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כי קרוב  
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הרב שלום עמאר, ראש כולל בישיבת ‘אהבת 
שלום’, מגלה מה הוביל אותו לתרום כליה ואף 
לצאת בקריאה לבני הכולל שלו לעשות כל 
שביכולתם למען הזולת

סיפורו המרגש 
של ר' מנדי וייס

סיפורו של 
דוידי בלומנטל

הגיסים שהחליטו 
לתרום כליה

סיפורם המופלא של תורמי כליה

תרומה בהומור:

אמא
לכבודך

ר' יוסף חיים קופ, בנו 
של הרופא המפורסם 
מגייטסהד תרם כליה 
לכבוד אמו
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לפני מספר שנים, כשקיבל הרב שלום עמאר, ראש כולל 

‘עיון ההלכה' – באהבת שלום, את גיליון מתנת חיים 

בתיבת הדואר, הוא אפילו לא הציץ בו. “הסיפורים של 

תורמי הכליות נראו לי מופקעים, הזויים ממש וחסרי 

היגיון. מדוע שאדם יתרום כליה מגופו? זה לא ייתכן. 

העדפתי לא לעיין בעלון התימהוני הזה”.

שנה לאחר מכן הוא עיין בספר ‘שערי תשובה’ והתעכב 

לעמו  טובה  בדרישת  לטרוח  "חייב אדם  יונה:  רבינו  דברי  על 

העיקרים  ומן  המצוות  מן  וזאת  חברו...  תקנת  על  ולשקוד 

הנדרשים מן האדם... ומה השם דורש... כי... אהבת חסד ועשות 

אומר.  הוא  הרפו”,  ולא  למוחי  חדרו  האלו  “הדברים  משפט". 

“הם גרמו לי להבין שלא מספיק שאני משתדל לעשות טוב עם 

הסובבים אותי, אלא אני מחויב ‘לשקוד בעמל נפשי על תקנת 

חבריי’. שאלתי את עצמי באמת ובתמים – מה אני יכול לעשות 

למען עמי ולתקנת חברי?”

בדיוק באותה תקופה הגיע לתיבת הדואר של הרב עמאר עלון 

כי קרוב  

“אם היו שואלים אותי בעבר אם אני מעדיף 
לתרום כליה או לתת את כל ממוני עד הפרוטה 
האחרונה לעני נזקק, הייתי בוודאי בוחר 
באפשרות השנייה”, אומר הרב שלום עמאר, 
ראש כולל בישיבת ‘אהבת שלום’, חתן של הרב 
יעקב הלל, מה בכל זאת הוביל אותו לתרום כליה 
ואף לצאת בקריאה לבני הכולל שלו לעשות כל 
שביכולתם למען הזולת?

> שלומי כהן < 

אליך



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 6matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליה

“להפתעתי  בו.  לעיין  החליט  הוא  והפעם  חיים,  מתנת  של  נוסף 

חלקם  גילי,  בני  בערך  אנשים  סיפורים של  בעלון  גיליתי  הגדולה 

אנשים  גם  היו  מתוכם  שלי,  חברים  או  מהישיבה  שהכרתי  כאלו 

מוכרים מאוד. כשקראתי את סיפוריהם שאלתי את עצמי: ‘האם לא 

לזאת התכוון רבינו יונה? היש מעשה נאצל מזה?’”.

התורם האלמוני
הרב עמאר הרהר בנושא במשך תקופה ממושכת ואט-אט גובשה 

אצלו ההחלטה – כן, גם הוא רוצה לתרום כליה מגופו למען הזולת. 

“באותם ימים שמעתי על כך שיש אברך בכולל שלי שסובל ממחלת 

כליות קשה, אז פשוט ניגשתי אליו והודעתי לו: ‘מצאתי עבורך תורם, 

בוא תתחיל לעשות את בדיקות ההתאמה’. באותו שלב הוא עדיין לא 

הבין שאני זה שעומד להיות התורם שלו, אבל שידלתי אותו להתחיל 

במסע הבדיקות, כדי שברגע שאעבור גם אני את הבדיקות שעליי 

לבצע, נוכל ישר לגשת לניתוח. האברך כמובן שמח מאוד וכך פניתי 

ל’מתנת חיים’, שם כבר הייתי רשום, וביקשתי שיאפשרו לי לתרום 

לו”. 

במסע  “מדובר  הבדיקות.  בתהליך  התחילו  והאברך  עמאר  הרב 

שמצריך לא מעט זמן”, הוא מעיר, “אבל לא הצטערתי על אף רגע 

שהקדשתי לשם כך. שמחתי מאוד גם בעובדה שאני הולך לתרום 

לי שהאדם שיקבל  ברור  היה  כי מהרגע הראשון  יקר,  כה  לאברך 

והוגה בתורה.  בן תורה ממש, שלומד תורה  יהיה  את הכליה שלי 

לקראת סיום התהליך הודעתי לאברך שאני רוצה להפגיש אותו עם 

התורם ועם אשתו. הצעתי שהוא יגיע אחרי סיום הלימודים לכולל 

עם אשתו, ואארגן להם מפגש משותף. באותו מפגש הייתה הפעם 

הראשונה שהוא הבין מי זה שעומד לתרום לו את הכליה”.

אלא שלמקרה הזה היה סוף בלתי צפוי. לקראת הישורת האחרונה, 

אמו של האברך, שלא ידעה על כל התהליך המתפתח, החליטה שהיא 

תמיד  מעדיפים  החולים  שבבית  מכיוון  לו.  לתרום  שמעוניינת  זו 

תרומה מקרובי משפחה, היא זו שתרמה לו לבסוף. 

הרב עמאר לא התייאש, ועל אף כל התהליך שעשה - שלא הגיע 

לכדי ביצוע, המשיך לדבוק במטרה שהציב לעצמו. לאחר חודשים 

מספר הוא קיבל שיחת טלפון ממתנת חיים, בה נאמר לו שישנו בחור 

ישיבה, בן תורה, שזקוק בדחיפות לכליה. כך התחיל תהליך מחודש. 

רק  הגיעה  הבחור  עם  וההיכרות  כחצי שנה  נמשך התהליך  הפעם 

לקראת סיומו. “נפגשנו אשתי ואני עם ההורים של הבחור ועם הבחור 

עצמו”, הוא נזכר. “שמחתי בהזדמנות שניתנה לי, כי היה חשוב לי 

מאוד לפגוש אותו ולשוחח אתו עוד לפני הניתוח. היו לי תחושות 

מסוימות שרציתי להעביר לו, ובכלל, הרגשתי שלא מתאים להיפגש 

בפעם הראשונה בבית החולים, אלא כדאי לעשות את ההיכרות קצת 

קודם לכן”.

במפגש זה הוא התוודע לסיפורו הכאוב במיוחד של הבחור, אשר בגיל 

23, בהיותו בתקופת השידוכים, קרסו לפתע כליותיו. הרקע לקריסה 

היה בבעיה מולדת, אך הקריסה הייתה מהירה ובתוך חודשיים הגיעו 

הכליות למצב של אי ספיקה מוחלטת. 

חיוב אלוקי
הרב עמאר שותק לרגע ואני מנצל את ההזדמנות כדי להעלות שאלה: 

עושה רושם שהתרומה של הרב הגיעה ממקום מאוד שכלי. האם היה 

שלב שבו נכנס גם הרגש לתמונה?

“אכן”, הרב עמאר מאושש את תחושותיי, “אני חושב שכל אדם מגיע 

לתרומה ממקום אחר. אני מכיר את עצמי וידעתי היטב שאם אסתפק 

רק ברגש, הדבר לא יוביל אותי לתרום כליה. אני אדם בן 40, אב 

למשפחה, עסוק ברוך השם במשך רוב שעות היממה בלימוד התורה 

אשר לגמרי ממלא אותי, ואני שמח ומרגיש שאני ממצה את עצמי 

במעולה שבמעלות. לא חיפשתי הרפתקאות ולא ריגושים. אם למשל 
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היו מציעים לי להתנדב בארגוני הצלת חיים, הייתי משיב: ‘תודה, אבל 

זה לא המקום שלי’. גם לא רציתי לפעול מתוך המקום של הרגש, כי 

הרגשתי שזה לא נכון. לאורך כל הדרך השתדלתי שהתרומה תגיע 

רק מתוך החיוב הבסיסי של כל יהודי – למסור את הנפש בשביל 

חברו. הרי הקב”ה מצווה אותנו לעשות חסד, והמשמעות הפשוטה 

היא: ‘תפסיק להתעסק בעצמך ותתחיל להבין שאתה חייב להתעסק 

עם כל ישראל. הקטע האגואיסטי בו האדם עסוק רק בעצמו וחושב 

רק על עצמו, הוא ההיפך הגמור מהיהדות”.

הרב עמאר מוסיף שאמנם נאמר “חייך וחיי חברך, חייך קודמים”, 

אך הדברים אמורים רק לגבי מצב בו אתה ניצב מול חברך והשאלה 

היא אם אתה או חברך תחיו. “במקרה שלי, אחרי שחקרתי והבנתי 

שמדובר בניתוח שאין בו כמעט שום סיכון, התחושה שלי הייתה 

כזו: ‘מי אמר שאם יש לי כליה שיכולה לשמש מישהו, יש לי זכות 

להשאיר אותה אצלי? אולי היא בכלל צריכה לעבור למישהו אחר? 

היה  זה  איתה?’  שנולדתי  בגלל  לי?  שייכת  שהיא  חושב  אני  למה 

התהליך שעברתי. תהליך שכלי לחלוטין”.

אז תרמת כליה כי כך הקב”ה מצווה?

“כן, בדיוק כך! שום ערך אנושי, נשגב ככל שיהיה, לא היה מביא אותי 

להיכנס מרצון לחדר ניתוח ולצאת ממנו מחוסר אבר. הרגש היחיד 

ושלווה  עצומה  שמחה  מתוך  הניתוח  לחדר  להיכנס  אותי  שהביא 

פנימית עמוקה - נבע מהאמונה הפשוטה שכל מציאות האדם עלי 

ורצון האלוקים  ‘עשות רצונך חפצתי’,  אדמות הינה לתכלית אחת 

במעשה זה נלמד מנבואת מיכה: 'הגיד לאדם מה השם דורש ממך 

ומה טוב כי אהבת חסד ועשות משפט'

שאני  “כשהבנתי  עמאר,  הרב  נזכר  הניתוח”  לפני  ספורים  “רגעים 

עומד להירדם, חזרתי שלוש פעמים על הפסוק שהוא תכלית הכל: 

‘"ואהבת את השם... בכל נפשך ובכל לבבך" הרגשתי באותם רגעים 

הרגשה בלתי ניתנת לתיאור, הגיעה לידי הזדמנות לקיים מצווה זו 

של אהבת השם ‘בכל נפשך’, במובן הפשוט של הציווי.

“שאלת על רגש אנושי פשוט”, מוסיף הרב עמאר וחיוך קטן צץ על 

יותר,  מאוחר  בשלב  אבל  הגיע,  הוא  שגם  היא  “התשובה  שפתיו. 

יומיים לפני הניתוח, כשפגשתי את הבחור הנהדר הזקוק לכלייתי, 

התמלאתי ברגש עצום כלפיו במובן הפשוט ביותר של האנושיות. 

היה חשוב לי שההחלטה וכוונת המעשה יבואו מהמקום הגבוה שבי, 

והאהבה  החמלה  רגשות  מכל  שייעשה  מוכרח  עצמו  המעשה  אך 

הקיימים בי, שהנה עומד מולך אדם הזקוק לך, שחייו נעצרו בשיא 

פריחתו - בלא עתיד ובלא תקווה, ואתה הוא שיכול להיות השליח 

להציל את חייו”.

להפוך זאת להרגל
ניתוח תרומת הכליה של הרב עמאר התבצע ביום ראשון, ואילו ביום 

חמישי באותו שבוע הוא כבר השתחרר. באותו יום בשעה שש בערב 

הוא הפתיע את כולם, כאשר הגיע לכולל למסור שיחה כרגיל. 

תוכן השיחה עסק בתרומת הכליה?

“בוודאי, בה ובמשמעותה. אני רואה חשיבות גדולה מאוד בהעברת 

התורה,  ובני  האברכים  שאנו  ככל  בעיניי,  ובהפצתו.  הזה  המסר 

שזוכים להעמיד את העולם בעמוד התורה, נשתדל בכל כוחנו גם 

העולם  תיקון  של  המצופה  הרי שהתכלית  חסדים,  גמילות  בעמוד 

במלכות השם תהא קרובה יותר.

 “זה המקום לציין שהריאיון שמופיע כאן הוא לא דבר שחפצתי בו 

בתחילה, אבל העלאת הנושא היא מבחינתי מתבקשת, ולכן עשיתי 

זאת. ברור לי שככל שאנשים יהיו מודעים ליותר מקרים של תרומות, 

כך הדבר ייראה להם יותר פשוט, הגיוני ומובן”.

הוא גם מוסיף: “אני יכול לספר על עצמי, שלפני כ-14 שנים שמעתי 

על אברך משכונת בית וגן שקיבל תרומת כליה, ואני זוכר שהסיפור 

הזה היה נשמע לי כמו אחד הסיפורים המוזרים ביותר ששמעתי בימי 

בכולל  לאברכים  אמרתי  במחשבתי.  אותו  להכיל  יכולתי  לא  חיי. 

שאם היו שואלים אותי לפני כמה שנים מה אני מעדיף – שייקחו לי 

כליה, או לתת את כל ממוני עד הפרוטה האחרונה לעני נזקק, הייתי 

עונה בוודאות שאני בוחר באפשרות השנייה ולא לכרות מהגוף שלי 

איבר, בעיניי זה היה דבר מופקע לחלוטין.

“’ובכל זאת’, המשכתי ואמרתי להם, ‘אחרי התבוננות בנושא ולאחר 

שאתה נכנס לתוכו, הדבר נראה לך פתאום פשוט וקל. לא הרגשתי 

שנייה אחת של פחד, אפילו לא לרגע. זה אומר שכל מציאות, אפילו 

ההזויה ביותר שהאדם מרגיש, יכולה להיות פשוטה ומובנת, בתנאי 

שהוא יתבונן בה, יחשוב עליה וייכנס לתוכה. 

“יש כאן מסר לא רק בנושא תרומת כליה, אלא בכל נושא אחר שאנו 

חפצים להתחזק בו. כי כולנו שואפים להתקרב לבורא, אך לכל אחד 

ביכולתו  חושב שאין  ושהוא  קשים  לו  שנראים  דברים  יש  מאתנו 

להגיע אליהם. אבל הסיבה היחידה לכך היא בגלל שהוא לא התבונן 

בהם מספיק ולא הכניסם לליבו. אם הוא רק יעשה זאת ויאמין שהוא 

מסוגל – ייווכח שהדבר הרחוק ביותר – הרי הוא תחת ידו, ובזה יזכה 

להגיע לשלימות בעבודת השם, באהבתו וביראתו. "כי זאת המצווה 

לא בשמיים ולא לאחר הים וקרוב הדבר אליך מאוד בלבבך ובפיך 

לעשותו"

 <<< עמודים אלו מכילים דברים הטעונים גניזה, 
ויש לשמור על קדושתם

“אני חושב שכל 

אדם מגיע לתרומה 
ממקום אחר. אני מכיר 
את עצמי וידעתי היטב שאם 
אסתפק רק ברגש, הדבר לא יוביל 
אותי לתרום כליה. אני אדם בן 40, 
אב למשפחה, עסוק ברוך השם 
במשך רוב שעות היממה בלימוד 
התורה אשר לגמרי ממלא אותי, 
ואני שמח ומרגיש שאני ממצה 
את עצמי במעולה שבמעלות. לא 
חיפשתי הרפתקאות ולא ריגושים". 
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להצטרףלמעגל
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"תנדנד לי עד שאתרום", ביקש ר' מנדי 
וייס מחברו לכולל שתרם כליה לפניו, 
והחבר עשה מלאכתו נאמנה < כחצי 
שנה לאחר מכן עלה ר' מנדי על שולחן 
הניתוחים < "בזכות הרב הבר הרגשתי 
כמו האדם הראשון בעולם שתורם 
כליה", הוא אומר בהתרגשות

למעגל
> משה אברהמי < 
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אלעזר  ר'  של  התרומה  מאז  חלף  כחודש 

שנעשתה  'מנדי'(  )המכונה  וייס  מנחם 

בתחילת חודש אלול. כשמשוחחים אתו על 

כך הוא יודע להצביע בדיוק על התאריך בו 

החל הכל )ערב פורים(, על היום בו נערכה 

את  רואה?  )"אתה  מהבדיקות  אחת  כל 

הבדיקות האלו עברתי באותו יום במרפאת 

אסותא באשדוד, סידרתי שהן יהיו בזו אחר זו כדי לחסוך זמן"(, ואף 

על הרגע הגדול מכולם בו הוא קיבל לבסוף את האישור לתרום. הכל 

מתועד אצלו בקלסר מסודר, גם לצורך המעקב הרפואי וגם לצורך 

הזיכרון המרגש. 

התורם הראשון בעולם
ר' מנדי הוא יהודי עסוק. הוא לומד מידי יום בכולל בנתיבות, ובשעות 

שבין הסדרים הוא משמש כמלמד בכמה שכבות גיל, בין היתר גם 

מוסר מידי יום שיעורי הלכה בכיתות ז'-ח', מה שמצריך ממנו עבודת 

היערכות רבה. בשעות הערב הוא נמנה על לומדי כולל ערב ללימוד 

הלכה, ואף זוכה להיות אב למשפחה ברוכה. 

לפרוספקטים המרגשים של מתנת חיים הוא נחשף כבר לפני כמה 

שנים. "בכל פעם שנתקלתי בעלון של מתנת חיים לא הנחתי אותו 

מידי עד שקראתי אותו מתחילתו ועד סופו", הוא מציין. "התיאורים 

הכואבים על סבלם של חולי הכליה מחד והסיפורים המרגשים על 

'למה  האנשים שהחליטו לתרום, השאירו אצלי תמיד מחשבה של: 

בעצם גם אני לא אלך על זה?' החשיפה לאפשרות הכל כך פשוטה 

להבריא את החולים ולהסיר מאנשים סבל עצום, הותירה אותי לא 

אחת עם הרהורים בנוסח: 'למה, ריבונו של עולם, אני לא קם ועושה 

מעשה?' האמת היא שעד היום אין לי תשובה ברורה למה השתהיתי. 

