
  טולי פיקרש

מוסר כליותמוסר כליות
לעם  להצטרף  רצון  חשה  כבר  היא  בברזיל,  הנוצריה  סילביה  היתה  עוד  מדולב  דינר  כשרות 
כליה  תרומת   – חסד  מעשה  לעשות   החליטה  זאת  לעשות  שזכתה  על  תודה  לאות  היהודי. 
מכפר  בירנבוים  יצחק  הכליה  מושתל  אומר  משפחה",  להיות  הפכנו  "מעכשיו  נזקק.  לחולה 

חסידים 

פחות מדקה. זה הזמן שלקח לרות דינר 
לקבל החלטה גורלית, שהצילה נפש אחת 
מישראל, וזיכתה אותה באחת המצוות הכי 
חשובות ביהדות: הצלת נפשות. העובדה 
לפני  מברזיל  שעלתה  בגיורת  שמדובר 
לסיפור  חן  של  נופך  מוסיפה  רק  שנים, 
המרתק של סילביה, הנערה מברזיל שמגיל 
צעיר נמשכה לעולם היהודי, והקב"ה, כפי 
שהיא מעידה, סידר לה את מסלול החיים 

בצורה הטובה ביותר שיש.
זמן קצר אחרי שהשתחררה מבית החולים 
הדסה עין כרם בירושלים, שם בוצע הליך 
רות  עם  משוחחים  אנו  הכליה,  השתלת 
דינר ומנסים קצת להבין, מה מביא גיורת 
המדינות  באחת  העולם,  בקצה  שגדלה 
 - הוללות  וחיי  קרנבלים  עם  שמזוהות 
הכי רחוק מהיהדות - לקבל בתוך שניות 
החלטה אמיצה כמו תרומת כליה, החלטה 

שמצילה חיים של יהודי שעד לאותו רגע 
מעולם לא פגשה, הכל כדי להודות לקב"ה 

"על כל הטוב שנתן לי בחיים".

פרס מבורא עולם
סיפור חייה של רות דינר, כיום תושבת 
היישוב דולב במערב בנימין, אם לארבעה 
וסבתא לשניים (השלישי בדרך), מתחיל 
שמה  אז  ברזיל.  בצפון  קצרה  בעיירה 
נוצרית  במשפה  גדלה  היא  סילביה.  היה 
הליכה  על  הקפידה  ממש  שלא  חילונית, 

לכנסיה ושאר מצוות  הדת הנוצרית.
סילביה ואחיה גדלו בבית רגיל במונחים 
ברזילאים. אביה עבר תאונת דרכים ולא 
העיקרית  המפרנסת  הייתה  אמּה  עבד. 
שניהלה  מכולת קטנה באותה עיר. בגיל 
18  התחתנה ונולדו לה שני ילדים, בן ובת. 

הייתה  כבר  סילביה  כאשר  נולדה  הבת 
גרושה מבעלה.

כספרית.  סילביה  עבדה  לפרנסתה 
בשנת  הגיעה  בחייה  המיפנה  נקודה 
1987. עד לאותו יום, סילביה לא שמעה 
על ארץ ישראל ובטח לא הכירה את הדת 
היהודית. בדרך כלשהי, הגיעה אליה פניה 
לשמש בתור 'או-פר' אצל משפחה יהודית 
חרדית מוכרת מתל אביב (לבקשתה, איננו 
מפרסמים את שמה).  משהו בתחושה שלה, 
דחף אותה להיענות להצעת העבודה. שני 
והיא  הוריה,  עם  נשארו  הקטנים  ילדיה 
נסעה לישראל. במשך כשנה שימשה 'או-
שהזמינה  החרדית  המשפחה  בבית  פר' 

אותה.  בתום שנה  חזרה לברזיל.
"חזרתי  לחיי הקודמים. אבל כעבור מספר 
משפחה  אותה  שוב  אלי  פנתה  חודשים, 
עשיתי  לישראל.  לחזור  ממני  וביקשה 

אחרי הניתוח המושתל יצחק בירנבוים עם 
רות דינר (מימין) ועם רעייתו (משמאל)
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קבלת פנים שחיכתה לרות ביום חזרתה לעבודה

עבודה טובה, והם רצו אותי שוב. אמרתי 
לעצמי: זו הזדמנות שאסור לי להחמיץ. 
הפעם ידעתי כבר לאן אני מגיעה. ידעתי 
כבר עברית, אבל מה שבעיקר שיכנע אותי 
שליוותה  פנימית  תחושה  הייתה  לחזור, 
ללמוד  ורצון  משיכה  של  הזמן,  כל  אותי 
יותר על היהדות. עדיין לא הייתי יהודייה, 
את  פה  מכוון  שקב"ה  לי  ברור  היה  אבל 

