה. והנה, פתאום אני קורא בעלון 

של מתנת חיים על אנשים שהצילו חיים, עשו 

מעשה כל כך ענק, וקולט שלקבוצה הזו אני כן 

מסוגל להשתייך. כי זה לא עולה כסף ולא דורש 

כמעט שום דבר מיוחד, זה לגמרי לא מסובך. 

ובכלל,  מזה,  זה  שונים  אותנו  ברא  "הקב"ה 

תמיד  ולמקבלים.  לנותנים  מתחלק  העולם 

רציתי להיות מהנותנים, והנה זכיתי. התחושה 

לתת  בשביל  בריא  החולים  לבית  לבוא  של 

למען השני זהו דבר כל כך מעצים. אתה מבין 

ביתר שאת כמה צריך להודות על כך, וההודיה 

הגדולה ביותר היא על ידי זה שתתרום משהו 

משלך, למען ריבונו של עולם". 

התגלית: יצחק בן לאה
בהתרגשות:  יצחק  ר'  מספר  הניתוח  יום  על 

הבוקר.  בשעת  לבדי  החולים  לבית  "נסעתי 

הייתי  אם  מרוממת.  תחושה  ממש  הרגשתי 

והמרגשים  היפים  הרגעים  את  לסכם  צריך 

בחיי, אז זה  היום בו הכנסתי את הבן הבכור 

התרומה.  הניתוח של  ויום  מילה  בברית  שלי 

המזבח...   על  שעולים  כמו  המיטה  על  עליתי 

בשמחה  מלא  הייתי  פחד,  שום  הרגשתי  לא 

עצומה".

 למי תרמת?

בכפר  שמתגורר  שבעים  בן  ליהודי  "תרמתי 

שנולד  מעניין   מאוד  אדם  הוא  חסידים. 

בילדותו  גדל  שם  השואה,  אחרי  בהונגריה 

מספר שנים ואחר כך עלה לארץ. במשך חייו 

שיחה  איש  והוא  החינוך  בתחום  עסק  הוא 

מרתק. התחברתי אליו מאוד.

הניתוח,  שבערב  היה  המעניין  "הדבר 

למרבה  גילינו  עלינו,  שיתפללו  כשביקשנו 

התדהמה שיש לנו את אותו שם בדיוק - 'יצחק 

קשר  על  שומרים  אנחנו  היום  עד  לאה'.  בן 

ומשוחחים לעתים קרובות. אני שמח בכל פעם 

מחדש כשהוא מודיע לי: 'הכליה שלך מרגישה 

מצוין, היא לא עושה שום בעיות'. ברוך השם". 

איך התאוששת מהניתוח?

כבר  אבל  שלישי,  ביום  עברתי  הניתוח  "את 

את  לבדוק  הכנסת,  לבית  הגעתי  שישי  ביום 

שלא  לי  חשוב  והיה  גבאי  אני  כי  העניינים, 

להיעדר למשך יותר מידי ימים. אבל אני חייב 

במשך  לפעילות,  שחזרתי  שלמרות  לציין 

כל אותו חודש הייתי עדיין די חלש ונזקקתי 

לשינה ולהתאוששות. אחר כך חזרתי לעצמי 

לגמרי".

ויש לו גם מסר להעביר לסיום: "אחרי הניתוח 

המתנדב  פיינהנדלר,  יואל  הרב  את  פגשתי 

המסור של מתנת חיים. הוא ליווה אותי לאורך 

בא  הניתוח  את  ולאחר שעברתי  כל התהליך 

לדרוש בשלומי. ישבנו ושוחחנו, ואז הוא אמר 

לי: 'לתרום כליה זה כמו למות על קידוש השם, 

זה דבר גדול, אבל עכשיו תרד מהאופוריה... 

לחיות  להמשיך  הוא  באמת  הגדול  הדבר  כי 

ה'אפרוריים'  לחיים  לחזור  השם,  קידוש  על 

בצורה  אותם  לחיות  ולהמשיך  והאמתיים 

וזוהי  מדויק,  כך  כל  שזה  חושב  אני  הנכונה'. 

המשימה האמתית של כולנו".

מילה של תורם

הניתוח  אחרי  יומיים 

את  לבטא  צורך  הרגשתי 

רגשותיי. הרי יש כאן דבר 

שקשה להסבירו במילים – 

שאדם הולך במודע, מתוך 

זה  הרי  הכאב.  אל  בחירה, 

עצמך  על  להביא  של  סוג 

את  כתבתי  וכך  ייסורים. 

המילים הבאות:

לתת כליה

ללכת מתוך שמחה

אל הכאב

אל הוויתור

בלתי להשם לבדו

ייסורים של אהבה

אהבת אחים

בלתי להשם לבדו

להעלות על המזבח

כליה ודם

''כי חסד חפצי ולא 

זבח''

בלתי להשם לבדו

תודה לך בורא עולם

שנתת לי בשביל לתת

בלתי להשם לבדו
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ערב פסח תשע“ב.

היה זה עוד יום שגרתי בחייו של בנימין כהן, אז חתן טרי, מיד אחר נישואיו. בין יתר 

ההכנות לחג הפסח הוא מצא את עצמו מתייצב אצל הספר. ”ישבתי וחיכיתי בתור, 

בינתיים ראיתי שם את החוברת של מתנת חיים. התחלתי לדפדף והגעתי עד לעמוד 

האחרון. הסיפורים שקראתי היו יפים ומרגשים, אבל הרגשתי שהם לא נוגעים לי 

ולמשפחה שלי. היה נראה לי כאילו התורמים הם אנשים מסוג אחר. ואז הגיע תורי, 

התיישבתי על הכיסא, הסתפרתי והלכתי“.

שלוש שנים לאחר מכן צף ועלה הנושא מחדש. ”היה זה כשהתקשר אלי גיסי הנשוי 

לאחותי. הוא הודיע לי בקלילות: ’בנימין, רציתי לספר לך שתרמתי כליה‘. נדהמתי: 

’כבר ארבע שנים אני מסתובב עם החלום הזה, חשבתי שהוא לא יכול להתגשם, 

ופתאום אתה מספר לי שאתה כבר אחרי הכל?‘

תרומה 
לדורי-דורות

נחמן יצחקי

בנימין כהן עמד לתרום כליה לבחורה 
בת שמונה עשרה, אך רגע לפני הניתוח 
הוא החל לחשוש: מה יקרה אם התרומה 
לא תיקלט? סיומו של הסיפור טוב – 
הכליה נקלטה, גם בנימין וגם הנערה 
שבו לשגרת חייהם, ואילו הסיפוק נשאר 
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”גיסי סיפר לי דבר נוסף שלא ידעתי: אבי שליט“א, 

רצה   בבני-ברק,  חשוב  תורה  ומרביץ  חכם  תלמיד 

לתרום כליה לפני כשנתיים, גם כן בעקבות קריאת 

יצר קשר עם  עלון הסיפורים של מתנת חיים. אבא 

במהלך  חיים.  להציל  רצונו  על  לו  וסיפר  הבר  הרב 

שיש  לגלות  הרופאים  נחרדו  השגרתיות  הבדיקות 

זלזל בבריאותו, טס  בכליה. אבא שלא  גידול  לאבא 

הזכויות  את  לממש  כדי  לצרפת  ימים  שלושה  תוך 

הצרפתיות שיש לו.

בבית החולים הצרפתי אמר לו הרופא: ’אני לא יודע 

איך הגעת לכאן, היית צריך להגיע עם אלונקה, אם 

בכלל...‘ עברו כמה ימים של מתח ותפילות, והגיעה 

אלא  בגידול,  כלל  מדובר  לא  המדהימה:  הבשורה 

כמובן  גידול!  של  התנהגות  דפוסי  עם  דם  בכתמי 

שכל המתח ירד בבת אחת. אבא טופל תחילה בחו“ל 

ובהמשך בארץ, והשאר - היסטוריה.

”את הסיפור על הגידול שהתגלה לבסוף ככתם דם - 

הכרתי מקרוב“, מדגיש בנימין, ”שמעתי עליו מאמי 

בכלל.  הכרתי  לא  תחילתו  את  אבל  מעשה,  לאחר 

התרומה בסופו של דבר לא יכלה לצאת לפועל בגלל 

של  נלהב  למעודד  הפך  אבא  אבל  הרפואי,  התיק 

תרומות כליה. אבא גם ביקש מגיסי שהתכוון בתחילה 

לשמור על תרומתו בחשאיות, לפרסם על התרומה, כי 

כך אולי יצטרפו למעגל תורמים פוטנציאליים חדשים.

”אחרי ששמעתי על התרומה של גיסי, פניתי לאשתי 

ושיתפתי אותה ברצון החזק שלי לתרום גם כן. אמרתי 

לה: ’מאז גיל שמונה עשרה אני תורם דם מידי שלושה 

חודשים, כיום יש לי אולי אפשרות לתרום כליה, האם 

לא כדאי לשקול זאת ברצינות?‘“ 

ואיך הגיבה אשתך?

גם  והיא  עיכול,  של  דקות  כמה  צריכה  הייתה  ”היא 

מדובר  לא  חושש?  לא  ’אתה  לי:  להבהיר  ניסתה 

בדקירה...‘ אבל אני ראיתי כבר בעיניי את תוצאות 

את  שמקימים  מאלו  להיות  רציתי  הגדול.  המעשה 

לא  בגופם ממש. אשתי  ידי עמוד החסד  על  העולם 

את  מיד  נתנה  היא  נוספים,  שכנועים  צריכה  הייתה 

המיוחדת  למצווה  שותפה  להיות  ושמחה  הסכמתה 

הזאת. תוך שלושה ימים שלחתי את הטפסים למתנת 

חיים“.