אבל בסופו של דבר, כשעלה רצון מאת הקב"ה זה קרה ומהר. מרגע 

שהתחלתי בתהליך זה התגלגל הרבה יותר מהר מכפי שחשבתי".

את קידום התהליך מייחס ר' מנדי אל ידידו הרב ש. שפירא, הנמנה 

על חשובי הלומדים בכולל ערב 'אליבא דהילכתא' בו הוא לומד, אשר 

בתחילת זמן חורף בשנה שעברה הצטרף למעגל תורמי הכליות. הרב 

שפירא, מלבד היותו אברך השוקד על תלמודו שלושה סדרים ביום, 

משמש גם כגבאי מסור בבית הכנסת המרכזי 'בית יצחק' בנתיבות. 

"לאישיותו המקרינה שמחה ונעימות יש חלק גדול בהוצאת ההרהורים 

איך תקופה קצרה  "ראיתי מקרוב  מנדי.  ר'  מעיד  לפועל",  לי  שהיו 

לאחר שעבר את הניתוח הוא חזר לשגרת לימודים מלאה ובכלל זה גם 

למסגרת הכולל ערב. כשראיתי איך שהוא מתהלך כאחד האדם וחוזר 

לתלמודו עם כל המרץ והרתחא דאורייתא הבוערת בו, היה ברור לי 

שאני אחריו".

ור'  שלהם  את  עשו  התובעני,  היום  וסדר  הרב  העומס  עדיין,  אבל 

אלעזר תהה איך הוא יצליח לפנות זמן עבור הבדיקות הרבות. "באחד 

הימים ניגשתי אל הרב שפירא והתחננתי אליו שמעכשיו הוא 'ינדנד' 

לי עד שאני אעשה את זה. כאן המקום להודות לו, שכן הוא מילא 

את תפקידו היטב. הוא היה הכתובת שלי לכל שאלה ועניין, בסבלנות 

ובמסירות, ובעיקר היה שם כדי להקשיב".

מהרגע הראשון שבו נכנס ר' מנדי למסע הבדיקות, הוא לא היה זקוק 

לאף דחיפה נוספת. "קיבלתי פתאום כל כך הרבה מרץ ועשיתי כל 

מה שאני יכול כדי שהבדיקות כולן ייעשו בתוך זמן קצר. נעזרתי גם 

לומד המשמשת כמזכירה  אני  בו  באשתו של אחד מאברכי הכולל 

תורים  באיתור  לי  לסייע  נרתמה  היא  קהילתית.  במרפאה  רפואית 

הרבה  ממני  חסכה  היא  וכך  נדרשות,  פרוצדורות  ובשאר  פנויים 

התרוצצויות".

ר' מנדי מבקש לציין דבר נוסף: "הרב ישעיהו הבר העניק לי כבר מהרגע 

הראשון  האדם  אני  כביכול  יחיד,  בן  שאני  כאילו  הרגשה  הראשון 

בעולם שתורם כליה. כן, כך בדיוק הרגשתי. אני חושב שהתחושה 

הזו מועברת על ידי הרב גם לעובדי המשרד, שכן בכל שיחת טלפון 

במהירות  נענתה  שלי  פנייה  וכל  באדיבות,  נעניתי  חיים  למתנת 

וביעילות. גם כשלפעמים הייתי נודניק ורציתי כבר להתקדם, הם לא 

עצרו אותי, אלא הלכו לפי הראש שלי..."  

היה  לבסוף,  לתרום  יצליח  לא  שאולי  חשש  הוא  בו  היחיד  השלב 

בוועדה של משרד הבריאות, כאשר חברי הוועדה הציגו בפניו לא מעט 

והערתי  לא התאפקתי  דבר  "בסופו של  וחקרניות.  צולבות  שאלות 

להם: 'יושבים כאן בוועדה כל כך הרבה נציגים של גופים שונים. אני 

חושב שכדאי לצרף גם נציג נוסף, בן משפחה של חולה דיאליזה. הוא 

יוכל לשקף את הסבל שעובר על החולים האלו, וכך אולי תאשרו את 
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התרומות ביתר קלות..."

למעשה, חלפו שלושה חודשים בלבד מאז שר' אלעזר החל במסע 

ועד שהוא קיבל אישור סופי לכך שהוא כשיר מבחינה בריאותית כדי 

לתרום את אחת מכליותיו. "מאותו רגע התחלתי להרגיש איך הדחף 

והתשוקה בוערים בי יותר ויותר", הוא אומר. "המחשבות על 'מתי זה 

כבר יקרה?' העסיקו אותי רבות בתוך-תוכי". 

תרומה מכל הלב
למי תרמת את הכליה?

"בתחילה היו דיבורים על כך שאתרום לאישה חולה, אך בסופו של 

דבר הודיעו לי במתנת חיים שאני עומד לתרום ליהודי חרדי מבני 

ברק. לא ידעתי עליו פרטים נוספים, אך כשהמתנתי בתור בוועדה 

למשרד הבריאות ראיתי אותו יושב שם. הייתה לי תחושה חזקה שזה 

הוא, למרות שלא ידעתי זאת בוודאות. הפעם השנייה שנתקלתי בו 

הייתה כשהגעתי לפגישה עם המרדים. זה היה בערך עשרה ימים לפני 

הניתוח, וגם אז ראיתי אותו יושב שם. הפעם כבר הייתי בטוח שהוא 

המושתל שלי. התלבטתי עם עצמי אם כדאי לגשת אליו, ולבסוף 

החלטתי להתקשר להתייעץ עם אשתי. היא הסבה את תשומת ליבי 

לכך שייתכן והוא מרגיש נבוך וזה לא מתאים לו. לכן היא הציעה 

שאבקש מהמזכירה המתאמת במחלקה לברר אם הוא מעוניין שאגש 

אליו. כך עשיתי, וכאשר המזכירה ניסתה לברר זאת אצלו, הוא השיב 

לה שהוא מאוד נרגש וקשה לו כעת להיפגש. כך יצא ששנינו ראינו 

זה את זה, אך לא החלפנו בינינו מילה..."

שיחה לא נוצרה ביניהם, אך ר' אלעזר מעיד שבסיום הפגישה עם 

התחיל  הוא  הביתה,  בדרכו  האוטובוס  על  עלה  כשהוא  המרדים, 

לחוש התרגשות עצומה. הנה, לכליה שלו כבר יש כתובת, יש מישהו 

שמצפה לה, מישהו שבעזרת השם יחלים בעזרתה.

והייתה גם סיבה נוספת להתרגשות: "מהרגע הראשון בו ראיתי את 

המושתל שלי, הבנתי שהוא סגנון אחר ממני. אמנם שנינו שייכים 

לאותו מגזר, אך הוא הרבה יותר מבוגר ממני ומשתייך לחוג וזרם 

אחר. הידיעה שאני עומד לתרום למישהו שלא דומה לי העצימה 

את תחושת הנתינה, זה רומם אצלי את ההרגשה שהתרומה תהיה 

לשם תרומה בלבד, והעובדה הזו שמחה אותי מאוד. אחר כך גם 

שמעתי את סיפורו והבנתי שהוא חולה כבר חמש שנים והכליה שלו 

מתדרדרת אט אט. מאותו רגע הרגשתי קשר ישיר אליו".

ומתי שוחחתם לראשונה?

"שוחחנו בערב הניתוח, כשאושפזנו במחלקה. אמנם היינו באגפים 

נפרדים, אך דאגנו להיפגש. גם בבוקר הניתוח, כשבאו לקחת אותי 

מהחדר, הודעתי שאני לא יוצא לניתוח לפני שאני מאחל הצלחה 

ל'אח החדש שלי'".

למחרת הניתוח יצא ר' מנדי שוב אל האגף בו אושפז המושתל שלו. 

הפעם כשרק כליה אחת בגופו, והוא מלווה באחיו ובגיטרה. "הגעתי 

עם אחי לחדרו של המושתל ופצחנו בשירים ובריקודים יחד עם בנו 

וחתנו. אנשים שראו אותי רוקד העירו לי: 'השתגעת? תשמור על 

עצמך!' אבל לא הייתי מסוגל להפסיק. הרגשתי איך שבכל התהליך 

הזה זכיתי לסייעתא דשמיא כל כך מופלאה. אלו היו רגעים נשגבים 

ומרוממים".

ברכת הגומל
תחושת האושר שהחלה לפעפע בו בבית החולים, ממשיכה ללוות 

אותו עד היום, כחודש לאחר התרומה. "אי אפשר לתאר את השמחה 

אחרי  "במיוחד  בכנות,  מנדי  ר'  אומר  חווה",  שאני  האושר  ואת 

שביקרתי בערב ראש השנה בביתו של המושתל הנושא בגופו את 

הכליה שהייתה עד לא מזמן פיקדון בגופי. לראות אותו מאושר ושמח, 

כשהוא מתהלך ברוך השם כאחד האדם, זהו ללא ספק אחד הרגעים 

המרגשים ביותר. כשנפגשנו הרהרתי על איך היה אמור להיראות 

אצלו ראש השנה לפני קבלת הכליה, ולא הפסקתי לדמוע כששמעתי 

ממנו שהוא מתכונן לנסוע לקראת ראש השנה כדי להתפלל במחיצת 

רבו בירושלים, דבר שכנראה לא היה קורה אלמלא קבלת הכליה 

החדשה. זה היה אחד מהרגעים היפים והמענגים שחוויתי".

והיה גם רגע נוסף שנחרט בזיכרונו: "הרגע בו ברכתי ברכת הגומל", 

הוא אומר. "ניגשתי לברך אחרי שקיבלתי הכרעה הלכתית על כך 

מהגר"י זילברשטיין שליט"א. כשסיימתי את הברכה ושבתי למקומי, 

הרגשתי כמה שאני צריך להודות על כך שזכה דורנו לדבר שלא זכו 

בדורות הקודמים - לתופעה של נתינה לזולת מסוג שלא היה כמותו 

בעולם. אני מאושר להיות חלק מזה". ><

 "מאותו רגע התחלתי 
להרגיש איך הדחף 
והתשוקה בוערים בי 
יותר ויותר", הוא אומר. 
"המחשבות על 'מתי זה כבר יקרה?' 
העסיקו אותי רבות בתוך-תוכי". 
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אמא
לכבודך
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כבר מאז שהיה ר' יוסף חיים קופ נער צעיר הוא 

הוא  פעם  מידי  כליה'.  'לתרום  המושג  את  הכיר 

גם דיבר בגלוי על כך שהוא רוצה מאוד לתרום 

ושהוא מתכוון לעשות זאת כשיגיע לגיל המתאים. 

ולא על  כליה  לילד לחלום על תרומת  גורם  מה 

בעובדה  נעוצה  לכך  התשובה  כדור?  משחקי 

ד"ר  הרב  של  בנו  הוא  חיים  יוסף  ר'   – פשוטה 

הרופא  שנים  במשך  היה  אשר  מאנגליה,  קופ  שמעון  מיכאל 

הקדיש  הוא  חייו  כל  בגייטסהד. את  ביותר  המפורסם  היהודי 

לזולת ולקהילה היהודית. גם בשעות שבהן הוא היה בבית הגיעו 

אליו אנשים בקביעות כדי לבקש עזרה וייעוץ. 

"אימא שלי עמדה לאורך כל השנים מאחורי אבא", מוסיף ר' 

יוסף חיים, "בביתנו שררה תמיד תחושה של זכייה, זכינו לעזור 

לאנשים. הרגשנו שזה מה שהקב"ה רוצה מאתנו – להשתמש 

במה שיש לנו כדי לתרום. לכן כשהבנתי שאפשר לתרום כליה 

מבלי להינזק, עם כאב שהוא יחסית כלום לעומת הסבל של 

החולים, היה ברור לי שאעשה את זה. נותרה רק שאלה אחת 

– 'מתי?' הבנתי שעל השאלה הזו רק אבא שמבין בנושא היטב 

מבחינה רפואית יוכל להשיב לי". 

המלצה של אבא
לפני עשרה חודשים נפטרה אמו של ר' יוסף חיים אחרי מחלה 

היא הפתיעה  לפני שהתגלתה אצלה המחלה  עוד  קשה, אבל 

את בנה, כאשר התקשרה אליו בבוקר בהיר אחד והודיעה: "אל 

תגלה לאף אחד, אני מתכוונת לתרום כליה". היא ביקשה ממנו 

שיעזור לה למצוא ארגון שעוסק בכך בחו"ל ולתווך לה יהודי או 

יהודייה שזקוקים לכליה. 

ביקשו  והם  בתחום  אמריקאי שעוסק  ארגון  עם  "יצרנו קשר 

ממנה לעבור סדרת בדיקות", נזכר ר' יוסף חיים, "בסופו של 

דבר הבנו שהטפסים של הארגון כנראה נעלמו בדואר ורצינו 

כיוון  מידי,  מאוחר  היה  שכבר  אלא  נוספות,  בדיקות  לעשות 

שאימא חלתה ובמצב כזה לא מתאפשרת כמובן תרומת כליה".

חיים  יוסף  ר'  של  במוחו  עברה  האם  של  מחלתה  בתקופת 

המחשבה שאולי הגיע הרגע לו הוא מצפה כבר שנים – שבו 

למעגל  ולהצטרף  הזה  החשוב  המעשה  את  לעשות  יוכל  הוא 

בבית  שכן  לי  שיש  גיליתי  תקופה  באותה  "בדיוק  התורמים. 

שמש, עיר מגוריי, שתרם כליה והדבר המריץ אותי במיוחד. 

שאלתי את אבא אם גם לדעתו הגיע הרגע הנכון ואבא בהחלט 

המריץ אותי ולא הביע שום הסתייגות. לא הייתי צריך לחכות 

יותר, לא נותרו לי ספקות. אם אבא בעל הוותק והידע הרפואי 

העצום ממליץ על כך, איך אפשר לחשוש? הבנתי שהגיע הזמן".

ובקבלת  חיים  למתנת  טלפון  בשיחת  היה  שלו  הבא  הצעד 

לקבוע  וביקשתי  "התקשרתי  הראשוניות.  לבדיקות  הטפסים 

תורים לבדיקות, אבל מהר מאוד הבנתי שאם אחכה לבדיקות 

במקום מגוריי איאלץ להמתין במשך חודשים", הוא אומר. "אז 

וקבעתי תורים מחוץ לעיר. מהר  לזרז את העניינים  החלטתי 

מאוד גם נודע לי שיש כבר מישהו שממתין לכליה שלי ועברה 

בי כל הזמן המחשבה שאם אני ממילא תורם, אז למה לתת לו 

לחכות יותר מידי? עדיף להזדרז".

אמא
לכבודך

> משה אברהמי < 

ר' יוסף חיים קופ, בנו 
של הרופא המפורסם 
מגייטסהד, שמע מאמו 
על כוונתה לתרום כליה, 
מה שלא התאפשר לה 
בשל מחלתה < הוא 
התייצב למשימה והחליט 
להיות זה שתורם, אביו 
עמד מאחוריו, וההפתעה 
הגדולה ציפתה לו כשגילה 
את זהות המושתל  



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 14matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליה

בכל זאת חלפה כמעט שנה מאז שהתחיל ר' יוסף חיים בתהליך ועד 

שהתהליך  בגלל  "שדווקא  אומר,  הוא  חושב",  "אני  התרומה.  לרגע 

ארוך, הוא נותן לך זמן לחשוב על איך שהיית רוצה לעשות את זה. זה 

מחזק בך את הרצון וההשתוקקות לתרום".

את 'האור הירוק' לניתוח הוא קיבל בערב חג השבועות האחרון, אך 

אירועים משפחתיים  שני  להם  צפויים  היו  החג  אחרי  מכיוון שמיד 

באנגליה, הוא החליט לא לוותר עליהם, אלא לעבור את הניתוח רק 

לאחר שישוב לארץ. "היה חשוב לי שאשתי שכל כך תמכה בי לאורך 

התהליך וצפויה להיות זו שמנהלת את הבית בתקופת ההתאוששות 

וההחלמה תספיק לנסוע ולהתרענן. רציתי שהיא תאגור כוח".

הם חזרו בשעה מאוחרת בלילה, ולמחרת בבוקר נערך הניתוח. "לא 

הספקנו אפילו לפרוק את המזוודות", הוא צוחק. "חמותי הגיעה בשעה 

שש בבוקר להיות עם הילדים, ואנחנו מיהרנו לבית החולים. הרגשתי 

שאני לא רוצה שהמושתל שלי ייאלץ לסבול אפילו עוד טיפול דיאליזה 

אחד בגללי, לא רציתי לדחות זאת אפילו ביום".

רוב שמחה
כאשר נזכר ר' יוסף חיים בשלב הבדיקות, הוא מציין שכאשר העלה 

לראשונה את רעיון התרומה שאלו אותו בבית החולים: "ולמה שלא 

תחכה עוד עשר שנים? אתה עדיין צעיר?" "השבתי להם שאני לא יודע 

מה יהיה איתי בעוד עשרה ימים, אז איך אוכל לדעת מה יהיה בעוד 

עשר שנים? כמובן שהמשכתי מיד בתהליכי התרומה".

כמו אצל כל התורמים, גם לר' יוסף חיים ציפה בין היתר יום שלם 

של בדיקות בבית החולים, ובו הוא היה אמור לעבור בין המחלקות 

השונות ולוודא את בריאותו וכשירותו. "בדיוק ערב קודם לכן אימא 

שלי נפטרה", הוא מספר, "זה היה אחרי תקופה שבה ידענו שהמצב 

מתדרדר, אך בכל זאת הופתענו. לא חשבנו שזה יהיה כל כך מהר. 

כמובן שנאלצתי לבטל את הבדיקות".

הבדיקות בוטלו, אך מיד אחרי השבעה הוא התייצב בחזרה במחלקה. 

