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כשהמנהל תורם כליה אריאל בן ברוך,

מנהל תיכון אחיה בהרצליה, החליט לתרום כליה, 

ומה אמרו על כך התלמידים?

 8
להתחיל לחיות מחדש אחרי 25 שנה של 

טיפולי דיאליזה רצופים, קיבל רון בן ישראל את מתנת 

חייו - תרומת כליה מהרב שאול אלעזר שנלר 

 12
זכיתי לתרום חיים מרגלית עוזרי החליטה לתרום 
כליה לעילוי נשמת בנה החייל שנפל. רק לאחר שנקבע 

תאריך הניתוח, התברר – זהו שבוע בדיוק לפני יום 

האזכרה של הבן

 14
כמו מעמד הר סיני גלית מדיוני החליטה לתרום 

כליה, ומאותו רגע חלפו שלושה חודשים בלבד עד 

שהייתה אחרי הניתוח 

 16
בין החיים למוות כשד"ר עזרא שבט החליט

לתרום כליה, הוא לא שיער שהוועדה תפסול אותו 

פעמיים. הוא גם לא שיער שדווקא כשיהיה בדרך 

לניתוח, יתברר כי חמיו שוכב במצב אנוש

 18
תרומה ללא גבולות יונתן פורסט החליט 
שברצונו לתרום כליה, אך בוועדה קבעו כי עליו 

להוריד 10 ק"ג ממשקלו. הוא צלח את המכשולים

וכעת גם אשתו צועדת בעקבותיו 

 20
אחים לתרומה שילה ונדביה נאה הם שני אחים 
שהחליטו לתרום כליה, אך לא ידעו זה מזה, עד לרגע 

שבו התגלה הכל 

 24
מורת דרך מה גרם למורה סימה שטרית להחליט 
לתרום כליה דווקא לאישה בת 70? ולמה היא בטוחה 

שזו הדרך לגאולה השלמה? 
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ׂשֹוׂש ָאִשׂיׂש בהשם ָתֵּגל ַנְפִשׁי בא-לוקי כי ִהְלִבּיַשִׁני ִבְּגֵדי־ֶיַשׁע 

ְסֵדי ה' ַאְזִכּיר ְתִּה$ת ה' ְכַּעל כֹל ֲאֶשׁר־ְגָּמָלנּו ה' ְוַרב־טּוב ְלֵבית  חַֽ

יו׃  ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסדָֽ ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁר־ְגָּמָלם ְכּֽ

הנני נרגש הפעם יותר מתמיד, לעמוד בפתח  מקבץ סיפורים זה, 

וסיומה  בחקירה  שראשיתה  עלינו,  שעברה  קלה  לא  שנה  לאחר 

בסגירת החקירה וגניזתה. 

בנו  שנסך  הכוחות  על  שבעתיים,  גדולה  עולם  לבורא  תודתי 

ישראל,  חולי  למען  לפעול  הנוכחית,  השנה  במהלך  גם  להמשיך 

ולהעניק "מתנת חיים" לעוד למעלה מ 120 חולים, שעברו השתלת 

כליה השנה. 

נרתעו  שלא  היקרים,  הכליה  לתורמי  נתונה  העצומה  הערכתי 

הקשים,  בימים  גם  המלא,  אמונם  את  בנו  ונתנו  זדון,  משמועות 

מלאכתנו  אכן  כי  לראות  נוכחו  כולם  כמו  שהם  גדולה  ושמחתי 

נעשית בטהרת הלב ובישרות, תוך כפיפות לדיני התורה ולחוק.

זה הזמן להודות 

לכל אלו שעמדו לצידנו, לאלפים שהתקשרו, כתבו, באו, צילמו 

והעלו, החתימו וחתמו, חיזקו ועודדו אותנו בכל מיני צורות ודרכים. 

רופאים  מחלקות,  וראשי  חולים  בתי  מנהלי  הרפואית,  לקהיליה 

ואחיות, לתורמי כליה ומושתלים, מתנדבים וידידים, אישי ציבור, 

רבנים ומנהיגים רוחניים, אנשי תקשורת ותומכים כלכלית,  כולם 

יעמדו על הברכה. 

אנו מתפללים כי נצא מחוזקים לקראת הגשמת החזון כי בישראל 

לא ימתינו להשתלת כליה יותר מזמן קצר. 

כל אומות העולם יעמדו נפעמים לנוכח המקום היחידי בעולם שבו 

נמצא פתרון לחולי הכליות.

.ִצְדֶק ְלָפֶני ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַל ַוֲאֻרָכְת אָ֣ז ִיָבַּקע ַכַּשַּׁחר אֹוֶר

עכשיו יותר מתמיד הנכם נקראים להצטרף.

שנזכה להרבות כבוד שמיים.

הרב ישעיהו הבר

יו"ר "מתנת חיים"

מתנת חיים, כנפי נשרים 15, בית התאומים גבעת שאול ירושלים

טלפון: 02-500-0755   פקס: 072-255-5757

matnatc@gmail.com | www.kilya.org.il

מו"ל: ירח טוקר  |  עורכת גרפית: חוה סין שלום 

עריכה: הדס אפיק  |  הפקה: מירי שבתאי

שיווק והפצה: 'פרסום חן'

צילומים:  נוריאל בן אברהם, מאיר אלפסי, יונתן בן חיים, אריאל 

אוחנה, שלומי כהן, שלומי אזולאי, דוד כהן, דוד מנדלסון, מיכל גלעדי
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טובים השניים עו"ד דורון ניר-צבי ואחותו 

הדר קופלוביץ נדבקו בחיידק תרומת הכליה 

והחליטו לקפוץ למים. שני האחים בשיחה מאלפת

 30
שבת תרומה תשע"ח גם השנה קיימה 
'מתנת חיים' שבת תורמים – מפגש רעים לכל 

תורמי הכליה של אותה שנה. קבלו הצצה 

לתמונות המפעימות

 32
חיים שיש בהם אפרת בדיחי הגשימה חלום 
של חצי יובל, כאשר תרמה כליה לאישה קשת יום 

המתגוררת בהוסטל. בשיחה מרגשת היא מספרת: 

"אני בעצמי קיבלתי מתנת חיים"

 36
גאה להיות יהודייה "ידעתי שאני רוצה 

להכיר טובה להקב"ה על כל הטוב שגמל אתי", 

מספרת הגיורת רות דינר. הרצון האדיר הזה 

הוביל אותה לתרום כליה 
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כשהמנהל
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כשהמנהל
תורם כליה

אריאל בן ברוך, מנהל תיכון אחיה 
בהרצליה, החליט לתרום כליה, אך דבר 
אחד עצר אותו: באותה תקופה נכנס 
למשפחתו ילד אמנה, והוא החליט לדחות 
את התרומה. שנה לאחר מכן הוא תרם את 
כלייתו. ומה אמרו על כך התלמידים?

<<
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אומר א הראשונה",  הפעם  את  זוכר  ני 

הראשונה  הפעם  "את  ברוך,  בן  אריאל 

שמישהו  כך  על  פרסום  ראיתי  שבה 

מחפש תרומת כליה. עד אותו רגע כלל לא ידעתי 

מוחלט  בור  הייתי  כליה.  לתרום  אפשרות  שיש 

בנושא הזה. שאלתי את אשתי מה זה אומר, ואשתי 

בפרוטרוט  לי  הסבירה  הרפואה,  בתחום  שעוסקת 

ובהרחבה. כבר אז הרגשתי שנדלק אצלי ניצוץ".

בהמשך  הצטרף  הזדמנות  באותה  שנדלק  הניצוץ 

גם לניצוצות נוספים. "פתאום נתקלתי בעוד ועוד 

סיפורים וכתבות על אנשים שתרמו כליות. שמעתי 

גם על אנשים שמתגוררים באזור מגוריי שהחליטו 

האלו,  הסיפורים  אותי  הציפו  כיוון  מכל  לתרום. 

והובילו פשוט למסקנה המתבקשת – אני לא מוכן 

לוותר על הזכות. גם אני רוצה להימנות על מעגל 

התורמים".

"דיה למצווה בשעתה"
הבירור  את  לעשות  אריאל  ניסה  הראשון  בשלב 

ועל  ההשלכות  על  אשתי  את  "שאלתי  הרפואי. 

היא  האמת  התרומה.  של  הבריאותית  המשמעות 

ידע  'יוסיף  של  המושג  קיים  הרפואה  שבתחום 

איך  ראיתי  השנים  כל  ולאורך  מכאוב',  יוסיף 

או לדאוג  גורם לה לפעמים לחשוש  שהידע שלה 

יתר על המידה לילדינו. בהקשר של תרומת הכליה 

עם  שאנשים  לי  הסבירה  היא  אבל  חששות,  היו  

כליה אחת מסוגלים להמשיך לחיות חיים בריאים 

ומאושרים. גם חמי הוא רופא נכבד, ושניהם תמכו 

בי ובהחלטתי. הבנתי שכל מה שנשאר לי הוא רק 

להתקדם לקראת התרומה".

בכל זאת, למרות שההחלטה כבר התקבלה, חלפו 

כמה חודשים עד שהוא שלח את הטפסים הראשונים 

ועושה',  ב'אומר  מצטיין  לא  "אני  חיים.  למתנת 

לכך  הוביל  זה  השם.  ברוך  עמוסים  שלי  והחיים 

שקצת דחיתי את מילוי הטפסים וגם את הבדיקות 

עברתי בנחת. סיימתי אותן לקראת הקיץ הקודם, 

וברוך השם הכול היה תקין.

התחיל  כבר  שהתהליך  אריאל  אומר  הזה  בשלב 

שהיה  חולה  לי  לשדך  "ניסו  מעשי.  יותר  להיות 

זקוק לתרומה דחופה ודובר על כך שהניתוח יהיה 

בקיץ, אבל בדיוק אז נודע לנו שאנו עומדים להכניס 

למשפחתנו ילד אומנה. אומנם זה היה מתכונן, אבל 

לא היה ברור מתי זה יקרה, כך שהדבר תפס אותנו 

למסקנה  הגעתי  אשתי  עם  בהתייעצות  בהפתעה. 

יצרתי  ולכן  יחד,  מצוות  לצרף שתי  נכון  זה  שאין 

קשר עם מתנת חיים וביקשתי דחייה".

אריאל מציין שתגובת מתנת חיים הייתה מחממת 

לב. "למרות שכבר היה חולה שהמתין לי, הם ענו 

לי בצורה ממש נעימה ואמרו שהכל בסדר ושזכותי 

אלא  חוזר,  לא  שאני  הדגשתי  בי.  לחזור  המלאה 

בקשה  של  לשון  בכל  וביקשתי  לדחות  מבקש 

שיעזרו ליהודי שהיה אמור לקבל את הכליה, ובאמת 

אחרי כמה חודשים נודע לי שהוא קיבל כליה דרך 

מישהו אחר.

"בסופו של דבר", אומר אריאל, "התברר שאשתי 

ואני צדקנו. להוסיף ילד למשפחה זו משימה קשה 

ולא הייתה שום אפשרות לקחת את שני הדברים 

את  לדחות  קשה  היה  זמן  שבאותו  למרות  יחד. 

היה  שזה  לאחור  במבט  להגיד  יכול  אני  הניתוח, 

נכון". 

בערב פסח האחרון שוחחו שוב בני הזוג בן ברוך 

לתהליך.  לשוב  הזמן  שהגיע  למסקנה  והגיעו 

"התברר לי שאני צריך לחזור על חלק מהבדיקות, 

כי חלקן כבר לא בתוקף", מספר אריאל, "אבל זה 

הלך במהירות ולקראת תחילת החופש היה ברור לנו 

שזה עומד לקרות, כך שהעיכוב נמשך שנה בדיוק". 

ניתוח בחופש? זה לא פגע בילדים?
ההחלמה  בתקופת  בבית  שלי  הנוכחות  "דווקא 

קודמות,  בשנים  מאשר  יותר  משמעותית  הייתה 

שבהן עבודת הניהול ממשיכה גם בחופשה. הילדים 

הבינו שמדובר בדבר חשוב, דיברנו איתם והסברנו 

לכל אחד ברמתו. כולם קיבלו את זה בהבנה ואפילו 

בשמחה".

"רוצה לתרום לשמאלני"
את  שוב  לעבור  אריאל  נדרש  התרומה  לפני  רגע 

הוועדה של משרד הבריאות, ואז, כחלק מהשאלות 

שמבקשות לבדוק את מידת רצינותו של התורם, 

שאלו אותו חברי הוועדה אם יש לו עדיפות לגבי 

זהותו של הנתרם. 

את  יקבל  מי  להחליט  סמכות  להם  שיש  לא  "זה 

הכליה", הוא מדגיש, "אבל כנראה שהם רצו לפתח 

כלשהי  עדיפות  לי  יש  אם  אותי  שאלו  ולכן  דיון, 

והדגשתי:  שלא,  להם  השבתי  התרומה.  בנושא 

'המטרה שלי היא לתרום באופן הכי פשוט, למישהו 

מעם ישראל, ולא משנה לי למי'. אבל הם התעקשו 

בכל זאת: 'ואם היו נותנים לך לבחור, את מי היית 

בוחר?' 

"למרות שהשאלה נראתה לי לא רלוונטית, השבתי 

מעט  לא  והשתעשעתי  כך  על  חשבתי  שבהחלט 

במחשבה האם עדיף להציל ילד קטן או למקסם את 

חייו של יהודי בן שבעים, או אולי לתרום לאישה 

שאולי כתוצאה מזה תוכל להקים בית? אמרתי להם 

שהתלבטתי בנושא גם מבחינה הלכתית, ובסופו של 

דבר אני חושב שאשמח מאוד לתרום דווקא ליהודי 

דתי  למתנחל  נחשב  אני  ואם  ממני,  הפוך  שהוא 

ומאמין, אשמח לתת לחולה שמאלני, כדי למקסם 

שהם  נראה  כמוך'.  לרעך  'ואהבת  של  העניין  את 

דווקא אהבו את התשובה".

הגעתי לא 
מזמן לסעודת 
הודיה 
מרגשת מאוד 
שנערכה 
במושב שבו 
הנתרם 
מתגורר. אין 
לי מילים 
כדי לתאר 
את האושר 
הגדול שהיה 
בסעודה הזו". 
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ולמי תרמת לבסוף?
עם  נפגשתי  לא  התרומה  ליום  שעד  היא  "האמת 

הנתרם שלי ולא ידעתי את שמו. שעות ספורות לפני 

הניתוח אמרו לי את שמו, כדי שאוכל להתפלל עליו, 

אבל פנים מול פנים נפגשנו רק לפני השחרור. מאז 

נפגשנו עוד כמה פעמים. היה מרגש לראות עד כמה 

שהוא מתחזק.  

"מדובר ביהודי בשנות ה-50 לחייו שיש במשפחתו 

מחלת כליות גנטית ולכן הוא לא יכול לקבל תרומה 

מילדיו. הגעתי לא מזמן לסעודת הודיה מרגשת מאוד 

שנערכה במושב שבו הוא מתגורר. אין לי מילים כדי 

לתאר את האושר הגדול שהיה בסעודה הזו". 

יותר ממילואים
אריאל בן ברוך הוא לא רק תורם כליה, אב למשפחה 

ברוכה ומגדל ילד באומנה, אלא גם מנהל את תיכון 

'אחיה' בהרצליה. "שואלים אותי אם בזמן התרומה 

חשבתי על השיקול החינוכי שיש כאן", הוא מציין, 

"כי הרי יש פה מסר אדיר לתלמידים. התשובה היא 

שבהחלט המחשבה עברה לי בראש, אם כי זה כמובן 

לא היה המניע הראשוני. אחרי שכבר החלטתי שאני 

תורם, הרגשתי שיש כאן ערך מוסף, כי כמנהל אני 

דרך  לתלמידים  עובר  ביותר  הטוב  שהחינוך  יודע 

דוגמא אישית. זהו הדבר החשוב ביותר".

תרמת  השנה  לאמנה,  ילד  לקחת  בשנה שעברה 

כליה, אפשר לשאול מה אתה מתכנן לשנה הבאה?
כבר  לי  "שיש  ברצינות,  משיב  הוא  היא",  "האמת 

כמה רעיונות. בשנים קודמות הייתי לרוב במילואים 

בתקופת החופש ושירתי כמג"ד, אבל כעת אני צריך 

למצוא התנדבויות אחרות". 

הרהור,  בי  עלה  "לאחרונה  מוסיף,  הוא  "אגב", 

בעקבות כך שקיבלתי, כמו כל תורם, תעודה ממשרד 

הבריאות, סוג של צל"ש. חשבתי שאחרי יותר מ-25 

ומילואים שבהם אתה  סדיר  שנה של שירות צבאי 

'רק' בפוטנציאל של הגנה והצלה, כאן בפעולה אחת, 

התוצאה היא יותר מובהקת. וזה אפילו כולל צל"ש..." 
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מחדש
להתחיל
 לחיות

אחרי 25 שנה של טיפולי דיאליזה 
רצופים, חולי כליות מגיל אפס שרק הלך 
והתדרדר וציפייה שלא ניתן לתארה 
במילים, קיבל רון בן ישראל את מתנת 
חייו - תרומת כליה מהרב שאול אלעזר 
שנלר, וזכה להתחיל לחיות מחדש

חיה בר-לב

<<
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365 יום, שבוע אחר שבוע, יממה אחר יממה. בתחילה 

עם חיבור ביתי קבוע במשך כל לילה, ואחר כך שלוש 

פעמים בשבוע בבית החולים – זה מה שעבר על רון 

בן ישראל שעד לפני כארבעה חודשים הוכר כ'חולה 

הדיאליזה הוותיק ביותר בארץ'.

בושה,  של  יתואר,  בל  סבל  של  שנה  וחמש  עשרים 

של חולשה, של דקירות אינסופיות, של עייפות, של 

התשה, של רוטינה שרירותית שאומרת שגם אם ייפלו 

יומיים,  כל  לדיאליזה  להתייצב  צריך  אתה  השמיים, 

של ביטחון ששואף לאפס, של חוסר חופשיות וחוסר 

האלו  התחושות  את  מכיר  ישראל  בן  רון  עצמאות. 

מקרוב. יותר מידי מקרוב.

"למעשה, לא הכרתי שום מציאות אחרת", הוא מציין. 