וועדה מתישה
מרגע הפנייה לעמותה התחיל בנימין לעבור סבב של 

בדיקות. ”היו לי יותר בדיקות מהרגיל“, הוא מספר. 

אני  בכליות,  אבנים  היו  לי שבגלל שלאבי  ”הסבירו 

צריך לעבור בדיקות נוספות, מעבר לאלו שבסטנדרט. 

רגע  אף  היה  לא  אבל  מאמץ,  הרבה  ממני  דרש  זה 

שחשבתי לעזוב או להפסיק“.

ומתי ידעת למי אתה עומד לתרום?

סיפרו  התהליך,  של  בעיצומו  כך  על  לי  ”הודיעו 

עשרה  שמונה  בת  חסידית  בבחורה  שמדובר  לי 

מירושלים, שחולה במחלת כליות. אין לי מילים לתאר 

לא  זו  הרי  הזאת.  ההודעה  בעקבות  ההתרגשות  את 

תרומה שתחזיק אדם יחיד ותעניק לו חיים. הבחורה 

הזו נמצאת בתחילת חייה, ובעזרת השם עוד תקים 

דורי-דורות“.

בנימין המשיך ועבר את כל הבדיקות הנדרשות, עד 

שהגיע לשלב האחרון – ההתייצבות בפני הוועדה בתל 

ורופאים,  ציבור  אנשי  פסיכולוגים,  ישבו  בה  אביב, 

ובודקים את נכונותו לתרום. ”עשה רושם שהם ניסו 

כל הזמן להתקיל אותי בשאלות“, הוא מציין. ”אחד 

הרופאים שאל אותי ’תגיד לי בנימין, ראיתי בגיליון 

היית  לא  כלייתית,   היסטוריה  יש  שלאביך  הרפואי 

מעדיף לשמור לו את הכליה שלך?‘“

ומה ענית לו?

אתה  ’למה  מיד:  זינקה  הדין  עורכת  ואז  ”חייכתי. 

שהשאלה  לעצמי,  שחשבתי  לה  עניתי  מחייך?‘ 

במהותה לא נכונה. לאבא שלי יש דם מסוג A ולי יש 

דם מסוג B, כך שאיני יכול לתרום לו.

’למה  שוב:  זינקה  היא  ואז  נקטע  חיוכי  רגע  ”לאחר 

הפסקת לחייך?‘ השבתי לה: ’כי נזכרתי שמה שאמרתי 

קודם לא מדויק, שהרי ניתן לעשות הצלבות, ונניח אני 

אתרום לאדם שיש לו סוג דם B וקרוב משפחתו שיש 

לו דם מסוג A יתרום לאבי'. הפסיכולוגית המשיכה 

והקשתה: 'נו, אז למה שלא תשמור את הכליה לאביך?' 

ואני השבתי שברוך השם אבי לא זקוק לכליה ואין 

הלכתי  כלל  ישנו   – לכך  מעבר  אבל  שיזדקק,  סיבה 

שאומר ש'אין ספק מוציא מכדי וודאי'. אני יודע כעת 

אבי  וודאי.  וזה  הכליה שלי  את  בחורה שצריכה  על 

שיחיה אפילו לא בגדר ספק". 

עוד  אותו  ושאלו  המשיכו  שבוועדה  מציין  בנימין 

מעניין  מאוד  היה  נלחצתי,  ”לא  מתקילות.  שאלות 

לשמוע אותן, הן גם חיזקו לי את ההרגשה שאני שלם 

עם עצמי והולך לקראת הניתוח בציפייה ובהתרגשות“.

תפילות והתרגשות
התקשרו  הוועדה,  אישור  שהתקבל  לאחר  יומיים 

לניתוח.  תור  לקבוע  וביקשו  החולים  מבית  לבנימין 

התאריך שהוצע היה שלושה ימים לפני תשעה באב, 

עם משפחתה של  בעצה אחת  הימים.  בתוך תשעת 

אחרי  רק  ייעשה  שהניתוח  בנימין  ביקש  הנתרמת, 

תשעת הימים, כדי שיוכלו לעבור אותו בתאריך שמח, 

ולא בימי אבל וחורבן.

הזמנים.  בין  בתקופת  שחל  באב  י“ד  על  סוכם  דבר  של  בסופו 

מבחינתו של בנימין היה זה התאריך הטוב ביותר, שכן היה חשוב לו 

לא להפסיד כלל ימי לימוד בכולל. ”כך יצא שבמשך כל התקופה של 

התרומה לא הפסדתי אפילו יום אחד, מלבד ימי הבדיקות כמובן“, 

הוא אומר בסיפוק.

בנימין גם מציין דבר נוסף: ”בכל התקופה שקדמה לתרומה הייתי 

רגוע מאוד, אפילו יותר מידי. לא שיתפתי כמעט אף אחד, בהיערכות 

לתרומה, מלבד את אשתי והוריי. אבל יומיים לפני הניתוח התחלתי 

להרגיש פתאום מתח גדול, שמא הכליה לא תיקלט והתהליך כולו 

יהיה לחינם. הרב הבר הרגיע אותי שכיום, בשל ריבוי הבדיקות, 

98.5% מהכליות נקלטות, ומתוך  כ-500 תרומות הרבות שעברו דרך 

העמותה רק שתיים נדחו, אבל עדיין הייתי מתוח מאוד.

סופיות  לבדיקות  החולים  לבית  מוקדם  הגעתי  הניתוח  ”בבוקר 

הכנסת  לבית  פניתי  הניתוח  עד  שנותר  בזמן  אחרונות.  ולהכנות 

של בית החולים, כדי ללמוד את הדף היומי ולהתפלל לרפואתנו 

ולהצלחתנו. סיימתי את התפילה בהתרגשות גדולה. בדרכי מבית 

הכנסת, הייתי כולי תחת הרושם של התפילה הנלהבת, ואז, בתזמון 

שמימי מדויק - ראיתי אותה, את הנתרמת שלי.

הצליחה  בקושי  האחרונה.  מהדיאליזה  חזור  בדרכה  הייתה  ”היא 

עושה  שאתה  מה  על  לך  מודה   מאוד  ’אני  לי:  אמרה  רק  לדבר, 

בשבילי, אשמח אם תברך אותי‘. ואז שוב הציף אותי הפחד – מה 

יהיה אם ההשתלה תיכשל? באותו רגע החלטתי שלמרות שרציתי 

לשמור את הסיפור בסוד אני אפרסם על תרומת הכליה, כדי שכל 

קרוביי וחבריי יתפללו להצלחת הניתוח. וכך, אמי התקשרה לכל 

אחיי ואחיותיי ובקצרה סיפרה על הניתוח שאני עומד לעבור בעוד 

עליהם בהפתעה  נפל  פחות משעה... האחים המרוגשים שהמידע 

במהירות,  אליהם  הועברה  שבקשתי  מחבריי  רבים  וכן  מוחלטת, 

היו שותפים לתפילות ולתקווה שהכליה תיקלט בסייעתא דשמיא 

בהצלחה“.

את הרגעים הבאים זוכר בנימין כנעלים ומרוממים במיוחד. ”עליתי 

על המיטה שהובילה אותי לחדר הניתוח, והתפללתי מעומק הלב 

שהכל יצליח ושאזכה לקיים בשלמות את המצווה המיוחדת והנדירה 

הזו שניתן לעשותה רק פעם בחיים. אחר כך קיבלתי זריקת טשטוש, 

איחלתי הצלחה למנתחים, ו... זהו.

אשתי  שהתעוררתי.  לאחר  אירעו  זוכר  שאני  הבאים  ”הדברים 

מספרת שהשאלה הראשונה ששאלתי בחדר ההתאוששות הייתה 

מה מצבה של המושתלת. השיבו לי שעבר דם בכליה, שמחתי מאוד 

לשמוע ומיד נרדמתי. רק כמה ימים אחר כך נודע לי שלא הכל עבר 

חלק, בשש השעות הראשונות  הכליה לא תפקדה. היו אלו שעות 

של הרבה מתח ותפילות, אבל, ברוך השם, אני הייתי רגוע כי לא 

ידעתי על כך“.

לפני מספר שבועות זכה בנימין להשתתף בסעודת ההודיה שאורגנה 

גדולה  לחסידות  שייכת  ”משפחתה  המושתלת.  משפחת  ידי  על 

ומפורסמת. האדמו“ר כיבד את המשפחה בנוכחותו, הוא גם דרש 

בשפה העברית לכבודי ולא ביידיש כהרגלו. שמחתי להכיר באותה 

נפש  להציל  שזכיתי  מאושר  והייתי  המשפחה,  בני  את  הזדמנות 

ממשפחה כה מיוחדת.

”בסיום הסעודה אמרה לי המושתלת משפט קצר, אך בעל משמעות 

גדולה: ’תודה רבה, אני מרגישה ברוך השם מעולה. אני חייבת לך 

את חיי, ולעולם לא אשכח זאת‘. זה היה רגע מרגש מאוד, השבתי 

לה: ’גם אני לא אשכח את התרומה הזו כל החיים‘“.