"חשבנו שתמתין עוד קצת", העירו לו בוועדה, אך ר' יוסף חיים השיב 

לו שבדיוק להיפך. "מרגע שבו אמא שלי נפטרה הרגשתי עד כמה 

לעילוי  זאת  לעשות  רציתי  לוותר,  ולא  בהקדם  לתרום  לי  שחשוב 

נשמתה".

היא ידעה שאתה מתכוון לתרום?

"כן, שיתפתי אותה לאורך כל הדרך והיא שמחה מאוד. אפילו ביום 

שלפני פטירתה שוחחנו על כך והסברתי לה בדיוק באיזה שלב אני 

נמצא. אמא מאוד עודדה אותי, כפי שכבר ציינתי – היא בעצמה תכננה 

לתרום, והתחושה שלי היא שבכך שתרמתי זה כאילו שהיא הצליחה 

לעשות את זה".

עד ליום הניתוח לא ידע ר' יוסף חיים למי הוא עומד לתרום. "רציתי 

להציל נפש מישראל", הוא מסביר, "מה זה משנה שמו המדויק של 

המושתל?" אבל בערב הניתוח, כשהם נפגשו בבית החולים והוא גילה 

שמדובר בתלמיד חכם גדול המתגורר במודיעין עילית ונחשב לאחת 

"הנה,  גבולות.  פורצת  הוא חש שמחה  בעיר,  המפורסמות  הדמויות 

הקב"ה סידר את העניינים בצורה כל כך מושלמת והשתמש בי ובגופי 

כדי להציל את החיים של תלמיד חכם גדול. בכניסה לחדר הניתוח 

האמינו  לא  הרופאים  אותי.  ונישק  חיבק  הוא  המושתל,  לי  המתין 

כשראו את החיוך שמתנוסס על פניי ברגעים שבאו להרדים אותי".

על המושתל שלו מספר ר' יוסף חיים שהוא סובל ממחלת כליות מגיל 

צעיר מאוד. אביו תרם לו כליה לפני עשרים שנה, אך לפני כשנה וחצי 

התפתח אצלו זיהום שהרס את הכליה באופן בלתי הפיך. במשך השנה 

וחצי האחרונות נבדקו בני משפחתו וניסו לתרום לו, אך כולם נפסלו. 

"אני כל כך שמח שעלה בידי לתרום לו", אומר ר' יוסף חיים. 

מתי נודע לכם שההשתלה הצליחה?

"הרופאים לא אוהבים להגיד זאת מיד, אבל די מהר הבנתי מאשתו של 

המושתל שהתוצאות מצוינות. גם כשאני משוחח אתו כיום אני מרגיש 

איך בכל פעם מחדש הוא נשמע יותר ויותר חזק".

איך הייתה ההתאוששות מהניתוח?

חששתי,  לא  אבל  קשים.  לכאבים  עצמי  את  שהכנתי  היא  "האמת 

האמנתי כל הזמן שאם אני אמור לקבל כאב בחיים בכל מקרה אקבל 

אותו, אז לפחות אדע שאני סובל בשביל לעזור למישהו אחר. בסופו 

של דבר אני יכול לומר שההתאוששות הייתה בסדר גמור". 

ר' יוסף חיים מציין בהתרגשות שהייתה לו גם סייעתא דשמיא מיוחדת 

בתקופת ההתאוששות: "בדיוק באותם ימים עזבתי את הסניף שבו 

עבדתי לטובת סניף חדש שנפתח. בשל הפרוצדורה הזו התבקשתי על 

ידי ההנהלה לצאת לחופשה למשך חודש מלא, בלי שום קשר לתרומה 

זאת  שסידרו  איך  משמיים  ראיתי  בחופש.  להיות  חייב  הייתי  שלי. 

באופן הטוב ביותר, כדי שלא אוכל אפילו לחלום על עבודה בחופשה, 

רק נחתי והחלמתי.

"אנשים מדברים איתי על כך ומתייעצים איתי, ואני אומר להם שזה 

הדבר הכי שווה בעולם", הוא מסכם. "אז נכון שהתהליך ארוך ודורש 

כולנו מוכנים לעבור בחיינו כל כך הרבה כדי להותיר  מאמץ, אבל 

מכל  יותר  משמעותי  משהו  עושים  אנחנו  כאן  והנה  סביבנו,  רושם 

דבר אחר שמותיר רושם בל יימחה. גם לילדים שלי אני מסביר את 

הדברים. שאלתי את בני בן השלוש אם הוא רוצה צלקת כמו של אבא, 

והוא ענה: 'אני רוצה, אבל רק אם תהיה סיבה, רק אחרי שאתן למישהו 

כליה'".

***

לאחרונה התקיימה חתונת בנו של המושתל ור' יוסף חיים תכנן להגיע 

אותו.  אפילו  הפתיעה  קיבל  שהוא  הטלפון  ששיחת  אלא  לאירוע, 

"קבענו את החופה לשעה שש", אמר לו המושתל, "אבל אם זה לא 

מתאים לך אפשר כמובן לשנות שעה, אנחנו לא מוכנים לוותר על 

נוכחותך בשום אופן..." לאחר מכן ביקש ממנו המושתל שהוא יהיה 

עד בחתונה. "מי אם לא אתה יהיה עד בחתונה של בני?" הוא שאל.

ושם, תחת החופה, במקום שבו נפתחים להם חיים חדשים, התאחדו 

להן שוב שתי הכליות ושיקפו את אהבת ישראל שאינה יודעת גבולות.



.1
סיפוריהם  מתפרסמים  זה  מיוחד  בגיליון 

ולתרום  להעניק  שזכו  אלו  המרתקים של 

את התרומה האופטימלית הקיימת בחברה 

האנושית – תרומת כליה.

רבים מהם לא ירגישו הכי בנוח כשיתבקשו 

לפרסם את סיפורם ולפרוש אותו על גיליון 

זאת,  למרות  אלפים.  לעשרות  המופץ 

הסיפורים מתפרסמים ומודפסים, והגיליון 

שלפניכם הוא לא הראשון וגם לא האחרון.

התורמים חושפים את עצמם מתוך הבנה 

המשך  את  מניע  האישי  סיפורם  שפרסום 

פוטנציאליים  תורמים  בעתיד:  התרומות 

מקבלים השראה, ניגשים לתרום ומייצרים 

את הסיפור הבא, שיביא בעקבותיו תורמים 

יביא  האחרונים  אלו  של  סיפורם  נוספים. 

את התורמים הבאים, וכן הלאה. 

התוצאות נראות בשטח. משנה לשנה גדל 

רשימת  לחיסול  בדרך  התורמים,  מספר 

ההמתנה בעזרת השם.

.2
מקים  שליט”א,  הבר  ישעיהו  הרב  את 

ומייסד ‘מתנת-חיים’, זכיתי להכיר מקרוב 

כשנזקקתי לסיועו. עוד קודם לכן עקבתי 

אחרי פעילות הארגון וקראתי את הגיליונות 

שהוא פרסם. הנושא הזה של השתלת כליה 

עניין אותי מסיבה מאוד פשוטה: אבי מורי 

שליט”א הוא מושתל כליה משנת תשנ”ד. 

ההשתלה ההיא פגשה אותי בהיותי בן 15, 

סביב  והמתח  הלחץ  את  היטב  זוכר  ואני 

הדיאליזה וההשתלה. 

בשנה האחרונה, כשהרופא נתן לנו להבין 

וכדאי  שנייה  להשתלה  בדרך  שאנחנו 

להיעזר  כדי  הבר  הרב  אל  פניתי  להזדרז, 

הטלפון  בשיחת  מיד  ובכישוריו.  בקשריו 

הראשונה עם הרב הבר, הוקדם התור שלנו 

ליומיים.  מחודש  הראשוני,  לאולטרסאונד 

ממשרד  התמיכה  את  לקבל  המשכנו  מאז 

ליווי  ‘מחלקת  של  הטיפול  תחת  הארגון, 

השתלות במשפחה’.

.3
‘מתנת-חיים’  ארגון  של  פעילותו  עיקר 

אלטרואיסטים,  תורמים  ועידוד  ליווי  הוא 

מכירים,  שאינם  לאנשים  התורמים  כאלו 

ואין ביניהם קשר משפחתי. יחד עם זאת, 

גם  בעקיפין  מעודדת  הארגון  פעילות 

מעבר  כלומר,  המשפחה.  בתוך  תרומות 

התורם  מעניק,  שהוא  הטכנית  לעזרה 

בתוך המשפחה מקבל כוח ועידוד ממאות 

‘מתנת- של  האלטרואיסטים  התורמים 

מעניקה  הזו  הגדולה  המשפחה  חיים’. 

ממשהו  חלק  להיות  של  מיוחדת  תחושה 

או  אופן,  בכל  הרגשתי  אני  כך  גדול. 

שהעדפתי להרגיש ככה כדי להקל מעליי 

את התהליך. כך או כך, התהליך אכן היה 

קל יותר.

לחבר,  פניתי  לניתוח,  ההכנות  במסגרת 

תורם כליה אלטרואיסט, כדי לשמוע ממנו 

אני  “וואו,  התרומה.  לקראת  טיפים  כמה 

מקנא בך” הוא אמר. “איזו תחושת אופוריה 

כך.  הרגשתי  לא  האמת  למען  ואני  זו”. 

כנראה יש הבדל בין תרומה אלטרואיסטית 

לתרומה בתוך המשפחה.

אני מעלה את סיפורי כאן כדי לעודד אתכם, 

פוטנציאליים,  תורמים-בתוך-המשפחה 

לתרום. גם אם אין אופוריה, יש חיים.

.4
כתבתי קודם על כך שאבי מורי שליט”א 

הכליה  את  תשנ”ד.  משנת  מושתל 

הראשונה העניקה לו אמו, שמס בת יצחק 

ע”ה, שנפטרה בשיבה טובה, עם כליה אחת 

מתפקדת, בחודש מנחם-אב האחרון. וכאן 

המקום להעלות ולהוקיר את זיכרה.

שנה,  וחמש  עשרים  לפני  ההיא,  בתקופה 

קשים  יותר  הרבה  היו  והניתוח  התהליך 

וכואבים. היא סבלה למען בנה, למען אבי. 

בגיליון  פרסום  ובלי  רעש,  בלי  בפשטות, 

‘מתנת-חיים’.

.5
תוך כדי כתיבת הטור )לא ממש תוך כדי, 

אבל תזרמו איתי(, מגיע אליי השליח של 

בשיעורים’,  ‘מים  ערכת  עם  חיים’  ‘מתנת 

עבור אלו שאסור להם לצום. זה הזכיר לי 

הודעה שקיבלתי מאחד מחבריי, כשכתבתי 

לו באחד הצומות הקודמים - שאינני צם: 

“מסתבר שכדאי לתרום כליה”. 

אז כן, ישנם גם “בונוסים” מעין אלו. אבל 

הבונוס הזה הוא רק לשנה. כך שאם תרצו 

תצטרכו  הבאות,  בשנים  גם  לצום  לא 

לתרום כל שנה. אבל אני לא יודע, כל אחד 

יעשה את השיקולים שלו.

נעימות  הלא  התחושות  אחת  וברצינות, 

הזו  ההבנה  היא  התרומה,  אחרי  לי  שהיו 

איבדתי.  כליה,  לתרום  היכולת  שאת 

לתרום  בעתיד  נפשי  תחשוק  אם  כלומר, 

כליה - לא אוכל. 

תתרמו,  יקרים,  פוטנציאליים  תורמים 

זה  יכולים.  עדיין  שאתם  זה  את  תנצלו 

כדאי, זה מעניק חיים.

הכנות  ישנן  קל,  לא  אמנם  התהליך 

מיד  אבל  וחששות.  לחץ  הרבה  מורכבות, 

עיניכם  כשתפקחו  ההשתלה,  למחרת 

בבוקר – תרגישו איך כל הלחץ הזה התפוגג 

כלא היה. מניסיון.

תרמתי לאבא
במסגרת ההכנות לניתוח פניתי לחבר, תורם כליה אלטרואיסט, כדי לשמוע ממנו כמה 
טיפים לקראת התרומה. ‘וואו, אני מקנא בך’ הוא אמר. ‘איזו תחושת אופוריה זו’. ואני 
למען האמת לא הרגשתי כך”. שם טוב מעטוף שתרם כליה לאביו, בטור מרגש

שם טוב מעטוף
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במשפחה
הכל נשאר
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במשפחה
ר' משה מוטרפרל תרם כליה לפני 
ארבע שנים, שלוש שנים לאחר מכן 
הצטרף אליו גיסו – ר' שמואל כהנא 
< בשיחה משותפת הם נזכרים בהכל: 
ההודעה הדרמטית על התרומה, הניתוח 
שנדחה, הפרסום שלא תוכנן והסייעתא 
דשמיא המופלאה < שבת גיסים גם יחד



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 18matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליה

ר' משה מוטרפרל ור' שמואל כהנא הם גיסים 
קרובים מאוד, אך מעבר לקרבה המשפחתית 
יש גם דבר נוסף שמחבר ביניהם: זו העובדה 
ששניהם הצטרפו למעגל תורמי הכליות וחוו 
שותפים  להיות  זוכים  הם  בו  התהליך  את 
אחרי  שנים  ארבע  חיים.  להצלת  בגופם 
תרומתו של ר' משה, וחצי שנה אחרי תרומתו 

של ר' שמואל, הם נפגשים ומעלים זיכרונות. 

הרגע בו הכל התחיל
אז בואו תספרו לנו. מה גורם לאנשים לקום בבוקר ולהחליט שברצונם 

לתרום כליה?
ר' משה: "אפשר לומר שהמודעות לסבל ולצער של חולים התפתחה 
דבר  וזה  קשות  ממחלות  נפטרו  הוריי  שני  שכן  צעיר,  מגיל  אצלי 
שהעסיק אותי רבות. במשך שנים התנדבתי בארגונים של ילדים חולים 
ונחשפתי למקרים כואבים מאוד שהמחישו לי עד כמה שבעיות בריאות 
עלולות להעמיד את האדם וסביבתו בחוסר אונים בלתי ניתן לתיאור. 
ח"כ  של  בניו  עמדו  שבראשה  בישיבה  למדתי  בחור  בהיותי  בנוסף, 
אברהם רביץ ז"ל. באותה תקופה התחולל הסיפור הידוע בו התווכחו 
הבנים ביניהם מי יתרום כליה לאב, כך ששוחחנו על כך רבות. באותם 
ימים חשבתי לתומי שתרומת כליה נעשית רק בין בני משפחה, אך 

כנראה שמתחת לפני השטח, הרצון לתרום כבר התחיל לפעפע. 
"בערך עשר שנים לאחר מכן, ממש בימיה הראשונים של עמותת מתנת 
חיים, עבדתי במשרדי ובמקרה מישהו שלח לי סרטון של תורם כליה 
היה החברותא שלי  הוא  היטב, שכן  הכרתי  אותו  דויטש,  יוסי  בשם 
כמה שנים קודם לכן. באותו רגע עזבתי הכל והתקשרתי ליוסי כדי 
לוודא שאכן זה הוא. ביקשתי ממנו לשמוע הכל, וכבר בסיום השיחה 

אמרתי לעצמי: 'אני עושה את זה'. לצערי שגרת החיים גרמה לי לדחות 
את ביצוע המשימה, אבל כשהגיעה תקופת אלול ועשרת ימי תשובה, 
את  למלאות  החלטתי  ואז  חיים,  מתנת  של  בפרסום  שוב  נתקלתי 

הטפסים ולהתקדם הלאה".
ר' שמואל: "גיסי ר' משה הפתיע אותי בחול המועד סוכות, כשהוא בא 
להתארח אצלנו וסיפר על כך שהוא לא יכול להצטרף לטיול המשפחתי 
המסורתי שארגנו לאסרו חג, כי הוא עומד לתרום כליה באותו יום. 
האמת היא שאם לא הייתי מקבל בדיוק באותו חג את העלון של מתנת 
חיים, בכלל לא הייתי מבין על מה הוא מדבר. אבל בגלל שקראתי 
את העלון ובדיוק חשבתי לעצמי שזה דווקא מתאים לאופי שלי, לא 
התפלאתי. רק שבשונה מגיסי שעשה מעשה, אני הייתי משוכנע שבשל 
העובדה שאני כהן איני יכול לתרום, אז אפילו לא ניסיתי לבדוק את 

האפשרות הזו. 
שביקש  שכן  במקרה  אלינו  הגיע  מכן  לאחר  שנים  שלוש  "בערך 
להשתמש בשירותי הפקס שלנו, ואשתי סיפרה לי שהיא ראתה בין 
הדפים את הכותרת 'מתנת חיים'. זה הזכיר לה את הנושא שדיברנו 
עליו כמה פעמים בעבר והיא הפצירה בי: 'מה אתך? אולי תתקדם?' 
הפוסקים  מגדולי  אחד  עם  להתייעץ  ללכת  לי  גרמו  האלו  השאלות 
ששמע את שאלתי ואחרי שדן אתי במשך מספר פגישות על הפרטים 
הוא אמר: 'וודאי שאפשר'. עוד באותו יום התקשרתי למתנת חיים. אני 
זוכר את השיחה הזו כאחד הרגעים הגדולים בתהליך תרומת הכליה. 
הרגעים בהם הרגשתי שאני לא רק מדבר על הנושא, אלא עובר לפסים 

מעשיים".

