
סיפורם ַמּגיד
המופלא 

של תורמי 
כליה

מתנת חיים
ה י ל כ ת  ל ת ש ה ן  ע מ ל ם  י ב ד נ ת מ

יפורם 
מופלא 

ל תורמי 
ליה



ן כ ו ת ה


                      

                       












22
משפחה של תורמים





26
תרומת חיים







28
לרוץ אל התרומה 







30
רגעים גדולים





38
להוסיף טוב לעולם
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 4
חיים של ילד 









7
 תרומה כפולה 









 10
 תרומה על הגובה







12
משפחה בריבוע







14


"...שהוציאנו 
מעבדות לחרות

ומאפֵלה לאור גדול"
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שעון החול אוזל

       



         

         









         







       









         
































מצילים את נהוראי



        





         

































 
חיים 
של

נעה אברהמי

בטוח  היה  אבל  כליה,  תרומת  על  חשב  צוקרמן  ידידיה 

שתפקידו במילואים ימנע זאת ממנו > אחרי ששני חיילים 

שלו תרמו, הוא העניק את כלייתו לנהוראי פטל בן השבע, 

שביקש בסך הכל לחיות
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רגע לפני הדיאליזה

        









  







        

 

         

         















































        



















         

   

       



        



חודש לאחר התרומה כבר חזרתי לשגרה, 

וחודשיים בדיוק לאחר מכן כבר רצתי עשרה 

קילומטרים במרוץ איתמר. לאחר חודשיים 

וחצי התחלתי מילואים, ובאימון הצטלמתי 

יחד עם שני החיילים האחרים שתרמו. עשינו 

תמונה משותפת. תמונת חיים







      

       







         

 

 

















האחות הרביעית





          











  











       





תרומה 
כפולה
מה קורה אם לאחר שהכליה הוצאה מגופו של 

התורם, אין אפשרות להעניק אותה למושתל?  

זו אינה שאלה היפותטית, אלא מציאות בלתי 

צפויה שהכתה בלאה אקרמן > "כיום יש לי 

שני מושתלים", היא מספרת בחיוך
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ההלם הגדול

        

         







         













        



        


















 

















         















          











        







התרעה של חצי שעה











          

  























  



         































שני מושתלים





































         













מתברר שמדובר ביהודי 

שנמצא כבר עשר שנים 

בטיפולי דיאליזה מייסרים, 

ומתפלל בכל יום ויום 

שיימצא לו תורם. ”באותו 

יום התקשרו אליו בשעה 

חמש בצהריים והודיעו לו 

שאם הוא יצליח להגיע 

לאיכילוב בתוך חצי שעה 

– הכליה תהיה שלו



חיים קמפינסקי
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תרומה

יעקב גורי עובד 

בשטח, בספורט 

אתגרי, אך זה לא 

מנע ממנו לתרום 

כליה, ואף לשוב 

לעבודתו באופן 

מלא > ”הבנתי 

שהסיכון שלי הוא 

מזערי, ואילו הסיכוי 

של הצלת חיים 

הוא עצום“

<<
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החלטה עם אומץ

         

          


















        



































זכות עצומה




















        



















 תרמתי לאישה בת 45, 

תושבת אור יהודה, אמא 

לשלושה ילדים. פגשתי 

אותה לראשונה בערב 

הניתוח וזה היה מפגש 

קצת משונה. שנינו חששנו, 

ידענו שאנחנו לקראת 

תהליך משמעותי, ויחד עם 

זאת - שנינו שמחנו וגם 

התרגשנו. הייתה אווירה 

מאוד מיוחדת.
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ישראל מצדיעה לתורמי הכליה האלטרואיסטים
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פעילות 
מתנת 
חיים 
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משפחה

האחים משה ויצחק אבות חלו 

במחלת הכליה הפוליציסטית, 

בתוך שבועיים התבשרו 

שניהם בבשורה שנמצאו להם 

תורמים, את השתלות הכליה 

הם חוו בהפרש של יומיים, ואת 

מסיבת ההודיה ציינו באותו יום. 

