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תרומה לפי ההלכה 









 12
מתנת חיים לתורם 

ולנתרם





 14
רב חסד









 18
 להציל משפחה שלמה







 20
לחלץ יהודי מגיהינום
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ׇ נּו לְך כֶֶּתר יְִתּ

       










         

 





         

 











 














                      

                       














 22
שלווה מתוך  תרומה 





 24
תרומה לעם היהודי 

     

     



28
חיים של סיפוק  

     

      



 30
ידעתי, אתרום עוד השנה
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חיים קמפינסקי
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לתרומה

כשר' יהודה קרייף 

החליט שברצונו לתרום 

כליה, הוא גילה שאחיו 

הגדול הקדים אותו. 

כשנה וחצי לאחר מכן 

עבר גם יהודה את 

הניתוח לתרומת כליה, 

כשהוא מלווה באחיו 

המסור. ומה אומרת על 

כך אימא שלהם?

<<
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האח שהקדים


      

      







     

      

 

     

    





       

      

      

      











     







      



      







       



    







      

     

     

     



       



   

       





     



      

      

    

     

       

       

      








      

      

     





      





      

     

    

      

      



       



בכל פעם 
מחדש 
קראתי את 
הסיפורים 
על התורמים 
שדיברו אליי 
מאוד. 
היה ברור 
לי שגם אני 
רוצה לעשות 
את זה
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חיים חדשים מתחילים
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"לא רק קשר דם"  
       





      

     

      











       

  

       





       







       



מילה של אח



9מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות















         



ההחלטה מתקבלת










        


כשיוסי גרינבוים ביקש 

לתרום כליה הוא היה 

מוכן לעשות זאת באותו 

רגע, אך יד ההשגחה 

הובילה לעיכובים 

ולספקות הלכתיים. איך 

לבסוף יושבו הדברים? 

ומהו המשפט המרגש 

שאמר לו הגר"ח 

קנייבסקי שליט"א?

לפי ההלכה

לאה אברהם

<<



 "פחד 
זה הדבר 
האחרון 
שקיים 
אצלי, וככה 
התקבלה 
אצלי 
ההחלטה 
בתוך פחות 
משישים 
שניות. כבר 
אז, על יד 
השולחן, 
ידעתי -  אני 
תורם"
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הגר"ח 
אמר 

שהוא 
בטוח 
שאם 

עד היום 
היה 

רשום 
לה 

בתעודת 
זהות 

ילד 
אחד, 

מהיום 
יהיו שם 
שלושה 
ילדים, 
שהרי 

בזכותו 
יקבלו 

שני 
אנשים 

כליה.
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רק לפי ההלכה




        















       





        





      

         



       





        

        







  





      



       

       









       







       

      







פשוט להאמין
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אפרת בדיחי

                
        













 



         

        





 

 

















 


 לתורם

ולנתרם
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יהודית הלוי
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הרב דניאל מן העוסק בדיינות, 

בדק את נושא תרומת הכליה 

באופן ריאלי ומדוקדק, והגיע 

למסקנה שברצונו לעשות זאת. 

מה שהוא לא שיער זה זהותו 

המפתיעה של המקבל
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בירור מעמיק ומקיף








        

         

    

       



  













        








      

       





         







כאב מתוק
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מן העבר השני 

של המתרס
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חיים שבתאי

רינה אדרי תרמה כליה לאישה 

חולה, אימא לילד בן שנה וחצי 

שמהווה את כל עולמה. "אי 

אפשר לתאר את גודל הסיפוק", 

היא מספרת בקול חנוק, ויש לה 

גם רווח נוסף על הדרך



   





        

        

        









         









עמדת המתנה
  



         



       



        





         


משפחה שלמה
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החלמה פלאית
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שלל מצוות
        

        



         





































       







         







       

        

         

  

        






מגיהינום
לפני שהרב עקיבא קאלשין ניגש 

לתרום כליה, הוא החליט לבדוק 

כמה מצוות הוא מקיים בדרך. 

