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במצב בריאותו של התורם?"

"עזרו לנו" 
מתחננים חולי הכליות
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''הבת הגדולה שלי בת 13 - אמרה 

היום  שעד  בעיניים  דמעות  עם  לי 

היא חשבה שרק נשים מביאות חיים 

לעולם''

באקדמיה  בצבא,  המדרש,  בבית 

ובפוליטיקה- וכעת מתברר שגם בשדה של הצלת חיי הזולת, 

נושאים בנות ובני הציבור הדתי-לאומי את הדגל: מתוך 186 

ישראלים שהעניקו חיים לאדם אחר דרך עמותת 'מתנת 

חיים', החלק הארי מגיע מהמגזר הסרוג. אל מול סטיגמות 

ודעות קדומות על הדתיים שלא תורמים מספיק, מתייצבים 

ראשי עמותת ''מתנת חיים'' לתרומת כליות, ואומרים בפה 

מלא: אנחנו מצדיעים לכם. 

תנו מבט ברשימת התורמים בתקופה האחרונה- אברהם 

שפירא מיצהר, אילנה דרור מגבעת זאב, שמואלי גרינברג 

מעמונה, גבי רביבו מפדואל או מנחם בן שחר מגוש עציון.  

בשנים  מדהים  זינוק   על  מלמדים  חיים'  'מתנת  נתוני 

האחרונות בשיעור התורמים מקרב הציבור הדתי והחרדי 

ובכך  הגורם לאחוז ההשתלות בישראל לעלות דרמטית 

למנוע מרבים את הסבל הנורא של דיאליזה וחשש יומיומי 

מהתדרדרות במצבם הרפואי.  "אנחנו עדים לשיעור גבוה 

מאד של תורמים שומרי מצוות" מאשר הרב ישעיהו הבר, 

האיש מאחורי העמותה. "אולי זה קשור בפרסום הממוקד 

שלנו, אולי בתחושת הערבות ההדדית, אך זו עובדה". 

מצילים חיים
יורק  "ניו  בעיתון  לאחרונה  פורסמו  כך  על  הנתונים 

שינוי  שעברו  המדינות  כאחת  ישראל  צוינה  שם  טיימס", 

משמעותי בנושא תרומה מאדם חי.  עמותת 'מתנת חיים' 

בנושא.  וחברתי  תפיסתי  לשינוי  הפועל  כגוף  אוזכרה 

האפקט של כתבה כזו, לצד עשרות פרסומים בתקשורת 

הישראלית בשנים האחרונות, הוא חיבור אמיתי וישיר בין 

חלקי החברה הישראלית. בכלי התקשורת השונים הופיעו 

החודש תמונותיהם של מספר תורמים ונתרמים. המילים 

'עמונה' או 'מעלה שומרון' כמו גם 'יצהר' הופיעו באופן די 

נדיר בתקשורת שלא בהקשרים פוליטיים או שליליים, אלא 

כמקום מגוריהם של המלאכים שבחרו לתת מחייהם לאדם 

אחר. 

"פתאום קם אדם בבוקר ומחליט לתרום איבר מגופו כדי 

להציל חיים של מישהו אחר — ולא של קרוב משפחה או של 

חבר, אלא של זר גמור שלא פגש מעולם" כך נפתחה כתבת 

ענק בנושא שפורסמה ב''ידיעות אחרונות''. הכתב ירון קלנר 

דיווח בהתרגשות על שיא של כל הזמנים בתרומה לאדם זר 

)תרומה אלטרואיסטית( בישראל- לא פחות מ14 תרומות 

השתלות  כארבע  לעומת  נובמבר,  חודש  במהלך  כאלה 

בחודש רגיל. 

לא פחות מ-186 ישראלים התנדבו בשש השנים שבהן 

פועלת עמותת ''מתנת חיים'' להציל את חייו של אדם אחר 

מבלי לפגוע בחייהם )על סיפורו של מייסד העמותה- בעמוד 

5(. רובם לא הכירו קודם לכן את האדם אותו הצילו- אך 

גם אלה הפכו לבני משפחה של שותפיהם לניתוח. שוחחנו 

הציונות הדתית מובילה 
את טבלת התורמים

הנתונים מוכיחים: 

מתוך 166 ישראלים שהעניקו חיים לאדם אחר דרך עמותת 'מתנת חיים', החלק הארי מגיע 
מהמגזר הסרוג. אל מול סטיגמות ודעות קדומות על הדתיים שלא תורמים מספיק, מתייצבים 

ראשי עמותת ''מתנת חיים'' לתרומת כליות, ואומרים בפה מלא: אנחנו מצדיעים לכם

matnatc@gmail.com :דוא"ל

דני וקסמן 
מבית שמש 
תרם לענת 

קבשניק

שמואלי 
גרינברג 

מעמונה, 
תרם לרמי 

אלון
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מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

איתם השבוע, ולא רק שהם אינם מתחרטים על המהלך- כל 

מי שדיברנו איתם הצהירו שהיו חוזר על הכול שוב לו הדבר 

היה ביכולתם. 

"אין לזה הסבר רציונאלי" אומר גבי רביבו )35(. "יש פה 

הזדמנות לתת לאנשים שסובלים סבל קשה ויומיומי. יהיה 

מי שיחלוק עלי, אבל מניסיוני זו פעולה פשוטה, והפרוצדורה 

מתגמדת לעומת זה שיש מישהו כרגע שנהנה מהכליה שלי, 

שלא הולך לטיפולי דיאליזה ויכול לגדל את הילדים שלו כמו 

כל אחד. הכול מתגמד מול זה. לתת למישהו שאתה לא 

מכיר זה מעשה חסד. אני מספר לילדים שלי שצריך להיות 

אדם טוב ולתת לחלש, והנה מגיעה שעת מעשה ומישהו 

צריך עזרה ואני החלטתי לעזור לו". 

אילנה דרור, סגנית ראש מועצת גבעת זאב מטעם ''הבית 

היהודי'', ראתה את קרוב משפחתה שתרם כליה לאביו 

והתאושש לחלוטין, והחליטה לתרום גם היא. "ראיתי איך 

שניהם מצליחים לחיות חיים שלמים ומאושרים, גם התורם 

וגם המושתל, בלי בעיה בכלל. כאישה דתייה ראיתי בעלון 

שבת פרסום של הרב הבר, זה חלחל נכנס ויצא נכנס ויצא, 

עד שבעלי אמר לי שהוא יתמוך בי. את המושתל פגשתי 

ש'מי  אמרתי  אישי.  ממש  הפך  וזה  הרקמות  בבדיקת 

שהקדוש ברוך הוא יביא, זה האיש שלו אני צריכה לתרום'". 

'פני  בן שחר, אב לשישה מהישוב  במקרה של מנחם 

קדם', הכליה שתרם הצילה ועדיין מצילה את חייהם של 

רבים. בן שחר העניק חיים לד"ר אלכס בלינקי, מנהל יחידת 

רדיולוגיה פולשנית בבית החולים בילינסון, האחראי לאלפי 

צנתורי לב, ביופסיות וטיפולים נוספים בכל שנה. כשד"ר 

בלינקי נזקק לתרומה, נרעשה הקהילה הרפואית בארץ. 

"חייבים למצוא תורם, אין לו תחליף" ידעו כולם.  בן שחר 

לא הכיר את בלינקי, אך הבין את חשיבות התרומה. "במשך 

כמה שנים ידעתי שאני רוצה לתרום. חשבתי על תרומת 

כליה, אבל אני לא יודע במדויק מה גרם לי לרצות לעשות 

את זה. אולי בגלל מקום עבודתי במד"א, שם תורמים דם 

ומצילים חיים. רציתי לתרום, ושכרי הוא הידיעה שאני מציל 

חיים". 

העוצמתי  המסר  הוא  רביבו,  גבי  מספר  נוסף,  שכר 

שהעביר לסובבים אותו. "הילדים שלי למדו שיעור גדול. 

13, אמרה לי עם  כשסיפרנו להם, הבת הגדולה שלי בת 

דמעות בעיניים שעד היום היא חשבה שרק נשים מביאות 

חיים לעולם" כשהוא מספר זאת, קולו נסדק מהתרגשות. 

"ובן ה-12, שיש לו חלומות גדולים, שאל אותי אם בשייטת 

מתקבלים עם כליה אחת".  

להציל יהודי
לאחרונה קיבל הרב הבר שיחת טלפון מפתיעה מברלין. 

האישה מעבר לקו מלאני שמה, סיפרה בהתרגשות על 

עברו האפל של סבה כלוחם נאצי במלחמת העולם השנייה 

שהיה מעורב ברצח יהודים רבים. "אנחנו מזועזעים ממעשיו 

של סבינו" סיפרה בבכי, "אנחנו לא יודעים איך אדם יכול 

לעשות דבר כזה ואנחנו יודעים שאין כפרה בעולם על מה 

שעשה סבינו כשהרג יהודים על נשיהם, ילדיהם וטפם".

איך אוכל לעזור, שאל הבר, והצטמרר מהתשובה. אני 

רוצה, השיבה האישה, לכפר על פשעיו של סבי. אני רוצה 

לתרום כליה ליהודי. "כך אוכל להציל בגופי ממש חיים של 

יהודי, ואולי לכפר במעט על מה שסבי עשה לעם שלכם. אני 

יודעת שאציל יהודי אחד והוא הרג רבים, אבל מה אני כבן 

אדם יכולה לעשות יותר מלתת חלק מגופי להציל חיים של 

יהודי?". לאחר דין ודברים נחתה בישראל ואף נפגשה עם 

הרב הראשי דוד לאו אשר שיבח אותה ואמר כי היא איננה 

אשמה במעשי סבה, אך החלטתה להציל חיים של יהודי 

היא ללא ספק מעין כפרה.

הכליה שביקשה אותה אישה לתרום נמצאה מתאימה 

במדויק לאישה ישראלית, אם לארבעה, שבמשך חודשים 

ארוכים סבלה בטיפולי דיאליזה בלי שנמצאה כליה מתאימה 

עבורה. עשרות תורמים נבדקו אך לא התאימו, והאישה כבר 

ראתה את הגרוע מכל- עד לבשורה על התורמת האלמונית 

מברלין. הכליה שהושתלה בגופה נקלטה באופן מלא, והיא 

חזרה לתפקוד ולחיים. "אני מרגישה שעשיתי את המעט 

שיכולתי" סיכמה הגרמנייה. 

אלכס 
מקבל 
כליה 
מחובב

גבי רביבו, 
מפדואל, 

תרם לליאור 
מושלוואי
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 מדברי גדולי הרופאים 
על "מתנת חיים"

לא הייתם אמורים להכיר 

הבר.  ישעיהו  הרב  את 

כר"מ  בשלווה  שימש  הוא 

בישיבה וכמנהל חינוכי של 

כשבגופו   , גדול  ספר  בית 

אחד  בהיר  ביום  התגלתה 

כליותיו קרסו  מחלה קשה. 

תוך זמן קצר, והוא התוודע 

לשגרה האיומה והכואבת של טיפולי הדיאליזה. "נאלצתי לזנוח את 

כל החיים שלי ואת תלמידי היקרים, ישבתי שעות ארוכות בטיפולי 

הדיאליזה הקשים כשכל  תקופה קצרה  מישהו סביבי לא מגיע, ואני 

מבין שהוא לא יבוא יותר אף פעם". 

תורג'מן, בחור  במחלקה המייאשת הכיר הרב הבר את פנחס 

19 מקרית ארבע. ומטופל דיאליזה זמן רב,  יקר , תלמיד ישיבה בן 

הסבל המשותף איחד את השניים, שלמדו בחברותא תוך כדי טיפול. 

"התיידדנו מאד. נפשי נקשרה בנפשו" מעיד הרב הבר. בסופה של 

תקופה קשה ניצל הבר הודות לתרומת כליה של חבר. כשיצא את 

שערי המחלקה בפעם האחרונה, ידע שבטרם ימחק מחייו כל זכר 

לבית החולים הוא חייב למצוא תורם לפנחס. "הפכתי את העולם, עד 

שבישרתי לו שנמצאה כליה עבורו". פנחס והתורם נכנסו לשרשרת 

הבדיקות, אך גופו של פנחס לא עמד בהן ובוקר אחד, יום ב' בחודש 

אדר לפני שבע שנים, הלך פנחס לעולמו והותיר את הוריו ללא בנים. 

אחיו הגדול של פנחס, יאיר, נהרג כלוחם צה"ל מאש מחבלים, ופנחס 

שהיה  משוש חייהם נפטר ב"מלחמת הדיאליזה". 

"הייתי 
בגיהינום, 

כעת 
חובתי 

היא 
לחלץ 

משם את 
חבריי"

רב חרדי, שעובד סביב 
השעון למען כל אדם 
הזקוק לעזרה << את 

ההשתלות הבאות הוא 
מקדיש בליבו לנרצחי בית 

הכנסת בהר-נוף, שכניו 
לרחוב אגסי << למה הקדיש 

הרב ישעיהו הבר את חייו 
למציאת תורמי כליה, 

סיפורו של האיש שהביא 
חיים לעולם 176 פעמים
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חברי הוועדה הרפואית 
העומדים בנשיאות ארגון 
'מתנת חיים' הינם רופאים 
בכירים, מהשורה הראשונה 
בתחומם, בישראל ובארה"ב.
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הרפואי "מעייני הישועה" , לשעבר ראש מחלקת 

יתר לחץ דם ומחלות כליה במרכז הרפואי רבין, 

קמפוס בילינסון בפתח תקוה; בעבר יושב ראש ועדת 

כליות במרכז ההשתלות הישראלי; בעבר נשיא האיגודהישראלי 

לנפרולוגיה ויתר לחץ דם; יועץ נפרולוגי במרכז בלדריצ'י לטיפול 

ומחקר בסוכרת, מרכז רפואי צאנז, בית החולים לניאדו, נתניה.