עם  הייתי  שמונה  גיל  ועד  אחת  כליה  עם  "נולדתי 

שלי  היחידה  הכליה  קפדניות.  דיאטות  ועם  תרופות 

כליה  השתלת  עברתי  שמונה  ובגיל  בהדרגה  קרסה 

שהחזיקה בערך חמש שנים. מיד לאחר הבר מצווה 

הכליה נדחתה, ומאז הייתי מחובר לדיאליזה עד לפני 

כארבעה חודשים".  

גם מי שלא טעם את טעמה של הדיאליזה, אלא רק 

שמע עליה, יכול לשער כמה סבל מתנקז לו בתוך אותן 

עשרים וחמש שנה. הרי חולים שמטופלים בדיאליזה 

אינם  שהם  מעידים  בלבד,  ספורים  חודשים  במשך 

אף  והמחקרים  ובסבל,  בכאבים  לעמוד  מסוגלים 

מעמד  מחזיקים  חולים  בו  הממוצע  שהזמן  מעידים 

בדיאליזה עומד על שבע שנים, ומתוך אלו שנשארים 

כ-91% נפרדים מהעולם לאחר עשר שנים של טיפול, 

שכן הגוף לא עומד בסבל הזה.

גם גופו של רון היה שברירי וחלוש. "כילד התעקשתי 

החברים  יתר  כמו  ולהתנהג  הספר  בבית  ללמוד 

לעבודה,  לצאת  יכולתי  לא  כשהתבגרתי  אבל  שלי, 

מועיל.  משהו  לעשות  או  אנשים  לפגוש  יכולתי  לא 

מבחינתי הגדרתי תמיד שאני 'עובד בדיאליזה', וכך 

וחוזר  התאוששות,  ויום  בדיאליזה  יום  הרגשתי:  גם 

חלילה. כך הייתה בנויה שגרת החיים שלי. כך נראו 

חיי, שלא ממש היו  בגדר חיים".

"שאלתי את עצמי: 'למה לא?'" 
הקשה  במצבו  להישאר  עלול  היה  ישראל  בן  רון 

ובחיבור הבלתי פוסק לדיאליזה עד עצם היום הזה, 

אלא אם כן עמותת מתנת חיים היתה מוציאה את עלון 

סיפורי התורמים והרב שאול אלעזר שנלר היה נתקל 

בו באקראי. 

ואחת  כשלושים  לפני  לאחיו  כליה  תרם  שלי  "אבא 

שנה", מספר הרב שנלר כשאנו שואלים אותו מה דחף 

בארץ  מהראשונים  יחסית  היה  "הוא  לתרומה.  אותו 

שתרמו כליה. זה היה אז ממש נדיר, אבל ברוך השם 

הכליה מתפקדת היטב".

למרות שאביו תרם, אומר הרב שנלר שהוא עצמו לא 

העלה בדעתו במשך השנים לתרום, עד לפני כשנה, 

חיים.  מתנת  של  התורמים  סיפורי  בעלון  נתקל  אז 

"קראתי את העלון מכריכה לכריכה ובסופו של דבר 

שאלתי את עצמי בצורה הכי פשוטה: למה לא? אם יש 

יהודי שצריך את הכליה שלי, ואני יכול לתת אותה וזה 

לא מסובך ולא מסוכן, אז למה לסרב? כמובן שברגע 

שהבנתי שאני רוצה ללכת על זה, התחלתי גם לעשות 

בירורים מקיפים דרך האינטרנט. שוחחתי עם ההורים 

וכמובן גם עם אשתי כדי לבדוק את היתכנות  שלי 

לעכל  כדי  זמן  קצת  לקח  הנפלאה  לאשתי  העניין. 

את הרעיון, אבל בסופו של דבר היא הסכימה ואמרה 

שהיא מוכנה לכך. היא גם עודדה אותי ודיברה אתי על 

חשיבות המעשה בהמשך הדרך. אני חושב שמסירות 

הנפש העיקרית היא שלה, הן מבחינת הקושי הרגשי 

בעקבות  שנוצרה  הטכנית  המעמסה  מבחינת  והן 

זו הייתה כליה של שנינו...  הניתוח. בסופו של דבר 

כעבור כחודש שלחתי את הטפסים הראשונים למתנת 

חיים וכך התחיל התהליך".

מול  בתחילה  שנלר  הרב  עבר  ההתאמה  תהליך  את 

שאין  לי  נודע  בדיקות  כמה  אחרי  אחרת.   חולה 

התאמה ביני לבין האישה, אבל אז בישרו לי ממתנת 

מישהו  לבין  ביני  התאמה  שנמצאה  שייתכן  חיים 

שנמצא כבר המון שנים בדיאליזה. עד עכשיו אף אחד 

לא התאים לו והוא זקוק ממש לנס, נראה שיש סיכוי 

להתאמה ברמה גבוהה. לאחר התרומה אמרתי לרון 

שאני מרגיש שהכליה נמצאת במקום הטוב ביותר בו 

היא יכולה להיות".

ופרטים  רקע  ידע  רק  שנלר  הרב  שלב  באותו 

מטושטשים על מי שצפוי לקבל את כלייתו. הוא עדיין 

בן  רון  של  ללב  והנוגע  המלא  סיפורו  את  הכיר  לא 

ישראל. 

חיים של התמודדות
רק  לא  שלם,  ספר  לכתוב  אפשר  שלי  הסיפור  "על 

כתבה אחת", אומר לנו רון, "כי החיים שלי היו לגמרי 

עשרה,  שלוש  בגיל   – ציינתי  שכבר  כפי  מורכבים. 

ממש לאחר הבר מצווה, הכליה שקיבלתי חמש שנים 

חייתי  הדיאליזה.  לעולם  ונכנסתי  נדחתה  לכן  קודם 

כל הזמן עם הסבל הגדול, לצד הציפייה שיגיע יום בו 

יימצא תורם והחיים שלי ישתנו. בגיל עשרים ואחת 

טסתי עם אמא שלי לדרום אפריקה, שם עברתי ניתוח 

בו קיבלתי כליה תמורת הון תועפות, אך היא נדחתה 

כעבור שבוע".

אחרי  של  אכזבה  רגעי  באותם  להיזכר  לרון  קשה 

לא  שהכליה  הרגשתי  שמיד  היא  "האמת  הניתוח. 

נקלטה. זה היה ברור לי. אבל את כל מה שקרה אחר כך 

אני פשוט לא זוכר. לא איך ששחררו אותי וגם לא איך 

שטסתי בחזרה הביתה, זה היה ערפול חושים, עכשיו 

אני מבין שעברתי טראומה. במשך כל כך הרבה שנים 

אתה מצפה, כבר חושב שזה עומד לקרות, והנה הכל 

קורס ומתנפץ. בנוסף, גם ידעתי שאחרי שעברתי שתי 

השתלות כושלות, בשביל להגיע להשתלה שלישית 

אזדקק לנס של ממש, כי בעקבות דחיית הכליות הגוף 

מייצר נוגדנים ולא נותן לשום דבר זר להיכנס אליו". 

ובכל זאת, מספר שנים לאחר מכן, שוב טס רון עם 

 25
שנה
של 
טיפולי 
דיאליזה.
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הציעו  "בפיליפינים  הפיליפינים.  אל  הפעם  אמו, 

את  שיוריד  ייחודי  טיפול  לי  יתנו  הם  כל  שקודם 

ינסו למצוא עבורי תורם. במשך  ובינתיים  הנוגדנים, 

חצי שנה טופלתי שם, אחר כך חזרתי לארץ, ואז שוב 

הגעתי לשלושה חודשים. את הנוגדנים דווקא הצליחו 

הביתה  חזרתי  ושוב  נמצא,  לא  תורם  אבל  להוריד, 

במפח נפש. הפעם כבר הודעתי לאמא שלי שאין לי 

מושג אם אקבל יום אחד תרומה, אבל אם זה יקרה – 

זה יהיה רק בארץ. אני לא מסוגל לנדוד בכל מדינות 

העולם ולהתאכזב שוב ושוב".

טיפולי  את  לקבל  המשיך  רון  שנים,  מאז  חלפו 

לעלטה.  מבעד  הבליחה  לא  אור  קרן  ואף  הדיאליזה, 

"ניסיתי לשמור על אופטימיות, אבל מצבי היה בכי רע. 

מה שהגוף הצליח לשרוד בגיל שלוש עשרה, הוא כבר 

התקשה לשרוד עשרים וחמש שנה לאחר מכן. הבנתי 

כמעט  שלי  החיים  שסוללת  שאול.  זמן  על  חי  שאני 

נגמרת..."

להגיע  התחילו  ייאוש  של  רגעים  אותם  בתוך  ואז, 

טלפונים מבית החולים בלינסון, בהם ביקשו מרון 

ייתכן  שלא  "הבנתי  לבדיקות.  במהירות  להגיע 

אחרי  במצבי,  כי  מהמת,  כליה  לי  לתת  שרוצים 

שתי השתלות, חייבים לעבור קודם כל טיפולים 

בנוגדנים, מה שבלתי אפשרי לעבור  כשהתרומה 

יש  שכנראה  קלטתי  אז  מידית.  והיא  מהמת  היא 

ריגש  וזה  הזו,  התרומה  מאחורי  שמסתתר  אדם 

שעומד  שמי  גיליתי  כך  אחר  מאוד-מאוד.  אותי 

זוהי עמותת מתנת חיים. אין לי  מאחורי התרומה 

מילים כדי להודות לעמותה שהצילה את חיי".

"כולנו אחים"
הניתוח,  לפני  רון  פגש את  לא  הרב שנלר  בפועל, 

אך הוא מציין כי לקראת תאריך הניתוח הוא שמע 

לראשונה את הפרטים המלאים של הסיפור. "פתאום 

קלטתי עד כמה מדובר באדם גיבור ומיוחד, איזה כוח 

חיים עצום יש לו", הוא אומר. 

"כשנפגשתי עם בני משפחתו של רון בבית החולים 

גיליתי משפחה חמה, מגובשת וכל כך לבבית. התברר 

לי שכל האחים שלו 'רבו' ביניהם מי יתרום לו כליה, 

אלא שלבסוף התברר שאף אחד מהם לא יכול לתרום. 

גם הסבא והסבתא ממש הפכו את העולם למענו. לפני 

כמה שנים הם תרמו משחקיה ליישוב איתמר לזכר בני 

משפחת פוגל הי"ד וקיוו מאוד שבזכות המעשה הטוב 

שעשו יימצא תורם. לצערי הרב הסבתא נפטרה חודש 

לפני הניתוח, אבל היא כבר ידעה על כך שנמצא תורם. 

עם הסבא דיברתי אחרי הניתוח. הוא אדם מיוחד מאוד. 

בכלל, כל המשפחה היא מיוחדת". 

אחרי  של  כרגע  שנלר  הרב  מגדיר  ה'שיא',  רגע  את 

כך  על  ושומע  מההרדמה  מתעורר  "אתה  הניתוח. 

שהכליה נקלטה ושהמושתל מתחיל בפעם הראשונה 

חייו כאדם  לחיות את  ושמונה שנים  לאחר שלושים 

בריא. זה היה מרגש בצורה שלא ניתנת לתיאור. אני 

כל  במשך  אז  רגשי,  ופחות  שכלי  אדם  כלל  בדרך 

בבדיקות  התרכזתי  בעיקר  לניתוח  שקדמה  התקופה 

ולכן עשיתי  ידעתי שזה מעשה טוב  ובהכנות. אמנם 

אותו, אבל פחות התרגשתי ממה שאני עושה. בבית 

מדהימים  רגשות  הצפה של  פתאום  קיבלתי  החולים 

שממשיכים ללוות אותי עד לרגע הזה".

שתי  את  שלפה  כשהאחות  השיא  רגע  הגיע  "אצלי 

מוסיף  אותי מהדיאליזה האחרונה",  וניתקה  המחטים 

"זה היה לגמרי מרגש. רגע שהוציא אותי לדרך  רון, 

חדשה".

ולרב שנלר יש גם מסר אחד ויחיד להעביר:" במשך 

כל הדורות בעם ישראל היו יהודים שמסרו את נפשם 

ולהבין  להפנים  צריכים  אנו  אחרים.  יהודים  למען 

שכולנו אחים, כולנו בני עם אחד, גם אם לא נולדנו 

אנשים  בו  מצב  לאפשר  ייתכן  לא  אמא.  מאותה 

לנו אפשרות  בזמן שיש  חייהם,  ומסיימים את  מתים 

לעזור להם, להושיע אותם, ולהציל את חייהם. בפרט 

כשהמחיר זעום כל כך ביחס לתועלת".

שאול היקר
מניסיון העבר למוד האכזבות שלי, לא יכולתי לכתוב לך לפני ההשתלה. עכשיו, כשאני 
מכיר אותך ואת הוריך ואת אמונה זוגתך, אני מתקשה למצוא את המילים להודות 
לכולכם ולתאר את המשמעות וגודל המעשה שעשיתם עבורי. אני כותב כאן בלשון 
רבים, כי כפי שכל המשפחה שלי מודה לך על המתנה ועל הנס, זה כאילו הצלת 
אותם ולא רק אותי, כך גם למשפחה שלך יש חלק משמעותי בנס הזה – החינוך 

והערכיות, הנדיבות, הלב הענק, הכוונה הטהורה והתמיכה בהחלטה שלך.
אולי זה סימבולי, אבל כנער בר מצוה, מיד אחרי שעליתי לתורה, התחלתי דיאליזה.

גדלתי על המשפט שאף אדם לא עומד בניסיון שאינו יכול לעמוד בו.
ואז הגיעו כל ההשתלות שתוכננו, חלקן קרו ונכשלו ורובן בוטלו, הם לוו בטיולים מעייפים 
ופחות מהנים בכל העולם. ככה עברו החטיבה, תיכון, לימודים, מגורים, עם המון 
חברים ומשפחה שמלווים אותי. אבל בסופו של דבר רק אני קמתי עם זה בבוקר 
והלכתי לישון עם זה בלילה 25 שנים, ואז, כשכמעט הפסקתי להאמין שיגיע היום 

הזה, ורגע לפני שהציניות השתלטה עליי, פגשתי אותך ואת משפחתך.
אני יודע שיש הרבה טוב בעולם, אבל לא ידעתי עד כמה עד שפגשתי אתכם. 
הנתינה הענקית הזו, האמונה הכנה והמוחלטת בטוב. רק בעקבות כך הבנתי מה 
זה טוהר ונאורות אמתית. זה כל כך מפעים ומרגש אותי בכל פעם מחדש, אפילו 

עכשיו כשאני אחרי אני עדיין לא מאמין שזה אמתי, אבל מתחיל לעכל.
אני מודה שתמיד הייתה לי הרגשה שלמרות הסיבובים המייגעים בעולם, ההשתלה 

שלי תהיה כאן, בארץ שלי, בבית שלי.
על  שאול,  לך  בתודה  אסיים  אז  לי,  מודה  שאתה  הענק  ליבך  בטוב  לי  כתבת 
הנס הזה שהבאת לחיי. הופעת במלוא ההדרה הערכית שלך והענקת לי את 

הפריבילגיה הגדולה ביותר שיש בעולם האנושי: לחיות.
ולמשפחתך על הכל, על הכליה המופלאה הזו, ההזדמנות האדירה  תודה לך 
להתחיל לחיות כמו אדם נורמלי בגיל 38 ותודה ענקית שגרמתם לי להאמין מחדש 

באנשים ובחיים.
אחיך לתמיד,
רון
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ז
ה היה יום רגיל ושגרתי, כאשר בעלה של מרגלית עוזרי חזר הביתה 

וסיפר לאשתו על כך שאחד ממכריו שיתף אותו בכך שהוא חולה 

ומחפש תרומת כליה. לא היה מדובר במכר קרוב במיוחד. מרגלית 

עצמה כלל לא שמעה עליו עד אותו יום, אך היא הטתה אוזן, ובעלה 

המשיך וסיפר על כך שהחולה המדובר הוא בעל סוג דם O שנחשב לבעייתי 

מאוד, מכיוון שהוא יכול לקבל תרומה רק מאדם שיש לו סוג דם זהה בדיוק, 

ולכן כל כך קשה למצוא תורם. לא נותר לו מה לעשות, והוא יושב ומחכה. 

מרגלית מציינת כי באותו רגע, בלי לחשוב פעמיים, היא קראה: "אני מוכנה". 

לה עצמה יש סוג דם O והיה לה גם רצון אדיר לעזור. "כל כך הרבה שמעתי 

וקראתי על אנשים שתרמו כליה ופתאום הבנתי שיש לי הזדמנות להפוך 

גם כן לתורמת, זה היה מרגש כל כך", היא משתפת. באותו יום היא כבר 

יצרה קשר עם מתנת חיים וביררה אם אותו חולה מופיע ברשימות שלהם. 

"כן, הוא מופיע", השיבו לה, ומיד שלחו לה את הטפסים הנדרשים לצורך 

הבדיקות שיאשרו את התרומה. 

"בעלי חטף שוק", מספרת מרגלית בחיוך, "הוא בכלל לא ידע שסוג הדם 

שלי הוא O. הוא סתם סיפר לי על המקרה הזה לתומו. אבל אני כבר הייתי 

עמוק בתוך התהליך. גם לכך שאני כבר לא צעירה, בת 57, אמא לשמונה 

ילדים וסבתא לנכדים, לא הייתה שום השפעה. למה שתהיה?" 

"זכיתי 
לתרום 
חיים"

מרגלית עוזרי החליטה 
לתרום כליה לעילוי 
נשמת בנה החייל 
שנפל. רק לאחר 
שנקבע תאריך 
הניתוח, התברר – זהו 
שבוע בדיוק לפני יום 
האזכרה של הבן. ומה 
היא עשתה כשנודע 
שלחולה שהותאם לה 
יש נוגדנים, והיא לא 
תוכל לתרום לו?

יהודית הלוי
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הרעיון: הצלבת השתלות
יכלה שלא  באותו רגע שנגשה מרגלית לתהליך, היא לא 

לחשוב על בנה ברק ז"ל שנפל במהלך פינוי גוש קטיף לפני 

"ידעתי על כך שחבר טוב של ברק,  כשלוש עשרה שנה. 

אברהם שפירא, בנו של הרב יהושע שפירא, תרם גם כן 

כליה. החלטתי שאני מקיימת את המצווה הזו לעילוי נשמתו 

של ברק, הרי זו מצווה שבאה אליי לפתח הבית. איך אוכל 

לזכות לתרום   – כך סמלי  כל  לוותר עליה? הרגשתי שזה 

חיים במקום חיים שנגדעו".

את הבדיקות החלה מרגלית לעבור באייר לפני שנה, וכחודש 

אחרי הודיעו לחולה שיש תורמת. בשלב הזה כבר שיתפתי 

את הילדים, אולם תהליך הבדיקות התארך מסיבות שונות.