התוצאה הפתיעה אפילו אותו, 

ויש לו גם תובנות מרתקות
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המחלקה השמחה ביותר




        





         







          



         














































     



המעוניינים לקבל את רשימת המצוות המפורטת 

שבתרומת הכליה, מוזמנים ליצור קשר עם הרב 

631@. :קאלשין במייל
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לא קלה הדרך












        

         

























        

        

 










מתוך שלווה

שלמה כהן
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רוגע בלתי מוסבר


        




























  



        





חתונה בתאריך סמלי
         

       











        

       























 

        



       

      



        











        



שנתיים חלפו מאז שהרב אהרון 

קנטור ביקש לתרום כליה, ואז 

במפתיע הוא קיבל שיחת טלפון: 

"תוכל לתרום בתוך פחות מחודש?" 

לאחר מספר שבועות הוא כבר היה 

על שולחן הניתוחים, ושנה לאחר מכן 

ציפתה לו ההפתעה המרגשת ביותר
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חיים שבתאי


לעם היהודי
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רות דינר עלתה לארץ לפני כשלושים שנה, 

התגיירה, הקימה משפחה ובשנה האחרונה 

תרמה כליה לרב יצחק בירנבוים מכפר 

חסידים. "אין מילים כדי לתאר את המתנה 

העצומה שקיבלתי", אומר הרב בירנבוים, 

"זהו חסד ענק – מתנה לכל החיים"

    

  



  

    

    

    

     

    



    





     

     





   

   

    



     

    



רק אמונה
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תרומה של הכרת הטוב
       

        



 







      







       

    

















      



      

       







       



















     



       





 










      

    













היום שאחרי


         



      

לעולם 

לא אשכח 

את היום 

שבו נודע 

לי על כך 

שנמצאה 

עבורי 

תורמת. 

היו עדיין 

חששות 

גדולים, 

אבל הייתה 

תקווה 

עצומה, 

וזה העיקר. 

הרגשתי 

ממש 

שמחה 

גדולה, 

כאילו זהו 

יום חג.
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כבר באותו 

רגע הבנתי 

שקיבלתי 

בן משפחה 

חדש, ובאמת 

הקשר בינינו 

ממשיך 

להישמר עד 

היום. נפגשנו 

כמה וכמה 

פעמים, 

ולא מזמן 

התקיימה 

סעודת 

הודיה בכפר 

חסידים. גם 

אני הוזמנתי 

וזו הייתה 

הזדמנות 

עבורי להכיר 

את כל 

המשפחה 

שלו.
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במשך שנתיים שלמות המתין 

הרב שלמה שפירא ליום בו יתרום 

כליה. בשיחה מרגשת הוא נזכר 

בפעם הראשונה בה התקשר 

במקרה לרב הבר, בעיכובים 

שבדרך, וגם בתרומה המרגשת













         

       



















       

  







העניינים מתעכבים































          


של סיפוק

חיים קמפינסקי
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תרומה לדור שלם
       







      

      





       













      

























       

       





     



      





       












       

      





       

       



     











     

 





       






נפגשנו, 

רק לאחר 
הניתוח. 

ביום 
השחרור 

הגעתי 
לבקר 

אותה. היא 
התקשתה 
לדבר מרוב 
התרגשות, 

אבל 
ההורים 

שלה סיפרו 
לי שהיא 

כבר יכולה 
לשתות 

כמעט ללא 
הגבלה 
ולאכול 

מאכלים 
שקודם 
לכן היה 

אסור לה 
לצרוך, בשל 

המחלה. 
זה מאוד 
ריגש אותי
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דבקות במטרה








      







         



         

    











         








עקשנות ודבקות במטרה, הן 

שסייעו לאסתי לרר לתרום 

כליה בגיל 28. בשיחה מרתקת 

היא מספרת על הדרך שעברה, 

על התגובות שקיבלה, וגם על 

התוצאה המרגשת מכל

לאה אברהם



31מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות



        

         







        

      



    






        















        





         



        







        









        

























האישור מתקבל




        



         













        







         





       











לתת תקווה חדשה
       





         

         












        



        

        























        












                      

אינך יכול לתרום כליה?
אתה עדיין יכול להציל חיים!

מוקד תרומות: 2716*
judy@kilya.org.il

 

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




עיגול לטובה: 

קנו בכרטיס אשראי, 

תעגלו לשקל הקרוב 

ותשלחו לנו את האגורות! 

http://bit.ly/MC-RU


סוף שנת המס! התרומות מוכרות לצורך החזרי מס בישראל, בארה”ב, בקנדה ובאנגליה

תרומות כספיות מאפשרות לנו לגייס תורמי כליה חדשים.

ניתן לתרום דרך 'נדרים פלוס' ו'קהילות'