פרופ' סטוארט 
גרינסטיין: 
מנתח השתלות 

ופרופסור לכירורגיה, 

מנהל של מתן סיוע 
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לרפואה ע"ש אלברט איינשטיין, מרכז 

רפואי מונטיפיורי, ניו יורק.
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מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה
matnatc@gmail.com    02-500-0755

יום ההולדת של מתנת חיים"  "יום הפטירה שלו, היה גם 

מספר הרב הבר בעצב. "אבא של פנחס התקשר אלי על הבוקר 

ובישר לי שהגרוע מכל אירע. כל אותו הבוקר התייסרתי איך 

אנשים מתים סתם כשאפשר להציל אותם בקלות. פנחס היה 

קרבן, ובשמו החלטתי לפתור את הבעיה". 

כשחזרה אשתו בצהריים מצאה את ישעיהו באותה כורסה 

שבה ישב בבוקר. "תודיעי לבית הספר שאני לא חוזר להיות 

מנהל", ביקש ממנה, והודיע: "אני עושה סוויצ' בחיים". בשנה 

4 תורמי ותורמות כליה, ולאושרו לא היה  שלאחר מכן מצא 

גבול. כעבור שנה כבר היה חתום על 15 השתלות ובשנת 2014 

על יותר משישים 'שידוכים'.  אך יותר מכך, הרב הבר חתום 

על שינוי תודעתי עמוק בחברה הישראלית. "ישראל נמצאת 

באחד המקומות הראשונים בעולם בנושא של תרומה לאנשים 

שלא מכירים. אין בזה סטטיסטיקה, אבל סביר להניח שבמקום 

הראשון" הוא אומר, ומצניע את חלקו המרכזי בכך. את העמותה 

הקדיש הרב הבר לזכר חברו הצעיר והקרוב, והוריו של פנחס 

רואים בכל אדם שחייו ניצלו ניצוץ מהבן שלא שרד.

מדי כמה ימים ניגש הרב הבר בסיפוק אל המחשב שלו. הוא 

פותח את תיבת המייל, ומשגר הודעה נרגשת אל חבריו: 'אנא 

התפללו', הוא מבקש שם, 'לרפואת התורמ/ת והמושתל/ת 

את  היטב  מכיר  הוא  לשני'.  מאחד  חיים  כעת  שמעבירים 

סיפוריהם האישיים של כל המעורבים, אחרי שהשקיע בהם 

שעות של הסברים, תיאומים ובעיקר מידע מרגיע. "אני לא מחקה 

איזה ארגון אחר - כי אין כזה, אין לי מודל פעולה" הוא מסביר. 

"הכול יש מאין, שיחות הסברה עם אנשים. היום ברוך השם 

אפשר לומר בפרספקטיבה של שבע שנים שהמצב בישראל 

הולך ומשתפר. אם ההליך פה היה מתנהל כמו באמריקה, של 

חודש בירוקרטיה ולא תשעה חודשים, היינו מצליחים הרבה 

5 שנים  4 או  יותר. לי היום יש חזון ברור שבעזרת השם תוך 

לקצר את רשימת הממתינים להשתלה למינימום ולפתוח דף 

חדש- שכל אדם שזקוק להשתלה תוך כמה חודשים יקבל. זו 

חובתנו כחברה וכעם". 

צוואת הקדושים
בחודשים האחרונים קיבלה פעילותו של הרב הבר משנה 

של  צוואתם  גם  היא  אומר,  הוא  לעולם,  חיים  הבאת  תוקף. 

ארבעת חבריו לבית הכנסת. "אני גר ברחוב אגסי בהר נוף. 

הכרתי אישית את הנרצחים בטבח הנורא וראיתי את התגלמות 

הרוע האנושי שהיא בדיוק ההיפך ממה שאני עוסק בו". כמו כל 

דבר בחייו של הבר, העצב והשמחה כרוכים זה בזה. כשבוע 

אחרי הרצח חגג באותו בית כנסת את הברית לנכדו הראשון, 

ובשבוע בו הזדעזעה הארץ מתמונות הזוועה, שבר הבר שיא 

לארבעה  חיים  שהעניקו  כליות,  ארבע  בדיוק  השתלות.  של 

יהודים. "מול הזוועה המחרידה הזאת אנחנו עוסקים בלהוסיף 

חיים" הוא מצהיר בקול רועד. 

כשהקים הרב הבר את 'מתנת חיים', הוא קיבל החלטה כי כל 

פעולותיה יבוצעו בהתנדבות, כמוהו גם כל העוסקים בעמותה, 

עושים זאת בהתנדבות מלאה, וכך גם התורמים. עושים את 

המעשה המדהים של הצלת חיים, ללא תמורה.

אך כמו תורמי הכליות, גם הוא לא מפסיק להתרגש לרגע. 

"יש לאנשים הרבה מה לקנא בי על כך שאני מבלה את זמני 

בקרבת האנשים שתורמים מעצמם. זה העונג הכי גדול" הוא 

מדגיש, ומספר על הודעת טקסט שקיבל לאחרונה מתורם 

כליה, אב לשישה ילדים., זמן קצר לאחר שזה הציל את חייה 

של אישה זרה לחלוטין בשם ענת. "הוא כותב לי 'המשפחה של 

ענת קנו לי שוקולד מיץ ובושם, ורצו לקנות לי בגדים לילדים. את 

המיץ והשוקולד לקחתי בלית ברירה כדי שלא לפגוע בהם, את 

הבושם לא הסכמתי לקחת בשום אופן והסברתי שאני עקשן, 

והזהרתי אותם שלא יעיזו לקנות שום דבר לילדים". 

התרוממות  של  בשילוב  הבר  הרב  מקריא  ההודעה  את 

רוח והתפעלות "אלה האנשים המופלאים שאני במגע איתם. 

את האצילות שלהם שאני רואה בעיני בכל יום, ואת החיוכים 

המאושרים של ילדי המושתלים שזכו בהם מחדש, לא אחליף 

בעד שום הון שבעולם!" 
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פרופ' איתן יפה נוף: 
מנהל המרכז ע"ש לאוטנברג 

לאימונולוגיה וחקר הסרטן, 

הקתדרא ע"ש ברטה ומקס 

דנסן באימונולוגיה של הסרטן, 

ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה 

העברית והדסה ירושלים.

פרופ' נתן לוין: 
פרופסור בקליניקה הרפואית 

שבבית הספר לרפואה ע"ש אלברט 

איינשטיין בניו יורק; בעבר מייסד 

ומנהל תחום רפואה ומחקר במכון מחקר 

הכליה, בניו יורק; נשיא לשעבר של איגוד רופאי הכליות 

בארה"ב; בעבר ראש מחלקות הנפרולוגיה במערכת הבריאות 

הנרי פורד בדטרויט ובמרכז הרפואי בית ישראל בניו יורק.

פרופ' דוד 
עזרא: 

מנהל מחלקת 

רפואה פנימית 

במרכז הרפואי 
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לרפואה בבית הספר לרפואה 

סקלר שבאוניברסיטת תל אביב

פרופ' דבורה 
רובינגר: 
בעבר מנהלת 

יחידת הדיאליזה 

בבית החולים 

האוניברסיטאי הדסה 

– עין כרם, ירושלים.
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ודהישראלי ל
כרת, מרכז ר

תח השתלות
תן סיוע לנזקק

ל המרכז ע"ש
ברטה ומק

רופסור בקלינ
אלברט איינש

 

 

 הוו
חברי
 .מהש

  :פרו
לשעב
בפת
האיג

 .בסוכ

מנת
מת

מנהל

פר
א

"יום הפטירה שלו, היה 
גם יום ההולדת של 
מתנת חיים, אבא של 
פנחס התקשר אלי 
על הבוקר ובישר לי 
שהגרוע מכל אירע. כל 
אותו הבוקר התייסרתי 
איך אנשים מתים סתם 
כשאפשר להציל אותם 
בקלות. פנחס היה 
קרבן, ובשמו החלטתי 
לפתור את הבעיה"
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שמי יצחק אלבוים, בן 26 מעלי.
בזמן התרומה הייתי לפני תחילת לימודי פסיכולוגיה ומדעי המדינה 

באוניברסיטת בר-אילן.

הגעתי לכל עניין התרומה דרך היחשפות לפרסום של "מתנת חיים" 

והרעיון לתרום התחיל להכות שרשים עד שצמח לכדי מעשה.

מה שדחף אותי לתרום הוא ההבנה שזהו מעשה 

כאשר  אדם  בן  של  חיים  מציל  ואף  שמשנה 

ה"מחיר" שאני משלם כמעט ואינו קיים.

ישנו מושג של מת מצווה שעליו אמרו שינן 

גם מצוות שאפשר להגדירן כ"מת מצווה" – 

מצוות אשר לא רבים עושים אותן. התרומה 

הזו היא "מת מצווה" מובהק.

האמירה שליוותה אותי לאורך כל התהליך, 

למי ששאל אותי למה לתרום, היתה - למה לא? 

אני באמת מאמין שאין סיבה אמיתית לא לעשות את 

המעשה מציל החיים הזה.

הניתוח עצמו והתקופה שלאחריו עברו ללא תקלות ב"ה ובמהירות 

מפתיעה, מלבד חוסר נוחויות קטנות, והידיעה שבעצם הענקת חיים חדשים 

לאדם אחר היא עוצמתית.

אנשים חושבים שכדי לתרום כליה צריך להיות אדם אמיץ ונדיב באופן 

קיצוני ונדיר באוכלוסיה, אני חושב שכל מי שמכיר אותי יכול להעיד שאני 

אדם רגיל, אני מכיר אנשים הרבה יותר אמיצים ממני, אנשים נדיבים וטובים 

שהייתי מאוד רוצה להיות אפילו קצת דומה להם, ולכן אני חושב שבאמת 

כל אחד יכול לתרום,לא צריך להרגיש או להיות בשביל זה מישהו מיוחד.

שמי אילנה דרור נולדתי בארצות הברית. 
משפחתי עלתה ארצה כשמלאו לי חמש והתגוררה בירושלים. כשהייתה בת 

שתים עשרה עברתי לקיבוץ שלוחות שבעמק בית שאן, שם התגוררתי 

עד לנישואי עם בן

שבתי  החתונה  אחרי  אליהו.  שדה  השכן  הקיבוץ 

זאב.  בגבעת  להתגורר  עברנו  ומשם  לירושלים 

אני בעלת תואר ראשון ושני בכלכלה חקלאית, 

כיאה לקיבוצניקית טובה. אני עובדת בלשכה 

מלאה  במשרה  לסטטיסטיקה  המרכזית 

בחיי  פעילה  אני  המקצועי  עיסוקי  ולצד 

שימשתי  בעבר  זאב.  בגבעת  הקהילה 

כיושבת ראש ועד ההורים וכיום אני חברת 

מועצה מטעם הבית היהודי. תמיד ראיתי את 

מקומי בעשייה חברתית, אך התחום של תרומת 

איברים לא היה מוכר לי

נחשפתי לרעיון לפני כשלוש שנים, כאשר קרוב משפחה שלי נזקק לתרומת 

כליה ובנו נמצא מתאים לכך. אז עלה הרעיון שבא לידי מימוש רק כעבור שלוש 

שנים, אך שם נזרע הזרע. בעלוני השבת עקבתי אחרי פרסומים של עמותת 

'מתנת חיים' בראשות הרב ישעיהו הבר, מושתל כליה בעצמו, אשר מעודדת 

תרומת כליה מטעמים

אלטרואיסטיים.

יצרתי קשר עם הרב הבר וקיבלתי הנחיות ראשונות כיצד להיכנס לתהליך. 

מילאתי טופס וביצעתי בדיקת דם והתהליך התחיל להתקדם. אחרי ששלחתי 

לרב הבר את הטפסים, נמצא אדם שמתאים לקבל את התרומה

וזומנתי לפגישה בבית החולים בילינסון. וזהו הקשר המופלא ביני לבין אלחנן 

החל.

התקופה שבה נותחתי הייתה בימים של אחדות כללית ותפילות משותפות, 

וזה התחבר לעשייה הפרטית שלי. עוד בבית החולים, בעלי בירך אותי יחד עם 

שמותיהם של שלושת הנערים הי"ד. גם בחיבור עם המשפחה של אלחנן הייתה 

התרגשות גדולה.

שי הוד 33. ר"מ בישיבת מעלות נשוי + 6.
חיים  מתנת  של  הפרסומים  דרך  כליה  תרומת  של  לנושא  נחשפתי 

בעלוני השבת. כאשר שמעתי על מכר שלי שתרם כליה )הרב אמיר גלטר 

להתעניין  התחלתי  מעלות(,  ישיבת  של  בוגר   -

רפואיים,  בעניין. קראתי מאמרים  ברצינות 

וככל שחקרתי התחדדה אצל התמונה 

של  חיים  להציל  הזדמנות  כאן  שיש 

של  החיים  אורח  את  ולשנות  אדם, 

כל משפחתו - ביחסית מינימום של 

סיכון. לאור הנתונים התקבלה בליבי 

שיתפתי  העניין.  על  ללכת  ההחלטה 

את אשתי בעניין, ולאחר שהיא נרתמה - 

ביקשתי את רשות הורי. פניתי אל הרב הבר, 

ומכאן העניינים התגלגלו מהר, עד לניתוח עצמו.

תרומת הכליה הייתה חוויה מיוחדת במינה של מימוש אמיתי של ערך 

ה"ערבות". במרוץ החיים אנו משקיעים המון בדאגה לעצמנו ולמשפחתנו, 

ולא תמיד מסוגלים להרגיש באמת בקשיי האחר. היכולת לצאת מהמעגל 

המצומצם ולעזור באופן משמעותי לאנשים 'זרים' בלי לקבל תרומה נתנה 

לי תחושה מיוחדת במינה של סיפוק ושמחה המלווים אותי מאז הניתוח 

ומעניקים לחיי עומק ומשמעות.

שמי משה רט בן 34, תושב קרני שומרון, אב לשבעה. 
בוגר ישיבת ההסדר קרני שומרון, מוסמך לרבנות, בעל תעודת הוראה, תואר 

ראשון בחינוך ותואר שני בפילוסופיה כללית. לקראת סיום דוקטורט בפילוסופיה. 

עוסק כיום בכתיבה ועריכת ספרים.