"הוא לא ידע על כך שמדובר בי", היא מציינת, "הרגשתי 

שאין שום טעם שידע. זה לא יוסיף לו ולא יוסיף לי. אחר כך 

נדרשנו שנינו לעבור בדיקות של התאמה והתקבל הרושם 

סיווג  לבדיקת  שהגענו  עד  מושלמת,  התאמה  שקיימת 

רקמות, ואז התגלה לצערי שיש לו נוגדנים".

משמעות הנוגדנים, כפי שמציינת  מרגלית, היא שהנתרם 

לא יוכל לקבל את הכליה שלה, כי גופו עלול לדחות אותה. 

"אבל במתנת חיים הבהירו לי שזה עדיין לא אומר שהוא 

לא יזכה בכליה", היא מדגישה, "כי קיימת אפשרות לעשות 

הצלבה. הרעיון של ההצלבה הוא שלוקחים חולה אחר שיש 

ואז,  מישהו שמעוניין לתרום לו, אך אין ביניהם התאמה, 

במידה שלי יש התאמה, אז אני תורמת לחולה ההוא, ואילו 

התורם שלו תורם לחולה שלי".

אם למישהו זה נשמע מסובך, מדגישה מרגלית שידוע לה 

מוצלבות  השתלות  מאוד  הרבה  הובילו  חיים  שבמתנת 

גדולה  בשמחה  והסתיימו  למשוער  מעבר  שהצליחו 

ובבריאות מלאה. "אבל אני חייבת להודות שהזמן שחלף 

היה  לתרומה,  ועד  ההצלבה  אפשרות  את  שהעלו  מאז 

תצא  לא  לבסוף  שהתרומה  פחדתי  כך  כל  עצבים.  מורט 

לפועל. אנשים קרובים אליי אמרו לי: 'אם לא תתרמי אז 

לא נורא, לפחות תדעי שאת ההשתדלות שלך עשית'. אבל 

אני השבתי להם כל הזמן: 'אתם בכלל לא מבינים, החיים 

של מישהו תלויים בדבר הזה'. אני חושבת שרק כשאדם 

נכנס לתוך התהליך וקולט שיש מישהו שנמצא בצד השני, 

הוא מבין  את גודל המתח והלחץ. במשך אותה תקופה לא 

הפסקתי להתפלל להקב"ה, היה לי ממש שיח אתו, ביקשתי 

יזכה  ושהוא  החולה  את  נאכזב  שלא  הזמן  כל  והתפללתי 

לקבל כליה. נסעתי במיוחד להתפלל באומן. בכלל, במשך 

הרגשתי  ממש  הקב"ה.  עם  המון  שוחחתי  תקופה  אותה 

את  לשאת  יכולתי  לא  מדרגה.  עולה  שלי  שהתפילה  איך 

המחשבה שלחולה 'שלי' תהיה לבסוף אכזבה. לא יכולתי 

לעשות לו את זה".

תרומה בתאריך סמלי
התרגשות  לי  ""הייתה  מרגלית:   מספרת   ההשתלה  על 

גדולה כשנודע לי שנמצא תורם למכר של בעלי. הוא עבר 

את ההשתלה בערך חודש לפני שאני תרמתי למישהו אחר, 

מרגיש  הוא מתאושש,  אלו  ובימים  הכליה  את  קיבל  הוא 

מצוין ואף חזר לעבודה, שממנה הושבת באופן חלקי בשל 

המחלה. אני עצמי עברתי את ההשתלה בראש חודש אלול 

האחרון. ממש הצטמררתי כשנודע לי שזה התאריך שנקבע. 

כי לא מדובר רק בתאריך סמלי של חודש הרחמים, שבו 

הקב"ה קרוב אלינו כל כך, אלא זהו גם שבוע בדיוק לפני יום 

האזכרה של בני. ברק נפל בתאריך ו' אלול".

ולמי תרמת בפועל?
ממני  צעיר  בן 54,  ליהודי  לתרום  זכיתי  דבר  של  "בסופו 

בכמה שנים. גם הוא וגם אשתו חולי דיאליזה. אני התאמתי 

לבעל, אז תרמתי לו. למחרת הניתוח הגיעה אשתו לבקר 

אותי יחד עם בנה. המפגש היה מרגש מאוד. היא תיארה לי 

שהרופאים הסבירו לה שהם הוציאו את הכליה שלי שהייתה 

'כל כך יפה וורדרדה', ורצו להכניס אותה לגופו של בעלה, 

אבל זה היה בלתי אפשרי, כי קודם לכן היו צריכים לשקם 

את כלי הדם. הניתוח היה מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר 

הוא עבר בהצלחה מלאה".

הניתוח:  חוויה מיוחדת שזכורה לה מיום  מרגלית מציינת 

"כפי שהבנתי מבעלי, לקח לי הרבה זמן להתעורר בחדר 

חושים  בערפול  עצמי  את  זוכרת  רק  אני  ההתאוששות. 

'ברקי! ברקי!' הרגשתי שברק נמצא אתי,  כשאני צועקת: 

ממש ראיתי את הדמות שלו מרחפת. כשהתעוררתי לבסוף 

ראיתי את בעלי רכון מעליי ואומר לי שהשעה כבר רבע 

לשבע בערב. אמרתי 'אוף', וניסיתי לשקוע שוב בשינה, אך 

את ברק כבר לא ראיתי עוד. הוא נעלם ממני".

נקבע בתחילה לתאריך  הניתוח  מוסיפה שכאשר  מרגלית 

א' אלול, חלפה במוחה המחשבה שביום האזכרה היא תהיה 

מן הסתם כאובה ותשושה מהניתוח, ואולי לא תוכל לעלות 

לקברו של בנה. "למרות זאת לא דחיתי את הניתוח. מתאמת 

ניתוח  במקום  אותנו  מכניסה  שהיא  לי  אמרה  ההשתלות 

שבוטל, וידעתי שאם אדחה, אז התאריך החדש יהיה עוד 

זמן רב. לא רציתי לעכב.

שהתאוששתי  "הוא  אומרת,  היא  המדהים",  הדבר  "אבל 

מהניתוח והקב"ה נתן לי כוחות מיוחדים. הצלחתי לבסוף 

יד  על  לבית הקברות, שם  הגעתי  וגם  להשתתף באזכרה 

נחישות  יחד עם הרבה רצון,  הקבר ברכתי ברכת הגומל. 

הזכות  על  מודה  אני  חיים.  ולתת  לתרום  זכיתי  ואמונה 

והשליחות שהקב"ה נתן לי".
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כמו 
מעמד 
הר סיני
גלית מדיוני 
החליטה שהיא 
רוצה לתרום כליה, 
ומאותו רגע חלפו 
שלושה חודשים 
בלבד עד שהייתה 
אחרי הניתוח 
על התחושה 
שליוותה אותה 
לאורך התהליך 
היא מספרת: 
"הרגשה עילאית, 
כמו מעמד 
הר סיני" שרית כהן
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מדיוני,  גלית  אומרת  הזוי",  קצת  יישמע  שלי  הסיפור  "אולי 

כאשר אנו משוחחים אתה חודשים מספר לאחר שתרמה כליה. 

"כי כל התהליך מהרגע שבו החלטתי על התרומה ועד שתרמתי 

נמשך שלושה חודשים בלבד".

אותה  שהוביל  שהדבר  כשמספרת  ומפתיעה  ממשיכה  גלית 

יומית שהיא עשתה באזור  למחשבה על התרומה היה צעידה 

שאוהב  כזה  טיפוס  "אני  מתגוררת.  היא  שבו  אדומים  מעלה 

לטייל, לחשוב, להרהר ולשוחח עם הקב"ה. מידי פעם תוך כדי 

ההליכה מציפות אותי מחשבות על דברים טובים שאני יכולה 

לעשות, באמת מתוך הכרת הטוב להקב"ה על כל הטוב שהוא 

נתן לי. בדרך כלל עולים במוחי רעיונות בנאליים ופשוטים, אבל 

באותה פעם עלה בי כמו בהבזק הרעיון של תרומת כליה".

"החלטתי: אני תורמת"
נבהלתי  מאוד  "שבתחילה  גלית,  מציינת  היא",  "האמת 

מאיפה  נורמלית?  'אני  עצמי:  את  שאלתי  כך.  על  מהמחשבה 

הגיע השיגעון הזה?' אבל מהר מאוד הגיעו אליי ממש סימנים 

כך  כל  ושהוא  ביצוע,  בר  הוא  לי שהרעיון  משמיים שהוכיחו 

קרוב אליי".

הסימנים עליהם היא מדברת התחילו כבר מספר ימים לאחר 

מכן, כאשר בעלה חזר הביתה ובידיו עלון עם סיפורי תורמים 

של עמותת מתנת חיים. "אני יודעת שיש הרבה תורמי כליות 

שמספרים שעשו זאת בעקבות קריאת החוברת, אבל אני דווקא 

לא קראתי אותה בכלל, אלא מיד השלכתי לגניזה. פשוט נבהלתי 

בדרך  לי שאני  מראים  איך שמשמיים  הרגשתי  הזה.  מהסימן 

הנכונה ושהקבלה שקיבלתי על עצמי כל כך קרובה להתממש". 

קוסמטיקאית  "אני  נוסף:  מקרה  ארע  מכן  לאחר  ימים  כמה 

"והגיעה אליי לקוחה לטיפול פנים.  במקצועי", מספרת גלית, 

בדרך כלל כשמגיעות אליי לקוחות אני שואלת אותן אם הן 

עשו פעם טיפול פנים ואם יש סיבה מיוחדת שהן באו. אותה 

אישה סיפרה לי לתומה על כך שהיא הרבה זמן לא טיפחה את 

עור הפנים שלה, אבל עכשיו היא מרגישה צורך מיוחד בעקבות 

והיא המשיכה  כליה,  זמן קצר אחרי תרומת  כך שהיא מצויה 

ושיתפה אותי בתהליך התרומה ובסיפוק העצום שיש לה מכך.

"מאותו רגע הרגשתי שהידיים שלי מתחילות לרעוד", נזכרת 

גלית. "הרגשתי ששוב אני מקבלת סימן משמיים – הנה, תורמת 

הכליה הגיעה עד אליי".

שלושה חודשי רוממות
גלית טלפון  יצאה מהקליניקה, הרימה  באותו רגע שהתורמת 

לעמותת מתנת חיים. "כבר בשיחה הראשונה הודעתי להם שאני 

מתחילה הרגע במילוי הטפסים, כי מבחינתי אני רוצה לעשות 

את זה הכי מהר שאפשר. היה אז חודש שבט, וכשדפדפתי ביומן 

הגעתי למסקנה שהזמן שמתאים לי ביותר לתרום הוא בספירת 

לחג מתן תורה שלמה, למרות שלא  להגיע  אוכל  כך  העומר, 

אהיה מושלמת". 

גלית מציינת שבתחילה כל מי שהיא שוחחה אתו התפלא על 

כך שהיא מתכוונת לתרום בתוך שלושה חודשים. "מי שקצת 

מתמצא בתחום יודע שהתהליך לוקח הרבה זמן, אבל אני הייתי 

ממש נחושה. כתבתי ביומן שלי אחרי חג הפסח – 'גלית ניתוח', 

וככה התחיל מסע הבדיקות.

"הרגשתי לאורך כל הדרך ממש סייעתא דשמיא מופלאה", היא 

מעידה, "כי כל הבדיקות עברו בצורה חלקה, לא הייתי צריכה 

לחזור על שום בדיקה, שום דבר לא התעכב".

עם שירים וגיטרה
שהיא  גלית  אומרת  הבדיקות  של  החודשים  שלושת  במהלך 

הרגישה במעין אופוריה. "אני לא זוכרת שום דקירה או המתנה 

או ביקור אצל רופא, לא הרגשתי כלום. הסתובבתי במסדרונות 

בית החולים כמו בת של מלך. לא גמרתי להודות על כך שאני 

אישה בריאה ושלמה, ומגיעה לבית החולים כדי לתרום משלי. 

הרגע היחיד בו היה לי קשה, היה כשהגעתי לאחת הבדיקות 

ופגשתי שם אישה שבאה לבדיקות ראשוניות כי רצתה לחגוג 

את גיל 50 עם תרומת כליה. כבר מהבדיקה הראשונה היא יצאה 

בבכי, כי גילו שהיא לא יכולה לתרום. כאב לי הלב עליה, אבל 

זה חיזק אצלי את התחושה שזכיתי. בפסח האחרון קיבלתי את 

איך  והרגשתי  לתרום,  יכולה  שאני  כך  על  הסופית  התשובה 

גלית:  מספרת  שלה  הנתרמת  על  גדול".  אושר  אותי  שמציף 

"קוראים לה אורטל, שתינו בנות אותו גיל, נולדנו באותו חודש 

בהפרש של חמישה ימים. אבל מעבר לכך אנחנו שונות לחלוטין: 

היא יתומה כבר שלושים שנה, רווקה ללא ילדים. אני כבר אמא 

וסבתא, ורק לאחרונה חיתנתי את בתי השלישית. אני אישה 

דתייה ומאמינה, והיא חילונית. אבל המעניין הוא שמהרגע בו 

הכרנו כל המחיצות נפלו ונעלמו, השוני בכלל לא בלט ונוצר 

בינינו קשר וחיבור כל כך עמוק".

מתי הכרת אותה לראשונה?
רציתי  לא  הראשונה.  בפעם  נפגשנו  הניתוח  לפני  שעה  "רק 

להיפגש לפני כן, כי פחדתי מכך שהמפגש לא יהיה לי קל, וגם 

רציתי להגיע לניתוח מתוך מקום נקי וטהור, כשאני יודעת שאני 

תורמת ליהודייה מעם ישראל, מבלי שאני מכירה אותה".

על יום הניתוח היא מספרת בהתרגשות: "הגעתי לבית החולים 

כשאני מלווה בבעלי, בילדיי ובהוריי. נכנסנו לבית החולים עם 

גיטרה ושירים, מלאי שמחה. שעה לפני הניתוח, כשפגשנו את 

אורטל הכרנו גם את המשפחה המורחבת שלה, כולם אנשים 

מיוחדים ומדהימים, אך ללא שום קשר לעולם הדתי. כשהם ראו 

את משפחתי ואת ילדיי עם ציציות בחוץ, זה היה ממש קידוש 

השם. אחר כך בעלי אמר דבר תורה וכולנו שרנו ורקדנו".

איך הרגשת?
איך  הרגשתי  סיני.  הר  מעמד  כמו  ממש  עצומה,  "התרגשות 

שאני והקב"ה נמצאים יחד. שמעתי מנשים שתרמו כליה שהן 

מספרות שהתרגשו כמעט כמו בלידה, ואני יכולה להעיד שזה 

היה מרגש אפילו יותר. זה היה מעמד עילאי ומפעים".

רגע לפני ההרדמה, כשגלית כבר הייתה על מיטת הניתוחים, 

היא ביקשה מהרופאים שייתנו לה כמה דקות להיות עם עצמה. 

בתפילה  פנתה  כך שהיא  על  בהתרגשות  גלית  מספרת  וכאן, 

להקב"ה. "הרגשתי כל כך קרובה אליו, ופשוט אמרתי: 'ריבונו 

של עולם, בוא נעשה עסקת חבילה. אני עושה היום משהו שאני 

לא חייבת, ואני מבקשת גם ממך לעשות משהו שאתה לא חייב'. 

קשים  תהליכים  שעוברים  אנשים  של  רשימה  הקראתי  ואז 

בחיים והיה חשוב לי כל כך להתפלל עבורם. נשים שאני מכירה 

רווקות,  גילי  בנות  נשים  שנים,  הרבה  כבר  לילדים  זכו  שלא 

ועוד. התחננתי להקב"ה שיעשה משהו למענם. בינתיים אצל 

אחת הנשים האלו קרה כבר נס גלוי ואני בטוחה שבעזרת ה' 

נמשיך ונראה גם ניסים נוספים".
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פני ארבע עשרה שנים חש הרב ד"ר עזרא ל

שבט, את ההחמצה של חייו. אביו שסבל 

ממחלה בכליותיו, נזקק לטיפולי דיאליזה, 

טיפולים  ושל  רב  סבל  לאחר שנתיים של  אולם 

להפצרותיהם  להיענות  האב  החליט  צלחו,  שלא 

של ילדיו ולקבל מאחד מהם כליה. 

"כולנו רצינו לתרום", אומר לנו ד"ר שבט כיום, 

הבדיקות  את  כולנו  שעברנו  אחרי  לבסוף,  "אך 

הכריעו הרופאים שאחי הגדול ממני בשנה יהיה 

זה שיתרום. הרגשתי החמצה גדולה, כל כך רציתי 

לתרום לאבא".

עם זאת, מציין ד"ר שבט שאין לו מילים כדי לתאר 

את השמחה העצומה במצבו של אביו שהשתפר 

פלאים. "אבי זכה לעשר שנים פוריות, בהן הוא 

תפקד במערכת הגיור ועסק בקירוב רחוקים. הוא 

מתחתנים  מנכדיו  עשר  שלושה  לראות  הספיק 

ומקימים דור חדש. לפני שלוש שנים הוא נפטר 

בשיבה טובה. אגב, אחי ברוך השם בריא לגמרי, 

ללא שום סימני חולשה או מחלה, והוא מתקרב 

במרץ ליום הולדתו השישים".

כשד"ר עזרא שבט החליט 
לתרום כליה, הוא לא שיער 
שהוועדה תפסול אותו 
פעמיים. הוא גם לא שיער 
שדווקא כשיהיה בדרך 
לניתוח, יתברר כי חמיו 
שוכב במצב אנוש, ועליו 
להגיע להיפרד ממנו. אז איך 
לבסוף התבצעה התרומה?

חיים שבתאי

למוותבין החיים
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התעקשות חסרת מעצורים
אחיו  רק  שלא  לכך  מודע  שהוא  מציין  שבט  ד"ר 

מתקרב לגיל שישים, אלא גם הוא לא הופך לצעיר 

מיום ליום. "במשך השנים שחלפו מאז שאבא קיבל 

את התרומה, ידעתי שיבוא רגע בו גם אני אתרום. 

ממש רציתי לעשות את זה, אבל החיים היו עמוסים 

לגיל  שהגעתי  עד  ודחיתי.  דחיתי  טבעי  ובאופן 

חמישים ושמונה, ואז הבנתי שאם אני באמת רוצה 

לתרום, אני חייב לעשות זאת עכשיו. 