העניינים מלמעלה".
מתנה  היתה  "זו  ומדגישה:  חוזרת  רות 
יכלה  משפחה  אותה  הרי  עולם.  מבורא 
מכך  אבל  אחרת,  'או-פר'  בקלות  להשיג 
שהם קראו לי שוב, הבנתי שיש בזה  מסר 

מלמעלה".
בביקורה השני בישראל, החלה רות, אז 
היהדות.  על  יותר  ללמוד  סילביה,  עדיין 
"היה בי רצון עצום להבין יותר לעמוק מה 
זה להיות יהודי. זה היה שילוב של סקרנות 
וכמיהה לדעת יותר מה זה בעצם להיות 
יהודי, מה זו שבת, מה זה החגים האלה,  
מה זה המנהג המדהים הזה שפעם בשבוע, 
המכשירים  מכל  מתנתקת  משפחתה 
החשמליים ויושבים יחדיו לסעודת שבת, 
הרבה  בי  עורר  זה  ביחד.  ומבלים  שרים 
שאלות, אבל כבר ידעתי שהרצון שלי זה 

ללכת לכיוון הזה". 
תוך כדי עבודה עם המשפחה, בהיותה 
הפך  שלימים  מי  את  הכירה  גויה,  עדיין 

משפחתה  "אותה  דינר.  רפאל   – בעלה 
שעבדתי אצלה, העסיקה גם את ההורים 
לי  הציעה  אחותו  אחד,  יום  רפאל.  של 
הייתי  לא  עדיין  אז  אחיה...  את  להכיר 
שההצעה  חשבתי  ממש  ולא  יהודייה 
רצינית. אבל יום אחד הוא התקשר לבית 
וביקש רשות לדבר איתי. בעלי הבית נתנו 
אישור ויצאתי איתו. מהר מאוד הבנתי שזה 
רציני. אחרי חודש הוא כבר שאל אותי מה 
אני רוצה לעשות בחיי, והאם אהיה מוכנה 
להתגייר. אמרתי לו שבלי קשר אם נתחתן 
או לא, אני רוצה להיות יהודייה, שהרבה 
להצטרף  ברצינות  חושבת  כבר  אני  זמן 

לעם היהודי".
רות החלה בהליך גיור, למדה ברמת גן 
שלה  הגיור  הליך  מאחוריה  שעמד  והרב 

היה הרב חיים דרוקמן.
הגיור  הליך   .27 בגיל  עלתה  לישראל 
נמשך כמעט שנתיים. סילביה בחרה בשם 
רות, כי הרגישה הזדהות מלאה עם סיפורה 
של רות המואביה. היא התחתנה עם רפאל, 
נולדו להם ארבעה ילדים, שלוש בנות ובן, 
וכיום יש להם שתי נכדות, והשלישי כאמור 

קוראים  רות  של  הנכדות  לאחת  בדרך. 
נעמי ולשניה עומר. 

מתגוררים  הם  האחרונות  השנים  ב-15 
ביישוב דולב, במערב בנימין. רות עובדת 
לפרנסתה כמנהלת מעון ביישוב. המשפחה 
המשפחה  עם  הדתי לאומי.  לזרם  שייכת 
שהשאירה בברזיל היא ממשיכה כל העת 
לשמור על קשר. הוריה כבר נפטרו, אבל 
עם האחים היא שומרת על קשר, ואפילו 

ביקרה בעיר הולדתה, לפני חמש שנים. 
הלכו  הקודמים,  מנישואיה  ילדיה  שני 
בעקבותיה. הבן הגדול הגיע לארץ לפני 
כשנה, וכעת הוא נמצא בהליך גיור יחד עם 
אשתו. לבן שנולד להם לפני כשנתיים הם 
קראו אריאל. רות שאלה אותם 'מדוע בחרו 
לתת לו שם יהודי', והם ענו "כי אנו רוצים 
ב'מכון  לומד  הבן  כיום  יהודיים".  להיות 
עברה  בתה  אורה'.  ב'מכון  ואשתו  מאיר' 

כשהייתה  עוד  גיור  הליך 
קטנה, וכיום היא מתגוררות 

בתל אביב.