הרעיון לתרום כליה עלה בי לראשונה בעקבות מודעות של מתנת חיים בעלוני 

שבת. עד אז פשוט לא הייתי מודע לאפשרות הזו. קראתי את סיפורי התורמים 

והמושתלים, ושאלתי את עצמי: למה לא בעצם? יש פה הזדמנות להצלת חיים 

של ממש, באמצעות ניתוח פשוט שאחריו ממשיכים לחיות כרגיל. הרי היינו 

עושים את זה בשביל קרוב משפחה, אז למה לא בשביל סתם יהודי? אשתי גם 

היא התלהבה מהרעיון, ולאחר שדיברתי עם אנשי מתנת חיים וקראתי חומר 

בנושא, החלטתי בלי התלבטויות מיותרות ללכת על זה.

– נכנסים לבית  ופשוט  בהתחלה חשבתי שמדובר במשהו מהיר 

החולים, תורמים כליה, מתאוששים קצת וחוזרים הביתה... 

התברר שמדובר בתהליך ארוך מאד, שנמשך במקרה שלי 

כשבעה חודשים, ובמהלכו עוברים סדרת בדיקות בבית 

החולים, ועדות רפואיות וכדו'. מבחינתי זו היתה חוויה 

מעניינת, רק הצטערתי בשל העיכוב וההמתנה של מי 

שמחכה לתרומה. בסופו של דבר נקבע מועד הניתוח. 

מהניתוח עצמו אני כמובן לא זוכר דבר... היום שאחרי לא 

היה קל, והיו לא מעט כאבים, אבל כבר ביום השני אחרי 

הניתוח יצאתי הביתה כשאני מרגיש הרבה יותר טוב ומסוגל 

ללכת. אחרי שבוע כבר תפקדתי כמעט כרגיל, ואחרי חודש כבר לא 

נשאר זכר מהניתוח פרט לכמה צלקות חיוורות על הבטן.

אני מודה לה' כמעט כל יום על הזכות שהיתה לי להציל חיים בקלות כזו, 

ורק מצטער על כך שאני לא יכול לתרום עוד פעם כליה... חשוב לי להעביר את 

המסר, שתרומת כליה זה לא משהו שצריך להיות מישהו מיוחד כדי לעשות. כל 

אחד כמעט יכול לעשות זאת, והמחיר הוא פעוט לעומת הרווח לנתרם ולתורם 

עצמו. אני מקווה שכל מי שיקרא את הדברים יעצור לרגע וישאל את עצמו את 

אותה שאלה שאני שאלתי: למה לא בעצם?
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ירושלים  93871

כל התרומות מוכרות לצורך החזרי מס

 אינך יכול לתרום כליה? עזור לנו להגיע לאדם שכן יכול. 
ארגון מתנת חיים הינו עמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח וללא כל טובת הנאה. כל 
שירות הניתן לחולים ומשפחותיהם, וכל צורה של סיוע הניתן על ידי העמותה ניתנים חינם, 

ללא בקשת תמורה בשום צורה.
הפעילות נעשית בצניעות, ומתוך הסתפקות במועט, בחיסכון מירבי בהוצאות משרדיות.

ההוצאות להחזקת הארגון משמשות בעיקר למימון פירסום והסברה, על מנת להגביר את 
המודעות בציבור לאפשרות לתרום כליה ולהציל חיים.

ברור לנו מנסיונינו, כי ככל שיתרבו האמצעים בעזרתם נוכל להרחיב את פעילות ההסברה, 
כך יגדל בעז"ה מספר האנשים שחייהם ינצלו, ומכאן שכל תרומה כספית, בכוחה להביא 

מזור ומרפא לחולים כואבים.

שמי קרן, תושבת העיר אילת ואם לשלוש בנות.
לאפשרות לתרום כליה מתורם חי נחשפתי לראשונה בצפייה בתוכנית טלוויזיה, 

26. הרעיון שיש באפשרותנו להציל חיים ריגש אותנו מאד  יחד עם בתי בת ה 

וחדורות מוטיבציה פנינו אל עמותת "מתנת חיים" אשר פסלה את בתי על הסף 

גילה הצעיר. אני, חדורת מוטיבציה התחלתי את דרכי לתרומה כאשר  בשל 

העמותה מהווה עבורי בית חם ותומך לאורך התהליך כולו.

במקרה הספציפי שלי, הדרך אל התרומה הייתה ארוכה ולא קלה. כפי שכבר 

ציינתי אני תושבת העיר אילת והבדיקות הרבות המתבקשות טרם התרומה 

מתבצעות רובן במרכז הארץ, כך שביליתי לא מעט מזמני בשמי הארץ 

ובדרכים.                                                                                                                                                                              

דרכי התארכה אף יותר עקב בדיקות נוספות ולא שגרתיות 

שנדרשתי לעבור כאשר חלק מתוצאות הבדיקות השגרתיות 

שעברתי לא השביעו את רצון הרופאים במרכז ההשתלות 

ואלו ביקשו חוות דעת נוספות. ממוקדת מטרה שיננתי את 

דבריה של הרבנית הבר, שהזכירה לי ש"לפום צערא אגרא". 

שנה בדיוק )!( מתחילת התהליך זכיתי לתרום כליה לאישה 

נדירה ממרכז הארץ ובכך להציל את חייה.

ההרגשה לאחר התרומה ומאז היא עילאית. הרגשה של סיפוק עצום, של 

יכולת לדבוק בכל מטרה שתוצב בפני ולנצח, שלא לדבר על התובנה שכאדם 

פשוט, זכיתי להציל חיים!

שמי אמיר גלטר, אב לשבעה , מתגורר בישוב עלי במטה 
בנימין. 

אני עוסק בסיוע לאנשים בגילוי הפנימיות הטובה 

שלהם, על ידי אימון וטיפול  אישי ,זוגי ומשפחתי .

איך הגעתי להחלטה לתרום כליה?

באחת השבתות שמעתי בבית הכנסת אדם 

שעלה לתורה וברך ברכת הגומל. שאלתי את 

המתפלל שישב  לידי מדוע הוא ברך ברכת 

של  ניתוח  עבר  שהוא  לי  אמר  והוא  הגומל? 

תרומת כליה.

התרגשתי וחיפשתי את ההזדמנות לשמוע מאותו 

תורם את הסיפור שמאחורי התרומה. מהשיחה איתו הבנתי שאדם מסוגל 

לתת כליה שיכולה להציל חיים ולאחר מכן לחזור ולתפקד כרגיל. הוא סיפר 

לי כי חזר לאחר זמן קצר לתפקוד מלא. אמרתי לעצמי "מה אני אמור לעשות 

עם זה? אני יכול לתת כליה, להציל חיים, ולהמשיך לתפקד כרגיל". הוא הוסיף 

וסיפר לי שיש ארגון שעוסק בשידוכים בין אנשים שרוצים לתרום כליה, 

לאנשים שזקוקים לה. חזרתי הביתה, פתחתי את האינטרנט וראיתי שאכן 

יש ארגון שנקרא "מתנת חיים" העוסק בשידוכים כאלו.

הטרידו אותי שני דברים: ראשית, היו לנו אז 6 ילדים ועכשיו ברוך ה' זכינו 

ל-7 )השביעי נולד כחודש אחר הניתוח(, האם  אני יכול לעשות מעשה כזה? 

יש לי אחריות על המשפחה שלי.

הדבר השני שהטריד אותי זו השאלה ההלכתית, האם מותר לי לסכן את 

עצמי כדי לעזור למישהו אחר? 

באתר היו תשובות: מבחינה בריאותית- רמת הסיכון בניתוח נמוכה מאוד. 

ועל פי ההלכה אמנם אין חיוב לתרום כליה אך זו מצווה גדולה.

כמו כן ראיתי  סרטונים בהם אנשים תיארו את תרומות  הכליה שלהם. 

אישה מארה"ב  במיוחד,  אלי  דיבר  סיפור אחד  אלי.  הרגשתי שזה מדבר 

שתרמה לילדה בארץ. אני זוכר משפט אחד שהיא אמרה שנכנס לי חזק בלב, 

היא אמרה שקיבלה כל כך הרבה טוב בחייה ולכן הרגישה גם כן צורך לתת 

מעצמה. זה היה משפט שמאוד ליווה אותי, כי באמת כך הרגשתי, בעל חוב. 

זכיתי לכל כך הרבה דברים: באשתי, בילדים בריאים וחמודים, בהורים אוהבים, 

אני בעצמי בריא, אני זוכה ללמוד תורה, הרבה דברים טובים שהקב"ה זיכה 

אותי בהם, הרגשתי צורך לתת קצת מעצמי, להחזיר טוב על הטוב שקבלתי.

כמובן, לפני תחילת התהליך התייעצתי עם אשתי, לא ידעתי מה תהיה 

תגובתה. היא השיבה לי "בשמחה" ואף הוסיפה "אולי גם אני צריכה לתת". 

לאחר הסכמתה יכולתי להתחיל בתהליך.

החסד  מידת  על  למדתי  הניתוח,  לקראת  התקרב  שהזמן  ככל 

ועסקתי בהתבוננות בעצמי. הבנתי שחסד זהו הדבר המתאים ביותר 

לנו כבני אדם חסרים. על פי היושר והאמת אנו לא יכולים לעשות 

מעשים שהם באמת שלמים ומדויקים, אך חסד כל אחד מאיתנו 

יכול לבוא ולעשות. הלימוד וההתבוננות חיזקו בי את הרצון 

והציפייה להגיע כבר אל סיום התהליך.

זכיתי לתרום את כלייתי לאדם נפלא בן 47, ירא שמיים, 

מתפלל  אני  כיום  טובות.  מידות  ובעל  בהליכותיו  צנוע 

שיזכה להקים בית בבריאות ואושר ויתברך בילדים .

שמי יהודה מייטליס, אני בן 28. עליתי לארץ מארה"ב בסוף 2011. 
יום אחד כאשר גלשתי באינטרנט ראיתי בפורום  של ארגון נפש בנפש מודעה קטנה על 

בחורה צעירה מלונדון שמחפשת כליה עבור סוג דם -O . לי יש את סוג הדם היוקרתי הזה, 

ובגלל שאני סקרן מטבעי עניתי להודעה ושאלתי איך זה עובד. כשהסבירו לי שעלי לעשות 

בדיקות דם ועוד מספר בדיקות נוספות חשבתי שבינתיים זה לא הרבה לדרוש. נבדקתי 

ונמצאתי מתאים. ככה זה התגלגל צעד ועוד צעד. בינתיים התעניינתי וקראתי על מחלת 

כליות ועל טיפולי הדיאליזה. הבנתי כמה נורא זה, אבל יותר מזה, הבנתי שכמות התורמים 

הפוטנציאלים עולה על כמות חולי הכליות! מכיוון שמדובר בניתוח עם מעט סיכונים שלא 

אמור לשנות את החיים של התורם, ומלבד ההרגשה שהתרומה היא מעשה קונקרטי של 

הצלת חיים, חשבתי שאין סיבה שיש עדיין אנשים שממתינים לכליה.. 

יתכן והמחסור בתורמים נובע מחוסר מודעות. גם למושג תרומת כליה וגם לעובדה שזה 

אפשרי ונגיש, ובעיקר לא מסוכן, כלומר לא מפסידים ממנו. בגלל שהבריאות של התורם 

היא הדבר הכי חשוב, במסגרת הליך התרומה נשלחתי ע"י הצוות הרפואי של מחלקת 

ההשתלות לעשות מס' בדיקות רפואיות )שלא קשורות לכליות( מה שהאריך את התהליך 

ובסוף קבענו את ההשתלה לפברואר 2013.

קיבלתי תמיכה מהמשפחה ובשום שלב לא הרגשתי שאני עושה משהו לא נכון.

כמובן שהליווי של עמותת 'מתנת חיים' הקל על התהליך. והכי חשוב עבורי היה שהם 

הטיסו את אמא שלי לארץ בכדי שתוכל ללוות אותי ולסייע לי בכל הליך התרומה 

וההחלמה , צעד שהיה קריטי בשל העובדה שאין לי משפחה בארץ.

ההשתלה הצליחה ועד היום המושתלת מתפקדת מצוין ויכולה להנות מהחיים, דבר 

אשר נמנע ממנה לעשות בשנים שלפני ההשתלה. אני שמח שזכיתי להשתתף בנס 

הרפואי של נתינת חיים לזולת.

אני מרגיש חובה אישית לסייע לעמותת 'מתנת חיים' לגדול ולהעלות את המודעות 

לתרומה מצילת חיים בכל בית בישראל בכדי שלא ישארו חולים חוסרי תקווה.
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"מותר וגם מצווה לתרום כליה אחת 
מכליותיו, להצלת חייו של אדם מישראל 

השרוי בסכנת מחלת כליות... נמסר לנו מפי 
רופאים מומחים יראי שמיים שדרגת הסיכון 
בהוצאת הכליה, היא מועטה מאד, וכתשעים 

ותשעה אחוז מהתורמים הנ"ל חוזרים 
לבריאותם התקינה". 

'פוסק הדור', הרב עובדיה יוסף זצ"ל
)שו"ת יחווה דעת ג' פ"ד(

ודאי מותר לבצע ניתוח ולהוציא כליה מאדם 
בריא כדי להשתילה אצל החולה, וגם יש 

בזה מצוה רבה של הצלת נפשות".
הרב שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל 
)'שולחן שלמה' ערכי רפואה א, מד(

במענה לשאלת אדם המבקש לתרום כליה 
לחברו:  "מצווה גדולה לעשות כן, זו עצה 

הוגנת, הקב"ה נתן באדם שתי כליות, כי אם 
אחת תתקלקל תהיה את השנייה, כך היא 

הסברא, אבל כל זמן שאין ריעותא שכליותיו 
אינם תקינות – יכול לתרום אחת לחבירו". 