האם שיתפתם בתהליך גם אנשים נוספים?
לחלק מקרובי  רק  אנשים,  "השתדלתי לשתף כמה שפחות  ר' משה: 
משפחתי סיפרתי ממש בערב הניתוח. יום למחרת הניתוח ניגש אליי 
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שלך  התרומה  את  לפרסם  לא  'ביקשת  לי:  ואמר  הבר  הרב 
והסכמתי, אבל אולי עכשיו, אחרי שכבר תרמת תסכים לפרסם? 
הרי גם אתה הגעת לתרום בזכות כזה פרסום'. הרגשתי בסתר 
ליבי שהוא צודק, אבל ביקשתי לחשוב על כך. בדיוק באותו 
לילה אושפז בחדרי ילד שהגיע מלווה בהוריו. הם קצת הרעישו 
והרגישו לא נעים, אז הרגעתי אותם: 'אני אדם בריא, בסך הכל 
והאמא  החדר  את  עזב  האבא  הבוקר  בשעות  כליה'.  תרמתי 
בעלה  עם  היא שוחחה  לקראת השעה תשע  הבן.  עם  נשארה 
'בעלי הסיע הבוקר אברכים ללימודים,  לי:  ואז אמרה  בטלפון 
כולם סיפרו לו שהם מכירים אותך וממש שמחו לשמוע שתרמת 
כליה'. באותו רגע הבנתי שהקב"ה כבר פתר לי את ההתלבטות. 
יכול לפרסם, הכל  'אתה  לו:  והודעתי  הרמתי טלפון לרב הבר 

משוחרר'".
ר' שמואל: "גם אני מלכתחילה השתדלתי לא לספר על התרומה. 
חששתי מתגובות וגם הרגשתי שאין טעם לדבר על דבר שעוד 
בשלבים  כבר  שיתפתי  שלי  אבא  את  אבל  לפועל.  יצא  לא 
הראשונים, והאמת היא שהוא די חשש. הוא אמר לי: 'אני לא 
אבל  טוב,  דבר  שזה  מבין  אני  כי  לתרום,  לא  לך  להגיד  יכול 
שאשאל  וביקש  אליי  התקשר  הוא  תקופה  אחרי  מפחד'.  אני 
על כך את ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי משה הלל הירש 
שליט"א. זה כבר היה ממש לקראת סוף התהליך ומאוד חששתי 
מכך שיקרה משהו שיעצור את הכל. בסופו של דבר הגרמ"ה 
הירש שמע את הדברים ואמר לי: 'וודאי שמותר, אך לא חייבים, 
ומי שעושה זאת זה דבר גדול'. הדברים האלו הרגיעו את אבא 

ומאותו רגע הוא החל לתמוך בי".
ומה עם גיסך, ר' משה? מתי הוא ידע על התרומה?

לו  אמרתי  הסופית.  לוועדה  שניגשתי  לפני  רק  לו  "גיליתי 
שהתרומה שלי היא לגמרי בזכותו ונראה לי שהוא היה די מרוצה 
מהעניין. מאז אותו רגע הוא ליווה אותי לכל אורך הדרך, הוא 
איתי  היה  וגם  בוועדה  כך שאושרתי  על  היה הראשון ששמע 

בבית החולים בלילה הראשון שאחרי הניתוח".

להציל חיים
וכעת הגענו לשאלה המרתקת: למי תרמתם את הכליה?

ר' שמואל: "אני תרמתי ליהודי שהיה חולה במשך עשר שנים, 
אך הצליח באופן ניסי להחזיק מעמד בלי דיאליזה, עד לחצי שנה 
האחרונה, אז הוא החל להתחבר לדיאליזה בקביעות. הוא אבא 

לשלושה ילדים וכעת הוא זכה לחזור לחיים.
נזכר,  הוא  מרגשת",  מאוד  הייתה  בינינו  הראשונה  "הפגישה 
מישהו  הופיע  ופתאום  הניתוח,  ביום  החולים  לבית  "הגעתי 
מאי שם, הסתכל עליי ואז חיבק אותי. לקח לי זמן לקלוט מי 
זה, אך מהר מאוד הבנתי שזהו האדם שעומד לקבל את הכליה 
שלי. כשנכנסתי לחדר ולבשתי את הפיז'מה של בית החולים 
שמתי לב שכולי רועד מהתרגשות, פתאום הבנתי לקראת מה 
אני הולך. ראיתי את היהודי שזקוק לי והרגשתי את החשיבות 

העצומה שיש לתרומה". 
זה היה קצת מורכב, כי בתחילה דובר על כך  "אצלי  ר' משה: 
שאתרום לבחור ישיבה שנזקק לתרומה בדחיפות. הניתוח נקבע 
לאסרו חג סוכות וכבר הגעתי לבית החולים ושוחחתי עם הבחור 
בלילה שלפני הניתוח. בשעות הבוקר התכתבתי עם יוסי דויטש, 
לי  כתב  הוא  לתרום.  ההחלטה  את  קיבלתי  שבזכותו  החברותא 
שהרב הבר ביקש להתפלל על תורם שנושא שם פרטי זהה לשלי 
והוא רוצה לדעת אם זה אני. השבתי לו שאכן מדובר בי וברגעים 
אלו אני 'ממתין להובלה'. בדיוק אז נכנס לחדרי הרופא המנתח. 

הייתי בטוח שהוא בא לקחת אותי לניתוח, אך הוא הודיע לי: 'בוקר 
טוב משה, אני רוצה לבשר לך שהניתוח נדחה, כי למטופל יש חום'". 

מה מרגישים בכזה רגע?
"תחושה מאוד לא טובה. עם כל הרצון החזק לתרום, זה משהו 
שעושים עם מחשבה והכנה ולא בהחלטה חפוזה, מה גם שאני 
מאוד מתוכנן בזמנים וכל כך רציתי להיות אחרי. והנה, אחרי 
שכבר עברתי את כל השלבים והייתי בטוח שבעוד רגע אני נכנס 
לחדר הניתוח, פתאום משיבים אותי לאחור. אבל ברוך השם לא 
הייתי צריך להמתין עוד זמן רב. בערך שלושה שבועות לאחר 

מכן כבר תרמתי".
ולסיום, מהו המסר שאתם יכולים להעביר לאחרים?

בדיקות  של  ארוך  בתהליך  שמדובר  להבין  "צריך  שמואל:  ר' 
מקדימות. זה דורש נחישות, אבל זו גם סיבה שלא לפחד כלל, 
יש  בריאותית  מבחינה  לתרומה  מאושר  שאדם  שאחרי  כיוון 
סיכון מזערי ביותר שהתרומה תזיק לו חלילה. במקרה שמתגלה 
משהו ולו הקטן ביותר שעלול לסכן את התורם, לא מאפשרים 

לו לתרום בשום פנים ואופן. רק למטרה זו נועדו כל הבדיקות.
"בנוסף, זו הזדמנות עבורי לשתף במשהו קטן - כשהגעתי לבית 
החולים בערב הניתוח, היה מתנדב שהתלווה אליי כדי להסביר 
לי על התהליך. הוא סיפר לי שיש הרבה תורמים שמרגישים 
אחרי התרומה שהם זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת ולדברים 
פחות  אני  כי  לעצמי,  חייכתי  הטבע.  לדרך  מעל  שמסתדרים 
יכול  אני  לאחור,  במבט  כעת,  דווקא  אך  הזה.  לסגנון  מתחבר 
להעיד שחוויתי דבר מופלא ממש. בערך שבועיים לפני הניתוח, 
לקראת סיום זמן חורף, החלטתי לעזוב את הכולל בו למדתי, 
למרות שלא ידעתי בבירור להיכן מועדות פניי. בתאריך א' ראש 
מהישיבה  אליי  התקשרו  הזמן,  תחילת  לפני  יום  אייר,  חודש 
בה אני מלמד כיום והודיעו לי שרוצים שאבוא לשמש כר"מ. 
ראש הישיבה בעצמו אמר לי שהוא לא מבין איך הם חיכו לרגע 
האחרון, אין לכך שום הסבר מלבד התרומה, ובכלל, יש עוד לא 
מעט דברים נוספים שראינו שברוך השם הסתדרו באופן הטוב 

ביותר".
מי  לכל  להגיד  יכול  "אני  במסר המעשי:  ר' משה מתמקד  ואילו 
שמרגיש שהוא רוצה וגם מאמין שהוא מסוגל, שכדאי לו ללכת על 
זה. מדובר בסיפוק עצום שאי אפשר לתאר במילים. זה לתת חיים 
לבן אדם ולהעניק רגעים של אושר אינסופי למשפחה שלמה. אין 

מילים שיכולות לתאר את גודל ההרגשה ואת עוצמת הסיפוק".
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שהתגשם
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שהתגשם
חלום

ר' יונתן לב, תלמידו של הרב ישעיהו 
הבר מישיבת וולפסון, חלם במשך 
שנים לתרום כליה, אך הבין מהרב 
הבר שיהיה עליו להמתין. כעת, 
לאחר שהגשים את החלום, הוא 
בטוח: "אין שום סיבה שלא לתרום, 
זו הזדמנות לקיים מצווה נדירה"

>>
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"זהו זה, עשיתי את זה, אני עם כליה אחת!" 

זה היה המשפט הראשון שהכריז ר' יונתן לב 

מההרדמה  התעורר  כאשר  אשתו,  באוזני 

אחת  את  תרם  הוא  בו  הניתוח  לאחר 

מכליותיו. "זה היה רגע מרגש מאוד", הוא 

נזכר, "בשונה מתורמים אחרים שמספרים 

שהם היו מבולבלים מאוד בזמן שהתעוררו ולא הבינו מה מתרחש 

סביבם, אני הייתי לגמרי מפוקס. ידעתי מה קורה אתי והבנתי שסוף-

סוף עשיתי את זה. הנה, הגעתי אל היעד, אל המטרה".

להגשים חלום
אצל ר' יונתן היה זה חלום של שנים שהגיע סוף-סוף להגשמתו, שכן 

הוא תכנן לתרום כליה עוד מאז היותו בחור צעיר בישיבת וולפסון, 

שם הוא למד אצל הרב ישעיהו הבר המשמש כאחד מרבני הישיבה 

והכיר אותו אישית. "הכרתי את הרב הבר אחרי שהוא כבר עבר את 

הניתוח וקיבל תרומה, אך היו לי חברים בישיבה שהכירו אותו עוד 

לפני כן ותיארו לי איך שהוא היה מתעלה על עצמו בכל פעם מחדש, 

כדי להצליח למסור שיעורים על אף הכאבים התמידיים והחולשה 

הגוברת. מידי פעם הוא היה נעלם לכמה שבועות, וכשחזר היה מספר 

לתלמידים על כך שאושפז בטיפול נמרץ. לא הייתי צריך שמישהו 

יספר לי על ההבדלים שיש בין חולה כליות לפני השתלה לבין חולה 

שקיבל כליה חדשה, ראיתי את זה מול עיניי. כבר אז הבנתי שאני 

רוצה לתרום".

הכתובת הראשונה לשמיעת פרטים נוספים הייתה כמובן אצל הרב 

הבר עצמו. "כבר אז, כבחור בן 20, פניתי לשוחח עם הרב הבר. אני 

ממש זוכר את הפוזה בה עמדתי כשאמרתי לו: 'הרב אני כל כך רוצה 

זה אפשרי?' הרב שמע את דבריי בהערכה, הוא לרגע לא  לתרום, 

ביטל את רצוני, אך גם לא שכנע לתרום. הוא חיכה שאסיים ואז הוא 

הסביר לי שאין בכלל מה לדבר ומה לחשוב על כך בשלב הזה של 

החיים ויהיה עליי להמתין לפחות עד גיל 24".

מאז חלפו הרבה מים בנהר, יונתן התחתן והקים משפחה, אך לאורך 

את  שואל  כשהוא  לתרום,  הרצון  בליבו  לפעם  המשיך  הדרך  כל 

עצמו האם אכן יבוא יום בו הוא יבוא לידי מימוש. "בגיל 25 פניתי 

ביום   .26 גיל  עד  להמתין  ממני  ביקשו  הם  אך  חיים  למתנת  שוב 

הולדתי ה-26 התחלתי במסע הבדיקות".

לא חששת?

"לא חששתי בכלל. דווקא בגלל שהכרתי את הנושא מקרוב ועקבתי 

אחרי הרבה אנשים אחרים שתרמו, ראיתי איך שכולם חזרו לחיים 

רגילים ושגרתיים, בלי שום השפעה. הבנתי בצורה הפשוטה ביותר 

שכמו שהם עשו את זה, גם אני יכול. כמובן שכאשר התחלתי להיבדק 

יותר  הנושא  את  בדקתי  ולכן  רצינות,  ביתר  לכך  התייחסתי  כבר 

מקרוב וחקרתי אותו לעומק. התעניינתי באופן מיוחד בדעתם של 

גדולי ישראל על עצם התרומה, ובעיקר התחזקתי מכך ששמעתי את 

דבריו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל אמר שתורם כליה שלא נגזר עליו 

איזה נזק. זה המריץ אותי מאוד. גם אשתי עודדה אותי לתרום ולהפוך 

את החלום הזה למציאות. האמת היא שלקראת סוף התהליך היא 

קצת חששה ולקחה צעד אחורה, אך אז הצגתי בפניה שני סרטונים 

שהופקו בנושא – האחד דרך מתנת חיים והשני דרך בית החולים 

בלינסון.  אשתי לא הייתה צריכה לראות אותם יותר מפעם אחת, כדי 

להרגיש שזה מדבר אל ליבה. כנראה שכאשר אתה מבין מקרוב את 

המשמעות של התרומה, אתה לא מסוגל לעמוד מנגד. מאותו רגע היא 

התייצבה לימיני בלב שלם".

הבדיקות.  של  הראשונים  בשלבים  כבר  יונתן  ר'  סיפר  להוריו 

"בתחילה הם נבהלו, אבל אחרי שסיפרתי להם על כך קצת יותר והם 

קראו ושמעו, הם מאוד עודדו. יש לנו גם שכנה שתרמה לא מזמן, אז 

זה הוסיף להם רוגע. לאחים ולגיסים שלי סיפרתי רק ביום הניתוח, 

התקשרתי אליהם והודעתי: 'בעוד כשעה אני נכנס לניתוח לתרומת 

'אני  עליי:  שצעקו  כאלו  היו  מופתעות.  מאוד  היו  התגובות  כליה'. 

לא מרשה לך', או 'זה לא יכול להיות', והיו גם כאלו שהגיבו בצורה 

מושכלת ואמרו: 'כל הכבוד'. בכל מקרה, אני לא ממש התעניינתי 

שולחן  על  בשינה  שקעתי  כבר  מכן  לאחר  קלה  שעה  בתגובות. 

הניתוחים". 

מצווה נדירה
את הדרך אל התרומה עשה ר' יונתן כשהוא מלווה על ידי הרב הבר 

באופן אישי. "למרות שסיימתי את לימודיי בוולפסון לפני שנים, אני 

מרבה לבקר בישיבה, ופגשתי שם כמה פעמים את הרב הבר. מידי 

פעם שוחחנו והוא העניק לי ליווי צמוד. הרגשתי כאילו אני התורם 

היחיד שעובר דרך הארגון. בתחילה הייתי בטוח שזה בגלל ההיכרות 

שלנו מהעבר, אך בשיחה עם תורמים אחרים, הבנתי שזוהי התחושה 

שהוא נותן לכולם. במיוחד התרגשתי מהביקור שלו במחלקה למחרת 

הניתוח ומההתעניינות שהוא גילה בי כל הזמן". 

למי תרמת את הכליה?

ר' יונתן מציין שכאשר הוא נשאל על ידי מתנת חיים למי הוא מעוניין 

לתרום, הוא השיב שהוא רוצה לתת ל"מי שהכי נכון". בסופו של דבר 

הוא תרם ליהודי שומר מצוות, אברך  שהתחיל קודם לכן תהליך של 

קבלת כליה שלא צלח לבסוף מול שני תורמים אחרים. אצל אחד 

שגרם  מה  הניתוח,  לפני  ממש  ספורים  רגעים  התורם  נפסל  מהם 

לאכזבה קשה מאוד. אל ההתאמה מול ר' יהונתן הוא הגיע בתחושות 

"למרות שסיימתי את לימודיי בוולפסון 

לפני שנים, אני מרבה לבקר 

בישיבה, ופגשתי שם 
כמה פעמים את הרב 
הבר. מידי פעם שוחחנו והוא העניק 
לי ליווי צמוד. הרגשתי כאילו אני התורם 
היחיד שעובר דרך הארגון"
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שהפעם  אלא  לשווא.  תהיה  שהשמחה  חשש  הוא  שכן  מעורבות, 

ציפתה לו הפתעה משמחת, והניתוח יצא בסייעתא דשמיא לפועל.

המפגש הראשון ביניהם נערך למחרת הניתוח. "הגעתי לחדר של 

המושתל שלי", נזכר ר' יונתן, "והמשפט הראשון שהוא הכריז לעברי 

היה: 'הנה המלאך המושיע שלי הגיע!' האמת היא שזה היה מעמד 

מעט מביך, אבל מכיוון שלקחתי את זה בחשבון, הצטיידתי מראש 

בפרי חדש. הצעתי לו שאברך 'שהחיינו' על המצווה הנדירה שניתן 

בינינו.  הקרח  נשבר  כך  אמן.  יענה  והוא  בחיים,  פעם  רק  לקיימה 

אחר כך ישבנו ושוחחנו במשך שעות ארוכות והיינו יחד במשך כל 

הבוקר. זהו מפגש שלא אשכח במשך כל החיים". 

הולך  שלו  המושתל  של  מצבו  יום  אותו  מאז  כי  מציין  יונתן  ר' 

ומשתפר ולפני מספר ימים הוא התקשר כדי לספר לו על כך שהוא 

ערך סעודת הודיה בכולל. "אני שומר אתו על קשר ויודע מקרוב 

שהוא חזר לתפקוד מלא, הוא הולך ללמוד מידי יום והחיים ברוך 

השם לפניו. גם אצלי החיים חזרו למסלולם ואם לא היית מראיין 

אותי עכשיו, בכלל לא בטוח שהייתי זוכר שתרמתי. גם ההחלמה 

אצלי הייתה ברוך השם קלה וכלל לא מורכבת. בשעות הראשונות 

אפשר  שאי  משהו  לא  אבל  קשה,  קצת  היה  ההתעוררות  שאחרי 

לעמוד בו. כשהתבקשתי לתאר את תחושותיי, אמרתי שאני מרגיש 

כמו שמרגישים כשיש חיידק בגרון  לפני שמקבלים אנטיביוטיקה. 

האמת היא שארבעה ימים אחרי הניתוח כבר יצאתי לטיול משפחתי 

לצפון. היה מי שהציע להחליף אותי בנהיגה, אבל לא היה שום צורך 

בכך".