החלטה בתוך דקה
כאמור, בזכות אותה אמונה 
שהיא  רות  החליטה  יוקדת, 
חייבת 'להחזיר טובה' לבורא 
כמו  הטוב  הכרת  ואין  עולם, 
קיום מצווה של הצלת חיים, 
מעשה  כמו  חיים  הצלת  ואין 
כליה.  תרומת  של  אצילי 
"קיבלתי כל כך הרבה מבורא 
עולם, שהרגשתי שאני חייבת 
דרך,  שהיא  באיזה  להחזיר 
מחדש  החיים  את  קיבלתי 
דבר  לעשות  רציתי   .27 בגיל 
קטן כמו לעזור ליהודי להיות 
בריא", מדגישה רות בשיחה עם 

'מצב הרוח'.
מחברה  שמעתי  אחד  "בוקר 

 ,24 בן  בחור  שלה,  משפחה  שבן  טובה 
מאוד.  סובל  בדיאליזה,  המטופל  חולה 
והיא  לעזור?',  אפשר  'מה  אותה  שאלתי 
לו  לתרום  שיכול  אדם  בן  'רק  לי:  ענתה 

כליה, ייתן לו חיים חדשים'".
לאתגר.  נענתה  ורות  דקה  חלפה  לא 
"אמרתי לאותה חברה שאני מוכנה עכשיו 
לתת לו כליה. אותה חברה הייתה בהלם. 
רצינית??',  'את  לי,  אמרה  האמינה.  לא 
אותה  שאלתי  'כן'.  בביטחון  לה  ועניתי 
איך עושים את זה? החברה מיד התקשרה 
לאשתו של אותו בן משפחה וסיפרה לה. 
גם האישה הייתה בהלם. היפנו אותי לרכזת 
השתלות ב'הדסה עין כרם' בירושלים. כל 

ההליך לקח בערך שבעה חודשים".
בסופו של דבר לא נמצאה התאמה בין 
רות לבין החולה והוא קיבל כליה ממישהו 

עם 
קיבלתי את החיים מחדש "ל)

בגיל 27. רציתי לעשות 
דבר קטן כמו לעזור 
ליהודי להיות בריא

עברה  בתה 

 
 

רות דינר בצעירותה
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'להחזיר  נחושה  הייתה  רות  אבל  אחר, 
טובה' לקב"ה והמשיכה במאמציה למצוא 

חולה אחר שיקבל את הכליה שלה.
שנמצא  עד  שבועות  מספר  עוד  חלפו 
 ,(51) בירנבוים  יצחק  המאושר,  הזוכה 
כל  שבוצעו  לאחר  חסידים.  כפר  תושב 
הבדיקות הנדרשות,  הניתוח התקיים בסוף 

של  הכליה  כרם.  עין  בהדסה  מאי  חודש 
רות הושתלה בהצלחה בגופו של בירנבוים.
לאחר שהשניים התאוששו, התקיים בבית 
החולים מיפגש מרגש ביותר בין התורמת 
למושתל. "מאז אני רק מתפללת שיבריא 
מקסים,  אדם  בן  פגשתי  אחוז.  במאה 
אופטימי, חייכן ולבבי. הבנתי שהוא איש 
חסד ושמחתי מאוד שזכיתי לעשות מצווה 
כזו לכזה בן אדם. הוא אמר לי שנתתי לו 
את החיים מחדש ואין מצווה גדולה מזו. 
בכינו הרבה, אבל בכי של אושר ושמחה".

אתה אח שלי
הושתלה  שבגופו  בירנבוים,  יצחק 
להסתיר  מתקשה  דינר,  רות  של  הכליה 

את התרגשותו. 
יצחק, דמות ציבורית מוכרת, אב לשבעה, 
נכדים,  ושבעה  נשואים  ארבעה  מתוכם 
וההוראה,  החינוך  בתחום  ימיו  רוב  עסק 
עד שלפני שבע שנים החליט לשנות כיוון 
בזמנו  וההשקעות.  הנדל"ן  לתחום  לעבר 
וכולל  כנסת  בית  מנהל  גם  הוא  הפנוי 

במקום מגוריו.
"אני סבלתי מאי ספיקת כליות כרונית, 

להתחיל  אמור  הייתי  הידרדר.  והמצב 
השם,  ברוך  אבל  השתלה.  או  דיאליזה 
ישעיהו  הרב  האדיר  החסד  לאיש  הודות 
הדרך,  אורך  לכל  אותי  שליווה  הבר, 
נמצאה התורמת", מספר יצחק, המתאושש 

בימים אלה מהניתוח.
יצחק בירנבוים הוא המושתל מספר 543 
של אירגון 'מתנת חיים'. הוא מתכוון לערוך 
בקרוב בביתו בכפר חסידים סעודת הודיה 
גדולה בהשתתפות בני המשפחות ואנשי 

אירגון 'מתנת חיים'. 
את רות דינר הוא מתאר כאישה צדקת, 
מיוחדת במינה. "כשהתחיל התהליך, היא 
נפגשנו  התורמת.  מי  שאדע  רצתה  לא 
בגלל  אגב,  הניתוח.  אחרי  רק  לראשונה 
ביקשה  היא  ולמגילה,  לרות  שלה  הקשר 
שהניתוח יתבצע קרוב ככל האפשר לחג 
מרגש  היה  בינינו  המיפגש  השבועות. 