לבדיקה,  מבדיקה  עברתי  שלמה  שנה  "במשך 

וברוך השם נמצאתי בריא וראוי בכל הקריטריונים 

שהעמידה לפניי מערכת ההשתלות של בית החולים 

הדסה עין כרם. אמנם בשלב מסוים הועלתה הבעיה 

שאבי וגם אחיו סבלו מסוכרת, אבל נתנו לי לעבור 

חשש  אצלי  שאין  שהוכיחו  נוספות  בדיקות  שורת 

לפני  לעמוד  רק  נשאר  דבר  של  שבסופו  כך  כזה, 

הוועדה של משרד הבריאות". 

אלא ששם  מלא,  בביטחון  לוועדה  ניגש  ד"ר שבט 

לדעתם  מהווה  הסוכרת  של  שהסיפור  לו  התברר 

בריאות  על  לשמור  שתפקידם  מאחר  בעיה. 

התורמים, הם חרדים לשלומו וחוששים לאשר את 

התרומה. בסופו של דבר הוא קיבל מהוועדה תשובה 

שלילית ומאכזבת, אך לא אמר נואש.

בכל  למעני  שישתדל  וביקשתי  הבר  לרב  "פניתי 

לי  נקבעה  רבים  תחנונים  אחרי  אפשרית.  צורה 

רק  לא  הצטיידתי  ואז  הוועדה  עם  נוספת  פגישה 

דעת  בחוות  גם  אלא  נפרולוגית,  של  דעת  בחוות 

של פתולוג כליות מאחד מבתי החולים המפורסמים 

בעולם, וכן גם המלצות של דמויות בכירות נוספות. 

שוב לצערי נפסלתי, ושוב לא התייאשתי. עירבתי 

את כל מי שאפשר – החל ברופאים מומחים בתחום 

וכלה בשר הבריאות ליצמן. לשמחתי הגדולה, באחד 

מן הימים קיבלתי מהוועדה מייל בו כתוב ששינו את 

דעתם ושהם מאפשרים לי לתרום".  

"פתאום חמי שב לחיים"
ד"ר שבט היה מאושר מן התוצאות וביקש לעבור את 

הניתוח כמה שיותר בהקדם. בעמותת מתנת חיים 

היא  יחידה.  לבת  אמא  דיאליזה,  חולת  אליו  חיברו 

וניסתה  שנים,  שש  מזה  בדיאליזה  מטופלת  הייתה 

בכוח לשמור על עצמה למען בתה – הנפש הקרובה 

היחידה בעולמה. "בעמותה הסבירו לי שמצבה בכי 

רע ואני הבעתי נכונות לתרום תכף ומיד".

אלא שד"ר שבט לא ידע שמשמיים מתכננים אחרת. 

התדרדר  מצבו  מאוד,  חלה  חמי  תקופה  "באותה 

והוא היה ממש על ערש דווי. בדיוק באותם רגעים 

שהזעיקו את אשתי ואת כל בני המשפחה להיפרד 

האחרון,  ישראל'  ה'שמע  את  ולזעוק  היקר  מחמי 

קיבלתי טלפון בהול מבית החולים הדסה שהתפנה 

הוקדם  להשתלה,  המיועדת  מצב  ובגין  ניתוח  חדר 

הניתוח ב-6 שבועות. מצאתי את עצמי אובד עצות – 

האם עליי למהר לשערי צדק כדי להיפרד, או להגיע 

להדסה כדי לתרום? לבסוף הודעתי לנטע, מתאמת 

ההשתלות, שאני נמצא במצב לא פשוט. הסברתי לה 

את העניין והיא לגמרי הבינה ופסקה: 'אז נחכה עם 

ההשתלה'. רגע לאחר מכן היא התקשרה למושתלת 

והבהירה לה את המצב. 

"אך  שבט,  ד"ר  מדגיש  הבינה",  כן  גם  "המושתלת 

יחד עם זאת, היא לא הייתה מסוגלת להמתין. מאוחר 

יותר התברר לי שאחותה נפטרה זמן מועט קודם לכן 

והחולה  כליה,  לתרומת  המתנה  במהלך  בדיאליזה, 

עומדת  שהיא  לחשוב  מסוגלת  הייתה  לא  'שלי' 

להפסיד את הניתוח. אז היא עשתה דבר אחד ויחיד – 

נסעה לנתיבות והלכה לשפוך את ליבה בקבר הבבא 

סאלי.

"בשלב הזה קרה דבר מרגש ועל טבעי – חמי התחיל 

להתייצב. הצוות הרפואי לא הבין מה קורה כאן, כי 

כבר היה ברור שאלו נשימותיו האחרונות, ופתאום 

רחוק  היה  עוד  שמצבו  כמובן  לתפקד.  חזק  הוא 

מלהיות טוב, אך הצוות הרפואי כבר שחרר אותנו 

והודיע ש'זה לא יקרה היום'. כמובן שהתקשרתי מיד 

להדסה ושם אמרו לי שהניתוח עדיין רלוונטי. נסעתי 

לחדר  נכנסתי  יום  באותו  ועוד  החולים  לבית  מיד 

הניתוח".

ד"ר שבט מציין בהתרגשות כי אשתו ליוותה אותו 

עשרה  "שש  שלמחרת.  ביום  וגם  הניתוח  במשך 

שעות אחרי הניתוח נודע לי על כך שהמושתלת שלי 

את  קיבלתי  אז  ובדיוק  טוב,  ושמצבה  מתאוששת 

לא  הייתה  חמי. התחושה  פטירתו של  על  ההודעה 

עסקתי  עוד  הרגשתי שכל  פחות ממצמררת. ממש 

את  יעזוב  לא  שחמי  לכך  משמיים  דאגו  במצווה, 

העולם. זה היה סמלי מאוד שהוא זכה להיות אתנו 

עד לרגע האחרון בו הכליה נקלטה.

בלוויה",  ההשתתפות  על  ויתרתי  שלא  "כמובן 

מוסיף ד"ר שבט, "אחרי שהרופאים בדקו אותי הם 

אפשרו לי לצאת, וברוך השם יכולתי לצעוד יחד עם 

כולם. הדבר היחיד שהייתי צריך להקפיד עליו היה 

לשתות מספיק מים. אחרי הלוויה כבר שבתי הביתה 

והמשכתי להתאושש בבית".

מיד בתום השבעה הגיעו  הוא ואשתו לבית החולים, 

שם פגשו את המושתלת שציפתה להם בהתרגשות 

היחידה  לבתה  לביתה,  לשוב  זכתה  "היא  עצומה. 

אוהבת",  כך  כל  שהיא  הלימונים  של  ולפרדסים 

מתאר ד"ר שבט, "ואני זכיתי להמשיך את חיי בצורה 

שגרתית ונעימה, כמו גם לעסוק בעבודתי בספרייה 

הלאומית בגילוי כתב יד של חכמינו הראשונים. שום 

דבר לא השתנה בחיי, מלבד העובדה שאני מרגיש 

סיפוק שאי אפשר לתאר במילים ולא גומר להודות". 

"שום דבר 
לא השתנה 
בחיי, מלבד 

העובדה 
שאני מרגיש 
סיפוק שאי 

אפשר לתאר 
במילים ולא 

גומר להודות".  בין החיים
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"איך הכל התחיל?" שואל יונתן פורסט. "האמת היא שאני באמת לא 

זוכר מה קדם למה, כי היו שני אירועים שהשפיעו על התרומה שלי. 

אמי ע"ה נפטרה לפני כשנתיים וחצי ואני זוכר שבאותה תקופה 

הזדמן לי לקרוא סיפורים על תורמי כליות והם מאוד ריגשו אותי. 

הם חיברו אותי לנושא של שבריריות החיים. הרגשתי שאני רוצה 

והיה נשמע לי שתרומת  מאוד לעשות משהו משמעותי לזכרה, 

כליה היא אחד הדברים החשובים ביותר. 

"באותה תקופה גם התרחש אירוע טראגי בקהילה שלנו ברחובות. 

בת של חבר טוב שלי חלתה ולבסוף נפטרה. אני זוכר שבחגי תשרי 

קרענו למענה שערי שמיים וניסינו לעורר רחמים. אז עוד לא ידענו 

שהסיפור יסתיים בצורה כל כך טראגית, אבל זה המחיש לי את 

המשמעות האדירה של החיים. כבר במוצאי שמחת תורה חזרתי 

הביתה ואמרתי לעצמי – 'אם יש לי אפשרות להציל חיים, אני 

עושה את זה'. הדפסתי את הטפסים הראשונים מהאתר של מתנת 

חיים ויצאתי לדרך".

"אבל  יונתן,  מספר  שתרם",  אחד  אף  אישי  באופן  הכרתי  "לא 

ישירות  פניתי  אז  בנושא,  חיים מטפלת  ידעתי שעמותת מתנת 

אליהם והתנהלתי בצורה מסודרת".

הוא  בני",  של  הלידה  בזכות  התארך  "זה  ממושך.  היה  התהליך 

צוחק, "התבקשתי לעבור בדיקת לחץ דם של 24 שעות. זה אומר 

שלמה.  יממה  במשך  דם  לחץ  שמודד  מכשיר  לגופי  שמחברים 

אלא שבדיוק במהלך אותה יממה החליט הבן שלנו להגיח לאוויר 

העולם. הגעתי לחדר הלידה עם אשתי כשאני מחובר למכשיר, 

ולאחר הלידה, כשנבדקו הנתונים, התברר – כמה צפוי – שלחץ 

הדם גבוה מהנורמה. כשהתקשרו אליי והודיעו שהתוצאה מעידה 

על כך שאני לא כשיר לתרום, השבתי שאני מבקש לפסול את 

הבדיקה וגם הסברתי מדוע. התגובה של בית החולים הייתה: 'חכה 

חודשיים-שלושה, תיכנס לשגרה ותעבור את הבדיקה שוב'.

דיאטה בפעם הראשונה
תקינה  הייתה  והיא  נוספת  פעם  הבדיקה  את  עברתי  "לבסוף 

לגמרי, אבל התהליך לא נגמר, כי  כשהגעתי לוועדה התברר לי 

שהם סבורים שהמשקל שלי הוא גבולי ואני צריך לרזות מעט כדי 

שאוכל לתרום. "בחיים לא עשיתי דיאטה", הוא אומר, "אכלתי 

יונתן פורסט החליט שברצונו לתרום כליה, אך נתקל בתהליך ממושך – 
הרופאים פסלו את הבדיקה שעבר ובוועדה קבעו כי עליו להוריד 10 ק"ג 
ממשקלו. בסופו של דבר הוא צלח את המכשולים והגיע לרגע המרגש ביותר. 

ללא גבולותתרומה

חיה לב
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תרומה

תמיד מה שהתחשק לי. זו הייתה הפעם הראשונה בה החלטתי 

זה  ובאמת, לקחתי את  כדי לרדת במשקל.  שאני עושה הכל 

ברצינות ובתוך כמה חודשים הורדתי, לראשונה בחיי, עשרה 

קילוגרם".

לאחר ההישג המרשים הזה אישרו ליונתן את התרומה באופן 

מידי. "לאורך כל הדרך", מציין יונתן, "הייתי בקשר עם מתנת 

חיים ועם הרב הבר, הם קיצרו לי את התורים בקופת חולים 

ובבית החולים, דאגו לי ממש לשירות VIP. מכיוון שאני עצמאי 

ובעל עסק, זה היה חשוב לי במיוחד. שמרנו כל הזמן על קשר 

הייתה  העמותה  עם  ביותר  המרגשת  השיחה  אבל  טלפוני, 

אחרי שקיבלתי את האישור לתרום, ואז הם התקשרו והודיעו 

שיש נערה שמחכה לתרומה שלי, ונראה שיש בינינו התאמה 

מושלמת".

יונתן מציין שהוא חשש להתרגש יתר על המידה, כי הוא שמע 

אבל  נפסלו,  הם  ולבסוף  מושתלים  להם  שהתאימו  כאלו  על 

תאריך  לנו  שקובעים  לי  "הודיעו  רציני.  שזה  התברר  הפעם 

לניתוח".

על הנערה לה תרם מספר יונתן: "מדובר בנערה צעירה שקיבלה 

סיבוך הכליה  תרומה מאבא שלה כשהייתה בת 12. בעקבות 

כשהבנתי  דיאליזה.  מטופלת  שהיא  שנים  כמה  וכבר  נדחתה 

שאני תורם לנערה זה חיזק אצלי את ההבנה שמדובר בהצלת 

המשפחה.  כל  של  אלא  החולה,  של  רק  לא  אמתית,  נפשות 

כי כפי שהבנתי מהם – כבר שנים שהם חווים את הדיאליזה 

בלי הפסקה. ההורים תיארו לי את המצב והסבירו שאין להם 

שבתות, אין חגים, אין אפשרות לצאת לחתונות או למסיבות 

דיאליזה.   – אחד  דבר  יש  הזמן  כל  בגן,  הקטנים  הילדים  של 

התרגשתי כל כך. הבנתי שאני הולך להציל את כל המערכת 

הזו, להביא חיים למשפחה שלמה".

הזדמנות של פעם בחיים
יונתן מציין כי עד ליום הניתוח, לא היו רבים שידעו על כך שהוא 

עומד לתרום. "רק המשפחה הקרובה שלי וחלק מהחברים ידעו. 

אבל כשהתקרב הניתוח, הגעתי למסקנה שכדאי לשתף גם את 

לנו  יש  זקוק לתפילות שלהם.  אני  כי  בני הקהילה ברחובות, 

קהילה מאוד מאוחדת ומיוחדת – קהילת צעירי חב"ד, ויומיים 

לפני הניתוח הזמנתי את החברים לשיעור תניא אותו מסר הרב 

יצחק הר צבי שגם ליווה אותי לאחר הניתוח. היה ערב מרגש 

בצורה יוצאת מן הכלל שבמהלכו הגיעו בהפתעה בצלאל יקונט 

חב"ד  בכפר  מתגוררים  שניהם  מחפוץ.  ליהודה  כליה  שתרם 

והם באו וסיפרו את הסיפור שלהם ועל הקשר שקיים ביניהם 

עד היום. הם ריגשו את כולנו בצורה מדהימה. הגיע גם הרב 

יחיאל גולוכובסקי, רב בית הכנסת שלנו ואביו הרב מנחם מנדל 

גולוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברחובות. היו ממש אורות גבוהים. 

"ביום שלמחרת בשעות הערב כבר התאשפזתי בבית החולים. 

אשתי שליוותה אותי לאורך כל הדרך במסירות, העלתה פוסט 

בעמוד הפייסבוק שלה על מה שעובר עלינו, ובתוך חצי שעה 

כבר התחלתי לקבל עשרות הודעות מקרובי משפחה, מחברים 

וממכרים, חלקם קרובים מאוד וחלקם רחוקים ממש. הפוסט 

תפס כזו תאוצה, עד שהוא הגיע אפילו לאמא של המושתלת 

שלי, והיא הגיבה וכתבה: 'כן, זו הבת שלי'. אלו היו רגעים של 

התרגשות בלתי נתפסת".

הלילה עבר עליו בציפייה עזה, ובשעות הבוקר של יום שלישי 

כבר נערך הניתוח. "ברוך השם התאוששתי ממש יפה", אומר 

יונתן, "וביום שלמחרת כבר קמתי על הרגליים והדבר הראשון 

שעשיתי היה לבקר את המושתלת". 

"זה היה מאוד מרגש, אבל  קולו הופך לנרגש כשהוא מתאר: 

גם קצת קשה, כי ידעתי שהיא ובני משפחתה מלאים בהכרת 

והמכשירים  לחדר  נכנסתי  זה.  עם  נעים  הרגשתי  ולא  תודה, 

התחילו לצפצף. הנערה לא הצליחה לדבר, כי היא הייתה חלשה 

מאוד, אבל האחיות אמרו לי שהצפצוף של המכשירים מראה 

שהמדדים עולים וזה מוכיח על התרגשות.

"אלו היו רגעים מדהימים", הוא מסכם, "לא רק אחרי הניתוח, 

אלא גם כל התהליך היה מרומם. אני כבר בן שלושים וחמש, 

בה  תקופה  הייתה  זו  תחושה.  בכזו  נתקלתי  לא  מעולם  אבל 

השארתי את כל העולם בצד, העבודה פתאום לא עניינה אותי 

 – אחד  בדבר  רק  התמקדתי  הגשמיים.  העניינים  כל  לא  וגם 

בתרומה. זה משהו שאין לך הזדמנות לחוות אף פעם ביום-יום. 

אני מרגיש שפשוט זכיתי". 

"אני מקנאה בבעלי"

"האמת היא שבתחילה חששתי מהתרומה של בעלי", מודה 

מירי פורסט, אשתו של יונתן. "לא הבנתי מה בוער לו ולמה, 

בעיקר חששתי מהצד הבריאותי. אבל מהר מאוד ראיתי שזה 

ממש בנפשו, וכשגיליתי שהוא גם התחיל לאכול בריא כדי 

יש  עקיפה  תועלת  שאפילו  לעצמי  אמרתי  במשקל,  לרדת 

כאן.

"באותה תקופה גם הזדמן לי להכיר נשים שפנו אליי וביקשו 

להשתתף בקבוצות הריצה לנשים שאני מנהלת. להפתעתי 

התברר לי שהנשים האלו תרמו כליה. הדבר לא מנע מהן 

לרוץ ולפעול כרגיל. כולן סיפרו לי על כך שהן אמנם תרמו 

כליה, אבל דבר לא השתנה להן בחיים. מהר מאוד התחלתי 

לתמוך ביונתן באופן מלא וממש עמדתי מאחוריו. הייתי אתו 

עד הסוף.

"ליום של הניתוח הגעתי יחד עם יונתן כשאני גאה ומאושרת", 

נזכרת מירי. "ההתרגשות הייתה ממש ענקית. הרגשתי איך 

שזכיתי לחיות עם אדם שכל-כולו טוב, כל נשמתו ומהות 

חייו הן רק לעשות טוב למען האחר. זה כל כך ריגש אותי". 

מירי מציינת כי ככל שחולף הזמן מאז הניתוח, כך היא בטוחה 

בדבר אחד: "בעזרת ה' גם אני אעשה את זה", היא מודיעה. 