סיבה לא  "אני באמת חושב שאין שום  גם מסר לאחרים:  לו  ויש 

כאן  יש  אחרת.  סיבה  משום  ולא  בריאותית  מבחינה  לא  לתרום, 

הזדמנות למצווה עצומה של הצלת חיים, ובנוסף, גם להענקת איכות 

חיים. כי החולים, גם אם מצליחים לשרוד, חווים מידי יום סבל בל 

יתואר. איך אפשר לוותר על האפשרות לעזור להם?"

 "מאז אותו יום מצבו של המושתל 
שלו הולך ומשתפר ולפני מספר ימים 
הוא התקשר כדי לספר לו על כך 

שהוא ערך סעודת הודיה בכולל. אני 

שומר אתו על קשר 
ויודע מקרוב שהוא חזר 
לתפקוד מלא, הוא הולך ללמוד 
מידי יום והחיים ברוך השם לפניו".
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תורמי הכליה מהשנה האחרונה במפגש שנתי מרגש
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ר’ דניאל סילוק חלם במשך ארבע 
שנים לתרום כליה, הגשים את 
החלום והציל את חייה של נערה 
צעירה < הוא לא חשב לשתף את 
תלמידיו, אך בסופו של דבר ציפתה 
לו הפתעה גדולה 

> חיים מאירוביץ < 

הרב'ה
התורם
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תלמידי  פסח.  בערב  זה  היה 

‘אמרי  תורה  בתלמוד  ה’  כיתה 

סילוק  דניאל  ברב’ה  תלו  בינה’ 

על  “חשבו  מרותקות.  עיניים 

“יש  הרב’ה,  להם  תיאר  כך”, 

ילדה חולה מאוד שבמשך שלוש 

שנים נזקקה לטיפולי דיאליזה ולאשפוזים חוזרים ונשנים. 

לאחרונה נמצא עבורה תורם כליה ומחר בעזרת השם היא 

תעבור את ההשתלה, תבריא ותקבל חיים חדשים”. 

שמה  את  הלוח  על  וכתב  טוש  בידו  נטל  דניאל  הרב’ה 

של הילדה וכן את שמו של התורם. הילדים העתיקו את 

השמות למחברותיהם והבטיחו להתפלל. רגע לאחר מכן 

נשמע הצלצול, הלימודים הסתיימו והתלמידים עזבו את 

הכיתה. אף אחד מהם לא שם לב לכך ששמו של תורם 

הכליה זהה לשמו של הרב’ה שלהם. אולי זה קשור לעובדה 

התלמידים  כי  אולי  שמות.  שלושה  יש  דניאל  שלרב’ה 

פשוט לא העלו בדעתם שהרב’ה שלהם הוא זה שעומד 

להציל חיים.

לחכות בסבלנות
הרצון לתרום כליה התחיל לפעם אצל ר’ דניאל מאז היותו 

בן 16, אז הוא נחשף לראשונה לאפשרות הזו. מספר שנים 

הרב'ה
התורם
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הרב'ה
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לאחר מכן, כשהוא היה בן 20, הוא פנה למתנת חיים בבקשה לקבל 

את הטפסים ולהתחיל בבדיקות, אך נאמר לו שבגיל כזה לא כדאי 

לתרום ועליו להמתין לפחות עד גיל 24. “היה לי חבל להמתין ארבע 

שנים”, הוא מציין, “אבל הבנתי שאם אלו הם הנהלים, אז אני צריך 

לציית להם”.

אבל מאיפה הגיע הרצון לתרום? מה עורר אותך לכך?

“זה הגיע אצלי בעיקר מהכיוון של ‘למה לא?’ ככל ששמעתי וקראתי 

מתבקש  מאוד  שזה  הרגשתי  כך  כליה,  לתרום  האפשרות  על  יותר 

ונורמלי. אז אם זה לא מסוכן ולא מסובך מידי, למה שלא אתרום? 

כמובן שקראתי על כך וחקרתי את הנושא לא מעט. ביקשתי ממתנת 

חיים לשמוע על כל הסיכונים, והם שלחו לי חוברת מסודרת וגם הציעו 

לקשר ביני לבין אנשים שכבר תרמו בעבר, שיוכלו ללוות אותי. לא 

עשיתי שום צעד מתוך פזיזות, אלא מתוך חשיבה הגיונית”.

ר’ דניאל המתין בסבלנות את ארבע השנים הנדרשות, במהלכן הוא 

כבר סיפר לכל בני משפחתו ולחבריו על כך שבעזרת השם בגיל 24 

ידעו על כך”, הוא  “זה לא היה סוד, כולם סביבי  הוא יתרום כליה. 

מציין. “אבל בכל זאת, כשהגיע הרגע ונקבע תאריך לניתוח הם ממש 

התפלאו. כנראה לא האמינו שזה באמת הולך לקרות”.

איזה תגובות שמעת?

“קיבלתי תגובות מאוד מגוונות. היו כאלו ששאלו אותי: ‘מה האינטרס 

שלך? אתה מקבל כסף?’ היו שטענו: ‘אתה מסכן את עצמך’, והיו גם 

באחד  שלי.  מאמא  הגיע  ביותר  הגדול  העידוד  מעודדות.  תגובות 

לי שהיא בעצמה רצתה לתרום  וסיפרה  אליי  היא התקשרה  הימים 

כליה, ואף תכננה לעשות לי הפתעה ולעקוף אותי, אבל היא נפסלה 

בשלב הבדיקות. היא אמרה לי שהיא כל כך שמחה שאני תורם, כדי 

שלפחות יהיה מישהו אחד מהמשפחה שיעשה את הדבר החשוב הזה. 

כמובן שלאורך כל הדרך גם אשתי תמכה וסייעה מאוד. היא הייתה 

חלק מהותי מהתרומה”.

להציל חיים
במשך חצי שנה ניסו להתאים בין ר’ דניאל לבין חולים שונים, אך 

אצל כל אחד מהם התברר לבסוף שאין התאמה. עד שבאחד הימים 

התקשרו אליו ממתנת חיים והודיעו שיש נערה בת 15 שנמצאת במצב 

של פיקוח נפש, אחרי שטיפולי הדיאליזה פגעו לה בלב. 

“כמובן שנתתי מיד את אישורי”, הוא מספר, “וכך התקדמנו. תוך כדי 

הבנתי שהיא  הנערה.  על  נוספים  פרטים  בדיקות ההתאמה שמעתי 

חולה במשך שלוש שנים ומטופלת בדיאליזה, אך כעת היא לא יכולה 

להמשיך בטיפולים בשל הפגיעה בלב, ונמצאת במצב קשה של סכנת 

חיים מיידית”.

שנכנס  לפני  ספורים  רגעים  דניאל  ר’  פגש  הנערה  של  הוריה  את 

העידוד הגדול ביותר 
הגיע מאמא שלי. 
באחד הימים היא 
התקשרה אליי וסיפרה 
לי שהיא בעצמה 
רצתה לתרום כליה, 
ואף תכננה לעשות לי 
הפתעה ולעקוף אותי
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לניתוח. “לא הספקנו לדבר הרבה, אבל האבא אמר לי כמה פעמים: 

יודעים איך להודות לך, תודה, תודה’. הוא גם סיפר לי  ‘אנחנו לא 

על כך שבמשך שנים הוא עבד בכבאות וזכה להציל חיים. כעת הוא 

מתרגש כל כך לראות מול עיניו איך שחייה של בתו ניצלים. יותר מזה 

לא הספקנו לדבר, כי הוכנסתי לחדר הניתוחים”.

יום למחרת הניתוח נערך ביניהם מפגש נוסף, כאשר האב הגיע לבקר 

את ר’ דניאל במחלקה והוביל אותו בהתרגשות עצומה אל חדרה של 

בתו, שם הוא פגש בה לראשונה. “אנחנו ממשיכים לשמור על קשר 

“אני משוחח עם האב לעתים קרובות  ר’ דניאל,  עד היום”, מוסיף 

ומתעניין במצבה של בתו. הבנתי ממנו שההשתלה הוכתרה בהצלחה, 

שתחזור  עד  הדרגתית  החלמה  של  תהליך  לעבור  עליה  עדיין  אך 

לשגרה. על כל פנים, ההורים מדגישים שעם כל הקושי, המצב של 

בתם לא משתווה אפילו במעט למה שהיה לפני ההשתלה. האבא אמר 

לי שבמשך שלוש שנים של דיאליזה הוא לא ראה את הילדה שלו 

מחייכת. כעת היא זקוקה מידי פעם לאשפוז ומטופלת בתרופות, אבל 

היא יכולה לשמוח וליהנות. היא ניצלה ממוות, יש לה חיים”.

ואיך הייתה ההתאוששות שלך?

“ההתאוששות הייתה מהירה מאוד ברוך השם. אמנם ביום הראשון 

היו כאבים, אך לאחר ארבעה ימים כבר השתחררתי מבית החולים, 

ועוד באותו יום הלכתי לקנות לאשתי שעון במתנה, לכבוד חג הפסח. 

ביום  בחנויות  להסתובב  שאוכל  חלמתי  לא  לניתוח  כשהתכוננתי 

השחרור, אבל הנה, זה קרה”.

כליה לאורך שנים
שב  כשהוא  החג,  לאחר  לדניאל  ציפתה  הגדולה  שההפתעה  אלא 

ימים  למשך  בהיעדרו  מקומו  את  שמילא  שהרב’ה  וגילה  לכיתה 

ספורים, סיפר לתלמידים לפי תומו על כך שהרב’ה שלהם תרם כליה. 

“הוא לא ידע שלא שיתפתי את התלמידים, אבל כשהופעתי בכיתה 

כבר שמעתי מהתלמידים על כך שהם יודעים ש’הרב’ה תרם כליה’”. 

למה לא סיפרת להם מלכתחילה? הרי אמרת שלא שמרת על התרומה 

בסוד, והרבה אנשים ידעו על כך.

“יש הבדל בין מכרים וידידים לבין תלמידים”, טוען ר’ דניאל בהיגיון, 

“כשסיפרתי על כך לבני משפחתי ולידידיי עשיתי זאת כדי לעורר 

איך  להם  להראות  רציתי  לתרומה.  שיש  הגדולה  לחשיבות  אותם 

שאני, בן אדם נורמטיבי, שנראה בדיוק כמו כולם, עשיתי את זה, וזה 

מעשה רגיל ולא נועז או מסוכן. 

“אצל התלמידים, לעומת זאת, אני שואף לחנך לחסד, והתחושה שלי 

אלא  במעשה,  מנופפים  בכך שלא  הוא  בחסד  האמתי  היא שהיופי 

עושים אותו בלי רעש וצלצולים. בדיעבד, אחרי שהדבר נודע, הזדמן 

לי לדבר עם כמה הורים שסיפרו לי שהילדים שלהם מאוד התחזקו 

מהנושא. אז אני לא מצטער”.

באחד  “כשהגעתי  קטנה:  אנקדוטה  לספר  דניאל  ר’  מבקש  לסיום, 

למרפסת  יצאתי  מסוימת,  בדיקה  לצורך  החולים,  לבית  הימים 

ופגשתי שם שני אנשים ששוחחו ביניהם. בלי שהתכוונתי יצא לי 

לשמוע בשיחתם שוב ושוב את המילה ‘כליה’. לא התאפקתי ושאלתי 

אותם: ‘אתם תורמים כליה?’ הם השיבו לי: ‘לא, אנחנו מושתלים’, 

וכששמעו על כך שאני מועמד לתרום, הם נעמדו והתחילו לספר לי 

בהתרגשות עצומה על כך שאי אפשר להשוות את החיים שהיו להם 

לפני התרומה לאלו שיש להם אחרי. התרגשתי עד דמעות כשהם 

פירטו לי איך שלפני כן הם לא יכלו לאכול וגם לא לשתות, לא שיחקו 

עם הנכדים ולא עשו כמעט שום פעולה, אפילו לישון הם לא הצליחו 

בשל הכאבים הקשים. לא רק זאת – אלא שהם ידעו ששעון החול 

אוזל, כי אי אפשר לחיות עם דיאליזה לנצח. בעקבות הניתוח, בתוך 

ימים ספורים, החיים שלהם התהפכו ב-180 מעלות.

“כיום, כשאני נמצא כמה חודשים אחרי התרומה, אני יכול לומר איזו 

הרגשה מדהימה זו. אז נכון שעוברים עליך ימים קצת מעיקים, עד 

להחלמה, אבל בסופו של דבר זו תקופה קצרה שעוברת מהר, ואילו 

הנתרם נשאר עם כליה לאורך ימים ושנים”.
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על שולחן הניתוחים

שמונה שנים חלפו מאז 
ששמע דוידי בלומנטל על 
תרומת כליה ועד שהחליט 
לתרום, ועשה זאת בשמחה 
ואפילו בהומור < הוא 
התלוצץ עם רופאיו והחיוך 
לא ירד מפניו, עד לרגע שבו 
הוא קיבל את צלצול הטלפון 
מהרב הבר, אז התחלף החיוך 
בפרץ בכי גדול  

> חיים מאירמן < 
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על שולחן הניתוחים

אפ
נד

ט
ס בבית  הקירות  אפילו 

עין  הדסה  החולים 

לנוכח  רעדו  כרם 

לא  כך  הכל  המפגש 

במחלקת  שגרתי 

אדם  עמד  החדר  של  אחד  מצד  ההשתלות. 

דיאליזה  חולה  היה  מזמן  לא  שעד  מבוגר, 

אפסיים  כמעט  סיכויים  עם  קשה,  במצב 

לקבלת תרומה בשל כמות עצומה של נוגדנים 

בדם, לצדו בני משפחתו דומעים מהתרגשות 

ומאושר; מן העבר השני עמדו בני משפחתו 

של התורם דוידי בלומנטל, אף הם דומעים 

ואינם מסוגלים לדבר מרוב סערת רוחות. רק 

דוידי עצמו שניצב במרכז החדר פלבל בעיניו 

בחוסר הבנה. הוא תרם כליה, נכון, אך על מה 

ולמה המהומה? 

"מה כבר עשיתי?" הוא שואל את המושתל, 

האמתי  מהמקום  בוקעת  השאלה  כי  וניכר 

ביותר בלב. 

"אני לא יודע איך להודות לך", מתייפח האיש 

שקיבל את המתנה הגדולה ביותר בעולם.

דוידי נותר אדיש. "יש לך טעות", הוא אומר 

לו ביובש, "אני לא תרמתי לך בכלל כליה. לא 

הכרתי אותך עד לפני כמה דקות וגם עכשיו 

אני לא מכיר אותך. בעצם, מעולם לא נפגשנו. 

אם הייתי תורם מתוך היכרות משותפת, היית 

חייב לי, והרבה. היית חייב לי את החיים שלך 

כי עבדתי קשה בשביל לתת לך את הכליה. 

אבל אני לא עשיתי את זה בשבילך, עשיתי 

בלי  לתרום,  רציתי  עצמי.  בשביל  זה  את 

קשר אליך. אז תעשה טובה ואל תרגיש צורך 

להודות. להיפך, קח את הכליה ותחיה בכיף 

ובבריאות, אתה לא חייב לי כלום. ואם אתה 

דווקא רוצה להודות למישהו, תודה להקב"ה, 

שהוא זה שגלגל את הדברים באופן הזה, כדי 

שאתה תהיה זה שתקבל את הכליה".   

קירות בית החולים בדרך כלל קשוחים, הם 

חזו באירועים רבים ומרגשים במשך השנים, 

אך מחזה כה נוגע ללב הם לא ראו זמן רב. 

הגיע הרגע
דוידי בלומנטל חגג לא מזמן את יום הולדתו 

ה-29, אך את הרצון לתרום כליה הוא נושא 

שמאז  חושב  "אני  עשרים.  גיל  מאז  עמו 

שעמותת מתנת חיים הוקמה כבר שמעתי 

למדתי  שנים  "במשך  מספר.  הוא  עליה", 

הרב  של  תלמיד  שהיה  אברך  עם  בכולל 

הבר בישיבה הקטנה והכיר אותו היטב עוד 

דיאליזה.  חולה  היה  הוא  שבהן  מהשנים 

באופן קבוע התעוררו בינינו דיונים בנוגע 

ייתכן  שלא  טענתי  אני  כליה.  לתרומת 

שאדם יתרום איבר מגופו. הייתי שואל את 

חברי בקביעות: 'אתה תתרום אוזן? תתרום 

יד? אז למה כליה אתה כן חושב לתרום?' 

חברי לעומת זאת טען שאני לא מבין שום 

דבר, וכך היינו מתדיינים שוב ושוב. זה לא 

שהשיחות שלנו נסבו רק על כך, אבל אחת 

בסגנון  דיונים  בינינו  התעוררו  לתקופה 

הזה. בסופו של דבר כנראה שמשהו נסדק 

יחד  שלמדנו  שנים  ארבע  ואחרי  אצלי, 

שאנשים  להיות  שיכול  למסקנה  הגעתי 

שפויים יחליטו לתרום, וזה לא נשמע כל 

כך חסר היגיון".

כבר אז החל דוידי בגישושים אצל אשתו 

והתעניין אצלה אם יבוא יום בו הוא יחליט 

לתרום כליה, היא תיתן את אישורה. היא 

לא נבהלה אלא השיבה בחיוב. "זו הכליה 

שלך, תעשה בה מה שתחפוץ".

לא  שלם  חודש  שבמשך  אומר  זה  "אבל 

אוכל לעזור בבית", הוא ניסה לאיים. "לא 

נורא, אסתדר", השיבה אשתו בקצרה.

את המשוכה הזו הוא עבר, אך משהו בלב 

המשיך להציק לו. "הייתי בן 25 וחששתי 

יפסלו  הבריאות  משרד  של  שבוועדה 

חיכיתי  "אז  אומר,  הוא  גילי",  בשל  אותי 

עוד שנתיים ובינתיים נתקלתי שוב ושוב 

בחוברות של מתנת חיים, פתאום גיליתי 

מכיר  שאני  אנשים  של  סיפורים  שם 

אנשים  ועוד  עוד  על  מסביבי  ושמעתי 

גבר  כך  חיים.  ולהציל  לתרום  שהחליטו 

בי הרצון לתרום ואף הזדמן לי לשוחח עם 

אותם תורמים ולהבין שזה לגמרי אפשרי".