מאוד. גם הילדים שלי נפגשו איתה".
מבחינת רות, מספר בירנבוים, בעקבות 
הניתוח הפכנו למשפחה של ממש. "היא 
המדהים,  האישי  סיפורה  את  לי  סיפרה 
ומעתה  בארץ,  משפחה  לה  שאין  ואמרה 
הפכנו להיות משפחה. עד כדי כך, שכאשר 
על  הנייד,  לטלפון  אליה  מצלצל  אני 
שלי,  אח  "אתה  שלי'".  'אח  כתוב  המסך 
שאנחנו  חדש,  אח  לי  שיש  מרגישה  אני 
הפכנו להיות משפחה", אמרה רות ליצחק 

בפגישתם.

רוב התורמים שומרי מצוות
כשאירגון 'מתנת חיים' הוקם לפני כעשר 
שנים, הוא גייס בשנתו הראשונה בסך הכל 
ארבעה תורמים. אך מאז המספרים מצויים  

כל העת בעלייה מתמדת. 
בכללותו  הישראלי  התרומות  עולם  גם 
ל'מתנת  קיבל דחיפה משמעותית הודות 
חיים', ובשנת 2015 - צויין שיא  כל הזמנים, 
שעמד על 174 אנשים חיים, שתרמו כליה 
נתוני  פי  על  בישראל.  חיים  הצלת  למען 
התורמים  מן   107 להשתלות,  המרכז 
באותה שנה היו בני משפחות של חולים, 
ואילו היתר היו תורמים שעשו זאת מתוך 
מניעים של הצלת חיים וגמילות חסד עם 

אנשים זרים שהם כלל אינם מכירים. רובם 
המוחלט הגיעו דרך אירגון 'מתנת חיים'.

ישעיהו  הרב  האירגון  יו"ר  עם  בשיחה 
הבר, הוא מדגיש נתון נוסף ומעניין: "ניתן 
התורמים  של  המוחלט  רובם  כי  לראות 
כאשר  והחרדי,  הדתי  הציבור  על  נמנים 
ההתנחלויות.  תושבי  הם  מתוכם  עשרות 
אמר לי פעם מישהו, שהוא מרגיש לא נעים 
להסתובב בהתנחלויות כשיש בגופו שתי 
כליות, כי הוא כבר הפך ליוצא דופן", הוא 

צוחק. 
התופעה  את  להסביר  אפשר  באמת  איך 

שבציבור הדתי יש כל כך הרבה תורמים?
הרב הבר: "אני חושב שזה נובע בראש 
ובראשונה מהעניין האמוני. אדם שתורם 
כליה מרגיש שהוא באמת מציל נפש אחת 
להציל  זוכה  הוא  לכך  והודות  מישראל 
החינוך  את  יש  בנוסף,  ומלואו.  עולם 
הדתית,  הציונות  באנשי  שטבוע  לנתינה 
העולם.  עם  להיטיב  הכללי  הרצון  ואת 
כולנו יודעים שהעולם שלנו הוא לפעמים 
במחלקת  ואילו  אמיתי,  ולא  ציני  כך  כל 
ההשתלות נוצר אי של אמת, נתינה אמיתית 
בלי במות וזרקורים, אבל עם הרבה חמלה 

ואהבת הזולת".

חוצה  מתברר,  חיים,  להציל  הרצון 
פתח  שנים  מספר  לפני  ויבשות.  גבולות 
בלונדון  סניף  גם  חיים'  'מתנת  אירגון 
אחרי  קצר  "זמן  בבריסל.  גם  ובהמשך 
לכך  זכינו  הסברה  פעולות  שם  שעשינו 
שהתעניינו  מקומיים  יהודים  כמה  שהיו 
באפשרות לתרום. הזוג הראשון שתיווכנו 
עבר השתלה כעבור מספר חודשים. בפעם 
מנצ'סטר  תושבת  חרדית,  אישה  אחרת 

תרמה כליה ליהודי מאנטוורפן בלגיה".

אתה אח שלי, אני "
מרגישה שיש לי אח 
חדש, שאנחנו הפכנו 

להיות משפחה

רות ורפאל בחתונתם

רות בימים שעוד היתה סילביה בברזיל
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