הרב חיים קנייבסקי 
)דרך שיחה פרשת וירא(

"אין מחלוקת בנושא זה, כי הסיכון נמוך 
מאוד באשר לעצם הניתוח, והתורם חוזר 

הביתה אחרי כמה ימים בריא ושלם, ובאשר 
לסיבוכים עקב הניתוח או הסיכון שכלייתו 

הנותרת תחדל מלפעול – הם אפסיים. 
ותשובתו של הגר"ע יוסף נכתבה לפני 

שנים רבות כאשר היה בכל זאת איזה סיכון 
זעיר. אך עד ימינו התפתחה מאוד הרפואה 

והסיכון הוא קרוב לאפס. אפשר להיכנס 
לאתר "מתנת חיים", ארגון שליווה עשרות 

עשרות של השתלות כליה והציל נפשות 
רבות, בראשותו של הרב הצדיק הגדול 

הרב ישעיהו הבר, הכולל גם וועדה רפואית 

וכפיפות להלכה. אנא להיכנס לאתר ולראות 
נפלאות". 

הרב שלמה אבינר.

"על צדקה רגילה נאמר 'וצדקתו עומדת 
לעד'. על גמילות חסדים העולם עומד. 

בוודאי כל זה נאמר על  תרומת כליה שהיא 
חסד שאין לו שיעור. 

הרב שמואל אליהו, 
מתוך אגרת ל'מתנת חיים'

התורמים זוכים במצווה עילאית של הצלת 
נפשות. כחבר הוועדה החוקרת כל תורם 
ותורם כדי להיות משוכנע שתרומתו היא 

וולנטרית לחלוטין, ונעשית על פי חוק באופן 
מלא – אני יכול להעיד כי מעולם לא נתקלנו 

בסטייה מכללי החוק ע"י מי שהגיע דרך 
הרב הבר. אם אכן תתפתח התנועה של 

תרומת כליות אפשר שיוצלו נפשות רבות 
בעם ישראל, ייחסכו אין ספור שעות דיאליזה 
על משמעותן באיכות החיים של המטופלים 
והמשמעויות הכלכליות למערכת הבריאות".

 הרב יובל שרלו, חבר המועצה הלאומית 
להשתלות, מתוך המלצתו על הרב הבר 
ל'אות הנשיא למתנדב'. 

"מדובר בפיקוח נפש שדוחה את כל 
התורה כולה, והזדמנות לזכות בעולם 
ומלואו. לצערי, בקשותיי לתרום כליה 

בשנה האחרונה לא נענו לאור עבר רפואי 
שלי, אך אני עדיין לוחץ ומבקש שיאפשרו 
לי את הזכות הזו. להציל חיים של אנשים 
ללא סיכון? זו זכות אדירה! כשרואים את 

החיוך העצום של התורמים, הנתרמים ובני 
משפחותיהם, זה ממלא את הלב, וזוהי 

ערבות הדדית אמיתית"  
הרב תא"ל במיל' אביחי רונצקי. 

"הפסוק "צדקה תציל ממות" )משלי י'( 
מלמדנו שההתורם מכספו לנצרכים ניצל 

מפגעים. ק"ו שהתורם כליתו, ומחיה את 
החולה, ובכך זוכים שניהם לחיים. בוחן 

כליות ולב ישלח ברכתו לתורם, לחיים טובים 
וארוכים!" 

הרב אליקים לבנון, רב השומרון. 

הרב פרופ' אברהם שטיינברג הנו רופא 

בכיר במרכז הרפואי 'שערי צדק' ומבכירי 

בנושא  ורפואה.  הלכה  בנושא  המומחים 

השתלות כליה, מסביר שטיינברג, ישנם 

שני כללים הלכתיים הנוגעים לעניין –'לא 

תעמוד על דם רעך', ו'אסור לאדם להכניס 

נחלקו  הפוסקים  סכנה'.  למקום  עצמו 

בשאלה מהו הדין כשאדם אמור להכניס 

עצמו לספק סכנה בשביל להציל את חברו. 

אינה  סכנה  של  מועטת  שרמה  ברור 

דם  על  תעמוד  'לא  של  מהחיוב  פוטרת 

רעך', שהרי הדוגמאות לחיוב בגמרא הן 

של הצלה מטביעה או חיה רעה, שגם מי 

שמאומן בכך יש לו חשש קל של סכנה

לגבי תרומת כליה מן החי, מכיוון שבסופו 

של דבר הסיכון לתורם הוא נמוך מאוד, הרי 

סבורים  הפוסקים  של  המוחלט  שרובם 

שאמנם אין חיוב לתרום, אך זו ודאי 'מידת 

גדולה. לדעת מרן הרב  ומצווה  חסידות' 

עובדיה יוסף זצ"ל יש בכך אפילו חיוב, אם 

כי בדיני סכנות ישנו כלל לפיו אין בודקים 

רק את הסיכון הסטטיסטי אלא שואלים 

מה בני אדם רגילים לעשות. "חציית כביש, 

לדוגמה, מסוכנת עשרות מונים מתרומת 

כליה" אומר הרב פרופ' שטיינברג. 

הרבנים ממליצים
בדורנו, ולאור המכשור הרפואי המתקדם והסיכונים הנמוכים, שוררת תמימות דעים בקרב 

גדולי הרבנים- חרדים כדתיים לאומיים - שתרומת כליה היא מצווה גדולה. 

דעת גדולי ההלכה בדורנו:
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מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

חיי של חולה כליות נעים סביב הדיאליזה. ב'מתנת חיים' 

נוהגים לומר שחולה המטופל בדיאליזה תולש מלוח השנה 

של חייו את מחצית הימים- אלו שבהם הוא עובר טיפול או 

מתאושש ממנו. "זה טיפול קשה מתיש וכואב" מתאר גרא 

להתחבר  "צריך  דיאליזה.  וחולה  חינוכי  פסיכולוג  שכטר, 

למכשיר מכני המדמה ומנקה את הדם. לצורך כך יש צורך 

בהרחבת כלי הדם ובהכנסת קטטרים מיוחדים. זו פעולה 

כואבת כפולה שצריך לעבור במשך כמה שעות בכל פעם, 

3 פעמים בשבוע".  

בתחילת הטיפול, מסביר שכטר, מחוברים קטטרים מיוחדים 

ליד בכדי לאפשר מחזור דם דרך העורק למכונת הדיאליזה 

העומדת בסמוך לחולה. "בכדי לאפשר החדרת קטטר, יש צורך 

בניתוח מיוחד בעורק הבולט ביד, בו מוחדר מחבר שיאפשר 

לדם לזרום מהעורק לצינור של מכשיר ההמו-דיאליזה. לשם 

כך בודק הרופא את החולה כדי להחליט באיזה יד יושתל 

המחבר הזה. אם אתה ימני,והרופא קובע שעליך לשתול את 

הפיסטולה ביד ימין )כפי שלי קרה( יהיה עליך ללמוד לבצע את 

הפעולות שלמדת ביד ימין, רק ביד שמאל. כשהמטפל ניגש 

לחבר את המטופל למכונה, עליו למצוא בעורק את מיקום 

הפיסטולה וכשהוא לדעתו מוצא הוא תוקע קטטר וזה ממש 

מכאיב. לעיתים הוא לא מוצא במדויק את המקום, אזי הוא 

דוקר עם הקטטר במקום אחר. כאשר שני הצינורות מחוברים, 

והדם מתחיל לזרום, תהליך הטיפול מתחיל. החולה מתבקש 

להשאיר את ידו ישרה וללא תזוזה, כי כל תזוזה יכולה לנתק 

את החיבורים.כך במשך 3-4 שעות". 

הזמן אוזל
"הזמן  זוחל לו לאיטו" ממשיך שכטר בעצב, "בציפייה שזמן 

הטיפול הארוך כבר יסתיים. במהלך הטיפולים נשמעים קולות 

כאב מכיוון חלק מהמטופלים. כשאתה מסתכל על המטופלים 

אתה רואה על פניהם אכזבה ותסכול מתמשך ללא תחושת 

וגברים  נשים  מאד,  מגוונת  מסכנים  אוכלוסיית  זו  תקווה. 

בגילאים שונים, ואף ילדים קטנים, כששום זיק של תקווה 

אינו מנצנץ משום מקום". 

פנינה, גננת ואם למשפחה ברוכת ילדים ממרכז הארץ, 

התגלה  "לפתע  הדיאליזה.  לשגרת  אחד  בהיר  ביום  נפלה 

לי עולם חדש של סבל, כאב ומכאוב" היא משחזרת. "ומה 

שהטריד אותי במיוחד, איך חיים עם הדבר הזה? איך ממשיכים 

לתפקד ולנהל בית כשיש ילדים קטנים? התחלתי לקבל טיפולי 

דיאליזה 3 פעמים בשבוע 4 שעות בכל פעם, במשך הטיפול 

מוציאים את כל הדם מהגוף כ - 70 פעם. לפעמים באמצע 

הטיפול הייתי מתעלפת. הייתי חוזרת הביתה מותשת, עייפה 

וחלשה מבלי יכולת לתפקד ולטפל בילדים. בנוסף לטיפול 

ובשתייה,  נוסף: הגבלה קיצונית בתזונה  נלווה קושי  עצמו 

בפרט בימי הקיץ החמים כשהגוף זועק למעט מים, נאלצתי 

להסתפק במציצת מעט קוביות קרח". לאחרונה מצאו ב'מתנת 

חיים' תורם עבור פנינה , אברך חרדי שלא הכיר אותה, אך 

הציל את חייה והוציא אותה ממחלקת הדיאליזה. "כיום אני 

לאחר ההשתלה, ומודה לריבון עולמים בכל יום שאני בבית ולא 

זקוקה ללכת לטיפולי דיאליזה ויודעת להודות על כל ברכת 

“אשר יצר”. לפעמים אני מתעוררת בבהלה, 'יום שלישי היום, 

אני צריכה למהר לדיאליזה!'. ופתאום נזכרת ואושר ממלא 

אותי. העיקר שחזרתי להיות אימא בריאה, ולגדל את ילדי 

בשמחה".

ילדים סובלים
למראה  הלב  נכמר  העצובה,  במחלקה  המטופלים  בין 

ילדים אשר נאלצים להתחבר למכונה השואבת את דמם 

כדי להמשיך לחיות. בעוד בני גילם פוקדים את בית הספר 

מדי יום ביומו, גדלים ומתפתחים, ילדי הדיאליזה מתחברים 

למכונות השואבות מהם את כוחם, ומעכבות את התפתחותם 

הגופנית והלימודית. במקום לרוץ ולשחק בחצר בית הספר, הם 

נוסעים שוב ושוב אל זעקות הכאב בבית החולים. וגם כשהם 

בבית הספר או בגן, אסור להם לאכול או לשתות כמעט כלום, 

והם חיים כשמסך מפריד בינם לבין חבריהם. כמה עשרות 

ילדים בישראל חולים באי ספיקת כליות ומטופלים בדיאליזה, 

וב'מתנת חיים' מחפשים עבורם תורמים שיסכימו להעניק 

להם את הילדות הכה חסרה. "זכינו ליזום וללוות השתלות 

כליה מוצלחות של כמה וכמה מהם" אומר הרב ישעיהו הבר. 

"זו תחושה עילאית, בלתי ניתנת לתיאור, לראות ילד החוזר 

ללימודים בריא ושלם, צחוקו המתגלגל בגן המשחקים, בריא 

ושמח בעזרת השם. בכל חודש פונים עוד ועוד משפחות של 

ילדים חולים בבקשת עזרה. כואב כל כך לראות ילד בדיאליזה 

הממתין לישועה"

"עזרו לנו" 
מתחננים חולי הכליות

את מצוקתם של החולים 
המשוועים להשתלה, קשה 
לתאר במילים. מרביתם 
אינם ששים לדבר על 
הטראומה שהם עוברים 
באופן יומיומי- חיבור 
למכונה השואבת את הדם 
באיטיות ומחדירה אותו 
חזרה לגוף. יותר מ-5,000 
איש עוברים טיפול 
כזה בישראל, וההמתנה 
להשתלה הגואלת אורכת 
לעיתים שבע שנים, 
כשבכל שנה אחד מכל 
חמישה חולים הולך לעולמו 
בציפייה נואשת. 
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כשחוה גוטהייט מעפולה 
חלתה במחלת כליות ב-1998, 

ליאור פרישמן היה תלמיד כיתה ד' מרחובות. היא שינתה 

שנות  כמה  עוד  להרוויח  כדי  שלה  התפריט  את  בקיצוניות 

חיים, והוא בדיוק הופיע בתכנית 'חלום עליכם' של עוזי חיטמן. 

כעבור 11 שנים כשהכליות של חוה קרסו, ליאור בדיוק סיום את 

שירותו הצבאי כמדריך בפנימייה הצבאית 'אור עציון'. דרכיהם 

הצטלבו לראשונה רק השנה, כשליאור בחר לתת את אחת 

מכליותיו במתנה לחוה, ולהפוך שותף איתה. הוא- אב לשתיים, 

בוגר 'כרם ביבנה' ומנהל מכון 'צורבא מרבנן'. היא- עקרת בית 

חילונית ששני הביטויים האחרונים לא אומרים לה דבר, אך 

בטלפון הסלולארי שלה הוא שמור תחת השם "ליאור, המלאך 

שלי".

מה מביא אדם בריא לחלוטין לתרום חלק מגופו לאדם אחר 

שלא פגש מימיו? פרישמן מחייך כשנשאל על כך. "השד ממש 

לא נורא" הוא אומר בלהט. "זה סיפוק אדיר, מעט מאד סיכון, 

ולזה הרי חונכנו כל החיים". פרישמן, כיום בן 26, נחשף במקרה 

לפני כשנתיים לפרסום של 'מתנת חיים'- ממש כמו העלון 

שאתם קוראים כעת. משהו בתוכו 'נדלק'. אפשר שהיה זה 

בזכות אמו החולה, וייתכן שמשהו עמוק בהרבה. הוא ניגש 

למחשב והחל במחקר ארוך. "עשיתי מחקר מאד מקיף גם 

וגם הלכתי- מה הרפואה באמת אומרת על תרומת  רפואי 

כליה ומה התורה אומרת על תרומת איברים, והגעתי למסקנה 

שמשתי הבחינות האלה אין שום בעיה וזה אפילו מבורך". כמו 

תורמים רבים, גם פרישמן התלבט אם לבקש שתרומתו תגיע 

לאדם מסוים- ילד קטן? שמא אם לילדים? ואולי לאישה רווקה 

שטרם זכתה ללדת? "אחרי שקראתי הרבה החלטתי להציל 

נפש מישראל, חיים של יהודי, והתחלתי את הבדיקות". 