מילה של תורם

הייתי  יקרים,  קוראים  כמוכם,  אני,  גם 

קורא את העלון כדוגמת זה שאתם אוחזים 

ואומר  מתרשם,  קורא,  בידיכם.  כעת 

לעצמי: ”טוב שיש אנשים שעושים דברים 

טובים, זה באמת דבר גדול“. אותי עצמי 

פוטנציאלי.  כתורם  מעולם  ראיתי  לא 

מבחינתי הנושא הזה שייך לאנשים מסוג 

אחר. איזה סוג? לא יודע. מה שבטוח - לא 

נמנה  קלאסי,  חיפאי  אברך  שאני,  מאלה 

עליהם.

מילה של תורם

גם אני, כמוכם, קוראים יקרים, הייתי קורא את העלון 

כדוגמת זה שאתם אוחזים כעת בידיכם. קורא, מתרשם, 

דברים  שעושים  אנשים  שיש  ”טוב  לעצמי:  ואומר 

ראיתי  לא  עצמי  אותי  גדול“.  דבר  באמת  זה  טובים, 

מעולם כתורם פוטנציאלי. מבחינתי הנושא הזה שייך 

לאנשים מסוג אחר. איזה סוג? לא יודע. מה שבטוח - לא 

מאלה שאני, אברך חיפאי קלאסי, נמנה עליהם.

אז מה השתנה? איזו הארה שמימית שאמרה לי: ”אליך 

הכוונה“, והייתה לי הזכות להיענות לה.

הסיפור שלי לא מותח או מרעיש במיוחד. אין בו איזה 

או דרמה מסעירה. אברך שגרתי שתרם בהליך  גילוי 

רוצה  שאני  הרגשתי  אך  שגרתית...  כליה  שגרתי 

שהסיפור השגרתי הזה יתפרסם, כדי שאולי עוד שגרתי 

כמוני יגיע לזכות הגדולה הזו.

לאחר התרומה השתתפתי בשבת מטעם מתנת חיים, 

הסעודה  לאחר  ומשפחותיהם.  תורמים  השתתפו  בה 

נערך רב שיח בין התורמים, כאשר בני זוגם נשאלו בין 

היתר: ”הייתם מעוניינים גם כן לתרום בעתיד?“ מדהים 

בחיוב  נענו  הזוג  בני  של  המוחלט  שהרוב  להיווכח 

ובהתלהבות. כי ברגע שהעניין נכנס לתודעה במרחב 

האישי, בפרט כאשר חווים מצד אחד את הקושי והסבל 

של הזקוקים ומן הצד השני - את הסיפוק והאושר של 

התורמים, הרצון לתרום מגיע באופן אוטומטי.

אשתי, שהייתה שותפה מלאה לדרך, אמרה לי שזו אחת 

החוויות המרגשות שעברה בחייה וגם הביעה את רצונה 

לתרום כליה בעתיד. התפלאתי: ”הרי תרמת כבר שש 

כליות, כי הרי יש לנו שלושה ילדים“. ”החכמה היא“, 

היא השיבה לי, ”לתרום מספר אי-זוגי של כליות“. 

עד הרגע הזה אני מסתובב בתחושת סיפוק מתמדת - 

הייתה לי הזכות להציל חיים בגופי ממש. ”עולם חסד 

יבנה“, אדם נברא לעשות חסד. ידיו, רגליו, פיו, עיניו... 

כליותיו, שתיים  וגם  הזו  הגדולה  נועדו למטרה  כולם 

במספר - נועדו לאותו צורך. אחת כדי לתת, והשנייה 

הזו  כדי להמשיך לתפקד אחרי התרומה. המחשבה   -

היא שדחפה אותי, בסופו של דבר, להוציא את התרומה 

לפועל. 

אותי  שחיזקו  הבר  הרב  של  דבריו  את  אציין  לסיום 

סובל בשביל  לי שכל צער שאדם  במיוחד. הרב אמר 

זולתו זה במקום אלף מקרי צער שהיה עליו להצטער 

בשביל עצמו, אם בשביל חולי, אבדן, או כל כאב אחר. 

שמחתי לחשוב שכל הכאב הכרוך בהחלמה מן הניתוח, 

לתרומה,  המתלווה  וכל  ההתאמה  שבבדיקות  הטרחה 

הינם אחד חלקי אלף מצער שאני הייתי אמור לעבור. 

עליתי 
על המיטה 
שהובילה 
אותי לחדר 
הניתוח, 
והתפללתי 
מעומק 
הלב שהכל 
יצליח 
ושאזכה 
לקיים 
בשלמות 
את המצווה 
המיוחדת 
והנדירה 
הזו שניתן 
לעשותה 
רק פעם 
בחיים"



שה למצוא זמן מתאים כדי לשוחח עם צ‘ מירושלים. ק

דומה שאין לה רגע פנוי בתוך לוח זמנה העמוס. 

”במשך השבוע הקרוב אני יוצאת לחופשה בחו“ל“, 

היא אומרת לנו, ”זו חופשה עם הרבה מסלולים וטיולים. אני 

מתכוונת להשתתף בהם בלי יוצא מן הכלל, אחר כך יש לי 

עומס גדול בעבודה, ויש גם כמה כנסים של מתנת חיים שאני 

באה להרצות בהם, וכמובן – יש לי גם חמישה נכדים נהדרים, 

שאני שמחה להיות איתם מתי שרק מתאפשר לי“. 

נראה  אבל  כליה,  צ‘  תרמה  חודשים  תשעה  לפני  נכון,  אז 

שלתרומה הזו לא הייתה כל השפעה על איכות חייה. היא פועלת 

ועובדת בנמרצות בלתי פוסקת, ואף יותר מכך – ”החיים שלי 

הפכו להיות הרבה יותר טובים ויפים מאז התרומה“, היא אומרת 

בכנות, ”לא הפסקתי לעשות כלום מכל מה שעשיתי לפני, דבר 

לא השתנה, חוץ מהעובדה שפתאום מלווה אותי כל כך הרבה 

אושר על כל צעד שאני עושה. הידיעה הזו שנתתי למישהו חיים 

נותנת לי כוח. האמת היא שעד היום אני צריכה לצבוט את עצמי 

כדי להאמין שזה אכן קרה. אני לא גומרת להודות להקב“ה בכל 

יום על הזכות העצומה שנפלה בחלקי“.

בין חיים למוות
סיפורה של צ‘ מתחיל לפני תשע שנים, עם לידת בתה הקטנה. 

”חוויתי אז נס גדול מאוד“, היא מספרת, ”הילדה נולדה בניתוח 

שבמהלכו נחתך העורק הראשי, וכשהרופאים ניסו לתפור אותו 

בחזרה, הם תפרו בטעות את האורטר – זהו צינור המוביל אל 

הכליה הימנית. הם ניסו לפתוח אותו ושוב נפתח העורק ופרץ 

מומחה  רופא  למקום  להבהיל  הצליחו  דשמיא  בסייעתא  דם. 

שהיה שליח להצלת חיי וגם הצליח למנוע סיבוכים. בסופו של 

דבר, הניתוח שהיה אמור להימשך חצי שעה, נמשך כל הלילה. 

במהלך אותן שעות אמרו הרופאים לבעלי שאשתו בסכנת חיים 

מידית ובקהילות רבות ברחבי העולם קראו עליי פרקי תהילים 

והתפללו לרפואתי.

”כפי שאפשר לראות – נשארתי בחיים בחסדי שמיים. ההחלמה 

מהניתוח הייתה אמנם קשה, אבל הכל עבר בצורה הטובה ביותר, 

וכשערכו לאחר מכן בדיקת סי.טי לכליות ראו שהכל תקין“.

צ‘ מציינת שרק מספר שנים לאחר מכן, כשהזדמן לה לשוחח 

עם הרופא שטיפל בה במהלך הניתוח, היא נחשפה לגודל הנס 

והבינה עד כמה שהיא הטלטלה בין חיים למוות. ”מאז, כל מסיבת 

יום הולדת של בתי היא גם מסיבת הודיה שלי. תמיד הודיתי 

לאלוקים על הנס הגדול, אבל גם ליוותה אותי התחושה שהקב“ה 

לא סתם כך השאיר אותי בחיים. יש לי כנראה תפקיד או משימה 

ואני רוצה לעשות איתם משהו“.

והיא  חיים  מתנת  של  החוברת  לידיה  התגלגלה  הימים  באחד 

קראה את סיפורי התורמים בנשימה עצורה. ”עד אז לא הכרתי 

נתקלתי  שבו  פסח  חג  באותו  אבל  מקרוב,  הנושא  את  בכלל 

קלטתי  פתאום  לתרום.  מעוניינת  שאני  לי  ברור  היה  בעלון, 

שבדיוק לדבר הזה חיכיתי במשך כל השנים“. 

העקשנות נושאת פרי
מיד אחרי שהסתיים החג יצרה צ‘ קשר עם מתנת חיים וביקשה 

להיפגש עם הרב הבר. ”נפגשנו וסיפרתי לו שאני מעוניינת 

לתרום כליה. אבל באותה שיחה גם עדכנתי אותו בכך שיש לי 

רקע רפואי מסוים שעלול אולי להפריע, ואז הצגתי בפניו את 

מכתב השחרור שלי מבית החולים, בו מופיעים הנתונים לגבי 

הניתוח שעברתי. הרב ראה את הדברים ומאוד התלבט. אבל 

אני פתרתי את ההתלבטות ואמרתי לו: ’אם יש בעיה בבריאות 

שלי, תקבע לי פגישה עם הגורם הבכיר ביותר בארץ שאוכל 

להציג לפניו את המסמכים, ושהוא יאבחן את מצבי‘. הדגשתי 

ואמרתי שאם ייאמר לי שלא מומלץ לי לתרום במצבי כמובן 

שלא אסכן את עצמי, אבל אם הוא יגיד שאני יכולה לעשות 

זאת, אז אני לא רוצה לוותר“.