"אני בטוחה שיגיע רגע בו גם אני אצטרף לדבר הטוב הזה, 

אם רק יאשרו לי כמובן. כי אני לגמרי מקנאה ביונתן. גם אני 

רוצה לדעת שכשאגיע לשמיים אוכל לומר שעשיתי משהו 

כל כך חשוב בעולם הזה". 
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לתרומה

שילה ונדביה נאה הם 
שני אחים שהחליטו 
לתרום כליה, אך לא 
ידעו זה מזה, עד לרגע 
שבו התגלה הכול. 
שנה לאחר התרומה 
הכפולה, הם מספרים 
בראיון משותף:" 
הלוואי שיכולנו 
לעשות זאת שוב"

ַאחִים 

חיים שבתאי
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משך קרוב לשנה עברו שילה ונדביה נאה תהליך של ב

בדיקות לצורך תרומת כליה. שניהם אחים קרובים 

לעתים  הגולן,  ברמת  קשת  ביישוב  המתגוררים 

קרובות הם נפגשים אצל הוריהם שמתגוררים אף הם באותו 

יישוב. הקשר ביניהם הוא הדוק, אך למרות זאת הם לא ידעו 

כלל על התכניות זה של זה. המסע לקראת התרומה נשמר 

בסוד מוחלט, כמעט עד לרגע האחרון.

השגחה פרטית מדהימה
"אני התבשלתי בתוך הסיפור הזה במשך שלוש או ארבע 

שנים", מספר נדביה, "ידעתי כל הזמן שאני רוצה לתרום, 

מבחינתי היה ממש ברור שאני הולך על זה, אבל לקח זמן עד 

שקיבלתי יחד עם אשתי אפרת את ההחלטה הסופית. אגב, 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות לאפרת מעומק 

אמתית  שותפה  והייתה  העול  בעיקר  נשאה  היא  כי  הלב. 

ומלאה לכל התהליך". 

מה שהכריע את הכף לאחר שנים של תכניות, היה לדבריו 

נסעתי  סוכות,  חג  באסרו  היה  "זה  מאוד.  מיוחד  אירוע 

לאזכרה של חבר שלי – הרב נחמיה לביא הי"ד, שירתנו יחד 

במילואים ולצערנו הוא נפל על משמרתו כאשר ניסה להציל 

התקשרתי  לאזכרה  בדרכי  ברובע.  בפיגוע  מדקירה  יהודי 

לרב הבר לשמוע כמה פרטים שהיו חשובים לי כדי לקבל 

החלטה סופית, שמעתי ממנו וסיימנו את השיחה. רגע לאחר 

מכן התקשרתי לאשתי כדי למסור לה את מה שאמר הרב 

הבר. היא מבחינתה נתנה את אישורה, אבל ביקשה שלפני 

שאשיב את התשובה הסופית אתייעץ עם ד"ר מתי ארליכמן 

משערי צדק. 

"אני יודע שמה שאספר כעת יישמע הזוי", אומר נדביה, "כי 

בליבי  מהרהר  לאזכרה,  בדרך  בירושלים  ברחוב  צועד  אני 

מהיכן אני משיג את הטלפון של ד"ר ארליכמן, ופתאום מי 

צועד מולי? ד"ר ארליכמן בכבודו ובעצמו. התברר שגם הוא 

השאלות  את  אותו  לביא. שאלתי  הרב  של  לאזכרה  בדרך 

שנותרו לי, והוא השיב לי עליהן בטוב טעם, ולבסוף סיכם: 

'אם אשתך מאשרת, אז אין בכלל דיון. הכל בטוח. צא לדרך'. 

קיבלתי  רגעים  "ובאותם  נדביה,  מספר  באזכרה",  "ישבתי 

הרב  הטוב,  ידידי  של  לזכרו  אתרום  הכליה  את   - החלטה 

נחמיה לביא, ולעילוי נשמתו הטהורה".  

במסע  החל  הוא  גם  התורמים,  כל  וכמו  לדרך,  יצא  נדביה 

הבדיקות. "התוצאות הראשונות החלו להתקבל והיה נראה 

שהכיוון חיובי", הוא מספר. "ואז, באחד הימים ישבנו בבית 

התברר  הטלפון.  צלצל  ופתאום  אשתי,  של  ההורים  של 

הכליות  לה  שקרסו  המשפחה  של  קרובה  מכרה  שישנה 

הרגשתי שמשמיים  רגע  באותו  דיאליזה.  טיפולי  והתחילה 

רומזים לי על מה שמוטל עליי לעשות. התקשרתי למשפחתה 

של החולה והודעתי להם בצורה הפשוטה ביותר: 'אני כבר 

נמצא באמצע התהליך, לא באתי בשבילכם, אבל מהשמיים 

גלגלו שכך יקרה, כך שאפילו תודה אישית לא צריך לומר".

ומה הייתה תגובתם?

"הם כמובן התרגשו מאוד והתחילו ולהודות לי. הרגשתי לא 

נעים, ניסיתי להסביר להם שממילא אני עמוק בתוך התהליך 

ואני לא עושה כאן שום דבר מיוחד בשבילם, אבל עדיין הם 

הדם שלה  הסוג  מהו  אותם  ואז שאלתי  להודות.  גמרו  לא 

והתברר שהוא זהה לגמרי לסוג הדם שלי. הרגשנו שהקב"ה 

חיבר בינינו בצורה המושלמת ביותר". 

נדביה המשיך בתהליך הבדיקות. עוד בדיקה ועוד בדיקה, 

כולן עברו מצוין, גם בדיקת סיווג הרקמות עברה בהצלחה 

אבל  הזו.  הספציפית  לחולה  לתרום  כשיר  שהוא  והוכיחה 

לאחר שחלפו כשבועיים, יצרה אתו קשר מתאמת ההשתלות 

לך  יש  "אני מצטערת, אבל אתה פסול מלתרום.  והודיעה: 

הסתיידות בכליות".

איך הרגשת?
"הרגשתי ביטחון גדול כשעניתי לה: 'אני לא פסול, אין לי 

שום הסתיידות והכל בסדר'. זה לא שידעתי משהו שהיא לא 

ידעה, אבל היה ברור לי שאת הכליה הזו אני נותן. ביקשתי 

לעבור בדיקת סי.טי נוספת, והתברר שכמו ששיערתי – הכול 

בסדר. 

"לימים התברר לי דבר מדהים", הוא מוסיף, "כאשר שאלתי 

מתי התחילה המחלה אצל זו שתרמתי לה, הם נקבו בתאריך 

לתרומה
<<
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שהיה מוכר לי יותר מידי. התברר שהיה זה בדיוק היום בו הרמתי 

טלפון לרב הבר וקיבלתי את ההחלטה לתרום".

ללא שום פחד
הניתוח נקבע בתחילה לאחד מימי החופש הגדול, ומבחינתו של 

נדביה היה זה מעולה. "מהרגע הראשון החלטתי שאני לא מיידע 

התכנית  כדי.  תוך  ולא  אחרי  לא  לפני,  לא  שלי.  בתרומה  איש 

הסתדרה לי מצוין עם העיתוי, כי אני עובד כמנהל בית ספר בצפת 

וידעתי שבחצי השני של החופש הגדול איש לא ירגיש בהיעדרי.  

"מצד שני, את הוריי כן רציתי לשתף, ואז באחד הימים מצאתי 

'אני רוצה לספר לכם  ואומר להם:  יושב עם ההורים  את עצמי 

משהו'. שיתפתי אותם בתכנית והם תמכו, אבא אפילו אמר שאם 

היה יכול היה תורם גם הוא. אבל ההפתעה הגדולה שלהם הייתה 

כששבועיים לאחר מכן הודיע להם שילה, אחי: 'אבא ואמא אני 

רוצה לספר לכם משהו'. הם מאוד התרגשו כשהבינו שגם הוא 

עומד לתרום". 

שילה, מה הוביל אותך להחליט על התרומה?
חיים  מתנת  של  הידועה  החוברת  דרך  הכל  התחיל  "אצלי 

של  סיפורים  "עשרה  האח.  מספר  לידיי",  איכשהו  שהתגלגלה 

תורמי כליות הופיעו שם ואת כולם קראתי ברצף. כשסיימתי לא 

הייתי זקוק לשכנועים. כבר היה ברור לי שאני תורם.

"תרמתי לבחור בשנות השלושים לחייו ממרכז הארץ. הוא נולד 

הבעיה  לתיקון  ניתוח  עבר  הוא  ארבע  בגיל  בכליות.  בעיה  עם 

והחזיק מעמד בבריאות עד גיל שלושים. בגיל זה הכליות שלו 

החלו להידרדר באופן איטי, אך ללא הפסקה. מבחינתו זו הייתה 

בגיל  ואפילו עסק בכושר.  היה אדם פעיל  הוא  אז  כי עד  מכה, 

שלושים וחמש הוא כבר נכנס לטיפולי דיאליזה והספיק 'לבלות' 

בהם במשך שנה וחצי". 

בפועל, לאורך התהליך מציין שילה שהוא לא פגש את הנתרם 

שלו, אבל סיפרו לו ש"הוא מאוד מתרגש". לקראת סיום התהליך, 

והתקרבות תאריך התרומה, נשאל שילה האם הוא מעוניין לפגוש 

את האדם שעומד לקבל את הכליה, והוא ענה בחיוב.

בתור לוועדה הרפואית נפגש שילה עם הנתרם שביקש להכיר 

סיפרנו  מהוועדה  האישור  "לאחר  שילה.  של  משפחתו  את  גם 

לשבת  הנתרם  את  הזמנו  כליה,  לתרום  ההחלטה  על  לילדים 

וסיפרנו לילדים שהוא יבוא להתארח. האירוח גרם להם להבין 

את המשמעות של התרומה, להתחבר ולהיות שותפים לתהליך", 

מציין שילה. "בתחילה הבן הגדול בן השבע התנגד: מה זה פה? 

למה שאבא יעבור פתאום ניתוח? אבל אחר כך נוצר ביניהם חיבור 

מאוד חזק. הבת הקטנה כבר הגיעה למחרת לגן וסיפרה לגננת 

ש'אבא נותן כליה ואחרי הניתוח יהיו למי שמקבל אותה שלוש 

כליות...'" 

"זכיתי בחזרה גנרלית"
"הייתי בעיצומו של התהליך", מספר שילה בחיוך, "אכלנו אצל 

לא  עוד  כליה,  תרומת  של  הנושא  ועלה  שבת  סעודת  ההורים 

תכננתי לספר להם עד שלא אדע סופית שאני כשיר לתרומה, 

אבל בגלל שהנושא עלה לא התאפקתי וסיפרתי. ואז הם גילו לי 

את הסוד הגדול - אחי נדביה הולך לתרום גם כן. זו הייתה תגלית 

כמה  תרם  נדביה  כי  טוב,  דווקא  היה  זה  לבסוף  אבל  מפתיעה, 

חודשים לפניי והספקתי לעבור מעין חזרה גנרלית".

את  הסתיר  עדיין  הוא  ממש  האחרון  לרגע  עד  כי  מציין  נדביה 

ההורים  "רק  הקרובה.  ממשפחתו  ואפילו  מכריו  מכל  התרומה 

ושילה ידעו", הוא מציין, "היה לי חלום שזה לא ייוודע אף פעם. 

אבל בבוקר הניתוח הועבר שמי דרך קבוצות הווטצאפ לתפילות, 

מבלי לציין את השם המלא כמובן. אך כנראה שהשם 'נדביה יצחק 

נדיר כדי לגרום לעשרות שיחות טלפון  בן רבקה', הוא מספיק 

שהגיעו אליי ממש בשנייה בה נכנסתי לחדר הניתוח. ואז כבר לא 

נותרה לי ברירה וביקשתי מאשתי להתקשר ולעדכן את האחים 

שלנו". בערב הניתוח עבר נדביה חוויה טראומתית. "האבא של 

המושתלת ביקש לערוך לי סיור בחדר הדיאליזה של בית החולים, 

חדר  גיליתי  מגיע לשאול.  כאילו שאני  הרגשתי  נורא.  היה  וזה 

חצי מתים.  כמו  יושבים אנשים שנראים  ובתוכו  ענק,  דיאליזה 

בחדר שוררת דיממת אלחוט ורק אנחות של כאב נשמעות מידי 

פעם. רק אז הבנתי באמת מה זה להיות זקוק לדיאליזה".

לאחר מכן הוא הובא לחדר הניתוח, ואת הרגעים הבאים הוא לא 

זוכר את עצמי שוכב על שולחן הניתוחים.  "אני  ישכח לעולם. 

כך  לניתוח ממש.  עד  אותי  יטשטשו   או  ירדימו  ביקשתי שלא 

שראיתי כל מה שקורה איתי, באותם רגעים נתקפתי בתחושה 

כל כך מדהימה של קרבת אלוקים וחשתי את הקב"ה כל כך קרוב. 

מסביבי היה שקט מחלט ובמשך כמה דקות התפללתי מהמקום 

הכי עמוק ופתוח בלב. אני יכול להגיד דבר אחד - במהלך התקופה 

בה תרמתי היו הרבה רגעים מרגשים, אבל הרגע בו הרגשתי כל 

כך קרוב לאלוקים, היה חוויה שמעולם לא הכרתי. זה היה קשר 

וחיבור כל כך עמוק, ואפילו רק בשביל זה הייתי מוכן לעבור את 

כל התהליך שוב".

ולסיום, מה תוכלו להגיד לאחרים שחושבים לתרום? 
נדביה: "אנו בדרך לפלא שאין שני לו באנושות כולה. הרשימות 

הולכות להתהפך. ברור לי שבתוך כמה שנים ברשימת התורמים 

של הרב הבר יהיו יותר אנשים מאשר ברשימה של חולי הדיאליזה 

ועל כל אפשרות לתרום כליה יריבו כמה תורמים פוטנציאלים, 

זה שצריך  הוא  דווקא  למה  עמו  טעמיו  יהיו  מהם  כשלכל אחד 

לתרום. מדינת ישראל תהיה המדינה היחידה בעולם שאין אצלה 

רשימות המתנה לתרומות כליה וזה יהיה קידוש ה' עצום. ברור לי 

שזה יקרה".

ואילו שילה מציין: "אני יכול בסך יכול הכל להעביר את התחושות 

יותר  שלי - כיום אני מרגיש שהנתרם שלי קיבל בעצם הרבה 

ממה שאני נתתי. כי אני בסך הכל הקדשתי זמן של אשפוז וקצת 

טרחה של לפני, מעט כאבים, אולי גם סיכון מסוים, אבל לא כלום 

מעבר לכך. המושתל קיבל המון, הוא קיבל חיים, והאמת היא שגם 

אני קיבלתי הרבה יותר ממה שנתתי, כי זה סיפוק שאין כמותו 

בעולם".

<<
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אוריה ינון מתגורר אף הוא ביישוב קשת שברמת הגולן. למעשה, 

הוא התורם הרביעי מהיישוב שתרם כליה בשנת תשע"ח, ובזאת 

הפך את קשת לאחד היישובים המובילים בתרומות.

"איך התחיל הכול?" הוא שואל, ומחזיר אותנו אחורנית: "יש לי 

חבר טוב שתרם לפני ארבע שנים כליה. ליוויתי אותו לאורך 

התהליך והרגשתי שאני מאוד מתחבר לחוויה הייחודית הזו. אז 

נוספים שעיכבו, אבל  והיו דברים  עוד לא הייתי בשל לתרום 

הרצון כבר פיעם. בתקופת החגים של תשע"ח פורסם בעיתון 

המקומי של הגולן שיש מישהו שמחפש תרומת כליה. המודעה 

פורסמה במדור הדרושים תחת הכותרת: 'דרושה כליה'. בליבי 

הרגשתי שהנה, הגיע הרגע הנכון".

החלטה של 24 שעות
והתברר  במודעה  הכתוב  הטלפון  מספר  דרך  יצר קשר  אוריה 

שמדובר ביהודי בן 67 בשם יוסי, תושב הצפון. הכליה שלו קרסה 

והוא נדרש לטיפולי דיאליזה. "הוא מאוד שמח כשסיפרתי לו 

שאני מעוניין לתרום לו, מיד נוצר בינינו חיבור עמוק והתחלתי 

בתהליכי הבדיקות בבית החולים בלינסון. שמחנו מאוד לגלות 

וכבר חשבנו שהולכים  התאמה  בינינו  יש  הבדיקות  כל  שלפי 

לניתוח, אלא שאז פנו אלי מבלינסון בהצעה מפתיעה. התברר 

שיש חולה אחר שמחפשים לו כליה מתאימה כבר מספר שנים, 

והכליה שלי מתאימה לו. הם השיגו תורמת דרך עמותת מתנת 

חיים, אך היא לא התאימה לו, וליוסי היא מתאימה. ולכן שאלו 

אותי אם אהיה מוכן להצלבה. זאת אומרת שאתרום את הכליה 

שלי למישהו אחר, ואילו מי שתכנן לתרום לאדם האחר, יתרום 

לחולה 'שלי'".

הסכמת?
"את הסכמתי העקרונית נתתי בשמחה, אבל הדגשתי ואמרתי 

שאני עדיין מחויב ליוסי. כי היה חשוב לי שגם הוא יקבל כליה, 

שהרי זו המטרה.

ינון מציין כי לאורך כל התקופה הזו הוא היה בקשר רצוף עם 

יוסי והתחבר אליו מאוד מבחינה רגשית. "הרגשתי שאני מצוי 

בדילמה, כי אני אמנם רוצה לתרום, אבל חשוב לי יותר מכל 

שיוסי יקבל את התרומה. אני יודע שזו מחשבה לא ריאלית, כי 

הרי ברור שבסופו של דבר זו הדרך לתרום גם ליוסי, אבל עדיין, 

שלי משתנות.  העובדה שהתכניות  עם  להשלים  קשה  לי  היה 

גם לא ידעתי בכלל מיהו הנתרם החדש. חשבתי על כך במשך 

עשרים וארבע שעות. התלבטתי בעיקר עם עצמי, עם חבר טוב 

לעצמי  אמרתי  ההחלטה.  עם  שלם  הייתי  לבסוף  אשתי.  ועם 

שאת כל החשבונות אשאיר לקב"ה. הוא בוחן כליות. אני אחזיר 

תשובה חיובית".

בשם  מיוחד  לאדם  תורם  שהוא  לו  התברר  דבר,  של  בסופו 

דוד שמתגורר בהרצליה. הוא בן 74, אך עדיין עובד במרץ, יש 

לו ילדים וגם ארבעה נכדים. "בסופו של דבר", מספר אוריה, 

"הניתוח התבצע בסוף השנה האחרונה, הכליה שלי עברה דירה, 

והיא שוכנת לבטח אצל דוד, שכבר מתאושש מהניתוח ובקרוב 

יחזור לנהל את העסק שלו. הבת שלו פרסמה לאחר מכן פוסט 

מאוד מרגש בפייסבוק, בו היא סיפרה על מה שעבר על אביה 

גדולה  תהודה  כך  בעקבות  נוצרה  קיבל.  שהוא  התרומה  ועל 

לסיפור התרומה שלי". 