החיים התהפכו 
גוטהייט  חוה  נאנקה  הארץ,  בצפון  חולים  בבית  בינתיים 

 11 40 שלי, אחרי  בטיפולי הדיאליזה הקשים. "ביום הולדת 

נזכרת.  היא  קרסו"  שלי  הכליות  נוקשה,  תזונה  של  שנים 

"קיוויתי שתוך שנה ימצאו לי כליה, אבל זה נמשך ונמשך ועם 

הזמן איבדתי תקווה". הדיאליזה, היא נזכרת בעווית, היא סבל 

טהור. "זה לא רק מה שקורה בגוף, אבל גם מה שקורה לאלה 

שיושבים איתי. אני עושה דיאליזה שלוש פעמים בשבוע, באה 

ביום ראשון, חוזרת בשלישי ושואלת איפה זה שישב לשמאלי? 

"נפטר". עובר עוד שבוע, איפה זה שישב פה? "אושפז במצב 

קשה". ואיפה זאת שישבה פה? 'לקחו אותה לכריתת רגל'. ואני 

שואלת את עצמי מתי אני? פחדתי ללכת לישון כי לא ידעתי 

אם אני אקום. הייתי מבועתת מהחוסר שיהיה לילדים שלי אם 

אני אמות". חייה של כל משפחת גוטהייט התהפכו, והכל סבב 

סביב הסבל של חווה. "זה סיוטים כשאתה ער. המון צער, דאגות 

וחוסר אונים. הייתי אישה פעילה ותורמת וברגע הפכתי לחולה. 

המחלה הזאת גומרת אותך לא רק גופנית אלא רק נפשית. 

אתה קורס ומאבד הכרה והכל מתערבב. המחשבה שאני לא 

אהיה בחתונה של הילדים- גמרה אותי. לא העליתי בחלום הכי 

מתוק שלי שאני אזכה להוביל אותם לחופה. הגרוע מכל היה 

במחשבות שלי. ראיתי את הסוף בעיניים. ופתאום אני שומעת 

את הילד בן 16 בוכה בלילה, ניגשת אליו ומבינה שהוא בוכה 

כי אני אולי אמות".

ליאור עבר את סדרת הבדיקות, שמטרתן לוודא שהוא אכן 

בריא גופנית ונפשית ושלא קיבל תמורה כספית )סחר באיברים 

אסור בישראל(. "התחלתי להבין שזה מוחשי, ושאני אכן אזכה 

לתת כליה במתנה". בערך באותו זמן שכבה חווה בבית החולים 

והמתינה למותה. "הייתה לי נפילת לחץ דם ובעיות בלב ועברתי 

צנתור. אושפזתי לשבוע וחצי והלב שלי התחיל להיחלש. ידוע 

בספרות הרפואית שהגוף שורד דיאליזה בערך חמש שנים. 

הגוף שלי התחיל להתקלקל. שכבתי בבית חולים עם מחשב 

נייד וניסחתי אימייל לרב הבר מ'מתנת חיים'. "בבקשה, תצילו 

אותי". בלי הרבה מילים". למחרת התקשר הבר. "אני ישעיהו" 

אמר לה, "ואני מתכוון להפוך את העולם כדי למצוא לך כליה". 

חוה כבר הייתה מיואשת. "קשה לתאר את השפל שהייתי 

בו. נלחמתי לחיות כמו חתול שמתפס על גג". היא לא ידעה 

שהמושיע שלה כבר נמצא בשלבים מתקדמים של הועדות 

הרפואיות, ומשמיים כבר החליטו שהיא לא תמות. 

הצלת חיים
"לאורך כל הדרך לא רציתי לדעת למי אני תורם" ממשיך 

ליאור. "בעיקר כדי לא ליצור אכזבה אם התרומה לא תצא 

על  שמח  אני  ליהודי  תורם  אני  עוד  שכל  אמרתי  לפועל. 

ליאור פרישמן מרחובות תרם חיים לחוה גוטהייט מעפולה והציל משפחה שלמה

חיים
במתנה
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מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

התרומה". מתאמי ההשתלות כבר 'שידכו' בין חוה לליאור אך 

אלה לא ידעו זה על זה. משרד הבריאות דאגו לזמן אותם בשעות 

נפרדות לועדות כדי שלא ייפגשו- עד שיום אחד, כנהוג במדינת 

ישראל, מישהו עשה טעות והם זומנו לאותה שעה ולאותו חדר. 

"ניגשת אלי אישה ואומרת 'שלום, אתה ליאור? וואו תודה רבה 

לך!!!'" משחזר פרישמן. "לא הייתי מוכן לזה רגשית, וגם כשאתה 

בתהליך לקראת תרומת איבר אתה מדמיין שאתה הולך להציל 

ילד בלונדיני חמוד בן 7 שעומד למות כל רגע. פתאום את רואה 

אישה בת 45, התרומה נהיית פחות 'פיקנטית'". 

החששות  את  מתאר  כשהוא  בעיקר  כובשת,  שלו  הכנות 

מצוות.  שומרת  שאינה  איה  שיציל  כשראה  בו  לקנן  שהחלו 

ברור  מסוימים.  ספקות  בי  העלתה  חילונית  שהיא  "העובדה 

שמצווה להציל כל אדם, אבל היו ספקות. למשל, התחושה 

שאני 20 שנה שמרתי יום כיפור והיא עכשיו תיסע ביום כיפור 

לים לאכול צ'יזבורגר בזכות הכליה שלי. זה מעלה הרהורים". 

פרישמן נועץ בשניים מגדולי הרבנים בישראל- הרב אביגדור 

נבנצאל מירושלים העתיקה והרב חיים קנייבסקי מבני ברק. 

"הרב נבנצאל אמר לי 'מה פתאום, כל יהודי צריך חיים!'. אבל לא 

הייתי לגמרי שקט עם עצמי ונסעתי לרב חיים קנייבסקי כתבתי 

לו מכתב ארוך עם כל השיקולים לכאן ולכאן, הסברתי שעשוי 

להיות מועמד אחר שומר תורה ומצוות אבל כבר הודיעו לחוה 

שמצאו לה תורם. הרב פסק נחרצות שבשום פנים ואופן לא 

להעביר את התרומה. הוא אמר ש'להיפך, בזכות זה שאתה 

תתרום לה אתה תגרום לקידוש השם בעולם. אין אופציה שהיא 

תקבל כליה ולא תרגיש שינוי בחיים הרוחניים שלה'. 

זו הייתה גזירתו של צדיק, והיא התקיימה. הרי אני בחור צעיר 

מרחובות היא מבוגרת יותר מעפולה מה הסיכוי שאני אתרום 

לה? וככה היא גילתה את בורא עולם". 

הגילוי הזה נמשך כמה שעות. באוגוסט שעבר נכנס פרישמן 

לניתוח, ובסופו עמדה חוה בשערי החדר. "ראיתי אותו בעיניים 

אבל לא האמנתי שהוא עומד להציל אותי. לא בכיתי עד שנכנסתי 

לחדר ניתוח ואני קולטת צידנית כחולה עם מגן דוד עליה. ידעתי 

שבתוכה יש כליה בתוך קרח. כבר לקחו לו אותה ושמו אותה 

בצידנית רגילה, וידעתי שכחול זה השתלות. כשראיתי את זה 

פרצתי בבכי כי ידעתי שבתוך הצידנית נמצאים החיים שלי. 

אמרתי לבעלי 'אל תגיד לי כלום רק שליאור בסדר'. הוא אמר 

לי שהכול מצוין ושהוא והילדים ליוו את ליאור למחלקה" הכליה 

של ליאור נקלטה בגופה של חוה בהתאמה מלאה. "כשהכליה 

נכנסת לבטן היא לבנה מהקרח. 

בתוך הגוף מחברים אותה לדם והיא נהיית ורודה. אצלי רק 

תפרו את התפר האחרון והכול נהיה ורוד ומיד הגוף נתן שתן 

בלי שום בעיה ומיידית אחרי 5 שנים שלא נתן. אז שמישהו יגיד 

לי שזה לא יד האלוקים ישתבח שמו!".

המשפט האחרון גורם לליאור לחייך חיוך רחב. חוה, חילונית 

עם זיקה בסיסית למסורת )"היינו עושים קידוש"( עברה שינוי 

דרמטי מאז שכלייתו של ליאור נקלטה בגופה. "אני היום שומרת 

מסורת" היא מאשרת. "כבר לא נוסעת בשבת, לא משתמשת 

בפלאפון. תמיד עשיתי קידוש. אבל מאז ההשתלה והשיחות 

נפש עם אלוקים בזמן המחלה התקרבתי מאד. זה מה שהשאיר 

אותי בחיים. ליאור תרם לי בלי לעשות חשבון אם אני חילונית 

או דתיה ואני מרגישה עכשיו אחריות על הכליה הזאת. היא לא 

תיסע בשבת, היא לא תאכל אוכל לא כשר". 

הליך פשוט ובטוח
שמחים  וליאור  חוה  אחרים,  ונתרמים  מתורמים  בשונה 

להתראיין ולפנות אל הבאים שיעמדו במקום שלהם. "זה הרבה 

יותר פשוט ממה שחושבים, ולכן אני מדבר על זה" מתעקש 

ליאור. "יש נקודות בחיים שאנו חוששים ומפחדים מהן, והמקור 

לזה הוא פשוט בחוסר הבנה. תראה, אם מחר אבקש ממך 

לנהוג על טנק, תתחלחל כולך, אבל אם תעשה קורס בתור חייל 

שריון – גם מתוך שינה בלילה תוכל לנהוג בטנק. לתרום כליה 

זה נשמע מפחיד, אבל כאשר יורדים לפרטים הקטנים מבינים 

שאין ממה לפחד. אגיד יותר מזה, לפני מאות ממש בודדות של 

שנים אם אדם היה תורם דם בכדי להעביר לגוף של חברו – הוא 

היה נחשב משוגע, היום לעומת זאת – אתה תורם דם תוך כמה 

דקות בכניסה לקניון וזה נחשב מעשה רגיל לגמרי, אני מאמין 

באמונה שלמה שתוך עשרות בודדות של שנים גם תרומת כליה 

תהיה דבר הרבה יותר נפוץ. נחשון בן עמינדב קפץ למים – היה 

גיבור, למאה שקפצו אחריו היה דרוש אומץ אבל זה כבר היה 

יותר קל, לאלפים שנכנסו אחריהם זה היה כבר נראה נורמטיבי, 

ההשתלה שלנו הייתה ההשתלה ה-99 במדינת ישראל של 

תרומת כליה אלטרואיסטית ))תרומה לאדם זר שלא על מנת 

לקבל תמורה(, אני שמח שהקב"ה נתן לי את הכוחות והזכות 

לתרום, ה-98 שתרמו לפני נתנו לי את האומץ, בטוחני שיהיו 

עוד אלפים אחרינו".

"אני היום בריא ב100 אחוז כמו כל אדם אחר. תמיד יש סיכון 

בניתוח, אבל הסיכונים אחרי הניתוח מאד מזעריים. עכשיו אני 

יכול לעשות מרתונים וטריאתלון ומה שבא לי. האמת היא שמצבי 

אפילו יותר טוב מאדם אחר. מבחינת החוק ברגע שאדם תורם 

כליה אם הוא או מישהו מקרבה ראשונה שלו יצטרכו כליה הם 

מוקפצים לראש רשימת ההמתנה. לצורך העניין אני מול אדם 

רגיל מהרחוב- מצבי טוב משלו. במקום לחכות 5 ו-6 שנים אני 

ראשון בתור. הסיכוי שלי לקריסת כליות סטטיסטית הוא בדיוק 

כמו של אדם אחר כי כליות קורסות יחד, לא משנה כמה יש לך. 

אבל ההבדל בינינו הוא שאני אקבל ראשון תרומה". 

יתרה מזאת, ממשיך ליאור, "במשך כל השנים גדלנו והתחנכנו 

על 'תרומה לקהילה'. בבית מההורים, בתנועת הנוער ובישיבה 

התיכונית, זהו תהליך שנבנה באופן הדרגתי בנפש, קומה על גב 

קומה, עד שמגיע שלב בחיים שתרומת כליה נעשית לרלוונטית. 

חוץ מזה – יש מעשה יותר כיף ומספק יותר מלהציל חיים של 

יהודי?

ואיך הקשר ביניהם כעת? שניהם מתרגשים מאד ומחפשים 

את המילים. "אין מילה למה שאני מרגישה" פותחת חוה. "הדמות 

שלו, הפנים שלו כל יום מולי כאילו הוא עומד מולי. אנחנו לא 

לוחצים ידיים, כי הוא שומר מגע. אבל החיבוק עובר דרך בעלי 

והילדים והפנים שלי מביעות הכול. הוא חלק מהגוף שלי. מעבר 

לחיים שהוא נתן לי, הוא הבריא משפחה שלמה. הבריא ילדים. 

הבן שלי התחתן לפני חודש, יצא עם חברה שלו 6 שנים אבל 

הם לא העיזו לחשוב על חתונה. לא העיזו לשמוח ורק חשבו איך 

לנחם אותי שאני עומדת למות. בלי ליאור לא הייתי חיה עכשיו 

ולא הייתי בחתונה. ואני עומדת בחתונה, ורואה את ליאור רוקד! 

הוא לא בא מתוך הנימוס. הוא בא לשמח את הבן שלי! ואני 

רואה את הבת הקטנה שלו שכשהיא נוצרה הכליה שלי עוד 

הייתה בגוף של ליאור. אני והילדה הזו זה אותו דם. אני מרגישה 

שאני ילדתי אותה". 

ליאור, טיפוס ביישן, מאשר את הפרטים. "הסיפוק שלי נובע 

גם מזה שחווה היא אימא לשלושה ילדים שכבר השלימו עם 

5 שנות  זה שהיא לא תהיה בחתונות שלהם. היא עברה כבר 

דיאליזה והרוב לא שורדים יותר מחמש שנים. למרות זאת, חגגנו 

יחד בחתונה של הילד שלה וזו הרגשה מאד מיוחדת. אני מרגיש 

שפתחתי סניף נוסף של עצמי בעפולה. איפשהו בעולם מסתובב 

עוד בן אדם עם כליה שלי. זה עוד עולם שלם- ילדים, משפחה, 

חברים, שבזכותי קיימים. 