צ‘ מספרת כי זמן קצר לאחר מכן קבע לה הרב הבר פגישה עם 

מנהל מחלקת ההשתלות באחד מבתי החולים הידועים בארץ. 

”אם הוא יאפשר לך לתרום, את יכולה להיות רגועה“, אמר לה.

צ‘ אכן הגיעה לפגישה עם הפרופסור. ”הייתי מלאה בתקוות 

ובציפיות כשהצגתי לפניו את מכתב סיכום הניתוח שעברתי“, 

היא מספרת, ”אבל כבר מהרגע הראשון ראיתי על הפנים שלו 

שהוא נרתע והוא אמר לי: ’אני חושב שלא ניקח ממך כליה‘. 

ניסיתי לשאול: ’למה?‘ והוא הסביר לי כמו שמסבירים לילד 

ברוב  הימנית.  הכליה  של  האורטר  עם  סיפור  ’עברת  קטן: 

הניתוחים אנחנו מוציאים את הכליה השמאלית, אבל אצלך 

בגלל שהיה משהו באורטר, אנחנו לא רוצים שתישארי עם 

מאה  עד  בריאה  אותך  רוצים  אנחנו  משהו.  בה  שהיה  כליה 

ועשרים בעזרת ה‘“.

הפרופסור, כפי הנראה, עדיין לא הבין עם מי יש לו עסק, שכן 

צ‘ לא העלתה בדעתה לוותר. ”ואם נוציא את הכליה הימנית?“ 

היא שאלה במפתיע. הרופא נאלם דום. ”אם כן זה יהיה משהו 

רק  אבל  זה,  את  עושים  ”אנחנו  גמגם,  הוא  שגרתי...“  לא 

במקרים נדירים“.

עבור צ‘ זה הספיק כדי להחליט שהיא הולכת עד הסוף. ”תליתי 

בזה כל כך הרבה תקוות ולא הייתי מוכנה שהחלום יתמסמס“, 

שהפגישה  לי  לרמוז  מנסה  שהרופא  ”ראיתי  מסבירה.  היא 

’אדוני  לו:  ואמרתי  הרגע  את  לנצל  החלטתי  אז  הסתיימה, 

הרופא, אתה לא מכיר אותי, אבל עשיתי את הדרך עד לכאן 

כדי לקבל תשובה חד משמעית. ואם לא תיתן לי אותה, אז אין 

לך מושג לאיפה אני מסוגלת להגיע‘“.

הרופא ההמום אכן לא הכיר את עקשנותה של האישה היושבת 

לפניו. ”למה את מתכוונת?“ הוא שאל, וצ‘ השיבה: ”אם אתה 

את  לבדוק  כדי  לאמריקה  אסע  אז  כליה,  ממני  תוציא  לא 

האפשרויות. אני בטוחה ששם יש יותר מה להציע“. והיא גם 

נקבה בשם של פעיל ידוע שעוסק בנושא בחו“ל, אותו הכיר 

גם הפרופסור היטב. 

”כמובן“, היא הוסיפה והדגישה, ”שאם אחרי הבדיקות תגיע 

למסקנה שאני לא יכולה לתרום, אני לא אתעקש, כי גם אני 

לא רוצה לסכן את עצמי, אבל אם תראה שאני כשירה, אז אלך 

על זה בכל הכוח. בוא פשוט נבדוק“.

באותו רגע השתנתה הבעת פניו של הפרופסור והוא שוב עיין 

במכתב מתחילתו ועד סופו. ”אני רואה שרשום כאן שהאורטר 

לא נחתך“, המהם לבסוף, ”אלא רק נקשר למשך מספר שעות“.

צ‘ שכבר חגגה את ניצחונה, השיבה בשקט: ”אדוני, הכל רשום 

לך שחור על גבי לבן, אני מבטיחה לך שלא הסתרתי כלום“.

עוד כמה רגעי שקט ואז נשמע קולו של הרופא: ”בואי אתי!“ 

הוא פקד ויצא אל המסדרון, כשצ‘ צועדת בעקבותיו עקב בצד 

אגודל. הוא הוביל אותה למחלקה ופתח את הדלת בקול רם: 

תפתחו  כליה,  לתרום  שרוצה  גברת  פה  ”יש  קרא,  ”שלום“, 

מהחדרים,  והאחיות  הרופאים  יצאו  רגע  באותו  תיק“.  לה 

והפרופסור הוסיף: ”היה לה משהו קטן באורטר, אבל זה קטן 

ושהדרך  חיובי  שהכיוון  צ‘  הבינה  רגע  באותו  חשוב“.  ולא 

סלולה בפניה. 

חיים שיש בהם
צ‘ סדרת בדיקות מקיפות  במשך לא פחות משנתיים עברה 

ב-100%  ובטוחים  שקטים  להיות  רצו  הרופאים  ביותר. 

רגועה.  להיות  רצתה  היא  וגם  אותה,  תסכן  לא  שהתרומה 

למצוא  מנסים  שהרופאים  נראה  היה  הראשונים  ”בשלבים 

בכוח סיבות לפסול אותי“, היא מציינת, ”מנהל המחלקה לא 

ממש האמין שאצליח לתרום, אבל הוא ראה את ההתלהבות 

שלי ונראה לי שהרגיש שהוא לא מסוגל לחסום שור בדישו“.

מושלם,  ממש  היה  ”הכל  אחת.  ועוד  בדיקה  עוד  עברה  כך 

ראיתי לאורך כל התהליך שלבים שונים שבהם הייתי בטוחה 

שמסננים אותי ושאין סיכוי, ופתאום עברתי את כל הבדיקות 

והכל היה תקין. ממש סייעתא דשמיא גדולה“.

ולמי תרמת לבסוף?

עשר  מזה  נשואה  המרכז,  באזור  מתגוררת  שלי  ”המושתלת 

הכליה  את  כליה.  מקבלת  שהיא  השנייה  הפעם  זו  שנים. 

הראשונה היא קיבלה לפני שבע שנים, מאמא שלה, אבל כבר 

מהרגע הראשון היא לא נקלטה היטב והיא נזקקה לדיאליזה. 

ממנה  מנע  וזה  גבוהה  ברמה  הזמן  כל  היה  שלה  הקריאטנין 

ללדת ילדים. כעת, לאחר שהיא קיבלה את הכליה שלי, אני 

מקווה מאוד שהיא תזכה להפוך לאמא“.

אתן שומרות על קשר?

לפני  שבועיים  הייתה  ששוחחנו  הראשונה  הפעם  ”בוודאי. 

תאריך הניתוח, כשהיא התקשרה אליי וכבר מהרגע הראשון 

נשביתי בקיסמה. היא אישה עדינה ומיוחדת. כמובן שנפגשנו 

גם ביום הניתוח, ומאז ועד עכשיו אנחנו כמו אחיות תאומות, 

אליה  מתקשרת  לא  שאני  מצב  ואין  ביומיים  פעם  מדברות 

לאחל שבת שלום. היא גם מעדכנת אותי במצבה ובכל מה 

שקורה איתה. יש בינינו קשר הדוק“.

ואגב, צ‘ מציינת כי בסופו של דבר קרה בניתוח דבר מדהים: 

”שעה לפני הניתוח נכנס הרופא המנתח עם טוש ארטליין שחור 

ביד, כדי לסמן את מקום הוצאת הכליה ובא לסמן את... הצד 

השמאלי! לא האמנתי. אמרתי לו: ’אבל סיכמנו על הצד הימני, 

בגלל כל הסיפור של האורטר‘, והוא השיב לי: ’זה נכון שדובר 

הסי.טי שלך  צילומי  כל  את  ראיתי  אבל  הימנית,  הכליה  על 

והמצב של האורטר הימני נראה מצוין. את יכולה לחיות אתו 

בטוב ובנעימים עוד שנים רבות‘. באותו רגע הרמתי ידיים. 

אמתי לו: ’תעשה מה שאתה חושב‘. זה היה הנס בהתגלמותו. 

כך יכולתי לתרום בתהליך סטנדרטי כאחד האדם, בדיוק כפי 

ששאפתי ורציתי“.

ליצירת קשר עם צ‘ ולשמיעת פרטים נוספים
 על הסיפור: 0548415181

להביא 
חיים לעולם

אחרי שניצלו חייה של צ‘ בלידת בתה, היא החליטה כי ברצונה לתרום 
כליה, אך הרופאים התנגדו וחששו לחייה. צ‘ לא ויתרה ואחרי שנתיים 
של עקשנות בלתי פוסקת, היא זכתה לעשות את הבלתי יאומן
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ש
לושה ימים לפני חתונתו של דודי קנופלר, החל 

אביו לעבור טיפולי דיאליזה. ”בתחילה“, מספר 

של  הנוראה  המשמעות  את  הבנו  ”לא  דודי, 

הטיפולים האלו, אבל כשחלף הזמן וראינו איך 

לקלוט שאין שום  ונשחק, התחלנו  סובל  אבא 

פעמים בשבוע,  לטיפולים שלוש  הלך  ככה. אבא  לחיות  אפשרות 

בכל פעם הוא חזר סחוט ובמשך יום שלם לא הצליח לקום מהמיטה. 