בכנס  הייתה  בפטיש  האחרונה  המכה 

שארגן ר' יאיר קרייף ממודיעין עילית.  ר' 

יאיר עצמו תרם גם כן כליה, והחליט לנצל 

את מסיבת ההודיה שלו להעלאת מודעות 
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לנושא. הוא הזמין לאירוע את הרב ישעיהו הבר וכן את ד"ר 

יפה נוף שאף הוא מושתל כליה. באירוע נכחו יותר מ-20 תורמי 

כליות ועוד מעגל שלם של חברים ומושתלים. 

"כשהגעתי למסיבת ההודיה ידעתי שנותר לי לברר דבר אחד", 

ולכן לא פחדתי מהניתוח  טיפוס לא פחדן  "אני  דוידי,  מספר 

אם  שגם  לעצמי  אמרתי  ומההתאוששות.  מההרדמה  לא  וגם 

ההתאוששות תהיה קצת קשה, זה כלום ביחס לסבל של חולי 

הדיאליזה ולכן אין עניין לקחת אותה בחשבון. החשש היחיד שלי 

היה ממה שיקרה אחר כך. אני אדם צעיר, אבא לילדים שאוהבים 

עבודה  מעט  לא  מצריכים  ובכלל  הידיים',  'על  להיות  מאוד 

ההתאוששות  אחרי  לגוף שלי  יקרה  מה  לדעת  רציתי  פיזית. 

הראשונית מהניתוח, האם אוכל לחזור לפעילות מלאה? לא כל 

כך עניין אותי מה אומרים על כך המחקרים והספרות הרפואית, 

אלא רציתי לשמוע עדויות מהשטח. ההזדמנות הזו בה יכולתי 

לברר זאת אצל יותר מ-20 תורמים הייתה מצוינת עבורי. בסיום 

האירוע שארגן ר' יאיר עברתי בין התורמים והצבתי בפני כולם 

שאלה זהה: 'אחרי כמה זמן מהניתוח חזרתם לשגרה מלאה?' 

התגובות שקיבלתי היו מגוונות. המקלים דיברו על שבועיים, 

המחמיר ביותר סיפר על חודשיים שחלפו עד שעלה שוב על 

האופניים, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל טענו שחזרו לשגרה 

ובלי שום השפעה. כשיצאתי משם  מלאה ביותר, ללא שינוי 

כבר היו בידיי הטפסים הנדרשים ולמחרת התייצבתי אצל רופא 

המשפחה לבדיקות. החלטתי שהגיע הרגע, ואם הוא הגיע, אז 

אין שום טעם לדחות".

סטנדאפ במחלקה
לתהליך הבדיקות התייחס דוידי כמו אל חוויה גדולה ומהנה. 

ממש  היו  הבדיקות  ומבחינתי  פחדן,  לא  שאני  סיפרתי  "כבר 

מרתקות. זה לעבור אצל כל כך הרבה רופאים ולשמוע שוב 

ושוב איך שאתה בריא בנפש ובגוף. אפילו בוועדה של משרד 

הבריאות, בה מקובל לטעון שמערימים קשיים, דווקא נהניתי. 

הגעתי מלכתחילה מתוך הבנה שהוועדה יכולה להימשך זמן רב, 

הכנתי את עצמי היטב לפני כן וכנראה שנראיתי להם כמו מופע 

דוד  'להתראות  במילים  ממני  נפרדו  גם  הם  מהלך.  סטנדאפ 

המשעשע, שיהיה לך יום טוב'. זו הייתה שעה משעשעת עבורי 

צריך  שאני  הייתה  שלי  שהתחושה  היא  האמת  עבורם.  וגם 

לעשות את מסיבת ההודיה ביום בו שמעתי על כך שאני כשיר 

הניתוח,  אחרי  לחגוג  נכון מאשר  יותר  לי  הרגיש  זה  לתרום. 

כי אי אפשר לעבור את התהליך הזה בלי להודות. להודות על 

הבריאות".

אלא שמשמיים עיכבו את התרומה של דוידי יותר מכפי שהוא 

היה יכול להעלות בדעתו. "בתחילה נאמר לי שאני עומד לתרום 

בתאריך ז' תשרי – חמישה חודשים בדיוק מהיום שבו נכנסתי 

לתהליך. זה היה נשמע לי מצוין – שנה חדשה והענקת חיים 

חדשים". 

מבוטל  שהניתוח  לו  הודיעו  הניתוח  לפני  וחצי  ששבוע  אלא 

מאחר שמצאו אצל החולה נוגדן בדם. לאחר מכן ניסו להתאים 

החולה  דבר  של  כשבסופו  נוספים,  חולים  שלושה  לבין  בינו 

שקיבל את כלייתו נמצא דווקא בבית החולים הדסה. "התקשרו 

אליי ממתנת חיים ואמרו לי שהם רוצים 'לשגע' אותי עוד קצת. 

אני  ובאיכילוב  בבלינסון  עברתי  שכבר  אחרי  אם  שאלו  הם 

מוכן לעבור להדסה. השבתי להם שאין לי שום בעיה להגיע 



אני מאוד מעריך את הרב 
הבר ומעריץ שלו. אבל רק 
אחרי הניתוח הבנתי עד כמה 
שהפעילות שלו יוצאת דופן. 
אשתי סיפרה לי שלאורך הניתוח הוא 
התקשר אליה שוב ושוב כדי לעדכן 
שהכול בסדר ושההשתלה מתבצעת 
כנדרש. אחר כך, בשעת ערב, הוא 
התקשר שוב והפעם אני עניתי לו. הרב 
התרגש ואמר לי: 'איזה יופי שאתה 
עונה, רק רציתי לבשר לך שהניתוח 
הצליח והכליה נקלטה היטב כבר 
במהלך הניתוח'. 
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אפילו לסורוקה, העיקר שיהיה צוות איכותי. ואז הם גילו לי את 

הסיבה למעבר. התברר שישנו חולה שזקוק לתרומה ומצוי במצב 

קשה מאוד עם 100% נוגדנים בדם. בהדסה כבר התייאשו סופית 

מאוד  כאב  הבר  הרב  תקופה  שבאותה  אלא  תורם,  לו  מלמצוא 

ועשה מעשה מדהים  מנוגדנים,  את כאבם של החולים הסובלים 

– הוא השיג תורם שיממן את הבדיקות לחולים שמצויים במצב 

בו יש להם 100% נוגדנים בדם והבדיקות יקרות ביותר. התברר 

לבסוף  שהחולה לו תרמתי היה הראשון שנהנה מהתרומה של אותו 

נדיב. בהדסה העבירו את הנתונים לבלינסון ושם מיד קפץ שמי. 

באותו רגע הוחלט שאני אהיה התורם, וכשהתקשרו אליי הייתה 

התרגשות כל כך גדולה – סיפרו לי שהוא מטופל כבר שלוש וחצי 

שנים בדיאליזה ושלא היה נראה שיש סיכוי בעולם לגאול אותו 

מכך. ההתאמה בינינו נראית ממש מושלמת והיה עליי רק להגיע 

הדמים  רבה,  בהתרגשות  לבדיקה  הגעתי  רקמות.  סיווג  לבדיקת 

נלקחו, אך התוצאה לא הגיעה. חיכיתי שבועיים והרגשתי שאיני 

מסוגל להמשיך לצפות. אז יצרתי קשר עם בית החולים ושם נעניתי 

בכך שנראה שההתאמה מלאה, אך יש נוגדן מסוים שלא ברור מה 

טיבו, ולכן עליי לעבור בדיקה נוספת. עוד באותו יום רצתי למרפאה 

הסמוכה לביתי, שם לקחו ממני דם ומתנדבים שינעו את המבחנה 

אל הדסה עין כרם, שם אישרו סוף סוף את התרומה ויכולנו לנשום 

לרווחה".

שליחות של שמחה
נשמע שעברת את כל הדרך עם חיוך על הפנים, מתי בכל זאת הגיע 

המתח?

"הניתוח נערך ביום ראשון ובמהלך השבת חשתי קצת מתוח והייתי 

החולים  לבית  אשתי  עם  יצאתי  שבת  במוצאי  מהרגיל.  מאופק 

והנחתי את חפציי בחדר, אחר כך יצאנו להתפלל בכותל וחזרנו 

לבית החולים, האחיות הראו לי את המיטה המתכווננת ואני נהניתי 

מהפעם הראשונה בחיי בה אני מאושפז – עליתי עד התקרה וירדתי 

שוב ושוב. הרופאים נכנסו בזה אחר זה, כדי לקחת דמים ולבצע 

בדיקות אחרונות. קיבלתי כל אחד מהם בסבר פנים יפות כשאני 

צחקתי  הניתוח  לחדר  בדרך  גם  בכיף.  איתם  ומשוחח  מתלוצץ 

הזיכרון הראשון  וכנראה שגם בחדר ההתאוששות עשיתי שמח. 

שיש לי אחרי שפקחתי את העיניים הוא צוות שמסתער עליי ופוקד 

בצעקות: 'לא לקום!' ואני תוהה: 'למה לא לקום? אני מרגיש מצוין 

ורוצה לעמוד...' בני משפחתי סיפרו לי שכל אחד מהרופאים שהגיע 

לחדר ההתאוששות התקבל על ידי בברכת שלום ובחיוך. כנראה 

שהשליחות שלי לא הייתה רק להציל חיים, אלא גם לשמח אנשים".

ומתי ידעת שהכליה נקלטה?

פניו של דוידי מרצינות. כאן ניכר שמדובר ברגע מרגש במיוחד. 

"אני מאוד מעריך את הרב הבר ומעריץ שלו. אבל רק אחרי הניתוח 

לי  סיפרה  אשתי  דופן.  יוצאת  שלו  שהפעילות  כמה  עד  הבנתי 

שלאורך הניתוח הוא התקשר אליה שוב ושוב כדי לעדכן שהכול 

כך, בשעת ערב, הוא  בסדר ושההשתלה מתבצעת כנדרש. אחר 

'איזה  לי:  התקשר שוב והפעם אני עניתי לו. הרב התרגש ואמר 

והכליה  הצליח  לך שהניתוח  רציתי לבשר  רק  עונה,  יופי שאתה 

נקלטה היטב כבר במהלך הניתוח'. שאלתי אם זה המצב הסטנדרטי 

התרגשתי  ימים.  כמה  לוקח  זה  בהם  מקרים  שיש  השיב  והרב 

לשמוע, אמרתי לרב שהשתדלתי כל כך לפני הניתוח, הקפדתי על 

כושר מתוך גישה של 'אם אני נותן כליה – אז אתן אותה במצב 

ביותר, שתחזיק מעמד כמה שיותר שנים'. כל כך שמחתי  הטוב 

לשמוע שהיא אכן מתפקדת היטב. התקשרתי מיד להוריי ולאשתי 

ובהתרגשות עצומה בישרתי את הבשורה. כמובן ששמחתי לפגוש 

אחר כך את המושתל, אבל האמת היא שהרגע הגדול היה עוד קודם. 

זכיתי לתרום חיים והגשמתי את חלומי, זו הזכות הגדולה שלי".

ולסיום, אי אפשר שלא לשאול – אחרי כמה זמן חזרת לשגרה?

"אני חייב להודות שהתורמים שתחקרתי סילפו מעט את האמת, 

כי חזרתי לשגרה בתוך זמן קצר בהרבה מכפי שהם דיברו עליו. גם 

ההתאוששות הייתה בסדר גמור. לא יכולתי לאחל לעצמי טוב יותר 

מזה. בקרוב מאוד, בתאריך ל' תשרי אני עומד לקיים כנס מיוחד עם 

זיץ באולם בני הישיבות הסמוך לביתי. כדי להודות, כדי להלל, וכדי 

להסביר גם לאחרים שלתרום כליה זה באמת לא מסובך".

יש לכם משהו להגיד או לשאול על הסיפור? ניתן לפנות לדוידי במייל: 

davidblo3101@gmail.com
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תרומה 
ערב 
חתונה

נשמע  הבן,  חתונת  בערב  כליה  זו הייתה לתרום  הגב’ רייכמן  בריאה ושלמה לאפשר למושתלת להגיע לתקופת החגים ברכתו של הגר”ח קנייבסקי והרצון האדיר למען המטרה, כאשר מלווים אותה כל העת המציאות < בעקשנות ובדביקות היא חתרה לכם מופרך? עבור 
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“
הזו”, אומרת  במשך שנים חלמתי על התרומה 

את  לעשות  שהצליחה  האישה   – רייכמן  גב’ 

הבלתי יאומן ולתרום כליה בערב חתונת בנה. 

מבוקשת  רגשית  מטפלת  גם  היא  רייכמן  הגב’ 

ועובדת כעצמאית, אך את כל העיסוקים האלו 

היא זנחה בצד באותה תקופה חשובה.

שניגשו  כאלו  היו  כך  על  ששמעו  מכריה  בין 

משהו  עברת  קרה?  “מה  לדעת:  וביקשו  אליה 

אצל  לגשש  שניסה  מי  גם  היה  תורמת?”  את  שבעקבותיו 

אחותה: “בטח קרה משהו לאחותך ואת לא יודעת”.

“התשובה שלי הייתה אחת”, משחזרת הגב’ רייכמן, “אמרתי 

לכולם: ‘תקשיבו טוב, אני בטוחה שאם בית המקדש היה קיים, 

הדבר הראשון שהייתי עושה הוא להקריב להקב”ה קרבן תודה 

בו אני מודה לו על כל הטוב שהוא גמל איתי. התרומה היא 

הקרבן שלי - קרבן תודה’”.

תהליך הפוך
תהליך הבדיקות שטרם הניתוח היה אצל הגב’ רייכמן בלתי 

במסלול  כלל  בדרך  צועדים  התורמים  אם  בעליל.  שגרתי 

הקבוע, שאומר: בדיקות בבתי חולים, אבחונים פסיכולוגים, 

שרק  הבריאות  משרד  של  הגדולה  הוועדה  ובסופן  וועדות 

לאחריה נקבע התור לניתוח, אצל הגב’ רייכמן זה היה בדיוק 

לבית  אותי  הפנו  והם  חיים  מתנת  עם  קשר  “יצרתי  הפוך. 

החולים איכילוב. במפגש הראשון שלי בבית החולים הודעתי 

חשבו  שהם  חולה  הייתה  שכבר  ומכיוון  לתרום  רוצה  שאני 

להתאים לי, אז השאלה הראשונה שלהם הייתה: ‘מתי?’ ניסיתי 

לחשב את לוחות הזמנים. אמרתי להם שאנחנו מחתנים בן 

בסוף אב, ולכן הניתוח יצטרך להיות לאחר מכן. הם הציעו את 

חודש אלול, אך אני השבתי שזה הזמן בו אני מתארגנת לחגים 

ויש לי ברוך השם משפחה גדולה, לכן ניאלץ לדחות. תוך כדי 

שאמרתי את הדברים חשתי צביטה בלב. חשבתי על כך שיש 

מן העבר השני אישה חולה שבוודאי רוצה בדיוק כמוני להגיע 

להתפלל  משפחתה,  עם  ליהנות  ובשמחה,  בבריאות  לחגים 

בבית הכנסת, ולא להיות צמודה לדיאליזה. אם אני יכולה לתת 

לה את הכליה קודם לכן, למה שאמנע זאת ממנה?”

ואז עלה לראשונה התאריך שנראה לכאורה כל כך הזוי – חודש 

וחצי לפני החתונה. הגב’ רייכמן התלבטה מעט, אך ידעה בדיוק 
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מה היא צריכה לעשות כדי להכריע. מיד ביציאתה מבית החולים היא 

צלצלה אל הרב הבר. “הרב שמע את שאלתי ולא מיהר להמליץ”, 

חתונה,  רק  לא  שזו  תשכחי  ‘אל  לי:  הזכיר  גם  “הוא  נזכרת.  היא 

אלא יש גם הכנות קודם לכן ושבת חתן...’ הוא ייעץ לי לשאול את 

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א, וכך בדיוק עשיתי. הגר”ח שמע 

את הסיפור ואמר שתי מילים: ‘כדאי להתאמץ’”. המילים האלו הן 

שהעניקו לה כוח ודחפו אותה קדימה, גם ברגעים בהם היא חשה 

שכלו כל כוחותיה, והיו לא מעט רגעים כאלו. 

מאותו רגע נכנסה הגב’ רייכמן למרתון של בדיקות והכנות. “עזבתי 

את כל עיסוקיי ופשוט ‘עבדתי בלתרום כליה’. כבר ביום הראשון בו 

הגעתי לבדיקת ההתאמה באיכילוב, ישבתי עם העובדת הסוציאלית, 

הנופרולוגית והרופא המרדים ונקבע לי תור לניתוח, משם המשכתי 

אל הוועדה הפסיכולוגית ואל יתר הבדיקות, הכל כפי שציינתי – 

כביכול בסדר הפוך.  הבנתי שאין לי זמן ואסור לי להתעכב, לכן 

ונשנים.  חוזרים  וטלפונים  עקשנות  ידי  על  תורים  להזיז  הצלחתי 

הרגשתי את האדרנלין זורם בעורקיי, הייתי לוקחת מספרי טלפונים 

של רופאים ומכונים שלהם ופונה ישירות אליהם. כך נחסכו לי ימים 

שלמים של בדיקות בבית החולים. גם כשנאמר לי ש’אין תור’ לא 

ויתרתי, אלא פשוט הגעתי למרפאה ומול עיני המזכירות והרופאים 

כמה  לעבור  וצריכה  כליה  לתרום  עומדת  אני  ‘שלום,  הודעתי: 

בדיקות. אני לא מקבלת כסף על התרומה, אין לי כסף לשלם באופן 

פרטי, אבל יש לי זכויות ואני מוכנה להתחלק בהן. מי רוצה לעזור 

לי ולקדם לי תור?’ מסתבר שזה היה תשלום הוגן שפתח לי הרבה 

מאוד שערים”.

איך  ולהמתין.  לשבת  נאלצת  בהם  זמנים  גם  בוודאי  היו  ועדיין, 

הסתדרת עם זה, ועוד ערב חתונת בן?