 הדיאליזה, היא סבל טהור. 
"זה לא רק מה שקורה בגוף, 
אבל גם מה שקורה לאלה 
שיושבים איתי. אני עושה 
דיאליזה שלוש פעמים 
בשבוע, באה ביום ראשון, 
חוזרת בשלישי ושואלת 
איפה זה שישב לשמאלי? 
"נפטר".  עובר עוד שבוע, 
איפה זה שישב פה? 
"אושפז במצב קשה". ואיפה 
זאת שישבה פה? 'לקחו 
אותה לכריתת רגל'.
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על  לוותר  מוכן  לא  "אני 

אופן"  בשום  הזו  הזכות 

רונצקי,  אביחי  הרב  אומר 

הגבוהה  הישיבה  ראש 

הצבאי  והרב  באיתמר 

הראשי לשעבר. בשנה האחרונה, כך מתפרסם 

כאן לראשונה, עובר הרב רונצקי סדרת בדיקות 

במטרה לתת חיים לאדם אחר. לפי שעה, בקשתו 

של הרב רונצקי מתעכבת בשל אילוץ רפואי- 

אולם הוא לא מתכוון לוותר. "אדבר עם מי שצריך 

ואסביר את בקשתי, זו זכות מופלאה". 

הצלת חיים
הרב רונצקי )63( חזר באחרונה אל הישיבה 

באיתמר לאחר כהונה סוערת בראש הרבנות 

הצבאית ושליחות חברתית בגרעין סטודנטים 

בדרום. לעולם תרומות הכליה נחשף לפני כשנה, 

אברהם  התורם  על  ב'בשבע'  כתבה  כשקרא 

שפירא מיצהר. "התקשרתי לרב יהושע שפירא, 

הרב  אל  אותי  הפנה  והוא  אברהם,  של  אבא 

ישעיהו הבר. התחלתי למלא את הטפסים כדי 

להציל אדם אחר מהר ככל שאוכל. לא פחדתי 

כלל, מה יש לפחד? אני תורם רק אחת, אין בזה 

סיכון". 

"התייצבתי  אחרת  חשבו  שהרופאים  אלא 

ואמרתי שאני רוצה לתרום כליה לכל מי שאוכל 

להציל. הגעתי לבדיקות בבית החולים בילינסון 

ולצערי, במהלך הבדיקות הודיעו לי שיש חשש 

והם  לב שעברתי בעברי,  לאור התקף  קטנטן 

חוששים מעט משום מה". אך הרב רונצקי, כפי 

שינחשו כל מי שמכירים אותו, לא מתכוון להרים 

ידיים. 

<< כיצד תעשה זאת? 

השתלות  מתאמת  עם  בקשר  עומד  "אני 

כל  את  עברתי  לתרום.  לי  שיאשרו  בציפייה 

לראש  לפנות  בכוונתי  מוכן.  ואני  הבדיקות 

ממנו  ולבקש  בבילינסון  קרדיולוגיה  מחלקת 

לתרום. אני מקווה שהוא יאשר לי את התרומה, 

בדקתי את הנושא וראיתי שהסיכון זניח". 

בינתיים מסתפק הרב רונצקי בלימוד הנושא 

והנחלתו למאות תלמידי הישיבה בראשותו. "אני 

מלמד בישיבה שלנו תשובה של ה'ציץ אליעזר' 

שקובע שאם התרומה תסכן את חייו של התורם 

אסור לו לתרום. אנחנו לא מקילים בכך ראש, 

אך במצב הרפואה היום, כשלא נשקפת סכנה 

לתורם, אין בכלל ספק שמותר לתרום ויש שלל 

תשובות בנושא". 

את הראיון איתו אנו מקיימים מבית החולים 

'בילינסון'. אחרי שנכנס להליך התרומה, הגיעה 

הצרה גם לביתו הפרטי של הרב רונצקי. "יום 

אחד, כשכבר הייתי בתוך המהלך, התברר שבני 

זקוק להשתלה. אמרתי 'קדימה, אני רוצה לתרום 

אך בבדיקות  לו'. הרופאים הסכימו שאתרום, 

נמצא בן משפחה אחר שיותר מתאים והוא תרם 

לו. אבל לא איבדתי את התקווה להציל אדם אחר, 

זו זכותי". 

<< למי תתרום? 

"זו תרומה אלטרואיסטית. אסור לך לדעת למי 

תתרום. מאפשרים למי שרוצה לפגוש לפני את 

מקבל הכליה, אני ארצה לפגוש אותו לפני רק אם 

הוא יסכים כדי לא לגרום לו או לה עוגמת נפש 

חלילה. אין לי שום העדפה לגבי מגזר או עדה- 

אשמח להציל כל יהודי שיזדקק, ואם הקדוש 

ברוך הוא היה נותן לי יותר כליות, הייתי שמח 

לתרום יותר ולכל אדם". 

"אני עומד 
בקשר עם 
מתאמת 
השתלות 
בציפייה 
שיאשרו לי 
לתרום. עברתי 
את כל הבדיקות 
ואני מוכן. 
בכוונתי לפנות 
לראש מחלקת 
קרדיולוגיה 
בבילינסון 
ולבקש ממנו 
לתרום. אני 
מקווה שהוא 
יאשר לי את 
התרומה"

 לתת חיים לאחרים"
הרב אביחי רונצקי, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר והרב הצבאי 

הראשי לשעבר. עובר סדרת בדיקות במטרה לתת חיים לאדם אחר

"אני לא מוכן לוותר על הזכות

הנשיא לשעבר שמעון פרס, מעניק  את 
אות המתנדב לרב ישעיהו הבר

צילום: ברוך יערי
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מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

 מהי הכליה ומה 
חשיבותה בגוף האדם?

הכליה היא איבר חיוני בגוף האדם שתפקידו לסלק רעלים ונוזלים מיותרים 

מהגוף. "אנשים שנזקקים להשתלות הם אנשים שלקו באי ספיקת כליות", אומרת 

ד"ר רותי רחמימוב, נפרולוגית בכירה ומנהלת השירות למושתלי כליה במרכז 

"זו מחלה שהולכת ומידרדרת, עד שהתפקוד  הרפואי בילינסון בפתח תקווה, 

הכלייתי נעשה נמוך ומגיע למצב שבו ישנה הצטברות של רעלים ומים בגוף, 

ואז יש צורך בדיאליזה או בהשתלת כליה. המחלות העיקריות שגורמות לכך הן 

בעיקר סכרת ויתר לחץ דם, כשאחריהן ברשימה מופיעות גם מחלות דלקתיות 

ומשפחתיות הגורמות לחוסר תפקוד של הכליות.

כשנוצר מצב של אי ספיקת כליות קשה ולא נעשתה השתלה – החולה מתחיל 

בטיפולי דיאליזה, מה שמצריך הגעה למכון דיאליזה שלוש פעמים בשבוע, בכל 

פעם למשך ארבע שעות. אולם הדיאליזה איננה תחליף מושלם לכליות, שהרי 

החולה מחובר למכונה רק כ-12 שעות בשבוע, והגוף, כידוע, עובד הרבה יותר 

מזה. "לכן יש למטופלי הדיאליזה דיאטה חריפה", אומרת ד"ר רחמימוב, "אסור 

להם לשתות יותר מארבע כוסות ביממה. אסור להם כמעט בכלל לאכול פירות 

וירקות, קטניות, וכו'.   ההבדל הוא לא רק באיכות החיים אלא גם באורכם. 

מחקרים מורים כי תוחלת החיים של מושתלי כליה ארוכה בכעשר שנים יותר 

מזו של מטופלי דיאליזה.

ד"ר רחמימוב אומרת כי תרומת כליה היא הליך בטוח. "אדם יכול לחיות עד 

120 עם כליה אחת. התורם החי הראשון בעולם תרם את כלייתו בשנת 1954 

כשהיה בן 24, והוא נפטר בשנה שעברה בגיל 81. אני לא יודעת ממה הוא נפטר, 

אבל אחרי כל כך הרבה שנים זה כנראה כבר לא היה קשור לכליה". רחמימוב 

מסתמכת על מחקרים שכללו אלפי אנשים שתרמו, לאורך תקופה של עשרות 

שנים.

האם גם אני יכול לתרום?
כן, גם אתה או את יכולים לתרום!

בכדי לתרום כליה, צריך להיות במצב בריאותי טוב, ותפקוד הכליות תקין. 

תתבקש לערוך מספר בדיקות ראשוניות, אשר יבררו כי אכן מצבך הכללי תקין. 

במידה ותענה לקריטריונים הבסיסיים, תופנה להליך בירור מקיף, שיכלול בדיקת 

התאמת רקמות, הערכה פסיכולוגית, ובדיקות גופניות נוספות, שיבטיחו את 

שלומך ובריאותך. 

את ההחלטה הסופית צריך לקבל התורם בעצמו מתוך רצון חופשי, לאחר 

שהוא קיבל את כל המידע הדרוש על מנת להגיע להחלטה מושכלת. זאת ללא 

לחץ מצד גורם חיצוני או משפחתי.

בימים עברו היה צורך להתאים בדקדוק רב בין רקמות התורם לרקמות המקבל, 

על מנת למנוע דחיית השתל מגופו של המושתל. לאחרונה עם התפתחות 

התרופות מדכאות החיסון, שתפקידם למנוע את דחיית השתל על ידי המערכת 

החיסונית של המושתל, חל שיפור ניכר ברמת ההישרדות של כליות מושתלות, 

והדמיון הגנטי בין תורם למקבל הפך למיותר בשביל להבטיח השתלה מוצלחת.

לפני הניתוח, יקבל התורם מידע, הדרכה ויעוץ מאנשי מחלקת ההשתלות, שם 

גם יוכל לשאול את כל השאלות המטרידות אותו ואת בני משפחתו. 

צוות ארגון "מתנת חיים" מעמיד את עצמו בהתנדבות לרשות התורמים, למתן 

מענה בכל סוגיה, פניה ובקשה, בכל שעות היממה. 

רפואיים,  הלכתיים,  רב,  תחומים  במגוון  מומחים  מקצוע  אנשי  לרשותנו 

כירורגיים, משפטיים  ופסיכולוגיים. כולם רואים לעצמם כזכות ללוות בעצה 

ועזרה את אותם אבירי לב אציליים שניאותו לתרום מגופם להצלת חיי זולתם.

איך אני תורם כליה?
הצעד הראשון

הצעד הראשון שלך הוא ליצור קשר עם ארגון 'מתנת חיים',  שם תקבל הדרכה ראשונית ומענה 

ללבטים הפוקדים אותך. על התורם להיות אדם בריא, שאיננו סובל מלחץ דם גבוה מדי ומסוכרת, 

אינו בעל עודף משקל גדול, ובלי עבר בעיתי בכליות.

בשלב זה תיאלץ לעבור מספר בדיקות ראשוניות, על מנת לוודא כי הנך כשיר להיות תורם:

] ספירת דם כללית וביוכימיה של הדם ] סוג דם ] בדיקת שתן שגרתי ] אולטרה-סאונד כליות ] בדיקת לחץ דם

עליך לפנות לרופא המשפחה שלך ולבקש הפניות לבדיקות הנ"ל משום ואתה שוקל לתרום כליה.

הצעד השני
כשיש לך את תוצאות הבדיקות, שלח אותם למתנת חיים. שמור עותקים של הבדיקות אצלך.

כמועמד לתרומת כליה תתבקש למלא טופס רישום, ומשם יכוונו אותך למרכז ההשתלות שבו 

אמור המושתל לעבור את ההשתלה.   אם אין ברצונך לתרום לחולה מסוים, תוכל למצוא אצלנו 

רשימת ממתינים המצפים בכיליון עיניים למתנדב הנכון שיוכל לחלצם ממצבם הקשה ולהציל את 

חייהם, ואנחנו נמצא לך חולה מתאים.

הצעד השלישי
מתנת חיים רושמת את החולה והתורם למרכז השתלות, ושם נקבע להם תור לבדיקת התאמה 

במעבדה לסיווג רקמות. מרכזי ההשתלות הם בתי חולים המבצעים השתלות. בארץ קיימים כיום 

שלושה מרכזים שבהם מבוצעות השתלות כליה, ועוד כמה מקומות שבהם מתבצעות השתלות של 

איברים אחרים. בכל מרכז השתלות יש מרכז לתיאום השתלות, אשר מרכז את הטיפול בתהליך 

ההכנה להשתלה. במרכז התיאום יפנו אותך לבדיקות המתבקשות, יקבעו לך תורים לוועדות השונות, 

ויסייעו לך ככל הנדרש.

במרכז ההשתלות תעברו יחד, התורם והנתרם הפוטנציאלי, בדיקת התאמה ראשונית. הבדיקה 

פשוטה בתכלית. משניכם תילקח דגימת דם אשר תוצלב עם רעותה, והתיאום ייבחן.  באותו זמן 

מבצעים גם סיווג רקמות.  במידה וימצא כי אין לחולה נוגדנים לסוג הדם שלך, תאושר ההתאמה. 

במידה ואתה מתאים, תצא לדרך של בדיקות, ועדות ואישורים, עד לשלב הניתוח עצמו.

בשלב הזה תקיים פגישות גם עם מתאמת ההשתלות וכן עם נפרולוג.

הצעד הרביעי
התורם והחולה יוזמנו לפגישה עם עובדת סוציאלית ועם פסיכיאטר, אשר יבדקו את כושרם הנפשי 

 ,B והסוציאלי לעבור את ההשתלה. יש לוודא כי התורם אינו נושא נגיפים מסוכנים, כדוגמת צהבת

וכן נבדקים גורמים נוספים. לשם כך מתאשפז התורם בבית החולים למשך יומיים, כשבמהלכם 

יעבור סדרת בדיקות יסודיות שיבטיחו כי התרומה לא תפגע בבריאותו.