עד שהיה נראה שהוא קצת התאושש, הוא שוב עבר את התהליך 

ביום שלמחרת וחוזר חלילה. אבא איבד את כל הכוחות שהיו לו, הוא 

השתנה לגמרי, לא היו לו חיים“.  

דודי מציין שכבר באותם ימים הזדמן לו לשמוע על כך שיש דבר 

לקבל  הבנתי שיש אפשרות  ”באותו שלב  כליה‘.  ’תרומת  שנקרא 

כליה מהמת או מהחי, אבל לא ידעתי מה הסיכונים ובמה זה כרוך. 

במשך כמעט שש שנים אבא עבר טיפולי דיאליזה קשים ומתישים, 

ועל  והסיוט שעבר עליו  גודל העצב  כדי לתאר את  אין לי מילים 

לאבא, 
באהבה

אביו של דודי קנופלר נזקק לתרומת כליה, 
אך התנגד בתוקף לקבל אותה. בינתיים 
החל בנו לעבור את תהליך הבדיקות 
כאלטרואיסט, כדי לתרום לאישה אחרת. 
איך בסופו של דבר נפגשו דרכיהם? ומיהו 
היהודי הצדיק שתרם כליה לאביו של 
דודי? סיפור על הצלבה והמון אהבה

נחמן יצחקי
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כולנו. אחרי שחלפו בערך שנתיים מתחילת הטיפולים, 

ניגשתי אליו ואמרתי לו שאני מאוד רוצה לתרום לו 

כליה, אבל אבא התעקש בצורה נחרצת שהוא לא רוצה 

לקבל שום תרומה. אנחנו שני אחים ואחות במשפחה 

ואבא לא הסכים שמישהו מאתנו יעלה בדעתו לתרום 

לו. הוא גם לא הסכים לקבל תרומה מאף אדם אחר. 

כל כך הצטערתי בשבילו, כי ידעתי שתרומה כזו יכולה 

להציל את החיים שלו, אבל מצד שני ידעתי שאבא הוא 

אדם איתן בדעתו ואין מה לעשות“.

ההחלטה נופלת
הכנסת  בבית  שבת  בליל  דודי  כשהתפלל  אחד,  יום 

ביישוב שבו הוא מתגורר, הוא גילה את אחד העלונים 

הנושא  לכל  זיקה  לי  שיש  ”מכיוון  חיים.  מתנת  של 

בגלל המחלה של אבא, התעניינתי והתחלתי לקרוא. 

לא הייתי צריך לקרוא את הכל כדי להבין שאני מאוד-

מאוד רוצה לתרום כליה. אבל יחד עם זאת, גם ידעתי 

שאבא מתנגד בתוקף לקבלת כליה לעצמו. החלטתי 

שאתחיל עם התהליך, ואם אבא לא מסכים, אז לפחות 

אתרום למישהו אחר. גמרתי אומר שהכליה הזו תצא 

ממני, ולא אכפת לי למי...

לו  סיפרתי  לא  אבא  של  עמדתו  את  שהכרתי  ”כיוון 

יפלוט  ”בנוסף, חששתי שמישהו  מוסיף,  הוא  כלום“, 

את זה בטעות באוזניו, ולכן לא שיתפתי גם את אחי, 

אחותי ואמא שלי. אפילו אשתי בתחילה לא ידעה, רק 

אחרי שהתחלתי לקבל תשובות חיוביות מהבדיקות, 

שיתפתי אותה וביקשתי לשמוע את דעתה. היא הבינה 

שאני כל כך רוצה, אז כמובן הסכימה ותמכה“. 

את תהליך הבדיקות ביצע דודי מול ארגון מתנת חיים, 

כאשר נאמר לו מתחילת הדרך שיש חולה בשם אילנה 

שאמורה לקבל את כלייתו. 

התהליך היה ארוך ומייגע, למרות שדודי מצדו עשה 

כל שביכולתו כדי לקדם אותו במהירות. ”רצתי מרופא 

לרופא, כל בדיקה שנתנו לי מיהרתי ועשיתי הכי מהר 

שאפשר. במהלך אותו זמן חל ראש השנה, ואני זוכר 

לצלוח  בידי  שיצליח  מהקב“ה  וביקשתי  שהתפללתי 

את התהליך ולזכות. התחושה שלי הייתה שלכשאגיע 

למאה ועשרים ואסתכל אחורה, אוכל לדעת שעשיתי 

משהו משמעותי בחיים שלי, וזה יהיה זה...“

הסוד מתגלה
בערך שבעה חודשים אחרי שהחל דודי עם הבדיקות, 

סובב הקב“ה את העניינים בצורה כזו שאביו עבר שני 

אושפז  ”הוא  יום.  אחרי  יום  מאוד,  קשים  לב  אירועי 

בבית חולים בחיפה בטיפול נמרץ, המצב שלו היה מאוד 

קשה, ולאחר מכן הוא הועבר לבית החולים בלינסון, 

כדי לעבור ניתוח מעקפים. בסיומו אמרו לנו הרופאים 

שבעקבות הניתוח אבא יהיה חייב לעבור השתלה, אין 

שום מצב שהוא יצליח לשרוד בלי זה.

”אני זוכר שאחי ואחותי הגיעו לבקר את אבא בחיפה. 

לשבת  וביקשתי  ההשתלה  רעיון  את  זרקו  הרופאים 

איתם לשוחח. ישבנו בחוץ, חייכתי ואמרתי להם: ’יש 

לי סוד טוב לספר לכם. אני כבר אחרי בדיקות רבות 

לתרומה ומסתמן שאוכל בעצמי לתרום לאבא‘“.

איך הגיבו האחים?

”הם הופתעו ושמחו, כי כשהרופאים דיברו על השתלה 

הם גם אמרו לנו שלא כדאי לנו לתלות תקוות, כי אין 

סיכוי שמישהו יסכים לתרום כליה לאדם בן שבעים, 

הופיע  אבא  טוב.  לא  ומצבו  בריא  אינו  שמלכתחילה 

ברשימת  האחרונות  השנים  חמש  במשך  אוטומטית 

הממתינים לתרומה, והוא לא קיבל אפילו הצעה אחת. 

כאן הייתה בשורה משמחת, בפרט שכבר הייתי אחרי 

רוב הבדיקות“.

אז ישר תרמת לו?

ניתוח  זה שאחרי  בינתיים  לנו  כי מה שהתברר  ”לא, 

מעקפים הגוף צריך להתאושש במשך שבעה-שמונה 

חודשים עד שאפשר לעבור את ניתוח הכליות. בינתיים 

לא אמרנו לאבא כלום, אבל הרופאים כל הזמן טפטפו 

באוזניו והסבירו לו כי עבורו השתלת כליה זו כבר לא 

עוד המלצה, אלא בגדר חובה, אם הוא רוצה לחיות. 

הסבירו  הם  טובים,  שליחים  היו  הרופאים  ה‘  ”וברוך 

יינזק  שהתורם  מבלי  כליה  לקבל  יכול  שהוא  לאבא 

ושכנעו אותו שזהו צעד הכרחי. ההחלטיות של אבא 

כך  על  לא חשב  בכלל  הוא  אמנם  להיסדק,  התחילה 

לעבור  הסכים  הוא  אבל  לו,  יתרום  מילדיו  שאחד 

בינתיים את הבדיקות, כדי שאם פתאום יימצא תורם 

הוא יהיה מוכן“. 

דודי מציין שתוך כדי התהליך הוא יצר קשר עם מתנת 

התהליך  את  החל  הוא  שאמנם  להם  והודיע  חיים 

כתורם אלטרואיסטי, אבל בינתיים אביו עבר אירועים 

לבביים והוא זקוק לכליה. ”במתנת חיים הבינו אותי 

מאוד, אבל אחרי שניסיתי לגשש אם קיימת התאמה 

ביני לבין אבא התבררה הבעיה הגדולה - אנחנו כלל 

לא מתאימים, כך שאיני יכול לתרום לו“.

ואז הוא שמע לראשונה את המושג שנקרא ’הצלבה‘. 

”הרב הבר דיבר אתי והסביר לי שכאשר מגיע אליו 

זוג אנשים – חולה ותורם שרוצה לתרום דווקא לו, אך 

הם לא מתאימים אז הוא מנסה לעתים קרובות למצוא 

זוג נוסף של תורם ונתרם שאינם מתאימים ולהחליף 

בין התורמים, כך שכל אחד יתרום למי שהוא מתאים. 

לתרום  שמעוניין  לאחיין  אותי  קישרו  כך  ”ובאמת, 

הבדיקות,  כל  והותאמו  שהושוו  ואחרי  שלו,  לדוד 

התברר שאני יכול לתרום לדוד ואילו האחיין מתאים 

לתרום לאבא שלי. ארבעתנו עברנו בדיקות. אבל אז, 

אחרי שכבר חשבנו שהכל מאחורינו, הודיעו הרופאים 

שהדוד חלש מידי ולא יוכל לעמוד בניתוח. באותו רגע 

אמור  הייתי  לה  לאילנה,  חיים  במתנת  אותי  החזירו 

לתרום בהתחלה, לפני שידעתי שאבא מסכים לקבל 

תרומה“.