את  מחשב  ‘הקב”ה  לעצמי:  אמרתי  הארוכים  בתורים  “כשישבתי 

הזמנים האלו בהם אני יושבת כאן בהתנדבות, זה חלק מהמצווה 

שלי’. הייתי לגמרי שלמה עם זה. בנוסף, אני חייבת לציין שעצם 

הידיעה שאני נמצאת כאן בהתנדבות ולא מתוך כורח, הקלה עליי. 

האנשים  כל  את  ‘תראי  הניתוח:  ביום  בבדיחות  ציין  שבעלי  כמו 

שממתינים לניתוח, האולם מלא במיטות וכל אחד היה שמח אילו 

יכול היה לקום וללכת. רק את הגעת לכאן מרצונך החופשי ואם 

– תרגישי שחרב  יגידו לך לעזוב לא תהיי מאושרת, אלא להיפך 

עלייך עולמך’”.

בעקשנות ובעקביות
כי  להדגיש  מבקשת  היא  בעלה  על  מדברת  רייכמן  הגב’  כאשר 

והיה שותף מלא. “בעלי הוא האדם  זה שעמד מאחוריה  הוא היה 

ואת  אמונה  על  מבוססים  שלו  החיים  כל  שיש,  ביותר  המאמין 

התחושה הזו הוא העביר לי כל הזמן. אני רצתי במרוץ שלי והוא 

היה המרגיע והמעודד; אני הייתי נבהלת: ‘וואו, לא אצליח להגיע 

לשלב הסופי, יפסלו אותי...’ והוא מרגיע: ‘הכל בסדר, אנחנו עושים 

את ההשתדלות, מעבר לכך כלום לא בידיים שלנו’. בעלי גם עודד 

אותי כל הזמן בכך שהקב”ה מצרף מחשבה טובה למעשה, אז הנה 

התכוונתי לתרום וזה המקסימום שיכולתי. גם אם לא אגיע לפסגה 

– את שלי כבר עשיתי”.

אבל הלחץ הגדול הגיע ארבעה ימים לפני הניתוח, כשלפתע התקשרו 

לגב’ רייכמן בבהילות מבית החולים: “ההמוגלובין שלך ירד, עלייך 

להגיע במהירות לקבל מנת ברזל”. היא כמובן התייצבה עוד באותו 

לקבל  כדי  למחרת  גם  להגיע  רוצה  שהיא  כך  על  והתעקשה  יום 

מנת ברזל נוספת. ביום המחרת שלחו אותה לקבל את מנת הברזל 

במחלקת הדיאליזה, וזו הייתה הפעם הראשונה בה היא פגשה את 

חולי הכליות מקרוב. “זה היה נורא”, היא מצטמררת, “לא הצלחתי 

לחשוב על כך שזה מה שהמושתלת שלי עוברת במשך שבע שנים”.

בערב הניתוח הודיעו לה על כך שהניתוח מבוטל. “קיבלת שלוש 

מנות ברזל, אך ההמוגלובין נותר נמוך, אי אפשר לנתח אותך בכזה 

מצב”.

“עמדתי במחלקת ההשתלות”, היא נזכרת, “הידיים שלי היו מחוררות 

מרוב אינפוזיות ובדיקות, ושמעתי את מתאמת ההשתלות משוחחת 

שזו  הבנתי  עיכוב’.  קרה  ניתוח,  ‘אין  ואומרת:  מישהו  עם  בטלפון 

המושתלת שלי והרמתי ידיים. יצאתי מבית החולים כולי מובסת, 

תרומה 
ערב 
חתונה

במשך כל הלילה 
לא עצמתי עין מרוב 
התרגשות, רק חשבתי 
על מה שזכיתי לעבור 
ועל התהליך המרטיט שחוויתי. בבוקר, 
כשקרני השמש הראשונות החלו לחדור 
דרך החלון כבר הייתי מטושטשת ולרגע 
היה נדמה לי שהנה הגיע הרגע של ‘אור 
חדש על ציון תאיר’. 
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מתקשה להחניק את הדמעות, עליתי על האוטובוס ופתאום 

קיבלתי שיחת טלפון. על הקו היה הרב הבר הצדיק. התברר 

שהמושתלת צלצלה אליו לספר לו על הניתוח שנדחה והוא 

לי:  אמר  הוא  לו  אחרי שסיפרתי  העניין.  מה  להבין  ביקש 

‘אני אדאג להעביר לך מנת ברזל שעולה 600 שקלים, היא 

ותראי  החולים,  בבית  שמקבלים  מאלו  בהרבה  איכותית 

את  ממנו  קיבלתי  יום  באותו  עוד  יזנק’.  בדמך  שהברזל 

משלוח הזהב במשלוח ישיר, למחרת הגעתי לבית החולים 

שם טפטפו לי את הנוזל לתוך הווריד, אך את הניתוח דחו 

בכל מקרה. חזרתי הביתה ולמחרת קיבלתי טלפון ממתאמת 

ההשתלות. הפעם דווקא הייתה בשורה חיובית. ההמוגלובין 

שבוע  בעוד  לניתוח  תור  לקבוע  רוצה  והיא  פלאים  עלה 

וחצי”.

הימים שחלפו מאז ועד הניתוח היו עבור הגב’ רייכמן מעין 

ימים חופשיים, שכן מלכתחילה היא לא קבעה בהם שום 

נזכרת  היא  בתפילות”,  תום  עד  אותם  “ניצלתי  תכניות. 

אצל  וגם  ובכותל,  רחל  בקבר  להתפלל  “נסעתי  בערגה. 

הרגשתי  בהם  מדהימים  ימים  היו  אלו  במירון.  הרשב”י 

התעלות שאי אפשר לתאר”.

ההתרגשות  הגיעה  התרומה  שלפני  האחרונה  בשבת 

ערכו  רייכמן  הגב’  של  ילדיה  כאשר  לשיאה  המשפחתית 

‘מסיבת פרידה’ לכליה. אימם ניצלה את ההזדמנות ופנתה 

אליהם ממעמקי ליבה: “אינכם הולכים כעת לתרום כליה, 

אבל אני מבקשת שכל אחד יבדוק בעצמו איזה כוחות הוא 

קיבל מהקב”ה וישתדל לממש אותם ולתת מעצמו, והעיקר 

– שידע שהוא יכול לתת הרבה מעבר למה שהוא מאמין שיש 

בו. זו גם קריאתי לכל אחד באשר הוא”. 

בניין עדי עד
בערב הניתוח ליוו בני משפחת רייכמן את אימם אל בית 

החולים, גם הרב הבר הגיע עם רעייתו לאחל הצלחה, אך 

במשך הלילה ביקשה הגב’ רייכמן להיות לבדה – רק היא 

ביקשתי  מספרת,  היא  יצאו”,  שכולם  “אחרי  והקב”ה. 

דאגתי  עליו  תהילים  ספר  למושתלת  שתעביר  מהאחות 

שיחרטו את המילים 'וכל קרב וכליות יודו לשמך'. צירפתי 

גם מכתב שכתבתי מעמקי לבבי, בו הודיתי לה על התקופה 

המדהימה שזכיתי לחוות בזכותה. תקופה שחיזקה אותי מכל 

בחינה שהיא והעניקה לי הסתכלות ממבט שונה ואחר על 

החיים. 

“במשך כל הלילה לא עצמתי עין מרוב התרגשות, רק חשבתי 

שחוויתי.  המרטיט  התהליך  ועל  לעבור  שזכיתי  מה  על 

בבוקר, כשקרני השמש הראשונות החלו לחדור דרך החלון 

כבר הייתי מטושטשת ולרגע היה נדמה לי שהנה הגיע הרגע 

של ‘אור חדש על ציון תאיר’. זוהי הרגשה שאי אפשר לתאר 

במילים. עברתי לא מעט חוויות בחיי – התחתנתי וחיתנתי, 

ילדתי ילדים ונולדו לי נכדים, בכל פעם חשבתי שכבשתי 

את פסגת האושר, אבל משהו דומה לזה שהוא נטו רוחני 

– לא חוויתי. נותר לי רק להתפלל שהאורות האלו יימשכו 

לעד, שלא ייעלמו...” 

ואיך הייתה ההתאוששות מהניתוח?

אמתי.  חסד  איתי  עשה  “הקב”ה  מתרגשת:  רייכמן  הגב’ 

כשניגשתי לניתוח הייתי בטוחה שאעבור אותו יותר קשה 

מכולם. אני לא אישה חזקה וכל שפעת מרתקת אותי למיטה 

ללא יכולת לזוז. גם אחרי לידות נזקקתי תמיד להתאוששות 

ארוכה מאוד. לקחתי בחשבון שגם הפעם לא יהיה לי קל, 

וגם השלמתי עם העובדה שייתכן מאוד שלא אוכל לרקוד 

אחרי  ימים  חמישה  ניסים.  לי  עשה  הקב”ה  אבל  בחתונה. 

הניתוח כבר יצאתי להליכות סביב הבית ושבוע וחצי לאחר 

מכן הסתובבתי ברחוב רבי עקיבא לקניות ולהכנות. הרגשתי 

איך שהקב”ה משלם לי באותו רגע, לא צריך לחכות הרבה”. 

* * *

כחודש אחרי הניתוח התקיימה חתונת נכדה של המושתלת. 

הגב’  נזכרת  לחתונה”,  והגעתי  אותה  להפתיע  “החלטתי 

רייכמן, “אמרתי לה שהרגשתי שהכליה הימנית שלי התחילה 

לרקוד והבנתי שכנראה גם השמאלית רוקדת... בחתונה הזו 

התאפשר לי לראות את כל ילדיה ונכדיה של המושתלת. זה 

היה מרגש כל כך, לא רק בגלל שמדובר במשפחה מיוחדת 

ואת  כי הבנתי את העוצמה של התרומה  גם  ביותר, אלא 

מכן התקיימה  ימים לאחר  קיבלו. שלושה  המתנה שכולם 

בחיוך:  לי  אומרת  כשהיא  הופיעה  והמושתלת  בני  חתונת 

‘הרגשתי שהכליה שלי מתחילה לרקוד, הבנתי שבת זוגה 

רוקדת במקום אחר...’ ולבנותיי שפגשו בה לראשונה היא 

הסבירה: ‘אני התאומה של אמא שלכן, אנחנו חולקות יחד 

את אותן כליות’”. 

לפני שנסיים, אי אפשר שלא לשאול: איך הצלחת מבחינה 

בלתי  נראה  הרי  זה  זמן?  בכזה  לחתונה  להתארגן  טכנית 

אפשרי

הראשונה  בפעם  “כבר  תשובה.  רייכמן  לגב’  יש  לכך  גם 

שישבתי אצל העובדת הסוציאלית בבית החולים היא שאלה 

אותי שוב ושוב על ‘סביבה תומכת’. בזמנו לא הבנתי למה 

הכוונה, אך כיום אני כבר מבינה ומסכימה לכך שזה הכרחי. 

ברור לי שבלי משפחה שתומכת בי לא ב-100% אלא במיליון 

וגאים משני הצדדים  הורים תומכים  אחוז, בעל שמעודד, 

וילדים שעוזרים בלי הפסקה – לא הייתי מצליחה לתרום. 

כי בכזה תהליך זקוקים לתמיכה פיזית, רגשית וגם רוחנית. 

המטלות  את  ביניהם  חילקו  הילדים   - טכנית  “מבחינה 

לקראת החתונה, והכל היה מסודר ומפורט. היו גם דברים 

אם  שגם  וידעתי  הילוך  הורדתי  אך  עצמי,  על  שהטלתי 

השמלה לא תהיה מוכנה או שמשהו יחסר, לא קרה כלום. 

זה חלק מעסקת החבילה ומהשכר שמחכה לי על המאמץ”. 

היא מהרהרת לרגע ואז מגלה: “האמת היא שקצת חששתי 

להם,  סיפרתי  לא  בתחילה  לכן  המחותנים,  של  מתגובתם 

‘מה  טלפון:  שיחת  אותי  הפתיעה  הימים  מן  באחד  אבל 

דפק  ליבי  נכון?’  זה  שמענו?  מה  יקרה?  מחותנת  שלומך 

בעוז כשהשבתי בחיוב, והמחותנת המשיכה: ‘בדיוק גם אני 

חשבתי לתרום...’ מאותו רגע הם לקחו לידיהם את הטיפול 

בפרטים הכי קטנים של החתונה ובהחלט חסכו לנו עבודה. 

קיבלו  והם  שונים  ויתורים  לעשות  נאלץ  הטרי  הזוג  גם 

זאת בהבנה רבה. כשפגשתי את בנה של המושתלת לאחר 

החתונה הוא ביקש ממני: ‘תמסרי לזוג שכתוב ‘עולם חסד 

ייבנה’, ואם הבניין שלהם נבנה על כאלו אדנים של חסד, 

בוודאי מובטח להם בניין עדי-עד”. 
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ביטון שלושה  יעקב  ששוחרר  אחרי  ימים  

מבית החולים, כשהוא לא זקוק עוד 

־לדיאליזה ולטיפולים המתישים את הגוף ואת הנפש, הוא פגש לרא

שונה את מציל חייו – יוסף אפיריון, במקום הכי בלתי צפוי - בבית 

הנשיא.

גיליתי שזכיתי להיות המושתל  “רק אחרי שקיבלתי את הכליה, 

ה-400 דרך עמותת מתנת חיים”, הוא מספר. “כחלק מכך הוזמנתי 

יחד עם אשתי לערב הצדעה שנערך לעמותה בבית הנשיא, גם יוסף 

התורם הוזמן לשם עם אשתו. זו למעשה הייתה הפעם הראשונה 

בה נפגשנו כולנו יחד”.

הייתה  הטקס  במהלך  יעקב  את  שליוותה  העיקרית  התחושה 

לזכות  התורם,  במקום  להיות  אני  רוצה  הייתי  “כמה  קנאה.  דווקא 

להיות במקום של הנותנים ולא של המקבלים”, הוא אומר. “האמת 

היא שלאורך כל הדרך ניסיתי לחשוב מה אני אומר לו, לאיש שהציל 

־את חיי ושגמל אתי את החסד העצום הזה. הרי הוא נתן לי איבר מגו

פו, ואיבר לא שווה כסף. זה משהו אחר לגמרי”.

יוסף אפיריון, התורם, חווה דווקא מבוכה גדולה. “זה ממש מביך 

יעקב  של  התחושה  “כי  אומר,  הוא  האלו”,  התודות  כל  את  לקבל 

ואשתו היא שכביכול כל מה שיגידו או יעשו, הם לא יוכלו להשיב 

לי את מה שנתתי. אבל זה לא אני. זה הקב”ה. ריבונו של עולם הוא 

זה שהעניק לי את הבריאות, ואני בסך הכל מעביר את מה שאני יכול 

הלאה. אז נכון שהייתי צריך לעבור ניתוח, אבל ההתאוששות הייתה 

פשוטה יחסית, ושבתי להיות בריא ושלם. בינינו, אם נשים יכולות 

למישהו  חיים  להעניק  בחיים  אחת  פעם  יכולים  אנחנו  גם  ללדת, 

שסובל מאוד”.

ישועה בלתי צפויה
סיפור תלאותיו של יעקב ביטון נפתח בגיל 25, אז הוא אובחן עם 

להידרדר  עלול  שמצבו  הבהירו  הרופאים  אמנם  כליות.  ספיקת  אי 

ולהפוך לסופני, אך בפועל הוא המשיך את חייו כרגיל, אם כי בפנים 

הגוף הלך ודעך. לא הייתה דרך לעצור את ההתדרדרות. 

בטיפולי  החל  כאשר  האמתית,  המכה  את  קיבל  הוא   28 בגיל 

דיאליזה. כאב צעיר לילדים קטנים זה היה עבורו קשה מנשוא. “כל 

השבוע לא פגשתי את הילדים, הגעתי הביתה אחרי שהם כבר ישנו, 

חייתני
יעקב ביטון )מימין( עם התורם הרב יוסף אפריון )משמאל(
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ובשבתות לא יכולתי להיות איתם אפילו רגע, כי הרגשתי כל כך רע, עד 

שכל מה שרציתי היה רק להיעלם במיטה”.

גם מבחינה מקצועית הוא מצא את עצמו בסאגה של התמודדות. 

והיה בשלב הסטאז’ המקצועי.  הוא סיים אז את לימודי עריכת הדין 

לשאלה, איך אפשר להתמסר למקצוע בזמן של טיפולי דיאליזה, הוא 

משיב שכבר בשלב זה הוא קיבל החלטה ברורה – הדיאליזה לא תעצור 

את חייו. “החלטתי להתייחס אליה כמו לעוד מטלה שאני צריך לבצע”, 

הוא מסביר. “קניתי קלסר וחילקתי אותו לחוצצים ולניילוניות. הכנסתי 

לתוכו את כל הטפסים של טיפולי הדיאליזה ואת כל הבדיקות שאני 

שיש  אחרים  לתיקים  מתייחס  שאני  שכמו  החלטתי  לעשות.  נדרש 

לי במשרד, כך אתייחס גם לתיק הזה, אבל לא אעניק לו נפח יותר מן 

הראוי לו”.

במקביל להחלטה לשמור על שגרת החיים ככל האפשר, הוא קיבל 

־החלטה נוספת – לעשות הכל, אבל הכל, כדי למצוא תורם כליה שי

עניק לו חיים. “כמובן שפניתי למתנת חיים, אבל לא הסתפקתי בכך. 

הפצתי את הבקשה שלי בקבוצות שונות, פרסמתי איפה שרק יכולתי 

־ופניתי לכל מקום אפשרי. הרגשתי שגם אם בתגובה לכך יתרמו לחו

לים אחרים, זה בסופו של דבר יועיל גם לי, כי המודעות לנושא התרומה 

תעלה. השקעתי בפרסום הנושא את כל נשמתי. כמובן שהפניתי כל 

תורם פוטנציאלי שהגיע אליי ל’מתנת חיים’ כי היה ברור שהם הגוף 

המקצועי והנכון ביותר לניהול התרומה. הרב הבר עצמו אמר לי שהוא 

־ממליץ גם לחולים אחרים לנהוג בדיוק כמוני, כלומר – לעשות גם הש

תדלות מצידם בנוסף לזו של העמותה”.