לאחר מכן יוזמן התורם למבדק נוסף שיבחן את כשירותו הפסיכולוגית לתרומה )רק אם התרומה 

היא לא לבן-משפחה( . לבסוף מוזמנים התורם והמועמד להשתלה להתייצב בפני הוועדה האחרונה, 

הוועדה הארצית של משרד הבריאות בתל אביב, שם נערכים ראיונות לתורם ולחולה שמיועד לקבל 

את הכליה. הוועדה מעבירה את המלצותיה לאישורו הסופי של מנכ"ל משרד הבריאות.

הצעד החמישי
לאחר שמתקבל האישור ממשרד הבריאות, ההשתלה מתבצעת תוך זמן קצר.

בקצרה - מדובר בהליך לא קצר שמטרתו להבטיח את ההתאמה של התורם ואת כשירותו 

לביצוע התרומה. כל התהליך נמשך בדרך כלל בין שלושה לשישה חודשים, ובסיומם זוכים להציל 

נפש מישראל.
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היסטוריה של השתלת כליות
בשימוש  התקדמות  לאחר  העשרים,  המאה  בתחילת 

בהרדמה והיכולת לבצע ניתוחים גדולים, התחילו לחשוב  על 

השתלת אברים בגופם של חולים. היות וקיימות 

שתי כליות אצל בעלי חיים נשאלה השאלה אם 

ניתן להעביר כליה אחת מתורם בריא לנתרם 

חולה. ניסויים בכלבים הראו שניתן לנתק כליה 

מכלי הדם ואחר כך לחבר אותה מחדש. הכליה 

חזרה לתפקד למרות שבעת ניתוק הכליה נחתכו 

העצבים. אבל העברת כליה מכלב אחד לכלב 

שני גרמה תוך זמן קצר להפסקת פעילות של 

הכליה המושתלת, כנראה על רקע אימוני.

התחילו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 

להתעניין מחדש באפשרות של השתלת כליה. 

מתורמים  כליות  להשתיל  ניסיונות  מספר  היו 

הכליה  המקרים  בכל  כליות.  חולי  אצל  מתים 

ניסיונות  מספר  גם  היו  נדחתה.  המושתלת 

להשתיל כליות מתורמים חיים )בני משפחה( אצל 

חולים. הכליות המושתלות תפקדו במשך מספר 

שבועות בלבד. רוב הניסויים האלה בוצעו בפריז 

בצרפת. מרכז נוסף למחקר זה היה בבוסטון 

בבוסטון  למרכז  הגיע   1954 בשנת  בארה"ב. 

חולה כליות עם תאום זהה. החליטו להשתיל 

כליה אחת מהתאום הבריא בגופו של החולה. 

הכליה המושתלת תפקדה מיד והאח עם הכליה 

המושתלת נפטר כעבור 8 שנים בגלל התחדשות 

של מחלת הכליות. התורם נפטר לפני כארבע 

שנים בגיל 79, כ-54 שנים אחרי התרומה. 

שחוקרים  לכך  גרמה  זו  מוצלחת  השתלה 

חפשו דרכים למנוע דחייה של כליה מושתלת. 

כגון  60 פותחו שיטות שונות  וה   50 ה  בשנות 

קרינה ותרופות חדישות אשר עיכבו את מנגנון הדחייה. לכן 

התחילו לשתול כליות מתורמים מתים ומתורמים חיים בחולי 

כליות. למרות ההצלחות היה ברור שלהשתלת כליות מתורמים 

חיים הייתה עדיפות על כליות מתורמים מתים. באותה תקופה 

פותחו שיטות לטפל בחולי כליות באמצעות המודיאליזה )ניקוי 

הדם באמצעות כליה מלאכותית(, ועל ידי כך להאריך את תוחלת 

חייהם. מאוחר יותר הוכנסו שיטות של דיאליזה ציפקית )ניקוי 

 60 הדם ע"י הכנסת נוזלים לחלל הצפק(. לכן בסוף שנות ה 

השתמשו בשתי שיטות הדיאליזה ובהשתלות מתורמים חיים 

ותורמים מתים לטפל בחולים עם אי ספיקת כליות סופנית. 

בהתחלה התוצאות לא היו כל כך טובות ותוחלת החיים של 

החולים הייתה קצרה ביותר ללא הבדל בין החולים שטופלו 

באמצעות דיאליזה ובאלה שטופלו באמצעות השתלה. במשך 

חדישים,  מסננים  עם  הדיאליזה  בשיטות  שיפור  חל  השנים 

מכשירים עם אמצעי ניטור ושיטות לטיהור מים להכנת התמיסה. 

זה גרם להארכת תוחלת החיים של המטופלים. כמו כן פותחו 

תרופות חדישות למניעת דחייה ושיטות אפיון של סוגי רקמות 

והתאמה בין התורם והנתרם. התקדמות זו גרמה לכך שתוחלת 

החיים של חולה מושתל השתפרה בהרבה ועלתה על זו של 

החולה המטופל בדיאליזה. 

השתלת כליות כחלק מטיפול בחולי כליות
היום מקובל שהשתלת כליות הינה הטפול המועדף בחולים 

עם אי ספיקת כליות, מבחינת שיפור בתוחלת החיים ובאיכות 

החיים. מאז שהתברר שניתן לשתול כליות מתורמים מתים 

נעשו מאמצים גדולים להשגת מספיק כליות מתורמים מתים 

בכדי לטפל בכל החולים הממתינים להשתלה. בדרך כלל כשלו 

במאמצים אלה ורשימת הממתינים תופחת משנה לשנה. בשנים 

כליה אחת  גידול במספר האנשים התורמים  האחרונות חל 

בחייהם. אפילו תוספת זו לא מדביקה את המספר ההולך וגודל 

של חולים הממתינים להשתלת כליה. בארה"ב 

המתינו להשתלת כליה בשנת 2005 כ 65,000 

18000 השתלות,  חולים. באותה שנה בוצעו  

11,000 מתורמים מתים ו 7,000 מתורמים חיים 

)מספרים אלה נלקחו מהדו"ח שצוטט למטה(. 

בישראל ממתינים להשתלת כליה כ 700 חולים 

ומספר זה הולך וגודל ראו )ראו טבלה, המספרים 

דווחו ע"י המרכז הלאומי להשתלות(.    

אחת  כליה  כריתת  של  ההשלכות  מה   >

מתורם חי?

אם ברצוננו לקדם השתלת כליות מתורמים 

חיים אנו צריכים להיות בטוחים שכריתת כליה 

אחת לא פוגעת בתורם מבחינת תוחלת החיים 

ואיכות החיים. 

שנים רבות ידועה שאם לילוד יש כליה אחת, 

הרי כליה זו תתפתח ותהיה גדולה יותר מכליה 

הכליה  אחת  כליה  כורתים  אם  כן  כמו  רגילה. 

הנותרת גדלה בתנאי שאין בה מחלה. לפני כ 

40 שנים נסעתי לארה"ב  להשתלמות. התמזל 

מזלי לעבוד במרכז רפואי עם תכנית מפותחת 

ומתורמים  חיים  מתורמים  כליות  להשתלת 

כריתת  השפעת  את  לחקור  החלטתי  מתים. 

כליה אחת על הכליה הנותרת. במחקר הראשון 

בדקתי את השפעת כריתת כליה על הגודל של 

הכליה הנותרת . במשך השנים לאחר הכריתה 

נצפתה עליה בגודל של הכליה הנותרת. הגיל של 

התורם לא השפיע על גידול זה. אחר כך בדקנו 

את השינויים בתפקוד של הכליה הנותרת . צפינו שהתפקוד של 

הכליה הנותרת עולה בימים הראשונים עד 3 שבועות מתאריך 

הכריתה ומגיע לכ 66% של סך התפקוד של שתי הכליות. גיל 

התורם לא השפיע על העלייה הראשונית הזו. במעקב אחרי 

חולים במשך 4 שנים התברר שקיימת עליה אטית והדרגתית 

נוספת בתפקוד של הכליה הנותרת אבל עליה זו תלויה בגיל 

התורם. מספר הנבדקים שנכללו במחקר זה היה קטן יחסית 

שיפור  חל  בריא  שהתורם  שבתנאי  ברור  היה  אז  כבר  אבל 

בתפקוד של הכליה הנותרת לאחר כריתה כפיצוי על אבדן של  

כליה אחת.

בשנים האחרונות מספר חוקרים סיכמו את ההשפעה של 

תרומה של כליה על התחלואה ותמותה של התורם. בדקתי 

מספר מאמרים בהם סיכמו את התוצאות אצל קבוצות גדולות 

של מאות עד אלפי תורמי כליות. המסקנות העיקריות של חלק 

ממאמרים אלה מסוכמות בטבלה הגדולה. 

< מה התמותה והתחלואה המשנית לכריתת הכליה? 

לכן חשוב  לסיבוכים כתוצאה מהניתוח.  כל מנותח חשוף 

לבדוק אם כריתת כליה לשם תרומה מלווה בסיבוכים קשים. 

החוקרים מסכמים את התמותה סביב הניתוח כ 0.02 עד 0.03%, 

 "האם תרומת כליה בחיים פוגעת 
במצב בריאותו של התורם?"

פרופ' ג'פרי בונר / מומחה לנפרולוגיה

סה”כהשתלה מתורמים חייםהשתלות מתורמים מתיםממתינים להשתלהשנה

20075345968127
200859810056156
20096909369162
20107335378131

2011729128119247

 ממתינים להשתלת כליות והשתלות שבוצעו בישראל בשנים 2007-2011 

Sommerer et al, 
2004

Gai et al, 20072Segev et al, 
2010

Delanaye et al, 
2012

תחלואה ותמותה 
לאחר הניתוח 

לכריתת הכליה

תמותה: נדירה ביותר – פחות 
מ 0.02%

תחלוא : סיבוכים קשים 
נדירים. רוב הסיבכים קלים 

)דימום וזיהום(.

שיעור התמותה 
.0.03% מספר קטן של 
סיבוכים לאחר הניתוח. 

יתכן שכריתת הכליה 
באמצעות לפרוסקופיה 
עדיפה על ניתוח מקובל.

שיעור התמותה 0.03%. שיעור התמותה 0.03%. 
שכיחות נמוכה של סיבוכים 

קשים. 

התמותה נמוכה בהשוואה תמותה לטווח ארוך
לאוכלוסייה הכללית.

תמותה לטווח ארוך אין השפעה על תמותה.
נמוכה יותר מקבוצת 

ביקורת.

כל המחקרים הראו 
שהתמותה לא גדולה יותר 

בהשוואה לאוכלוסייה 
הכללית.

סיכון לאי ספיקת 
כליות

מנותחים בודדים פיתחו 
מחלת כליות במשך השנים. 

השכיחות דומה לזו של 
האוכלוסייה הכללית.

הסיכון להתפתחות של 
מחלת כליות כרונית 

הייתה עד 0.5%.

הסיכון נמוך.

התפקוד של הכליה 
הנותרת

לאחר ירידה קלה בסך תפקוד 
הכליות התפקוד מתייצב ללא 

שינוי במשך שנים רבות. 

לאחר ירידה קלה בסך 
התפקוד, התפקוד 

מתייצב ואפילו עולה 
במשך שנים רבות. 

נשאלת השאלה אם קיים 
סיכון מוגבר אצל תורם 

שתפקוד הכליות שלו היה 
מתחת לרמה תקינה. 

סיכמו הרבה מאד עבודות 
קודמות והגיעו למסקנות 

דומות, קרי: ירידה קלה 
בתפקוד בהתחלה ואחר 
כך עלייה והתייצבות של 

התפקוד.  

קיימת עלייה בהפרשת חלבון הפרשת חלבון בשתן
בשתן  בחלק מהתורמים.

קיימת עלייה בהפרשת 
חלבון. לא ברור אם זה 

גורם סיכון.

קיימת עלייה בהפרשת 
החלבון השתן.

קיימת עלייה קלה בלחץ הדם לחץ דם
אצל חלק מהתורמים.

קיימת עלייה בלחץ הדם 
אבל שכיחות יתר לחץ 
דם דומה לאוכלוסייה 

כללית.

עלייה קלה בלחץ הדם.

עלייה קלה במספר טובה.איכות חיים
ההתאבדויות.

הסיכונים לטווח קצר ולטווח מסקנות
ארוך הם מינימאליים.

תרומת כליה נחשבת 
בטוחה עם סיכון נמוך.

אפילו אם קיימים 
שינויים כמו הפרשת 

חלבון אין פגיעה 
בתוחלת החיים.

הסיכוי לסיבוכים נמוך 
וכריתת כליה להשתלה 
נחשבת כפעולה בטוחה.

השפעת תרומת כליה על התורם
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מתנת חיים
מתנדבים למען השתלת כליה

 משך החיים הצפוי של גברים בריאים, גברים אחרי השתלה וגברים בדיאליזה בארה”ב.

עולם חסד יבנה
אברהם רחמים, תושב יצהר, תרם 

כליה לפני שבועיים לאדם שלא הכיר. 
אברהם שפירא, גם הוא תושב יצהר, 

תרם כליה לפני כמה חודשים, שניהם 
דרך עמותת מתנת חיים. בראיון 

משותף לאראל סגל מקול ישראל, 
הם משתפים אותנו בחוויותיהם 

ובתחושותיהם.

מהי הסיבה שאדם קם בבוקר ומחליט לתרום כליה 
ולסכן את חייו, אפילו במעט?

אענה לך מה שאמר תורם כליה אחר  )א. רחמים(: 

ואני חושב שזוהי התשובה: אם היית רואה בית בוער ושומע מתוכו תינוק זועק לעזרה – לא היית 

מסכן את חייך על מנת להציל אותו?  ובעצם זו הסיבה הפנימית של כל התורמים המתנדבים.

)א. שפירא(: התשובה היא הרצון היהודי להוסיף חיים בעולם. כמו אם שיולדת ילד ויש בכך משום 

סיכון כלשהוא. וזה נובע מאותו מקום. יש לנו יכולת לעזור ולהחיות מישהו שאלמלא העזרה שלנו 

חייו יסתיימו בקיצור זמן, וישנם גם מקרים של סכנת חיים בטווח המיידי. ואילו הכליה שנמצאת 

אצלי, וגם בלעדיה אני יכול לתפקד כאדם רגיל – יכולה להציל את חייו ולתת לו חיים שלמים.
שניכם לא הכרתם את המקבלים?