ומה הקשר של רצח אביתר 

בורובסקי הי“ד לכל זה?
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לצאת מהמאסר

         



         



         





 

       





         



   





         






















           



















        





         



         



















שירים ורוממות











          

















        











  












     





         

 



          



        









         































”חזרתי לחיים“
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להוסיף חיים



      

        



        







  



















         



        
















 

       



ללא שום חשש



















        

















       

 





      





אור חדש




















         







         

         













         









ד“ר נתן במברגר, רופא 

שיניים במקצועו, זכה 

לתרום כליה בבית החולים 

איכילוב, בו טופלה בתו 

הקטנה לפני שהלכה 

לעולמה. ”זו לא השלמת 

מעגל, אלא פשוט רצון אדיר 

להוסיף חיים“, הוא מסביר

תרומת 

חיים

נעה אברהמי
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”רוצה לתת“









     

      

 

      

        



 



        




































       











        



 





ממשיכה לרוץ

        















  













     















   
















       
























         









מירי נויזץ החליטה לתרום 

כליה לחברו הטוב ביותר של 

בעלה. בשיחה מרגשת היא 

מספרת על התהליך (המלחיץ), 

על הסיפוק (העצום), וגם על 

תחביב הריצה שלא נפגע כלל

אל 
התרומה
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הרגע שבו גילו המשפחות שהן 

מביטות באותו צג התקדמות 

של ניתוח, הילד הקטן שביקש 

’עגבנייה‘, הנסיעה ברכבת 

שהפכה לנסיעת חיים והמג“ד 

שחשף את סודו הכמוס ביותר 

> תורמים מספרים על הרגעים 

המעניינים, המשעשעים 

והמרגשים במהלך התרומה

דרמה בבלינסון



      

       





אופציה להארכה





”ראיתי את הכליה“

      





אי אפשר לברוח

        













לב זהב

      

        









תור לפסיכיאטר

    

      

        

 



צירוף תאריכים



         



מי כאן השתגע?

     



     



        





        



קשישה בתינוקייה





     



      







רגעים 
גדולים

הרגע שבו גילו המשפחות שששששההההההההןןןןןןן 

מביטות באותו צג התקדמות 

של ניתוח, הילד הקטן שביקש 

’עגבנייהה‘, הנסיעה ברכבת 

שהפכה לנסיעת חיים והמג“ד 

שחשף את סודו הכמוס ביותר 

> תורמים מספרים על הרגעים 

המעניינים, המשעשעים 

והמרגשים במהלך התרומה

הרגע המשעשע ביותר



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 33מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה32 matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליהjudy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות

כשאסיר רוצה לתרום

      

      









הפתעה במונית



       

       

         





        



יחד, בהמתנה





        



”מה תרצה לשתות?“



         



        









        



”מה מלווה את האדם?“



















השאיפה: עגבנייה

         







        



”התחלתי כבר להתאבל“



















מחשבות ברכבת



 









       













       



כשהמג“ד משתנק

















”בעבור שיתרום... ”



          



          



התאריך המוצלח ביותר

    





 

















הפתעה בטלפון

















רגעים 
גדולים

”ב











ה

























ה





הרגע המרגש ביותר הרגע המעניין ביותר
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משפחה של

אחרי שאחייניתה תרמה 

כליה, החליטה מלכה הובר 

להצטרף למעגל התורמים. 

רגע לפני גיל 65 היא תרמה 

את כלייתה והצילה את 

חייה של אם לשלושה

    

 

    

    

    

      









       

      

      







      

    







       







     





       







"בידי ריבונו של עולם"
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"זכיתי, פשוט זכיתי"

























       







        

        











         









ההתאוששות הייתה 

פשוט מצוינת, הרבה 

יותר מכפי שיכולתי 

לדמיין. בשבוע הראשון 

לקחתי קצת משככי 

כאבים, בשבוע השני גם 

את זה לא הייתי צריכה

אני זוכרת את 

הרגע שבו התעוררתי 

מההרדמה והרגשתי 

תחושה של: 'וואו, עשיתי 

את זה'. אי אפשר לתאר 

את האושר הגדול בכך 

שידעתי שיש מישהי 

שחוזרת לחיים 

נורמליים בזכותי
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רגע של צמרמורת













        














         



         





















        







טוב ללא תמורה




   

     

     



    

     





    


         













         

       













        







          



















להוסיף 
טוב 
לעולם
כיצד הגיב אלישיב 

רייכנברג כשהורי 

המושתל שלו ביקשו 

לדעת: "אבל למה אתה 

עושה את זה?" מדוע 

הוא בחר לא לשתף 

איש לפני התרומה? ומה 

הייתה דעתה של חמותו 

– ד"ר חנה קטן?



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


תרומות כספיות מאפשרות לנו לגייס תורמי כליה חדשים

ניתן לתרום בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'

                    