על אילנה מספר דודי: ”מדובר באישה מדהימה וחכמה 

בת עשרים ושבע אשר גילתה חודש לאחר חתונתה 

שהכליות שלה פשוט קרסו. גם בעלה הוא אדם מיוחד 

מאוד. מצבה של אילנה התדרדר והיא עברה ארבע 

הייתה  היא  במהלכן  שלעיתים  בשבוע,  דיאליזות 

מתעלפת. היא גם חוותה לא מעט אכזבות בחייה, כי 

בתחילה אמא שלה הייתה מועמדת לתרום לה, ולאחר 

לאחר  מתאימה.  כלא  נמצאה  בדיקות  המון  שעברה 

מכן היה גם תורם אחר שעבר את כל הבדיקות ובסוף 

הרבה  כך  כל  שחיכתה  ואחרי  אותו,  פסלה  הוועדה 

מצאו לה אותי, אבל אז נאמר לה ברגע האחרון שאני 

צריך לתרום בהצלבה לאדם אחר... 

”גם בערב הניתוח, כשאילנה הייתה בטוחה שסוף-סוף 

היא עוברת אותו, היה אירוע חריג שבגללו כל חדרי 

שההשתלה  כך  תפוסים,  היו  החולים  בבית  הניתוח 

נדחתה שוב. לקראת הגעתו של היום המיוחל, נדבקתי 

מהבת שלי בדלקת ריאות. אז שוב ההשתלה נדחתה“.

רק בשמחות
בינתיים, בוצעה השתלת הכליה אצל אביו של דודי 

שליוויתי  רק  לא  ”זה  שחקים.  הרקיעה  וההתרגשות 

אותו בבית החולים, אלא גם ידעתי שבימים הקרובים 

אני עומד לעבור גם כן את אותו תהליך“, מסביר הבן.

מתי אבא שלך ידע שגם אתה מעורב בסיפור?

”מלכתחילה רציתי להמתין עד אחרי ההשתלה, אבל 

קרה לנו שבמשך התקופה שהוא חיכה לתרומה, ישבנו 

לשוחח יחד על כוס קפה. ואז בגילוי לב הוא אמר לי: 

’שמע דודי, כבר נמאס לי, אני לא יכול עוד, אני מוכן 

לקבל תרומה מן החי, העיקר לסיים עם הסבל הזה‘. 

חייכתי בליבי וחככתי ידיים בסיפוק, הבנתי שהקרקע 

הוכשרה. אבל רק אחרי שהסתיימו הבדיקות והתברר 

שמדובר  לו  סיפרתי  לו,  לתרום  יכול  האחיין  שאכן 

בהצלבה“.

גם מציין שהוא מלא הכרת הטוב כלפי האדם  דודי 

להעדיף  אמור  תורם  הטבע  ”מדרך  לאביו:  שתרם 

פירות  לראות  שיוכל  וצעיר,  בריא  לאדם  לתרום 

בן  לאדם  מלכתחילה  תרם  הוא  כאן  שלו.  מהכליה 

הוא  הכבוד‘,  ’כל  לו:  זוכר שכשאמרתי  אני  שבעים. 

הגיב בפליאה:  ’אז מה אם הוא בן שבעים? לא מגיע 

לו לחיות ולראות את הנכדים שלו?‘ מאוד התרגשתי. 

”רגע מרגש נוסף“, הוא אומר, ”היה כשבתי שהייתה 

אז בת ארבע וחצי ציירה לאילנה ציור שניתן לה לאחר 

היא  התרגשה,  מאוד  אילנה  החולים.  בבית  הניתוח 

בת יחידה להוריה ומאוד אוהבת ילדים. בחול המועד 

בעלה  בחברת  בחצר  אצלי  ישבנו  האחרון  בסוכות 

והוריהם, יחד עם אשתי וילדיי. אילנה מסרה לי תודה 

שההזמנה  בחיוך  לה  ואמרתי  כולם  של  ההזמנה  על 

הבאה תהיה מצדם, לברית של הבן שלה בעזרת השם. 

מבחינתי, שיא הרגש עוד לפנינו. אני מקווה ומייחל 

שנזכה להשתתף בשמחות של אילנה“.  

מילה של תורם
רציתי לנצל את הבמה בפנייה נרגשת על מנת להעיר ולהאיר.

כתורם, אין לניתוח כל השלכה על גופי, איני נוטל תרופות ואין עליי 

מגבלות פיזיות.

מדהים שתמורת ארבעה ימים של כאב נסבל (לאחר הניתוח) ניתן 

להציל חיים פשוטו כמשמעו.

לאחר שלושה שבועות מהניתוח כבר הרגשתי כאילו כלום לא קרה, 

כשלושה  בנוסף,  אינטנסיבית.  לעבודה  חזרתי  כבר  חודש  ולאחר 

קושי  בדרגת  פיזית  פעילות  ביצעתי  הניתוח  אחרי  חודשים  וחצי 

גבוהה ביותר.

ויש  מרתון,  לרוץ  גם  מסוגלים  כליה  שתורמי  להזכיר  המקום  זה 

כאלו שעשו את זה, מה שאומר שהכושר הגופני חוזר להיות כרגיל.

האופציה להציל היא בידיים שלנו והיא קלה מאין כמותה!

”הם הופתעו 
ושמחו, כי 

כשהרופאים 
דיברו על 

השתלה הם 
גם אמרו לנו 

שלא כדאי 
לנו לתלות 

תקוות, כי אין 
סיכוי שמישהו 
יסכים לתרום 

כליה לאדם 
בן שבעים, 

שמלכתחילה 
אינו בריא 

ומצבו לא טוב.
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ס
יפורו מעורר ההשראה של אלחנן כהן 

מתחיל לפני שלוש שנים, כאשר הוא 

ביקר בחג הפסח אצל הוריו. 

מספר,  הוא  הזדמנות“,  ”באותה 

של  בעלון  קורא  אבי  את  ”ראיתי 

’וואו,  פלט:  הוא  סיים  שהוא  אחרי  חיים.  מתנת 

ממש עושה חשק לתרום‘. שמעתי את זה והמשכתי 

לענייניי. אחרי כמה ימים החלטתי שאני צריך לפחות 

הכל,  קראתי  אבא התלהב.  להבין ממה  כדי  לקרוא 

הצלתי 
ח-י-י-ם

אלחנן כהן ביקש לתרום 
כליה, הוא נפסל בוועדה, 

אך לא התייאש. אחרי 
שבעה חודשים הוא ניסה 
את כוחו בשנית, והפעם 

הגיעה כלייתו לאב 
לתשעה ילדים > והיה 

לו גם נס גלוי: ביום בו 
התחילו הבדיקות נפקד 

חשק בזרע של קיימא אני תחושה של  גם  הרגשתי  דבר  ובסופו של 

לתרום  מאשרת  היא  אם  אשתי  את  שאלתי  עצום. 

אשתי  לא?‘  ’למה  הייתה:  שלה  הראשונה  והתגובה 

הייתה  סבתה  מקרוב,  הדיאליזה  נושא  את  מכירה 

לטיפול  ומטיפול  כאובות,  שנים  עשר  במשך  חולה 

היה  זה  עבורה  אז  וקמלה.  דועכת  שהיא  איך  ראינו 

טבעי ומתבקש. בהמשך  שאלתי את הרב שלי שאני 

מתייעץ אתו בקביעות. הוא מאוד עודד וביקש לשמוע 

איך זה מתקדם“.

אך עבור אלחנן זה לא הספיק: ”מכיוון שאני כהן הייתה 

לי בעיה עם עצם הכניסה לבית החולים וגם חששתי 

מכך שאני מטיל בגופי מום, שזה כידוע דבר שפוסל 

הדברים  על  מענה  לקבל  כדי  כהן מלעבוד במקדש. 

האלו התקשרתי לרב מונק הכהן, יו“ר ארגון משמרות 

לי על שתי השאלות: אדם בעל  והוא השיב  כהונה, 

כליה אחת אינו בעל מום, ובנוגע לטומאת מת - היא 

עבור  לכן  נפשות.  בהצלת  מדובר  כי  מעכבת,  אינה 

יכול  אני  ובדיקות,  החלמה  לניתוח,  שקשור  מה  כל 

משה אברהמי
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להיכנס לבית החולים בלי בעיה. באותו רגע נפתחו 

השערים והחלטתי להתחיל את הבדיקות“. 

פסילה והתחלה חדשה
שני  מול  פעמיים,  אלחנן  עבר  ההתאמה  תהליך  את 

חולים שנזקקו לתרומה. ”בפעם הראשונה חיברו אותי 

מאוד  מירושלים ששמחתי  שמיים  וירא  יקר  ליהודי 

ראיתי ממש  לו. כשנפגשנו באחת הבדיקות  לתרום 

את האור בעיניים שלו, הוא היה מלא הכרת הטוב. 

גם אשתו לא הפסיקה להרעיף עליי ברכות. זה היה 

מאוד מרגש. המשכנו להתקדם בבדיקות עד שהגענו 

לוועדה בתל אביב, אבל שם פסלו אותי. אין לי מושג 

מכיוון  מידי,  צעיר  שאני  שחשבו  בגלל  אולי  מדוע. 

שהייתי אז בן עשרים וארבע“. 

איך הגבת לפסילה?