כן. לא היתה הכרות מוקדמת. הכרנו אותם זמן מועט לפני הניתוח.
מה מצריך התהליך מבחינת התורם?

)א. שפירא(: מדובר בניתוח לא מסובך והכאב הוא לא משהו נורא. אחרי שלושה ימים יוצאים 

מבית החולים, ואחרי שבועיים כבר חזרתי לעבודה. היו לי מעט כאבים אבל זה הכול.

ש. כמעט כל התורמים המתנדבים במדינת ישראל באים מהמגזר הדתי והחרדי. אין כמעט יצוג 

לפלגים מסויימים שדוגלים באהבת האדם...

)א. שפירא(: התשובה היא פשוטה. ככל שהנושא יהיה יותר נפוץ יבואו יותר אנשים לתרום. סביבי 

אני מכיר עשרה אנשים שתרמו כליה וזה משכנע.

ש. אבל בדרך כלל אלו שמדברים על אהבת אדם והומניזם לא באים מהמגזר התורם. יש הבדל 

בין לעשות בפועל אהבת אדם לבין לדבר על כך במילים יפות. מהי לדעתכם הסיבה לכך?

)א. שפירא(: במעשה זה לא מדובר על אהבת אדם אלא מדובר על חסד. ואני מעביר מעל במה 

זו מסר לאברהם רחמים שאין אדם שיכול לעמוד במחיצתו של תורם כליה. גם אני – שעשיתי 

זאת- מרגיש כך. ומי שיפגוש חולה שעבר השתלת כליה ולפני כן חייו היו על כף המאזניים, ויראה 

איך חייו השתנו מן הקצה אל הקצה אחרי שקיבל תרומת כליה, לא יצטרך שכנוע נוסף.

כל הכבוד! אני מעריץ את שניכם! אתם מעוררי השראה. זו מידת החסד ואהבת אדם אמיתית.

ז.א, 2 עד 3 מקרי מוות על כל 10,000 מנותחים. זה מספר קטן ביותר ולכן הניתוח 

נחשב כבטוח ביותר. עוד לא ברור אם כריתת הכליה ע"י לפרוסקופיה עדיפה על ניתוח 

רגיל. לעומת זאת סיבוכים כגון דימום וזיהום בפצע הניתוח הם לא נדירים אבל רובם 

הם סיבוכים קלים ואינם גורמים לסבל. 

< מה התמותה לטווח הארוך? 

בבדיקת התמותה לטווח ארוך השוו החוקרים את התמותה ותוחלת החיים של 

תורמי כליות לזו של האוכלוסייה הכללית בהתאמה לגיל ומין של תורמי הכליות. 

התברר שתמותת תורמי הכליות הייתה דומה לזו של האוכלוסייה הכללית ובחלק 

מהעבודות דיווחו על תוחלת חיים ארוכה יותר מהאוכלוסייה הכללית. הסבר אפשרי 

לתוחלת חיים ארוכה יותר אצל תורמי כליות הוא שהתורמים עוברים בדיקות כלליות 

לפני הניתוח והם מובחרים מבחינת בריאותם.

< מה היא ההשפעה של כריתת כליה אחת על סך תפקוד הכליות? 

כפי שתיארתי במחקרים שלי חלה עלייה בתפקוד של הכליה הנותרת כך שסך 

התפקוד מגיע ל כ 70 עד 80% של התפקוד הטרום ניתוחי. סך הכול מדובר בירידה 

קלה בתפקוד הכליה בהשוואה לבריאים עם שתי כליות.  חשוב ביותר לציין שבמעקב 

במשך שנים רבות התפקוד מתייצב ואפילו עולה. אין הוכחה שירידה זו בסך תפקוד 

הכליות מהווה גורם סיכון להתפתחות מחלת כליות או מחלת לב עם מוות מוקדם.

מסקנות:
החלטת אדם בריא לתרום אחת מכליותיו היא החלטה קשה ביותר. תרומת הכליה 

לחולה עם אי ספיקת כליות סופנית הנמצא בטפול בדיאליזה או טרם התחלת טפול 

זה היא מתנה אלטרואיסטית המשפרת לאין ערוך את תוחלת החיים ואיכות החיים 

של החולה. ההתפתחויות, בשנים האחרונות, בהתאמה בין התורם והנתרם ובטפול 

למניעת דחייה גרמו לכך שניתן לשתול כליה מתורם זר בחולה כליות. כמובן נדרשות 

בדיקות התאמה למנוע השתלת כליה שכלל אינה מתאימה. התפתחויות אלה גרמו 

לכך שיש עלייה מתמדת במספר התרומות האלטרואיסטיות. 

אחד מהשיעורים הראשונים ברפואה היא לא לגרום נזק וסבל מיותר. לכן שואלים 

את השאלה אם מותר לכרות כליה מתורם בריא בכדי לשתול אותה בחולה שהוא 

אינו מכיר? כאשר מדובר בהשתלה מתורם לבן-משפחה המגבלות אינן קיימות. 

שנים רבות ידוע שנוכחות של כליה אחת אינה פוגעת בתוחלת החיים. קיימות מספיק 

הוכחות היום להגיע למסקנה שגם תרומת כליה אינה פוגעת בתוחלת החיים. יתר על 

כן הסיכון לסיבוכים כתוצאה מהניתוח לכריתת הכליה הוא קטן והסיבוכים השכיחים 

יותר אינם רציניים. אולם ידוע שתורמי כליות חיים נמצאים בסיכון יתר להופעת חלבון 

בשתן ולעליה בלחץ הדם. טרם הוכח שתופעות אלה מהוות גורם סיכון להתפתחות 

מחלת כליות. לכן מגיעים למסקנה שתרומת כליה אחת אינה פוגעת בבריאות התורם 

אבל זה בתנאי שלא הייתה לו מחלה לפני שעבר כריתת הכליה.

מקובל היום לבצע סידרת בדיקות אצל אדם המעונין לתרום כליה בכדי להוכיח 

שתפקוד כליותיו תקין, שאין בו סימנים של מחלת כליות סמויה או גלויה או מחלה 

אחרת היכולה לסכן אותו לטווח קצר או לטווח ארוך. קיימים קווי מנחה המדריכים 

את הרופאים בביצוע בדיקות אלה וברוב מרכזי ההשתלה הכינו פרוטוקול להכנת 

המועמד להיות תורם. 

להציל את חייו של אדם אחד זו מצווה ומשאיר את התורם עם הרגשת סיפוק.
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עניי עירך קודמים
חברים וידידים תושבי גוש עציון והר חברון

זוהי פניה אישית יוצאת דופן-
ביכולתכם להעניק חיים

תרומת כליה-
פתח להחלמה,לחיים.

נערה מיוחדת תושבת ההר 
נערה שמחה אהובה ויקרה לנו מאד

מחפשת כליה.
אנו,ידידי המשפחה, נרתמים לתרומה 

ומחפשים יחד עם עמותת 
"מתנת חיים" 

אותך!
עם סוג דם 0, עם לב רחב 

ועם היכולת לעשות מעשה נאצל.

המעונינים להכיר  ולהבין יותר 
מוזמנים להכנס לאתר "מתנת חיים"

www.kilya.org.il
או ליצור קשר 

רונית: 0528903640

אנו הורים למשפחה בת חמש נפשות, 
שלוש בנות יבל״א ושני בנים ז״ל. החייל 
נהרג  בנח״ל  לוחם  הי״ד  נסים  יאיר 
בקרב עם מחבלים במבוא דותן, לפני 
עשר שנים ולאחר כשלוש שנים וחצי 
הסתלק לעולמו אחיו פינחס יוסף ״בעל 
היסורים״ מדום לב בדרך לדיאליזה 

והם בני עשרים ושתים וחצי במותם כמנין ״אדם״.
שניהם הצטיינו בעזרה לזולת ללא תמורה לא של תודה ולא של הכרת הטוב והכל 
מתוך שמחה, ניחנו שניהם ביכולת לאתר אנשים בקהילה/בצבא הנמצאים במצוקה 
ולעזור להם, ניחנו בכח סבל רב ובדגש פינחס שלעולם לא התלונן על מצב הבריאותו 
הקשה מנשוא החל מגיל שלוש, שניהם הקפידו להשתתף בשמחות חבריהם גם אם 
מדובר בקושי גדול, פינחס לאחר הדיאליזה התנדב לטפל בנוער זקוק לטיפול מיוחד 

בבאר שבע למרות מצבו הבריאותי הקשה.
לאור זאת שכל אחד מהם רצה להקים משפחה, חברנו לאגודת אפרת בגיוס כספים 
להוסיף חיים לעולם ועד כה יש לנו תשע תינוקות שנמנעה הפלה שלהן ברחם אמם.

ועתה רצתה יד ההשגחה שהרב הבר ישעיה יעשה דיאליזה לצד פינחס ונוצרה חברותא 
וביוזמת הרב שליט״א לאחר הסתלקות פינחס הקים עמותת ״מתנת חיים״ לזכר פינחס 
ע״מ לתת חיים לסובלים בחיים מאי ספיקת כליות, כך שבמותם של בנינו ציוו לנו חיים

בברכה ובהוקרה עצומה להרב ישעיהו הבר שמפעלו הוא סנגוריה גדולה על עם ישראל. 

יעקב ומיכל תורגמן קרית ארבע עיר האבות

חדשות מתנת חיים

השתלת שרשרת משולשת נערכה 

 8 תשע"ה  בשבט  י"ט  ראשון  ביום 

בפברואר 2015, בה נפתחו במקביל 6 

3 תורמים  חדרי ניתוח, לתוכם נכנסו 

התקיימה  במקביל,  מושתלים    3 ו 

כ  שני,  ביום  חיים"  "מתנת  ביוזמת 

בשבט תשע"ה 9 בפברואר 2015 בבית 

מה  תקווה.  בפתח  בלינסון  החולים 

שהביא לצורך בהשתלה כה מורכבת 

היתה העובדה הבאה: דודי, נער צעיר, 

המתין להשתלה הכי הרבה זמן מכל 

הממתינים בתור ב"מתנת חיים", שנים 

רבות של טיפולי דיאליזה, כל שנות הילדות והנערות בילה דודי הנחמד בבתי חולים, 

עשרות מועמדים לתרומת כליה שהבאנו - לא התאימו לו, ולא נראה באופק שום 

פתרון.

בני י. )החפץ בעילום שמו( איש יקר צעיר ומלא רצון להיטיב, נענה לפרסומי "מתנת 

חיים" והתנדב לתרום  אחת מכליותיו, הואיל ולא נמצאה התאמה ישירה לדודי, ולאחר 

מאמצים כבירים, נמצאה בעזרת השם אפשרות הצלבה מורכבת, וכדלהלן: בני 

המתנדב )30(, יתרום לשאול )54(, אורית )53( אשתו של שאול, תתרום לצמח )50(, 

מריה )49( אשתו של צמח, תתרום לדודי )21( ההשתלות הצליחו מאד בעזרת השם, 

ולבני הייתה הזכות להציל 3 נפשות מישראל.

 באירוע מרגש  בהשתתפות מאות תורמי כליה,  

נכחו בבת אחת באולם אחד מאות בני אדם ולהם 

מנהל  מפי  ברכה  דברי  לאחר  אחת.  כליה  רק 

המרכז ברפואי רבין, ד"ר ארן הלפרין, שציין את 

תורמי הכליה ואיכותם, ברך את הצוותם הרפואיים 

והרבנית הבר  והעלה על נס את הרב  המסורים, 

דרך  לפריצת  האחרונות  בשנים  הביאו  שלדבריו 

בכל התחום של ההשתלות בארץ, והוכיחו כי: כן! 

זה אפשרי!.

את דברי הפתיחה נשא פרופסור איתן מור מנהל 

פתח  אשר  בבלינסון  איברים  השתלות  מחלקת 

במעין הלצה כי נראה לו שעם המשך הפעילות של 

הרב הבר, בקרוב יצטרכו לקיים את כנס ההוקרה 

במקום יותר גדול, כמו בהיכל נוקיה או בבלומפילד 

הבר  הרב  את  זוכר  הוא  כי  סיפר  מור  פרופסור 

ממיתת חוליו אחר שעבר השתלה, שאמר לו כי הוא 

הולך לפעול להוציא את כל האנשים מהדיאליזה.

כאשר תחפשו בגוגל השתל כליה, תמצאו במקום 

הראשון את מתנת חייים, עוד לפני בלינסון ואפילו 

לפני ויקיפדיה ... מה שמוכיח על המקום אליו הגיעה 

העמותה. אחר דבריהם של פרופסור בועז תדמור 

מנהלת  אשכנזי  תמר  וד"ר  בלינסון,  מנהל  סגן 

רחמימוב  רותי  וד"ר  להשתלות  הלאומי  המרכז 

מנהלת הנפרולוגיה, נשמע נאומו הנרגש של הרב 

ישעיהו הבר שלא הותיר עין אחת יבשה, תוך כדי 

שהוא מציין כי עמנו בקהל יושבים ברגע זה, אברהם 

רחמים שהגיע לכינוס עם פיג'מה ומחובר לעירוי 

לאחר שתרם כליה יום קודם, וצור אופיר שעומד 

להיכנס לחדר הניתוח בעוד מספר שעות לתרום 

אף הוא כליה, לאדם איתו ערך היכרות רק הערב. 

קטעי שירה ממושתל כבד, וקטעי חזנות מהחזן 

הנודע נפתלי הרשטיק, שעבר זה לא מכבר השתלת 

כליה, ליוו את הערב המרומם והמרגש, שהסתיים 

פרישמן  ליאור  הכליה  מתורם  נרגשים  בדברים 

ומהמושתלת דליה ויסמן.
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ההשתלה ה-180 ביוזמת 
"מתנת חיים" נערכה 
בבית החולים איכילוב

כנס תורמי איברים חיים, 
נערך בבית החולים בלינסון