ומה עם יוסי?
"בזמן שאני תרמתי יוסי לא היה כשיר לקבל כליה ולכן הניתוח 

יודע שהתורמת  אני  שלו.  רפואיות  מסיבות  נדחה   קצת  שלו 

מחכה לו ובקרוב בעזרת ה' יתקיים הניתוח". 

"חזרתי לעצמי לגמרי"
אוריה מספר כי בזכות תרומת הכליה הוא זכה לקשר מיוחד במינו 

עם שני אנשים מדהימים. "נפגשתי כמה פעמים עם יוסי ולמדתי 

ממנו כל כך הרבה, על אופטימיות ועל שמחת חיים בכל מצב. 

בהמשך נפגשתי גם עם דוד, המושתל שלי, ועם אשתו. למדתי 

מהם כמה אני צריך להודות על זה שאני בריא, כי ילדיו של דוד 

רצו לתרום לו, אך מסיבות בריאותיות הדבר לא התאפשר. 

"התקופה הזו הייתה מלאה בהודיה עצומה. שיא השיאים הגיע 

כאשר התעוררתי מהניתוח והבנתי שעברתי את זה בשלום והכל 

תקין, והעיקר – הכליה נקלטה. אין אושר גדול מזה. כעת אני 

רק מצפה לשמוע שגם יוסי עבר את הניתוח בהצלחה, רק אז 

השמחה תהיה מושלמת. אין לי כבר סבלנות לחכות".

לאוריה יש גם דבר נוסף שחשוב לו לציין: "אני עוסק בספורט 

כנראה  שזהו  והבנתי  מומחים  עם  דיברתי  רבות.  שנים  כבר 

כי ככל שאתה  טובה מהניתוח.  המתכון העיקרי להתאוששות 

עוסק יותר בפעילות גופנית, כך קל לך יותר להתאושש, ובאמת 

הייתה לי ברוך השם התאוששות ממש פשוטה. לא מזמן רצתי 

מעולה.  ממש  והיה  קילומטר  שני  הניתוח  לאחר  לראשונה 

בהמשך אני מתכוון לחזור לרוץ חצי מרתון. אחרי הריצה אמרתי 

לאשתי שמדהים איך שהגוף משתקם וחוזר לעצמו, כי אני ממש 

מרגיש שאני חוזר למה שהייתי פעם. בקרוב אני מתכנן לצאת 

עם בני הבכור לטיול בר מצווה של מספר ימים. לפני התרומה 

חששתי שלא ארגיש טוב ושלא אוכל לתפקד בטיול כמו שאני 

איך שאתה לא  יאומן  לא  הופרכו.  כל החששות  רוצה. עכשיו 

נפגע בכלום, ומצד שני מצליח לתת לאדם אחר חיים במלוא 

מובן המשמעות".

שרשרת 
של 

תרומות
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ז' ה מורה סימה שטרית היא מחנכת כיתה 

בבית ספר ביישוב בית אל, אך שבועיים 

לפני סוף השנה היא 'נעלמה' לתלמידותיה 

בית  מנהלת  הופיעה  מכן  לאחר  יומיים  במפתיע. 

הספר בכיתתן של הבנות כשהיא שופכת אור על 

שממעטת  למורה  גרם  מה  ומספרת  התעלומה, 

סיום  לקראת  בדיוק  הכיתה  את  לעזוב  להיעדר, 

השנה.

סימה  סיפרה  בו  מכתב  היה  המנהלת  של  בידיה 

בפשטות לתלמידותיה האהובות על כך שהיא זכתה 

היא בתהליכי  וכעת  השבוע לתרום כליה מגופה, 

והבנתי  הדברים  את  שמעו  "הבנות  התאוששות. 

שהיו תגובות נפלאות", מספרת סימה. "אמנם לא 

מעט  אבל  הלימודים,  שנת  סוף  עד  אותן  פגשתי 

החופשה  מימי  באחד  אותן  הזמנתי  מכן,  לאחר 

אליי הביתה, אירחתי אותן ושוחחנו ארוכות. ממש 

ראיתי בחוש איך שזה השפיע עליהן ואיך שנושא 

גמילות החסד התחזק אצלן. אני כמובן לא מחנכת 

לתרום כליות, אלא מחנכת לגמול חסד, ונראה לי 

שהמסר לגמרי עבר. בכלל, מאוד התרגשתי לשמוע 

את ההתפעלות שלהן ואת החיזוקים שהן נתנו לי".

"הסבל נגע לליבי"
בערך  הכליה  תרומת  תהליך  התחיל  סימה  אצל 

של  לאפשרות  "נחשפתי  לכן.  קודם  שנתיים 

תרומת כליה דרך העלונים של מתנת חיים וסיפורי 

בכל  שונים.  תקשורת  בכלי  שפורסמו  התורמים 

חשמל  כמו  הרגשתי  כזה  סיפור  שקראתי  פעם 

שזורם לי בכל הגוף. היה ברור לי שזה לא תהליך 

מהיום למחר, ובאמת ישבתי וחשבתי על כך הרבה. 

במשך שעות הייתי יושבת עם חוברות של מתנת 

חיים, קוראת ומניחה, שוב לוקחת ליד ושוב מניחה, 

אבל בכל פעם שהנחתי גם לקחתי. כבר מהקריאה 

הראשונה היה ברור לי שגם אני אהיה שם, זה דיבר 

אליי כל כך, הבנתי שזה רק ענין של זמן".

הסיפורים  לליבה  שנכנסו  סימה  מציינת  בעיקר 

נושא  "זהו  הכליות.  חולי  של  הסבל  את  שתיארו 

שאף פעם לא הכרתי מקרוב", היא מסבירה, "תמיד 

ספיקת  מאי  דיאליזה שסובלים  חולי  ידעתי שיש 

כליות, אבל לא הבנתי באמת את המשמעות של 

עד  הבנתי  הכתבות  את  שקראתי  לאחר  רק  זה. 

אינם  ושחייהם  עצום  הוא  שלהם  שהסבל  כמה 

מורת 
ֶּדֶר

מה גרם למורה סימה שטרית להחליט לתרום כליה דווקא 
לאישה בת 70? איך הגיבו על כך תלמידותיה? ולמה היא 
בטוחה שזו הדרך לגאולה השלמה? סיפורה של מורה 
שהחליטה לתרום, ועשתה זאת בדרך מופלאה

חיים שבתאי
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מורת 
נזק  שום  גורמת  שלא  תרומה  ובאמצעות  חיים, 

לתורם, אפשר למלא את כל מחסורם. פשוט הרגשתי 

מחויבות לעשות זאת. זה נגע בי בכל מובן אפשרי".

תחושה של שליחות
העזה  לראשונה,  בה  הכה  שהרעיון  לאחר  שנתיים 

התחיל  ומשם  חיים',  ל'מתנת  טלפון  להרים  סימה 

הכל להתגלגל. במשך כמעט שנה נמשכו הבדיקות 

הנדרשות ולאחר מכן הגיע יום הניתוח הגדול. 

היא  הארוכה",  התקופה  את  לשרוד  קל  היה  "לא 

מציינת, "רציתי מאוד כבר להיות אחרי, אבל בסופו 

של דבר זה יצא רק לטובה, כי אני מורה, וכמחנכת 

כיתה היה לי קשה לעזוב את הבנות במהלך השנה. 

תאריך הניתוח יצא ממש בערב החופש הגדול, כך 

שהיה יותר קל לפנות את הזמן לשם כך".

ולמי תרמת לבסוף?
"כששאלו אותי למי אני רוצה לתרום השבתי שפשוט 

של  נפלאה  תחושה  הרגשתי  למי.  לי  משנה  לא 

שליחות והיה ברור לי שהקב"ה הוא זה שיבחר למי 

לתת את הכליה שלי, זה הוא שמחליט ולא אף אחד 

אחר. רק הוא קובע מי יחיה ומי ימות, ואיך אתערב 

יחסית  הראשונים  בשלבים  כבר  אבל  ברצונותיו? 

בת  מבוגרת  אישה  היא  שלי  שהנתרמת  לי  נאמר 

שבעים, והבנתי שזה די יוצא דופן, כי ברוב המקרים 

תורמים לאנשים צעירים יותר".

באותו רגע ששמעה סימה על המושתלת שלה היא 

הילדים  על  מיד  "חשבתי  עצומה.  התרגשות  חשה 

והנכדים שלה שבוודאי כל כך ישמחו בכך שסבתא 

שלהם תבריא. בכלל לא עניין אותי שאנשים מסביב 

שאלו אותי אם לא הייתי מעדיפה לתת את הכליה 

למישהו צעיר יותר שיחיה יותר שנים. הרגשתי שיש 

לי כאן זכות עצומה, כי אני לא מצילה רק את האישה 

היקרה הזו, אלא גורמת אושר גדול גם לכל צאצאיה. 

כשדיברתי על כך עם הרב הבר הוא מאוד חיזק אותי 

וסיפר לי שזימנו אותו פעם לוועדה בה רצו להגביל 

את הגיל של מקבלי הכליות, והוא התנגד לכך בכל 

של  כל שעה  שווה  כמה  יודעים  'אתם  וטען:  תוקף 

יהודי בעולם? הרי זהו עולם ומלואו".

בפועל פגשה סימה את המושתלת רק לאחר הניתוח. 

"זה היה מאוד מרגש", היא מעידה, "היא לא הפסיקה 

לבכות, וסיפרה לי כל הזמן על הסבל שעברה במשך 

השנים ועל הדיאליזה הקשה. לצערה, מחלת הכליות 

שלה היא גנטית ולכן כל ילדיה ומשפחתה לא יכלו 

לתרום לה. הדרך היחידה שנותרה לה הייתה לקבל 

כליה 'מבחוץ'". 

הסיפוק נשאר לנצח
סימה  מציינת  חדשה,  שנה  של  פתיחתה  עם  כעת, 

שכאשר היא מביטה על השנה החולפת היא יכולה 

כולו  "התהליך  מאושרים.  רגעים  כמה  בה  לציין 

בדיקה  כל  ומזוקק.  גדול  אחד  אושר  מבחינתי  היה 

שעברתי וכל תשובה חיובית שקיבלתי מילאו אותי 

בתחושת הודיה עצומה. הודיה על כך שאני בריאה 

הודיה  וגם  האפשריות,  הבחינות  מכל  השם  ברוך 

החלום.  את  ולממש  לתרום  בקרוב  שאזכה  כך  על 

מיד  מהניתוח.  כשהתעוררתי  היה  השיא  רגע  אבל 

כשפקחתי את העיניים בחדר ההתאוששות נאמר לי 

בגוף של הנתרמת. למרות  שהכליה שלי מתפקדת 

כאבים,  משככי  השפעת  תחת  מטושטשת,  שהייתי 

הרגשתי את ההתרגשות העצומה. זה היה רגע כל כך 

מדהים. בכלל לא ידעתי שזה מתרחש מהר כל כך, לא 

שיערתי שהכליה כבר עובדת ומתפקדת. 

"כשאני נזכרת בכך", אומרת סימה, "אני לא יכולה 

שלא לבכות מרוב התפעלות – הרי הבינה שהקב"ה 

איך  יאומן  לא  כך,  כל  מדהימה  היא  לרופאים  נתן 

גוף לגוף.  יכול איבר לעבור בין  שבתוך שעה קלה 

כמה שצריך להודות על 'איברים שפילגת בנו'.

"אני לא גומרת לשמוח בזכות שנפלה בחלקי", היא 

מסכמת. "ברוך ה' שבתי לתפקד מלא בתוך זמן קצר, 

שנה  התחלתי  הנוכחית  הלימודים  שנת  בתחילת 

כאבים  לי שום  ואין  הספר  בבית  חינוך  נוספת של 

הכליה  טוב,  הכול  המושתלת  אצל  גם  קשיים.  או 

מתפקדת מצוין והיא מאושרת מאוד". 

הכול עבר, אבל החוויה העצומה נותרה חקוקה עד 

היום. "זוהי הרגשה מרוממת ותחושה עילאית ממש", 

של  בגוף  חי  ממני  שחלק  "לדעת  סימה,  מתארת 

הכרנו  לא  וחצי  חודשיים  לפני  שעד  אחות  אחותי. 

וכעת יש בינינו קשר כל כך חזק".

והיא גם מוסיפה דבר מעניין שחשבה עליו לאחרונה: 

יירפאו, וחשבתי  "כתוב שלעתיד לבוא כל החולים 

לעצמי שאולי זו הדרך – אולי אנחנו בעצמנו אמורים 

להיות שותפים בנס העצום הזה ולתרום לחולים את 

הבריאות, כך שבמו ידינו ובאיברנו נמלא את החסר".

הרגשתי תחושה נפלאה 
של שליחות והיה ברור לי 
שהקב"ה הוא זה שיבחר 
למי לתת את הכליה שלי, 
זה הוא שמחליט ולא אף 
אחד אחר. רק הוא קובע 
מי יחיה ומי ימות, ואיך 
אתערב ברצונותיו? 
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ַהְּׁשַנִים
טֹוִבים

אריה גנץ
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שמשוחחים עם עו"ד דורון ניר צבי על תרומת כ

ולמה  מה  על  מבין  לא  לרגע  הוא  שלו,  הכליה 

ההתרגשות הגדולה. "האמת היא שאף פעם לא 

ידעתי שאפשר לתרום, עד שראיתי את השער של עיתון 

'בשבע' לפני בערך ארבע שנים, בו מופיע הרב אברהם 

שפירא כשהוא מקבל ברכה מאביו – הרב יהושע שפירא, 

רגע לפני תרומת כליה. כמובן שלא התאפקתי וקראתי 

את הכתבה שפורסמה על התרומה. אחרי שקראתי את 

הדברים הגעתי למסקנה שאם אכן זה אפשרי ואני יכול 

להציל אנשים, אז למה לי לעמוד על דם רעיי? אין שום 

שלי,  הכליה  את  לקבל  מוזמנים  הם  מבחינתי  בעיה, 

בכבוד..."

דורון התחיל את התהליך לפני כארבע שנים, אך בפועל 

הוא תרם רק בחודש כסליו האחרון.

למה זה לקח כל כך הרבה זמן?

הרופאה  אבל  ימין,  ברגל  התחיל  התהליך  "אמנם 

כדי  ארוכה  תקופה  במשך  אותי  עיכבה  ההמטולוגית 

לעשות בירורים בנוגע לדם. התברר שיש לי בגוף חומר 

נגד טפילים ותולעים פי חמש מהממוצע, והדבר מצריך 

בדיקה. בסופו של דבר התברר שזה לא אמור למנוע את 

התרומה, אך הדבר עיכב במשך יותר משנה וחצי". 

מי שמכיר את דורון יודע שהוא עורך דין מוכר, איש עסוק 

שעובד במשרה מלאה, ולכן כשחושבים על כך שבמשך 

שנה וחצי הוא הסתובב סביב הבדיקות, אי אפשר שלא 

להתפעם. אלא שגם כאן הוא מתייחס לנושא בפשטות: 

"לפום צערא אגרא, יש גם שכר פסיעות", הוא טוען, ולמי 

שמתחבר לרמה הארצית יותר הוא מבהיר: "המדינה נותנת 

החזר נסיעות ומקבלים החזרים דרך ביטוח לאומי. גם אני 

כעצמאי קיבלתי. אז נכון, אני חושב שאדם שעוסק במשך 

24 שעות בדברים חשובים ובמצוות, אז ייתכן שהוא פטור 

מהמצווה, אבל אני לא עוסק רק במצוות, אלא גם בדברים 

שוליים ונוספים. אז מאותן שעות פנאי מבוזבזות הורדתי 

מספר שעות כדי להשקיע במצווה. כשאתה רואה בסופו 

של דבר כמה שהתוצאה משתלמת, אז ברור לך שהפסד 

השעות הוא בכלל לא נושא".

התאמה מושלמת
לאחר שסיים דורון את תהליך הבדיקות שאישרו שהוא 

אכן בריא ושלם, הוא עבר לשלב הבא – שלב ההתאמה. 

בתחילה ניסו לעשות התאמה בינו לבין חולה מסוים, אחר 

כך גם ניסו חולה נוסף. באף אחד מן המקרים לא הייתה 

התאמה מלאה. אבל במותאם השלישי זה הצליח. "הוא 

אמנם היה השלישי שלי, אבל התברר לי שאני התשיעי 

ניסיונות התאמה  לו קודם לכן  "היו  דורון.  שלו", מספר 

עם שמונה תורמים שלא צלחו, כי כשערבבו את הדמים 

התברר שעלולה להיווצר דחייה. רק אצלי הייתה התאמה 

מושלמת. מבחינתו זו הייתה ישועה של ממש. הוא אמר לי 

שכבר לא האמין שבדיקות התאמה יכולות לצאת לבסוף 

חיוביות". 

שעובד  טוב  בחור  "הוא  דורון:  מספר  שלו  הנתרם  על 

היה  הוא  שנים  וחצי  שלוש  במשך  מסודרת.  במשרה 

בטיפולי דיאליזה. ברוך ה' הוא זכה להיגאל". 

הרגע המרגש ביותר זכור לדורון כרגע שבו הוא הוכנס 

לניתוח. "הרגשתי שמחה אדירה וגם סיפוק. הרגשה של: 

'וואלה, אני לא מבזבז את החיים שלי וגם לא את האיברים 

שלי. אני עושה משהו חיובי'". פחד לטענתו לא היה קיים 

כלל. "ידעתי שמבחינה רפואית הכול בסדר, בדיוק לשם 

כשיר  שאני  זה  את  שאימתו  הבדיקות  את  עברתי  כך 

ומסוגל לתרום. הייתי נרגש, אך לא מפוחד. 

"את הניתוח זכיתי לעבור בחסד וברחמים", הוא מוסיף, 

"אפילו כדור אקמול לא לקחתי. שלושה שבועות לאחר 

הוא  שגם  והבנתי  המושתל  עם  שוחחתי  שהשתחררתי 

כבר התאושש ושהכול בסדר. רק אז הוא גילה לי שהוא 

לא סיפר לי קודם לכן, אבל מעט אחרי הניתוח היה חשש 

מכך שתהיה דחייה של הכליה, כי הקריאטנין עלה, אבל 

ברוך ה' הכול הסתדר והכליה מתפקדת היטב".