”זה מאוד ציער אותי, לא הבנתי למה נפסלתי. הרב 

הבר ניסה לנחם אותי והוא הציע לי לחכות שנתיים 

קוצים,  על  הרגשתי  אני  לגשת שוב, אבל  כך  ואחר 

חודשים  שבעה  אחרי  אז  לחכות.  מסוגל  הייתי  לא 

כבר החלטתי שאני חוזר לתהליך, וכך נכנסתי בפעם 

מתנת  דרך  לתרום  הממתינים  של  לרשימה  השנייה 

חיים“

בפעם הזו הצמידו לאלחנן יהודי מבוגר מצפת החולה 

ואופי  חם  לב  עם  באדם  ”מדובר  כליות.  במחלת 

מדהים. הוא אבא לתשעה ילדים, כולם נשואים בלי 

עין הרע ויש לו גם הרבה נכדים. במשך שנה וחצי הוא 

היה חולה כליות. הוא ממש נלחם והצליח לשמור על 

עצמו כדי לא להגיע לדיאליזה, אבל בסופו של דבר 

לא הייתה ברירה ובערך חודשיים לפני ההשתלה הוא 

התחיל לעבור דיאליזות. זה הספיק כדי לתת לו טעימה 

החודשים  במשך  כששוחחנו  האלו.  השאול  מייסורי 

שקדמו לתרומה ראיתי איך שהוא נראה חלוש, בקושי 

היה ניתן לשמוע אותו. כל המראה שלו היה אפרורי. 

ראו עליו שהוא כאוב וסובל“. 

נוצר ביניכם קשר?

הראשון  מהרגע  כבר  התרומה,  לפני  עוד  ”בוודאי! 

שנפגשנו באחד הצמתים בבית החולים נהיינו חברים 

טובים, הוא ליווה אותי לכל הבדיקות ובכל פעם היה 

שולח מישהו לקחת אותי מהבית עד לוועדות או לבית 

החולים. במשך כל התקופה היו כמה כאלו שאמרו לי 

שלא טוב שאנחנו כל כך קשורים, כי אולי ניפסל, אבל 

הקשר נוצר מאליו“. 

ניגש אלחנן לעבור את הוועדה  בסיום כל הבדיקות 

האחרונה, אותה וועדה בה הוא נפל בפעם הקודמת. 

”התייעצתי לפני כן עם רב, שאלתי אם אני צריך לשקר 

בדברים מסוימים, כדי לזכות לקבל תשובה חיובית, 

והוא אמר שעדיף להיצמד לאמת. כך עשיתי ובסופו 

של דבר עברתי בהצלחה את הוועדה. כשקיבלתי את 

אחרי  היה  זה  נרגש,  ממש  הייתי  החיובית  התשובה 

שנה וחצי שאני חולם על הרגע הזה. הנה, הוא הגיע 

וכבר יש לי אישור“.

בכי ללא הפסקה
חודשיים לאחר מכן נערך הניתוח, בתאריך כ‘ אלול, 

עשרה ימים לפני ראש השנה. ”הרגשתי שתרומה כזו 

היא סיום נפלא לשנה“, מציין אלחנן.

עד לרגע הניתוח הוא הקפיד שלא לשתף את קרוביו 

וחבריו. ”מלבד ההורים שלי אף אחד לא ידע על כך 

עם  דיברתי  הניתוח  ערב  אבל  לתרום,  הולך  שאני 

כל המשפחה וסיפרתי להם שביום שני יש לי פגישה 

בליבי  להצלחתי.  יתפללו  אם  ואשמח  חשובה 

חשובה  פגישה  אין  ובתמים  שבאמת  חשבתי 

מזו...“

רגע לפני הניתוח, בעודו מובל לחדר הניתוחים, 

החליט אלחנן כי ברצונו לכתוב מכתב לנתרם 

’אתה  הבאות:  המילים  את  לו  ”כתבתי  שלו. 

בוודאי מלא הכרת הטוב כלפיי, אבל אתה צריך 

לדעת שלא אני נותן לך חיים, אלא בורא עולם 

הוא זה שנותן לך אותם‘“.

לאחר מכן הם נפגשו ואלחנן מסר לנתרם את 

”זה היה רגע מאוד מרגש, התחבקנו  המכתב. 

והוא בכה בלי הפסקה, אחר כך נפרדנו וראיתי 

את הפנים המאושרות שלו. נפרדתי גם מאשתי 

והוכנסתי לחדר הניתוח“.

היה  הוא  ההרדמה  לרגע  שעד  מציין  אלחנן 

מפרופ‘  ביקשתי  ”אפילו  לחלוטין.  מקורקע 

הופמן, ראש מחלקת השתלות ברמב“ם שיצלם 

את הכליה שלי אחרי שהיא מוצאת מן הגוף. 

הרגשתי שזו הזדמנות בה אני יכול לראות את 

האיבר הפנימי שלי מחוץ לגוף, ובאמת יצאה 

תמונה מעניינת“.

הזיכרון הבא שלו הוא מכך שהאחות נותנת לו 

כבר  זוכר  הוא  מכן  וזהו, לאחר  מנת טשטוש, 

את שלב ההתעוררות. ”אני זוכר שפקחתי את 

העיניים, אשתי ישבה לידי ואמרה לי: ’הניתוח 

התחלתי  ואז  נקלטה‘.  הכליה  בהצלחה,  עבר 

תודה,  ה‘,  ’תודה  ולמלמל:  הגוף  בכל  לרעוד 

הייתי  שמחתי,  כך  כל  בכיתי,  ממש  תודה‘, 

שזה  חשבו  שהרופאים  כך  כדי  עד  באורות, 

מסוכן ושאני מתרגש יותר מידי“.

שעות ספורות לאחר הניתוח הוא פגש את בניו 

שלהם  אבא  את  לבקר  באו  ”הם  הנתרם.  של 

הכרת  את  ראיתי  אותי.  גם  ביקרו  הדרך  ועל 

הטוב בעיניים שלהם כשהם אמרו לי: ’החזרת 

לאבא שלנו את החיים‘. ובאמת, הרגשתי שיש 

לי זכות עצומה, כי מדובר באדם שיש לו המון 

ידידים ואוהבים, כל הילדים שלו רצו לתרום 

לו וגם המשפחה המורחבת והמתפללים בבית 

הכנסת, אפילו מוכר הפיצה מהשכונה שלו בדק 

מולו התאמה, אבל אף אחד לא התאים. בורא 

עולם שמר לי אותו. אין ספק שזכיתי“.

מילה של תורם
על המאזניים שלפני האדם עומדים על כף אחת הטרחה, הבדיקות, 

עומדים  השנייה  הכף  על  ואילו  וההחלמה,  הייסורים,  הוועדות, 

ח-י-י-ם של אדם, שהוא גם בעל, אבא, חם וסבא... מי יכריע??? 

העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד, התורם כליה אחת בנה 

לו טרקלין אחד.

בנימה אישית אני יכול לספר שאת הזכות שלנו ראינו במוחש – 

כשהתחלנו עם הבדיקות לתרומה ציפינו מאוד לילדים, חלף כבר 

זמן מהחתונה ולא נפקדנו. באחד העלונים של הארגון ראיתי סיפור 

על אישה חשוכת ילדים שהחליטה לעשות מה שאינה חייבת לה‘, 

כדי שגם הוא ייתן לה מה שאינו חייב לה. 

אחרים  למען  שלנו  ההשתדלות  את  שיראה  להקב“ה  התפללתי 

ויזכה אותנו, ולא יאומן – ביום של הבדיקה הראשונה, ברוך ה‘ 

נפקדה אשתי בזרע של קיימא.

”בפעם הראשונה 
חיברו אותי 

ליהודי יקר וירא 
שמיים מירושלים 

ששמחתי מאוד 
לתרום לו. 

כשנפגשנו באחת 
הבדיקות ראיתי 
ממש את האור 

בעיניים שלו, הוא 
היה מלא הכרת 
הטוב. גם אשתו 

לא הפסיקה 
להרעיף עליי 

ברכות"
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נכונות  מתוך  לזרים,  כליה  תרומת  של  הזו  המדהימה  ”התופעה 

בהיקפים  הישראלית  לחברה  ייחודית  היא  אישי,  קרבן  לעשות 

הגבוהים שבה היא נמצאת. זוהי תופעה מדהימה שמרגשת אותי 

בכל פעם מחדש“, במילים אלו מתאר פרופ‘ הדר מרחב את עבודתו 

ואת הפלא בו הוא חוזה מידי יום ביומו.

פרופ‘ מרחב הוא מנהל יחידת ההשתלות בבית החולים הדסה, בה 

מבצעים השתלות כבד והשתלות כליה והוא עוסק במקצוע מזה 

כשלושים שנה. ”כרופא אני מוצא את עצמי לא פעם עומד משתאה 

מול ההבנה שהתרופה של החולים שלנו לא באה מבית מרקחת או 

ממעבדה כזו או אחרת בעולם, אלא מתוך הציבור עצמו, כאשר 

אנשים מחליטים שברצונם לתרום חיים. מדהים לראות בכל הנושא 

הזה איך שכדי לעשות משהו כל כך משמעותי עבור אדם אחר, לא 

צריכים להיות עשירים גדולים, גם לא צריכים לעבוד בשביל זה 

ימים ולילות בעשייה קשה מאוד. צריכים רק להיות בעלי לב טוב 

ואהבת אדם, אלו הם הדברים העיקריים“. 

כמה שנים אתם כבר מבצעים בהדסה ניתוחים מסוג זה?

”בהדסה בוצעה תרומת הכליה הראשונה מהחי לפני כ-45 שנה. 

אבל תרומת הכליה הראשונה המוצלחת בעולם הייתה הרבה קודם 

לכן – זוהי תרומה שתרם אח לאחיו התאום לפני יותר מ-60 שנה, 

כך שאפשר לומר שתרומות מן החי הן דבר די מוכר ודי וותיק. אבל 

עדיין, תרומות אלטרואיסטיות, בהן בא אדם ותורם כליה למישהו 

לשנים  עד  נדיר  די  שהיה  משהו  הן  מכיר,  לא  שהוא  לגמרי,  זר 

האחרונות. לאחרונה אנו בהחלט רואים מגמה עצומה של עלייה 

בתרומות מהסוג הזה ומדינת ישראל הפכה למובילה בתחום“.