הכל נשאר במשפחה
גם  ניגשה  דורון,  של  התרומה  לאחר  ספורים  חודשים 

אחותו הדר קופולוביץ לתרום את כלייתה. כשאנו שואלים 

אותה אם קנאת אחים היא שגרמה לה לרצות לתרום, היא 

משיבה בשלילה.

"הכל  מסבירה.  היא  אחרת",  התפתחו  הדברים  "אצלי 

אם  להיות  המחשבה  בראשי  שעברה  בכך  התחיל 

פונדקאית. הרגשתי שיש בכך זכות כל כך גדולה ועצומה. 

אז הצעתי את עצמי לזוג שפרסם בפייסבוק שהוא זקוק 

לכך, אבל מהר מאוד הבנתי שאני לא עומדת בתנאים. 

אמנם מבחינת הגיל זה היה בסדר, כי גילי היה צעיר מ-38 

שנים, אבל כבר עברתי ארבע לידות והמקסימום האפשרי 

הוא שלוש. שמעתי שגם מבחינת ההלכה זה נושא שאינו 

חד משמעי והבנתי שעליי לנטוש את החלום. אבל עדיין, 

הרצון להציל חיים, להביא חיים חדשים לעולם, פיעם בי".

עו"ד דורון ניר צבי ואחותו הדר קופולוביץ נדבקו אף הם 
בחיידק תרומת הכליה והחליטו לקפוץ למים. רק שאצל 
דורון זה לקח ארבע שנים, בעוד שאצל הדר נמשך התהליך 
חצי שנה בלבד. שני האחים בשיחה משותפת ומאלפת

<<
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באותה תקופה דורון אחיה היה בתהליכי תרומת הכליה, וזה 

הוביל לכך שבעלה של הדר החליט שהדבר יכול להתאים 

גם לו, ואף ניגש לברר זאת מול רופאת המשפחה. "הרופאה 

כמעט גלגלה אותו מכל המדרגות", מספרת הדר בחיוך, "היא 

הבהירה לו שיש לו לחץ דם גבוה ואין לו בכלל סיכוי לחשוב 

על זה. ברגע האחרון אמר בעלי לרופאה: 'אם ככה, בוודאי 

תצטרכי בקרוב למלא את הטפסים בשביל הדר'. כי הוא כבר 

הכיר אותי וידע שזה יהיה הצעד הבא שלי".

הוא אכן צדק. "הדבר העיקרי שגרם לי להבין שאני רוצה בכל 

מאודי לתרום, הוא שראיתי אצל אחי דורון שהדבר שהוא 

עושה זה לא רק הצלת חיים של אדם אחד, אלא הוא משפיע 

על כל הסביבה שלו, בני המשפחה והחברים", מבהירה הדר, 

"אתה לא מציל רק נפש אחת, אלא גם הרבה נפשות מסביב. 

כך התחלתי עם הבדיקות ועברתי אותן במהירות יחסית".

בשונה מאחיה שאצלו נמשכו הבדיקות שלוש שנים, הייתה 

הדר כבר כעבור חצי שנה אחרי הניתוח. 

שחשבת  רגעים  היו  הבדיקות  תקופת  כל  במשך  האם 

להתחרט?
"אני חייבת להגיד שלא היססתי אפילו לרגע, באף שלב. אני 

לא מאלו שמסתירים דברים ולכן המעגל החברתי שלי ידע 

על כך ונתקלתי בתגובות לא ממש מעודדות מצד אנשים 

ראו  הם  תרומה.  של  האמתית  המשמעות  את  הבינו  שלא 

שאני עוברת בדיקות וניסו לשכנע אותי לעזוב את הרעיון, 

אבל אני כבר בדקתי את הדברים לעומקם, והייתי שלמה 

הופכות  מסביבי  שהתגובות  לב  שמתי  בהמשך  לחלוטין. 

לפחות דואגות ויותר תומכות, שמעתי כבר מכמה אנשים 

נוספים שגם הם שוקלים ברצינות להצטרף למעגל תורמי 

הכליות".

החשש היחיד התפתח לפני הניתוח. "אבל זה היה חשש מאוד 

נקודתי – פחדתי מהניתוח ומההרדמה המלאה שאני עומדת 

לעבור לראשונה בחיי. הדברים הטכניים הדאיגו אותי, אבל 

הם לא גרמו לי להסס, אלא רק לחכות לכך שהימים יעברו 

במהירות ושתאריך הניתוח כבר יגיע".

תפילת התורם
לפני שנכנס דורון לחדר הניתוח הוא חיבר תפילה מיוחדת, 

עם מילים שכתב מעומק הלב. מאוחר יותר הרב הבר ביקש 

ממנו להפיץ את התפילה המרגשת גם הלאה:

שאזכה  אבותיי,  ואלוקי  אלוקי  ה'  מלפניך  רצון  יהי 

לקיים בתרומת כלייתי מצוות עשה של 'ואהבת לרעך 

כמוך' ומצוות לא תעשה של 'לא תעמוד על דם רעך', 

על כל פרטיהן ודקדוקיהן.

ולב, כי בכוונתי לקדש  וידוע לפניך, בוחן כליות  גלוי 

את שמך על מקדישי שמך, בבחינת 'וכל קרב וכליות 

יזמרו לשמך', וכי 'שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל 

רב'.

חזק את ידי צוות מנתחינו, ותן להם עצה טובה ורשות 

לרפא ולהועיל.

הנתרם  אצל  כלייתי  שתיקלט  הרבים  ברחמיך  עשה 

שאזכה  ועשה  ושנותיו,  ימיו  את  באריכות  ותמלא 

לאורך כל חייו שיתקיים בי 'עושה צדקה בכל עת'.

ורפואה  ברך ורפא את הנתרם ואותי בהחלמה מהירה 

בגשמיות  הן  האחת,  כלייתנו  חסרון  ומלא  שלמה, 

מוסר  (מבחינת  ברוחניות  והן  הגוף)  נקיות  (מבחינת 

כליותינו).

מנע ברחמיך מאתנו ייסורים, ואם בכ"ז נכאב - יהיו נא 

כאבינו בבחינת ייסורים מכפרים ו'לפום צערא אגרא'.

אמן, כן יהי רצון!

"תרמתי לבחור צעיר, בן 
עשרים ושמונה. הוא היה 
במצב קשה ונזקק לתרומה 
מסוג דם O+. ידעתי שאני 
יכולה להתאים והבדיקות 
אכן הוכיחו את זה".

<<
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 הוקדש לעילוי נשמת גב' מלכה-מרגריטה ליפשיץ ז"ל
עלתה מגלות ארגנטינה

העמידה צאצאים אוהבי, שומרי ולומדי תורה

נלב"ע ל' תשרי התשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה

לנצל את החיים
להדר אין כמעט זיכרונות מיום הניתוח עצמו, גם לא 

"תומר בעלי מספר שהדבר  מהרגעים שהגיעו אחריו. 

השעה?'  'מה  הוא  הניתוח  אחרי  ששאלתי  הראשון 

ואז הוא שאל אותי: 'איך את מרגישה?' ואני השבתי: 

'מאושרת'. בעלי העיר בציניות: 'טוב, את מסוממת עם 

הייתה  זו  לא פלא שאת מאושרת'. אבל  אז  מורפיום, 

התחושה האמתית שלי וזו גם ההודעה ששלחתי לכל 

מי שהתעניין. הרגשתי אושר עצום ובלתי ניתן לתיאור, 

חושבת  אני  לידה.  אחרי  כמו  באדרנלין,  מלאה  הייתי 

שבאמת יש דברים מקבילים בין תרומת כליה ללידה, 

כי הבאתי חיים לעולם, וגם הוציאו ממני משהו..."

למי תרמת, הדר?
היה  הוא  ושמונה.  עשרים  בן  צעיר,  לבחור  "תרמתי 

במצב קשה, והיה בעל סוג דם O+ שמקשה על מציאת 

תורם. 

"בשלבים הסופיים של התהליך הגעתי לוועדה הסופית 

באיכילוב", היא נזכרת, "ואז פתאום ראיתי את החולה 

כשהוא נמצא עם אבא שלו. בתחילה לא אמרתי כלום 

זה היה עדיין רגע בו  ידע שאני קשורה.  וגם הוא לא 

וודאית שיש התאמה. אבל כשהגענו  ידעו בצורה  לא 

לוועדה במשרד הבריאות, שוב נתקלתי באבא, ראיתי 

התאפקתי,  לא  וטרוד.  לחוץ  לבניין  מחוץ  עומד  אותו 

ניגשתי אליו והצגתי את עצמי. הוא היה המום ומיד קרא 

לאשתו ולבתו ושוחחנו ארוכות". 

את  לעבור  היה  הדר,  של  לדבריה  האמתי,  האתגר 

ההמתנה במשך השבועיים האחרונים. "זו הייתה המתנה 

במהירות,  יעבור  שהזמן  התפללתי  עצבים.  מורטת 

שארגיש טוב ושהניתוח יתקיים במועדו, אך לצד זאת 

ואולי  גם ידעתי שייתכן שמשהו יקרה אצל המושתל 

את  לעבור  יוכל  שלא  או  חום  עם  יהיה  פתאום  הוא 

הניתוח. רציתי כל כך להיות אחרי".

שלושה חודשים לאחר הניתוח מעידה הדר שהיא חזרה 

לחיים תקינים לגמרי. "מבחינה פיזית אני לא מרגישה 

שעשיתי משהו גדול ועוצמתי, כי התהליך באמת לא 

חיים  הידיעה שהענקתי  את  אבל  כך.  כל  מורכב  היה 

לחולה ולמשפחתו, אף אחד לא יכול לקחת ממני. זה 

משהו שאי אפשר להחליף בשום סוג של נתינה. ברור 

לי שבלי הכליה שלי האדם הזה היה מת, והנה, זכיתי 

חושבת  אני  חייו.  את  להציל  הטובה  השליחה  להיות 

שאף אחד לא יודע מה צופנים לו החיים, אבל אם הוא 

יכול לנצל אותם לדברים טובים, אז זה הדבר החשוב 

ביותר שאפשר לעשות".

אף אחד לא יכול לקחת ממני. 
זה משהו שאי אפשר להחליף 
בשום סוג של נתינה. ברור לי 
שבלי הכליה שלי האדם הזה 
היה מת, והנה, זכיתי להיות 
השליחה הטובה להציל את חייו.
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החל משנת-2016, פעם בשנה, עמותת "מתנת חיים" מקיימת "שבת תורמים" – מפגש 

רעים לכל תורמי הכליה של אותה שנה, שמבלים שבת שלמה ביחד. במהלך השבת 

מתקיימות שיחות, הרצאות, שיעורים ומפגש חברתי, הכל סביב נושא תרומות כליה. 

שכולם  אנשים  ביחד  שמפגישות  האלה,  השבתות  של  העוצמות  את  לתאר  קשה 

תורמות  השבתות  דבר.  לשם  הפכו  והשבתות  כך,  כל  ומיוחדת  ייחודית  חוויה  חוו 

רבות  למאמצים שלנו לגייס תורמי כליה ולגבש את התורמים הוותיקים להתנדבות 

ולהמשך מעורבות בעמותה.
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חיים 
שיש 
בהם

אפרת בדיחי הגשימה חלום של 
חצי יובל, כאשר תרמה כליה 
לאישה קשת יום המתגוררת 

בהוסטל > בשיחה מרגשת היא 
מספרת על המסע הפרטי שלה אל 

תרומת הכליה וגם על התחושה: 
"אני בעצמי קיבלתי מתנת חיים"

חיה לב

<<
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ס
בדיחי  אפרת  של  הכליה  תרומת  יפור 

מתחיל לפני כחצי יובל. "היינו אז בשיאו 

של המאבק על הגולן שלנו", היא מספרת 

קשת  מושב  "כתושבת  ימים.  אותם  על 

בין  הגולן, מצאתי את עצמי בלב המאבק.  שבמרכז 

הפעולות שלקחתי בהן חלק יצרתי קשר מתמשך עם 

יום אחד, כשהגעתי  ז"ל.  רביץ  חבר הכנסת אברהם 

עמד,  הוא  שבראשה  הכספים  בוועדת  אתו  לשוחח 

מצאתי אותו מחובר למכשיר ענק שעד אז לא ראיתי 

רביץ  הרב  דיאליזה.  מכשיר  שזהו  התברר  כמותו. 

פעמים  שלוש  טיפולים  לעבור  שעליו  לי  הסביר 

בשבוע, ומכיוון ש'אין לו זמן', הוא מבצע את הטיפול 

תוך כדי עבודתו בכנסת. "היה לי מאוד קשה לשמוע 

את זה", מעידה אפרת, "ליבי נצבט והתפעל".

ובא  השנים,  לאורך  נמשך  רביץ  עם  שלה  הקשר 

לביטוי קבוע בתקופת הקיץ, אז חבר הכנסת היה מגיע 

מידי שנה עם אשתו וכל ילדיו ונכדיו, לנפוש בגולן 

בגולן  לטיול  מוקדש  היה  הימים  מן  אחד  בגליל.  או 

בהדרכתה של אפרת. "באחת השנים גיליתי להפתעתי 

צוות טלוויזיה שמצטרף לאוטובוס השכור של שבט 

רביץ. הייתי מופתעת ושאלתי את הרב אם הוא מבקש 

לתת פומביות ליחס האוהד שלו לגולן. רביץ הפתיע 

כשענה: 'לא, אני מבקש לתת פומביות לכך שאפשר 

בחיים  ולהישאר  נפש  להציל  החי,  מן  ִּכליה  לתרום 

והדיאליזה  התקדמה  שמחלתו  הסביר  הוא  טובים'. 

כבר איננה פתרון עבורו. 'הילדים שלי 'הלכו מכות' 

מי יזכה לתרום ולהציל  את אבא. משה ניצח וצוות 

הטלוויזיה ילווה אותנו לאורך התהליך'. 

לעצמי  "הבטחתי  אפרת,  מספרת  "נרעשתי", 

שכשאגדל, יום יבוא ואתרום גם אני, בעזרת ה'".

חלום שמתגשם
החלום  את  לממש  אפרת  זכתה  האחרונה  בשנה 

ולתרום חיים. "לא הייתה לי אפילו טיפה קטנה של 

לפני  רגע  אותי  כששאלו  "גם  מדגישה,  היא  פחד", 

הניתוח אם אני רוצה להתחרט, והדגישו שלעולם לא 

יחשפו את זה שהתחרטתי, אלא יגידו שהייתה בעיה 

מבקשת  'אני  בתקיפות:  השבתי  שמנעה,  רפואית 

שתרדימו אותי כבר, ותאפשרו לי לשלוח את הכליה 

שלי להציל את חיי המושתלת".

את הניתוח עברה אפרת חודשיים לפני יום הולדתה 

לתרומה  העליונה  הגיל  מגבלת  שזוהי  ה-65, 

אלטרואיסטית. "האמת היא שכבר בגיל 60 הרגשתי 

באותה  הנושן.  החלום  את  להגשים  הזמן  שהגיע 

תורמי  של  הסיפורים  עלון  לידיי  נפל  גם  תקופה 

הכליות דרך עמותת 'מתנת חיים' וקראתי סיפור אחר 

במוצאי  דומעות.  ובעיניים  עצורה  בנשימה  סיפור 

לעמותה  מייל  שלחתי  מחשב,  פתחתי  שבת  אותה 

והתחלתי בתהליך הבדיקות. בסופו של דבר הגעתי 

לישורת האחרונה: זומנתי לוועדה הרפואית שמסכמת 

את כל תהליך הבדיקות הצולבות, אך  ציפה לי שברון 

לב גדול: הוועדה החליטה לפסול אותי. הם טענו שיש 

בדיקה  הכליה,  תפקודי  בדיקת  של  בתוצאה  בעיה 

הבכירים  הרופאים  פעמים.  שבע  ביוזמתי  שעברתי 

הגיל  נתוני  שבשקלול  החליטו  אמנם  באיכילוב 

והמשקל שלי, הם מאשרים את התרומה. אבל הוועדה 

החליטה להחמיר איתי".

מבחינת אפרת זו הייתה אכזבה גדולה. "היה כל כך 

ברור לי שאני תורמת ואפילו הודעתי לילדיי וסיכמתי 

ככה  ופתאום  החגים,  אחרי  יתבצע  שהניתוח  איתם 

דוחים אותי? גם פגשתי בטעות את המושתלת הצפויה 

שלי בחדר ההמתנה, ולא יכולתי לסבול את המחשבה 

שחשבתי  ככל  חווה.  שהיא  העמוקה  האכזבה  על 

יותר, כך הרגשתי שאני נשברת. אבל אז, אל  עליה 

מול תחושת המשבר הקשה, עודדתי את עצמי. עוד 

לא  עוד   - אותי  'אם חלילה תפסלו  בוועדה אמרתי: 

אמרתי את מילתי האחרונה, יש לי עוד שלוש שנים 

לשפר את תפקודי הכליה ולתרום. ניפגש'".  

שהיא  אפרת  כשהבינה  מכן,  לאחר  שנים  שלוש 

למרפאה  ניגשה  היא  הגיל,  למגבלת  מתקרבת 

שביישוב קשת, וביקשה לעבור את בדיקת תפקודי 

הכליה. "הודעתי לאחות שאם התוצאות אינן תקינות, 

אינו  שהקב"ה  כנראה  כי  החלום,  את  גונזת  אני  אז 

- אני  מעוניין שאתרום. אבל אם התוצאות תקינות 

לא מסתפקת בפעם אחת, אלא עוברת את הבדיקה 

שלוש פעמים, כדי לצאת מידי ספק. בסופו של דבר 

בפעם הראשונה התוצאות היו מצוינות וכך גם בפעם 

השנייה. לאחר מכן כבר לא הסכימה האחות לאפשר 

לי לעבור שוב את הבדיקה".

אפרת נדרשה לעבור עוד כמה בדיקות נוספות שפג 

מהתקופה  עדיין  תקפות  היו  היתר  ואילו  תוקפן, 

הקודמת בהן היא עברה אותן. ואז הגיע היום הגורלי 

שבו היא ניגשה לוועדה. 