אלטרואיסטיים  תורמים  יותר  שיש  לכך  מוביל  לדעתך  מה 

בשנים האחרונות?

משמעותיים:  גורמים  שני  של  הצטברות  כאן  שיש  חושב  ”אני 

ראשית, יש את עמותת מתנת חיים של הרב ישעיהו הבר שהובילה 

להרבה מאוד תרומות. אפשר לראות באופן מוחשי שכאשר אדם 

מתגייס לנושא והופך אותו למשימת חייו, אז זה באופן ישיר מסייע 

בציבור  בעיקר  פועלות  הבר  הרב  היכולות של  דברים.  לו להזיז 

שממנו הוא מגיע ואליו הוא מקורב, ולכן מרבית התרומות הן 

מהציבור הדתי, הדתי לאומי והחרדי.

לעלייה  האחרונות  בשנים  שהוביל  נוסף  דבר  גם  יש  ”אבל 

זוהי העובדה שתחום ההשתלות   - בתרומות האלטרואיסטיות 

מבחינת  גבוהה  מאוד  הצלחה  עם  יחסית שגרתי,  לתחום  הפך 

התוצאות. כך האדם שמחליט לתת את המתנה הזו יכול לדעת 

בסבירות מאוד גבוהה שהכליה תיקלט“. 

תיקלט  אכן  שהכליה  הסיכויים  מהם  במספרים:  נדבר  בוא 

ותשרוד?

”קשה להשיב באופן מדויק, כי יש הרבה מאוד נתונים שמשפיעים 

המידית  שבתקופה  לומר  יכול  אני  כללי  באופן  אבל  כך,  על 

שאחרי ההשתלה, אחוזי ההצלחה מתקרבים ל-100%. אבל בחלק 

מהמקרים יש בעיה עם שימור הכליות, כי זה כבר דבר שתלוי 

במחלה המקורית שגרמה לאדם לאבד את כלייתו. אם למשל יש 

למישהו סוכרת, אז ייתכן שכמו שהיא פגעה בכליה הראשונה, 

כך היא תפגע גם בכליה המושתלת, ואין לנו דרך למנוע זאת. 

”מצד שני, ברור שכאשר האדם שמקבל את הכליה מקפיד על כל 

ההוראות הרפואיות שניתנות לו, הוא מצליח לשמר את הכליה 

הכליות  של  החיים  משך  שבממוצע  לומר  אפשר  זמן.  לאורך 

שיחזיקו  כאלו  שיש  כמובן  שנה.  כ-15  על  עומד  המושתלות 

מעמד הרבה יותר שנים, אך יש כאלו שיאבדו קודם לכן“.

שניגשים  לפני  בחשבון  לקחת  שצריכים  השיקולים  מהם 

סיכוי  להם  שאין  תגיד  שמראש  כאלו  יש  האם  לתרום? 

להימצא כמתאימים?

”מעבר לבדיקות הרפואיות הקונקרטיות שצריך לעבור כל אחד 

 – ברורים  לגמרי  שהם  קריטריונים  מספר  יש  לתרום,  שרוצה 

בראש ובראשונה לא ניקח כמובן כליה מקטין, ובדרך כלל גם לא 

ניקח כליה ממישהו שלא עבר את השנים הראשונות של שנות 

העשרים שלו. לגבי גיל המקסימום - אנחנו בדרך כלל מתחילים 

להסתייג מגיל 65 ומעלה. אבל כמובן שאנו דנים כל מקרה לגופו 

ומקפידים שלא לעשות מה שנקרא בפינו ’אפליה גילנית‘.  

”לגבי נשים – אין הוכחה חותכת לכך שתרומת הכליה עלולה 

שגורמת  או  לעולם,  ילדים  בעתיד  להביא  באפשרות  לפגוע 

יודעים  לנזקים כלשהם לכליה הנותרת. אך יחד עם זאת, אנו 

שבתקופה הקודמת ללידה, יש לפעמים רעלת או שינויים בלחץ 

הדם, או התפתחות של סוכרת ועוד כל מיני דברים שלפני כן לא 

היו קיימים. לכן אנו באופן כללי מעדיפים שלא לקבל תרומות 

מנשים שנמצאות בגילים האלו, אלא ממליצים להן להמתין עד 

שיסיימו את התקופה הזו. 

”אנחנו פוסלים בדרך כלל גם אנשים שיש להם הפרעות נפשיות 

נפשית,  בעיה  עם  להיות  לאדם  ברור שמותר  כלומר,  כלשהן. 

והוא עדיין יכול לתרום רבות לחברה. אנו גם רואים שאנשים 

עם בעיות נפשיות עושים תפקידים רבים וחשובים בחיים. אבל 

עלולה  ולכן  התרומה,  עקב  להחמיר  עלולה  הנפשית  ההפרעה 

להיות בכך בעיה.

לתורמים  נוגעים  כאן  שציינתי  הדברים  שכל  כמובן 

אם  מכירים.  לאנשים שאינם  כאלו שתורמים  אלטרואיסטיים, 

ונוכל  התרומה היא מקרוב משפחה, אז הדברים שונים לגמרי 

להקל בהרבה מאוד מצבים“.

סיכון מזערי ביותר
והמודעות הולכת  גבוהה בתרומות  דיברנו על כך שיש עלייה 

וגדלה. מה בכל זאת מונע אנשים מלעשות זאת? האם יש כאלו 

שמתחילים את הבירור ואחר כך מתחרטים?

”קודם כל אני חייב לציין שיש אנשים מעטים מאוד שביקשו 

לתרום ובסופו של דבר נסוגו לאחור. המקרים הבודדים שליוויתי 

בהם התחרטו הגיעו בדרך כלל בעקבות סיבות טכניות - שהתורם 

היה צריך בדיוק לחתן בן או בת, או שהציעו לו עבודה חדשה, וזה 

שינה לו את התכניות. היו מספר מקרים שבוטלו ברגע האחרון 

בגלל הפעלת לחצים של בני משפחה, שחששו מכך שתרומת 

הכליה עומדת לפגוע חלילה בתורם“. 

ומה אתה אומר, אולי יש משהו בחששות שלהם?

”אני אומר שצריכים פשוט להכיר את התמונה במלואה. לאור 

העובדה שהשתלות כליה מן החי מתבצעות כבר עשרות שנים, 

בהרבה מדינות בעולם ובהיקפים גדולים, יש לנו היום נתונים 

סטטיסטיים די טובים לגבי השפעת התרומה על התורם. כיום 

מינורי  סיכון  בעל  הוא  כליה  לגמרי שאדם שתורם  ברור  כבר 

מאוד לחלות בעתיד במחלת כליה. זהו סיכון קטנטן העומד על 

בערך שליש האחוז. כך שלמעשה אין צורך לחשוש מכך שבגלל 

שהוא תרם ונשאר עם כליה אחת הוא יחלה חלילה“.

אבל יש כאלו שטוענים שחשוב לשמר את הכליה, כי אולי 

בעתיד מישהו מבני המשפחה יזדקק לה...

”אני מכיר את הטענה הזו, היא נשמעת מעניינת, אבל האמת היא 

שבמשך כל השנים שעבדתי בתחום והניתוחים שליוויתי עוד 

לא נתקלתי במקרה בו היה בן משפחה שנזקק לכליה לאחר מכן 

והתורם לכאורה היה יכול לתרום לו. צריך לשם כך צירוף של 

הרבה מאוד מקרים, התאמות ופרמטרים שונים, שבדרך כלל לא 

קורים, וכאמור, לא נתקלתי במצבים כאלו.

”ובכל זאת, מה שצריכים לדעת בנושא הזה הוא שבמידה ואדם 

שתרם כליה יזדקק בעצמו בשלב כלשהו בחייו לתרומה, הוא 

יקבל ניקוד גבוה מאוד מבחינת סדר עדיפות, כך שיהיה ממש 

בראש הרשימה של המועמדים להשתלה. כך סביר להניח שבתוך 

זמן קצר מאוד הוא יוכל לקבל תרומה. גם קרובי משפחתו יקבלו 

מקום גבוה ברשימה אם יזדקקו לתרומה בעתיד“. 

אתה  איך  תרומות,  הרבה  כך  כל  ליווית   – אישית  ובנימה 

מרגיש עם זה?

”התחושה היא שאני עוסק פשוט בתחום מופלא. מדהים אותי 

הכליה  רגעים  כמה  שבתוך  איך  מחדש  ניתוח  בכל  לראות 

הקשר  בכלל,  הלב.  את  ומרחיב  מלהיב  זה  ועובדת.  מתחברת 

שלנו עם הפציינטים הזקוקים לתרומה הוא  בדרך כלל רב שנים 

ולפעמים אפילו רב עשורים. אנו רואים איך שבתקופת מחלתם 

הם נחלשים מיום ליום ומצבם הרפואי בכי רע, ופתאום כשאתה 

על  ועומדים  לחיים  חוזרים  הניתוח,  את  עוברים  אותם  רואה 

רגליהם – התחושה היא שראית  לא פחות מנס. אז כן, אני עדיין 

מתרגש ומאוד אוהב את החוויה הזו. אני חושב שזהו המקצוע 

היפה ביותר לבני אדם, ואני מאושר שזכיתי להיות שליח בתחום 

הזה ולהוביל צוות בתחום“.
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