"עמותת מתנת חיים תמכה בי לאורך כל הדרך", היא 

שבמשך  לכך  אותי  הכין  הבר  הרב  "אבל  מדגישה, 

רק  אלא  יותר,  קלות  נעשו  לא  הוועדות  השנים 

לי  נתן  אבל  הצלחה,  לי  איחל  הוא  יותר.  מחמירות 

להרגיש שהוא די חושש בשבילי. למרות זאת אני כבר 

קראתי 
לעברה: 'הו, 
הנה את סוף 
סוף! אני 
מחכה לך פה 
כבר שעתיים! 
חשבתי שאת 
כבר לא רוצה 
את הכליה 
שלי...' רצתי 
לקראתה, 
חיבקתי אותה 
ושתינו צחקנו. 
הקרח נשבר, 
תודה לקל.
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הייתי באורות, שכנעתי את עצמי שהפעם אעבור את 

הוועדה".

אגב, אפרת מציינת נקודה נוספת, משמעותית מאוד 

השנים  "במשך  עצמה:  עם  שלה  הבירור  לתהליך 

שחלפו מאז שנפסלתי לראשונה ועד לוועדה השנייה, 

הספקתי להתייעץ עם לא מעט חברות שזכו לתרום 

לפניי, עם אנשים נוספים, ולאחרונה גם עם רבנים. 

שאלתי אותם אם אין כאן איזו הליכה שלי נגד רצון 

לי תשובות מעודדות  נתנו  שמיים, כביכול. הרבנים 

מאוד. הבנתי שאין כאן 'מניעות' שנפלו עליי משמים, 

אלא שמותר לי לראות בעיכובים שנקרו בדרכי סוג 

הולכת  שאני  הרגשתי  המהלך.  במעלה  אתגר  של 

לוועדה כשאני מלווה בתפילות ובברכות של אנשים 

רבים בעם ישראל". 

הפעם חשה אפרת כבר במהלך המפגש עם הוועדה, 

הייתה  שלה  והתחושה  שונה,  היא  בחדר  שהאווירה 

שהכיוון חיובי. "יצאתי מהוועדה כשליבי פועם בקצב 

שלא הכרתי", היא מתארת. "כעבור ימים אחדים הייתי 

הודעה  לי  נכנסה  לגולן, כשלפתע  מירושלים  בדרכי 

במכשיר הסלולארי. נעצרתי בצד הדרך, פתחתי את 

ההודעה וגיליתי את התשובה החיובית". 

לאושרה של אפרת לא היה קץ, הדבר היחיד שהיא 

הצליחה לעשות הוא לשגר הודעה בתפוצה רחבה של 

מכריה ואהוביה, תחת הכותרת "באושרי כי אשרוני".

תרומה לאישה מיוחדת
את התאריך לניתוח קיבלה אפרת עוד לפני שהתקיימה 

הוועדה, אך רק ברגע שהוועדה אישרה, הפך התאריך 

לסופי וממשי. היה זה תאריך מיוחד מאוד – ג' באלול, 

יום פטירתו של הרב קוק. 

מלווה  כשאני  עילאית  בתחושה  הגעתי  "לניתוח 

מתארת,  היא  הנפלאים",  ילדיי  משבעת  בשניים 

"וכבר בערב האשפוז, לילה לפני הניתוח, פגשתי את 

הנתרמת שלי".

את  שקיבלה  האישה  על  לדבר  עוברת  כשאפרת 

כלייתה, ההתרגשות ניכרת בקולה. ככל שהיא מדברת 

עליה יותר, קולה נחנק. "המושתלת שלי היא לא אישה 

'רגילה' במובן הקלאסי. היא מתגוררת בהוסטל וחוותה 

תלאות לא פשוטות בחייה. הבנתי שבמשפחתה היו 

כמה אסונות עם מחלות כליה, ואין זה פלא שבקרב 

בני משפחתה לא נמצא לה תורם. ככל  שסיפרו לי 

עליה יותר, כך הבנתי את המצב והרגשתי מאושרת 

יותר בזכות שהתגלגלה לידיי – לתרום דווקא לאישה 

כזו שהחיים לא חייכו אליה".

בכנות, לא היית מעדיפה לתרום לאישה עם רקע 

קצת שונה?
"אענה בגילוי לב", היא משיבה. "כבר מהרגע הראשון 

הבנתי שלא ייווצר קשר עמוק ביני לבין המושתלת 

ולא אזכה ב'אחות חדשה', כפי שקורה במקרים רבים 

של תרומת כליה. במשך שניות אחדות חשתי באמת 

אכזבה קלה. אבל עד מהרה עיכלתי, שדווקא תרומה 

לאישה המצויה בבור תחתיות, היא זכות אדירה, ועוד 

כבר  כי  עבורי.  ביותר  הטוב  הדבר  זהו   – מזה  יותר 

הכרת  של  מצב  שייווצר  חששתי  הראשון  מהרגע 

הטוב מצד המושתלת, ברמות שלא אוכל לשאת. רק 

כשהכרתי את המושתלת הבנתי שאזכה לתרום באמת 

ובתמים מתוך כוונה פשוטה להביא חיים לעולם, בלי 

תוספת מיותרת של שיקולים זרים". 

אפרת, בטבעיות המדהימה שלה, מספרת איך פגשה 

"הגעתי  ההשתלה.  בערב  במחלקה,  המושתלת  את 

צורך  נכנסה, הרגשתי  לפניה. כשהיא  שעות אחדות 

לשבור את קרח המבוכה שלה מפני התרומה הקרובה. 

קראתי לעברה: 'הו, הנה את סוף סוף! אני מחכה לך פה 

כבר שעתיים! חשבתי שאת כבר לא רוצה את הכליה 

שלי...' רצתי לקראתה, חיבקתי אותה ושתינו צחקנו. 

הקרח נשבר, תודה לקל.

"למחרת, כשלקחו אותי לניתוח, שלחתי את בתי אל 

בהנחיות  לי  המליצו  כך  קטנה,  מתנה  עם  הנתרמת 

המקדימות של עמותת מתנת חיים. נתתי לה כלי קטן 

שטמנתי  הקטן  לפתק  התירוץ  בעצם  שהיה  לדבש 

לך  לתרום  אותי  מזכה  שאת  ענקית  'תודה  בפנים: 

ביטאתי  באמת  קורה'.  היה  לא  זה  בלעדייך  חיים. 

את מה שהרגשתי, כי אכן בלעדיה לא היה לי סיכוי 

לממש את החלום שלי. אמרתי אחר כך גם לרב הבר, 

ששם העמותה 'מתנת חיים', אינו מכוון רק לחולים 

שמקבלים כליה, אלא גם לאלו שתורמים אותה; כי 

גם אנחנו זוכים כאן במתנה אדירה לחיים מאושרים 

יותר". 

להיות שותפים
את הימים שלאחר הניתוח זוכרת אפרת כמעצימים 

אך  קלה  חום  מעליית  סבלתי  "אמנם  ומרוממים. 

מבחינת  אבל  הרופאים,  את  שהדאיגה  עקשנית, 

ההחלמה וההתאוששות הרגשתי מצוין. בשבת, ביום 

הרביעי לניתוח, ירדתי רגלית דרך חדרי המדרגות של 

בית החולים, להתפלל בבית הכנסת. אחר הצהריים 

הלכתי לישיבת 'מעלה אליהו' לסעודה שלישית, כדי 

היה  הרב  צוקרמן.  יהושע  הרב  של  שיעור  לשמוע 

מאלה שביקשתי את ברכתם למהלך מראש. הוא ברך 

אותי לפני התרומה בברכה מרגשת ביותר: 'שהחסד 

שלך יחיה את המושתלת', אמר. הפעם הוסיף והבהיר, 

אלא  הנתרמת,  את  המחיה  היא  שלי  הכליה  שלא 

החסד שעובר מאיש לרעהו בישראל, הוא זה שבכוחו 

להצטרף למעשה שמיים ולהזרים חיים בעולם".

כשאנו משוחחים עם אפרת שלושה שבועות לאחר 

הניתוח, היא כבר נשמעת מאוששת לגמרי. אבל כעת 

הרבה  עסוקה  "אני  אחרים:  דברים  אותה  מעסיקים 

בשאלה מה אני יכולה לעשות כדי להוסיף עוד ועוד 

הצלות חיים, בדרך שבה זכיתי. אני רוצה להעביר את 

המסר הלאה והלאה: מי שרוצה ומסוגל לתרום כליה, 

פשוט יעשה את זה, זה. ומי שלא מסוגל, מכל סיבה 

שהיא, מוזמן בכל לב לתרום מכיס לבו. כך יכול כל 

אחד לזכות להיות שותף למעשה הבורא - מלך חפץ 

בחיים".

"לניתוח 
הגעתי 

בתחושה 
עילאית 
כשאני 
מלווה 

בשניים 
משבעת 

ילדיי 
הנפלאים", 

וכבר בערב 
האשפוז, 

לילה לפני 
הניתוח, 

פגשתי את 
הנתרמת 

שלי".
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חיה לב
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גאה 
להיות

יהודייה
"ידעתי שאני רוצה לתת משהו 
משלי, להכיר טובה להקב"ה 
על כל הטוב שגמל אתי", 
מספרת הגיורת רות דינר. 
הרצון האדיר הזה הוביל אותה 
לתרום כליה ובסופו של דבר 
לקבל משפחה חדשה

<<
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כאשר רות דינר עלתה לארץ 

היה  שנה  כשלושים  לפני 

שמה בכלל 'סילביה'. היא לא 

היהודי,  לעם  שייכת  הייתה 

גרושה,  הייתה  גם  והיא 

בודדה, ללא כל קרוב או בן 

משפחה.

שחלפו,  השנים  במשך  מאז, 

היא זכתה לעבור תהליך של 

גיור בבית הדין של הרב חיים דרוקמן, היא נישאה לבעלה רפאל 

בנימין.  שבמערב  דולב  ביישוב  להתגורר  בחרו  הם  ויחד  דינר 

רות היא אימא לארבעה וסבתא לשלושה נכדים, ואם לא די בכך 

- בשנה הקרובה הצטרף גם בן משפחה נוסף למשפחתה, מדובר 

ביהודי חרדי שורשי, תושב כפר חסידים, אשר חלה במחלת כליות 

קשה וזכה לקבל את כלייתה של רות. לא פלא שכאשר המכשיר 

הסלולארי של רות מצלצל והמושתל שלה על הקו, מהבהב עליו 

הכיתוב: 'אח שלי'.  

הכרת הטוב לריבונו של עולם
שהיא  רות  הבינה  בה  הראשונה  הפעם 

מעוניינת לתרום כליה, הייתה כשחברה טובה 

סיפרה לה על כך שבן משפחתה, בחור צעיר, 

נאלץ לעבור טיפולי דיאליזה והוא סובל מכך 

מאוד. "הדבר היחיד שיוכל להציל אותו הוא 

בלי  ורות,  החברה,  לה  סחה  כליה",  תרומת 

לחשוב פעמיים, הודיעה לה מיד ברצינות: "אז 

אני אתרום לו".

"מבחינתי לא היה לי בכלל ספק שאני רוצה 

לתרום", היא מספרת לנו כיום, "אני מרגישה 

לאורך כל השנים רגש עצום של הכרת הטוב 

כלפי ריבונו של עולם, שנתן לי כל כך הרבה 

– בית, משפחה, בעל מדהים, ילדים ונכדים, 

קהילה מלוכדת ועבודה שאני כל כך אוהבת. 

במשך כל החיים רק חשבתי איך אוכל להודות 

נותנת  היא שכשאני  שלי  והתחושה  כך,  על 

חיים למישהו, אני בעצם עושה את רצונו של 

ה' יתברך".

אלא שלאחר ההתרגשות הגדולה ומסע הבדיקות הממושך, נודע 

מכיוון  "אבל  חולה.  בחור  אותו  לבין  בינה  התאמה  שאין  לרות 

המשיכו  אז  חיים',  'מתנת  של  למאגרים  נכנס  כבר  שלי  שהשם 

לחפש לי בעמותה חולה אחר". היא מספרת. שלושה שבועות בלבד 

חלפו עד שהודיעו לה שיש לה מועמד חדש, אב לשבעה המתגורר 

בכפר חסידים. בדיקות ההתאמה שנעשו ביניהם הוכיחו כי הפעם 

יש סבירות גבוהה שהכליה תיקלט, שכן ההתאמה הינה מושלמת.

את האמת – לא פחדת?
שהתקדמתי  ככל  "להיפך  בנחרצות.  רות  משיבה  לא",  "לגמרי 

את  הרגשתי  כך  חיוביות,  תשובות  וקיבלתי  לבדיקה  מבדיקה 

הלהיטות שקיימת בי לקיים כבר את המצווה, לא היה שום רגש של 

פחד. שיא השיאים היה כשעברתי את הניתוח והתעוררתי בחדר 

הגוף,  בכל  רעדתי  ונרגשת,  נלהבת  כך  כל  הייתי  ההתאוששות. 

הבנתי שעשיתי את זה. זו הייתה תחושה מדהימה". 

ומתי ידעת שהכליה נקלטה?
יום של הניתוח. לאחר שהועברתי למחלקה, הגיעו  "כבר באותו 

אליי הילדים של המושתל ועדכנו אותי שמצבו של אביהם טוב, 

כך  כל  היה  זה  מצוין.  פעולתה  עושה את  והכליה  הוא מתאושש 

התאוששתי,  ממש  ולא  כאב  שהגוף  אפילו  רגע,  באותו  מרגש. 

הודעתי לכולם שמבחינתי, אילו רק יכולתי, הייתי תורמת שוב".

עם של נתינה
המפגש הראשון בין רות למושתל היה רק לאחר הניתוח. "זה היה 

מתאמת  "בהתחלה  רות.  אומרת  שלי",  בחיים  מרגש  הכי  הרגע 

אני  אם  ושאלה  לחדר  אליי  נכנסה  כרם  עין  בהדסה  ההשתלות 

רוצה להכיר את המושתל. השבתי לה שאם הוא מעוניין, אז גם אני 

מעוניינת, והיא אמרה לי: 'אז קדימה, הוא נמצא בחדר הסמוך'. כמה 

דקות אחר כך כבר הגיעה אשתו, התחבקנו והתנשקנו, ואז הלכנו 

ביחד לחדר ופגשתי אותו".

מה אומרים בכזו סיטואציה?
"השאלה הראשונה ששאלתי הייתה:' איך 

אתה מרגיש?' והוא השיב לי: 'קודם כל 

תגידי איך את מרגישה'. עניתי לו שאני 

מרגיש  'אני  אמר:  והוא  מצוין,  מרגישה 

בסדר'. כבר באותו רגע הבנתי שקיבלתי 

בינינו  הקשר  ובאמת  חדש,  בן משפחה 

ממשיך להישמר עד היום. נפגשנו כמה 

וכמה פעמים, ולא מזמן התקיימה סעודת 

הוזמנתי  אני  גם  חסידים.  בכפר  הודיה 

כמובן וזו הייתה הזדמנות עבורי להכיר 

כל  את  ראיתי  שלו.  המשפחה  כל  את 

התפעלתי  והנכדים.  הבנות  הבנים, 

כך  כל  עם  צעיר  אדם  שהוא  מהעובדה 

את  הרגשתי  ובעיקר  צאצאים,  הרבה 

הסיפוק העצום. כי ראיתי בעיניים שלי 

התרומה  של  המדהימה  ההשפעה  את 

והסבא  שהאבא  כך  על  לחשוב  שלי. 

הנהדר הזה היה ממשיך לעבור טיפולים 

ואולי גם מאבד במהלכם את  מתישים, 

חייו? זה הרי בלתי מתקבל על הדעת". 

בימים אלו של תחילת שנת תשע"ט שבה רות לעבודתה כמנהלת 

מעון בדולב ופתחה שנה חדשה. "האמת היא שחזרתי לעבודה כבר 

אחרי עשרה ימים", היא מגלה, "אני אמנם לא צעירה, אבל ברוך ה' 

יש לי כוחות. העבודה שלי היא כמו אוויר לנשימה עבורי, לא יכולתי 

לוותר עליה. אני ממשיכה לתפקד כרגיל ולא מרגישה שנגרע ממני 

משהו. להיפך, המטפלות במעון טוענות שאני מתפקדת כמו אחד 

עשר אנשים ולא כמו אדם אחד". 

והיא לא מתאפקת מלציין: "מהיום שבו התגיירתי הרגשתי מחוברת 

לעם ישראל, אבל בעקבות הנתינה הזו, החיבור נעשה עוד יותר 

עמוק. כי ברור לי שהתופעה של לתת איבר מגופך אינה קיימת 

באף עם אחר, וזה בדוק. זה מגיע רק בעם כמו שלנו, שבו יש כל כך 

הרבה נתינה ואהבה".

כאשר רות 
דינר עלתה 
לארץ לפני 
כ-30 שנה

<<



 ".... אי הוודאות חונקת ....
אבל לפעמים,

שותלת בי זרעי תקווה גדולה
ואז 

אנשום רק שמש"

דניאלי זוננפלד, בת 16

חוברת זו רואה אור
לעילוי נשמת דניאלי

שנקטפה בדמי ימיה
ילדה שעיניה שמַים

נושמת רק שמש
ושותלת בלבבות זרעי תקווה גדולה

מוקדש לתורמי הכליה 
ההולכים בדרכה לאור אישיותה

וזורעים תקווה גדולה
בגופם ולִּבָם של אחים שלא הכירו

נֶיך!" אֹור פָּ אֶחָד בְּ נּו כְּ לָּ ֻּ רְכֵנּו אָבִינּו כ "בָּ
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מתנת חיים
ה י ל כ ת  ל ת ש ה ן  ע מ ל ם  י ב ד נ ת מ

אינך יכול לתרום כליה?
אתה עדיין יכול להציל חיים!
תרומות כספיות מאפשרות לנו לגייס תורמי כליה לשנה החדשה.

מוקד תרומות: 2716*
judy@kilya.org.il

 

שנה טובה ומבורכת!

צ’קים לפקודת מתנת חיים

 יש לשלוח ל:

מתנת חיים

כנפי נשרים 15

ירושלים 9546427

העברות בנקאיות:

בנק מרכנתיל—17

סניף כנפי נשרים—661

מספר חשבון 62951787

על שם “מתנת חיים”

לתרומה מאובטחת

 באשראי:

http://bit.ly/1TOusKD
סרוק את הקוד כדי לבצע תרומה 

בטוחה בכרטיס אשראי

עיגול לטובה: 

קנו בכרטיס אשראי, 

תעגלו לשקל הקרוב 

ותשלחו לנו את האגורות! 

http://bit.ly/MC-RU סרוק את הקוד כדי לבצע תרומה
בטוחה בכרטיס אשראי

התרומות מוכרות לצורך החזרי מס בישראל, בארה”ב, בקנדה ובאנגליה