למתנת  הפנה  שהוא  תורמים  מעט  לא  היו  תקופה  אותה  במהלך 

חיים. היו אפילו שניים שהגיעו לעמותה ותרמו דווקא לאנשים אחרים 

ולא לו. אחד מהם עשה את זה מכיוון שאחרי הבדיקות התגלה שהוא 

לא מתאים ליעקב, השני תרם למישהו אחר שנה אחרי שפרסם יעקב 

לראשונה שהוא זקוק לכליה, כי היה בטוח שהוא כבר קיבל... אבל היו 

־גם הרבה כאלו שניסו לתרום לו באופן ישיר, אך נפסלו במהלך הבדי

קות. בכל פעם היה נראה שיש משהו שעוצר את הגלגלים. פעם אלו 

־סיבות גנטיות ופעם אי התאמה מסיבה אחרת. היו גם כמה וכמה תרו

מות שהגיעו לשלב הסופי ביותר, ואז קרסו.  

מיורדי בור
חייתני
“התורם לא נתן לי כליה, הוא נתן לי חיים שלמים”, 
אומר יעקב ביטון, “הייתי למוד אכזבות, לא השליתי 
את עצמי, אבל פתאום הגיע התורם והוציא אותי לאור 
גדול. אין לי מילים כדי להודות לו. אבל הוא בכלל לא 
מבין על מה יש להודות...”
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זו אכזבה נוראה. איך התמודדת?
“אגיד לך איך התמודדתי”, מפתיע ביטון. “תמיד נצמדתי לביטוי: ‘המון 

תקווה ואפס ציפיות’. בכל פעם מחדש ציפיתי וקיוויתי, אבל אף פעם לא 

אפשרתי לעצמי באמת להאמין שזה יצליח. אמרתי לכולם ש’עד שאני 

לא רואה את התפרים של אחרי הניתוח, אני לא מאמין שזה יקרה’. באותה 

פעם בה נפסל התורם ברגע האחרון ממש, לאחר שכבר היה ברור שאני 

עומד לקבל את התרומה, הייתי באמצע להתקין מדף בבית כשהטלפון 

צלצל. הרמתי ושמעתי את ההודעה על כך שהתורם נפסל. ניתקתי את 

השיחה והמשכתי להתקין את המדף... הייתי חייב לסגל לעצמי קור רוח. 

אחרת לא הייתי שורד. מצד שני, כפי שכבר ציינתי, עשיתי כל השתדלות 

שקיימת בעולם כדי למצוא תורם. גם בשלב הבדיקות וההתאמות, יצרתי 

בעצמי קשר עם המזכירות בכל אחת מהמרפאות, והייתי מתקשר בכל 

יום לשאול איך אפשר ולזרז עניינים. הפכתי עולמות כדי לקדם כל תרומה 

שהוצעה לי. אחרי הכל, מדובר בחיים שלי”.

ומי לא ניסה לתרום לו? ביטון מספר על קרובי משפחה ועל אנשים 

מכל רחבי הארץ, על תורמות ועל תורמים, צעירים ומבוגרים, היה אפילו 

אדם נוצרי ששמע על מצוקתו והגיע מחו”ל כדי לעבור בדיקות התאמה. 

לבסוף הוא נפסל אחרי שהוועדה החליטה שהוא “לא מודע להשלכות 

־מעשיו”. “אבל תבינו, הוועדה הגיעה אחרי ארבעה חודשי בדיקות מפר

־כים שלי ושלו...” הוא מעיר, “למעשה, היו לי יותר מעשרה תורמים פוט

נציאלים שנכשלו”.

וכאן הוא מגיע לנושא מרגש במיוחד: “כמו יתר חסידי ברסלב, גם אני 

לראות  מחדש  פעם  בכל  וזוכה  השנה,  ראש  מידי  לאומן  לנסוע  מקפיד 

־ישועות מעל לגדר הטבע. בשנה הראשונה של הדיאליזה לא הצלחתי לנ

סוע, כי ראש השנה חל סמוך לשבת, ולא הייתה דרך לוותר על הטיפולים. 

אמנם נסעתי בחודש אלול, אך מי שהיה בראש השנה, מבין שאין לכך 

־תחליף. שנה לאחר מכן, כשהייתי מותש ומאוכזב בשל ניסיונות התרו

מה שכשלו, החלטתי שאני נוסע ויהי מה. הרי אני לא יודע מה יהיה איתי 

בשנה הבאה, אז לפחות בשנה זו – על אומן אני לא מוותר. 

לי  נקבע  נוסף  וטיפול  בלילה  ב-12:00  הטיסה  בערב  טיפול  “עברתי 

למחרת הטיסה לישראל, ב-6:00 בבוקר. כך זכיתי להיות אצל רבי נחמן 

־בראש השנה. אמנם לא אכלתי כמעט כלום בשל דיאטה קפדנית שהרו

פאים דרשו ממני לדבוק בה ללא שום הקלה, גם מצבי הפיזי היה גרוע, כי 

־מכיוון שלא עברתי טיפולי דיאליזה, לא יכולתי לנקות את הרעלים שה

צטברו בגוף, וכך הפך גופי למעין שק מלא מים, נפוח ומלא בצקות. אבל 

הרגשתי ששערי שמיים נפתחים מעליי. רק מי שהיה באומן יכול להבין 

על מה אני מדבר”. 

“דיברתי עם הרב הבר 
והוא עודד אותי מאוד. 
במקביל המשכתי 
עם הפניות הנואשות 
בתקשורת, כדי להביא 
עוד פונים”. שבוע אחרי 
סוכות נקבע לו תור 
בבלינסון לבדיקות דם 
ראשוניות עם תורם חדש.
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לתת חיים
את התורם שלו יעקב ביטון לא פגש בימי האשפוז בבית 

החולים.

המיוחד  בטקס  הייתה  נפגשו,  הם  בה  הראשונה  הפעם 

נחלק  שהעולם  חושב  “אני  הנשיא.  בבית  שהתקיים 

לשניים”, מציין ביטון. “יש אנשים שלא מבינים איך אפשר 

לתרום כליה, איך אפשר לקחת איבר מהגוף ולתת למישהו 

אחר? לעומתם, יש את אלו שלא מבינים למה עושים מזה 

לו  אומר  כשאני  השני.  הסוג  על  נמנה  שלי  התורם  עסק. 

תודה רבה הוא פשוט מתקפל ולא נעים לו, הוא ממש נבוך. 

הפורים  בחג  מנות  משלוח  להביא  השנה  אליו  כשהגעתי 

הוא התחנן שזו תהיה השנה האחרונה שאני עושה את זה”.

ואיך אתה מרגיש כיום?
“אני כבר שנה וחצי אחרי התרומה, חזרתי לחיים תקינים 

ואשתי  חדש  אבא  קיבלו  שלי  הילדים  ה’.  ברוך  ומלאים 

לעבוד  מצליח  גם  אני  ה’  ברוך  וחזק.  בריא  בעל  קיבלה 

במלוא המרץ. אני מרגיש כמו שהרגשתי בגיל עשרים, ובכל 

נתת  כליה,  לי  שנתת  לא  ‘זה  שלי:  לתורם  אומר  אני  פעם 

חיים. חיים שלמים’”. 

הוא חזר לארץ כשהאופטימיות והפסימיות משמשות אצלו 

לדאוג.  סיבה  שאין  לשכנעו  ניסה  האופטימי  הקול  בערבוביה. 

־הוא יצליח לשנות את המצב, הוא עוד יזכה לקבל בסייעתא דש

מיא כליה וחיים חדשים. הקול הפסימי הזכיר לו איך שהוא הפך 

עד כה עולמות, אך דבר לא עזר. בסופו של דבר האופטימיות 

ניצחה. ביטון התנער מכל מה שהיה והחליט שהוא לא מתייחס 

למסע חייו כאל ‘GAME OVER’, אלא מחשב מסלול מחדש, 

ביתר מרץ. 

והוא עודד אותי מאוד. במקביל המ ־“דיברתי עם הרב הבר 

שכתי עם הפניות הנואשות בתקשורת, כדי להביא עוד פונים”. 

־שבוע אחרי סוכות נקבע לו תור בבלינסון לבדיקות דם ראשו

ניות עם תורם חדש. “מדובר בבדיקות דם מיוחדות שיש לבצע 

במקביל לבדיקות של התורם”, הוא מסביר, “התורם והמושתל 

מגיעים באותה שעה, אך כמובן שכל אחד נכנס ביחידות, כדי 

לשמור על הדיסקרטיות. במקרה שלי במעבדה אפילו לא ידעו 

־על כך שהתורם היה אמור להגיע. כך יצא שנסעתי במיוחד לב

לינסון והבדיקה פשוט לא נערכה”. 

־הוא יצא מבית החולים מהורהר. מה מנסים לרמוז לו מן הש

מיים? מהי משמעותם של העיכובים הללו? ואז צלצל הטלפון, 

ועל הקו הייתה נציגת מתנת חיים. ביטון היה בטוח שהיא רוצה 

להסביר מה ארע עם אותו תורם, אך בפיה הייתה בשורה אחרת: 

“עזוב את התורם הספציפי הזה, מצאנו מישהו שנראה מתאים 

עבורך בדיוק. הוא היה אמור לתרום לאישה אחרת וכבר עבר 

את כל הבדיקות. ברגע האחרון נודע שהאישה אינה יכולה לקבל 

נותר לכם  ידי כל הוועדות.  את הכליה, אך הוא כבר אושר על 

לבצע רק את בדיקות ההתאמה הסופיות”.

ביטון, למוד האכזבות, השתדל לא להתרגש, אך מאותו רגע 

בזו  נעשו  הבדיקות  מסחרר.  בקצב  להתקדם  האירועים  החלו 

־אחר זו והן היו מצוינות לגמרי. ההתאמה הייתה מושלמת. בחו

דש שבט באותה שנה כבר נערך הניתוח. “זה היה נראה לי טוב 

־יותר מחלום”, הוא אומר בהתרגשות, “בלי עיכובים, בלי בירוקר

טיות מיותרות, הכל הסתדר בצורה כל כך חלקה. זה פשוט הגיע”. 
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אצל ר' אליהו פורטנוי התחיל הכל בסיפור 

טראגי וכואב, כאשר לחברו נולד לפני כחמש 

שנים בן עם בעיית כליות. נאמר לו כבר בעת 

הלידה על כך שהכליות מתפקדות ברמה של 

5%, מה שאומר שמדובר בעניין של זמן עד 

שהן יקרסו, והוא בוודאי יזדקק להשתלה.

ר' אליהו עקב בחרדה אחר ההתפתחויות. חברו סיפר 

לו שהוא מתכוון לתרום כליה לבנו, וכבר באותו זמן 

הוא הרהר בליבו שאם יתברר שהחבר לא יכול לתרום, 

הוא בוודאי יהיה הראשון שיתנדב לעשות זאת. אלא 

המתינו  שהרופאים  כיוון  התמהמהה,  שהתרומה 

שהתינוק יגיע למשקל מסוים ולגיל מסוים, כדי שגופו 

יהיה מסוגל לקלוט את הכליה. 

בגיל שנה התחיל התינוק לעבור טיפולי דיאליזה. היה 

זה אחד הדברים המצמררים ביותר, לשמוע על יצור 

למכשירים  להתחבר  שנאלץ  אונים,  וחסר  זעיר  כה 

הענקיים והמייסרים. התינוק לא זכה לקבל את הכליה 

והותיר בני משפחה כאובים  בזמן, הוא הלך לעולמו 

ורצוצים, אך עבור ר' אליהו זה הספיק כדי להבין שהוא 

טרגדיות  לעצור  כדי  בגופו  מה  דבר  לעשות  מוכרח 

דומות. בחג הפסח של השנה שעברה הוא נתקל בעלון 

של מתנת חיים ואמר לעצמו: "זהו זה, הגיע הזמן".

אור בתוך החושך
"לא חששתי וגם לא התלבטתי", מספר ר' אליהו, "ככל 

שקראתי על כך יותר הבנתי עד כמה שמדובר בדבר 

ראיתי  לא  ובאמת  ממשיים,  סיכונים  לו  שאין  גדול, 

שום סיבה שלא לתרום". 

לתרום  כשירותו  את  לוודא  כדי  שעבר  הבדיקות 

נמשכו תשעה חודשים. "ממש כמו התקופה הקודמת 

ללידה", הוא מחייך, "וזה לא מקרי, כי באמת הרגשתי 

לפתוח 
דלת 
לתקווה

התינוק שלא זכה לקבל 
כליה, שלושה חולים 
שנפסלו, ולבסוף חולה אחד 
שקיבל את כלייתו וזכה 
לחיים מאושרים < סיפורו 
של ר' אליהו פורטנוי 
שביקש להציל חיים של 
איש אחד ולבסוף גילה 
שהוא הציל משפחה שלמה

> חיים מאירמן < 
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שאני זוכה להביא חיים חדשים לעולם..."

כבר בתחילת התהליך הוא ניגש לרבנים כדי להתייעץ בנוגע לזהות 

ונותן  שתורם  זה  שאני  שמכיוון  לי  הבהירו  "הרבנים  המושתל. 

משהו מעצמי, אז אני יכול לבחור למי אני רוצה לתרום. אז העליתי 

שתי בקשות - רציתי לתרום למישהו שהוא לא 'חולה מאוד', כדי 

למקסם את התרומה שתאפשר לו לחיות חיים כמה שיותר ארוכים. 

הבקשה השנייה שלי הייתה לתרום למישהו שומר תורה ומצוות. 

התחושה הטבעית שלי הייתה שאני רוצה להאריך חיים של מישהו 

שימלא אותם בתורה". 

במתנת חיים שמעו את הבקשות וניסו להתאים לו חולה מסוים 

שירד די מהר. לאחר מכן ניסו 'לשדך' בינו לבין חולה אחר שהיה 

כבר 30 שנה בטיפולי דיאליזה וסבל מרמה גבוהה מאוד של נוגדנים 

בדם. ר' אליהו היה בין הבודדים שיכלו להתאים לו, ובמשך כמה 

חודשים דובר על כך שהוא יתרום לו. רק לאחר שהוא הגיע לשלב 

הסופי וכבר הוזמן לוועדה מטעם משרד הבריאות, הודיעו חברי 

הוועדה שהם פוסלים את התרומה, דווקא בשל החולה. "בוועדה 

טענו שהחולה לא הראה אכפתיות גדולה ולא הוכיח להם שהוא ידע 

לשמור על הכליה שיקבל. התשובות שלו לא סיפקו את הוועדה, 

ולכן הודיעו שהוא לא יוכל לקבל את הכליה".

שוב נזרק ר' אליהו לאחור – אל הרגעים בהם הוא עדיין לא יודע 

למי הוא יתרום ומתי זה יהיה. באחד הימים יצרו אתו קשר ממתנת 

חיים וסיפרו על כך שיש בחורה חרדית מבני ברק שנראה שיכולה 

להתאים לו. בעמותה גם סיפרו שהיא אמורה להתחיל בקרוב טיפול 

להורדת נוגדנים, שיאפשר לה לקבל את הכליה. הטיפול יסתיים 

בערב פסח ולכאורה יהיה ניתן לקבוע את הניתוח למועד זה. "לא 

רציתי להגיע לפסח בלי יכולת לעזור בבית, ולכן ביקשתי לדחות 

את הניתוח לאחרי החג. זה לא התאפשר וגם היו סיבות נוספות 

שמנעו זאת, ולכן הוחלט שלא אתרום לה". אגב, ר' אליהו מציין 

שהוא עקב אחרי הסיפור של הנערה הזו, ובסופו של דבר נודע לו 

שהיא קיבלה כליה דווקא אחרי פסח, כאשר בצירוף מקרים מעניין 

שמו של התורם הוא 'אליהו אליעזר', הזהה בדיוק לשמו הפרטי. 

לפועל,  יצאו  לא  הראשונים  הרעיונות  ששלושת  אחרי  אז,  רק 

דבר  בסופו של  רביעי, שהפך  חולה  אליהו שם של  ר'  אל  הגיע 

להיות המושתל שלו. "מדובר ביהודי המשתייך לאחת החסידויות, 

שבמשך כמעט שנה היה בטיפולי דיאליזה", הוא מספר. "היו שני 

תורמים שביקשו לתרום לו ונדחו ברגע האחרון, והבנתי ממתנת 

כך שאני  על  הוא שמע  הרגע שבו  אותו.  מאוד שבר  שזה  חיים 

מעוניין לתרום לו, היה רגע של תקווה גדולה בתוך הקושי והכאב, 

אור גדול בתוך הייאוש שהחל כבר להזדחל".

הכל מצוין
ביום  רק  כלייתו  את  שקיבל  האדם  את  אליהו  ר'  פגש  בפועל, 

הניתוח. "הניתוח נקבע לשעת צהריים, אך אני התבקשתי להגיע 

כבר בשמונה וחצי בבוקר", הוא מציין. "ישבתי בחדר ובעצם לא 

עשיתי כלום, ואז נכנס אדם בלתי מוכר ושאל אותי אם אני תורם 

או נתרם. השבתי לו שאני תורם, והוא שאל: 'יכול להיות שאתה 

תורם לי?' שאלתי אותו לשמו, וכשהוא ציין אותו, אמרתי לו: 'כן'".

השם  מאחורי  שעומדת  לדמות  אליהו  ר'  התוודע  בפשטות,  כך, 

שאותו הכיר עד אז רק מהטפסים של בית החולים. 

מה עושים בכזה מפגש?

ר' אליהו מחייך. "זה היה באמת די מביך", הוא מודה. "בתחילה 

לחצנו ידיים והוא אמר לי שהוא לא יכול להגיד תודה, כי זו מילה 

שלא תביע לרגע את כל מה שהוא מרגיש, שהרי אי אפשר להודות 

במילים על דבר כל כך ענק. ישבנו ושוחחנו. הוא סיפר לי על עצמו 

והיה מרגש ומטלטל להבין עד כמה שאתה עומד לשנות לאדם את 

החיים. אחר כך הגיעו גם אשתו וילדיו וגם הם סיפרו לי על עצמם 

ועל שגרת יומם שעד היום עסקה בדבר אחד ויחיד – החולי של 

האב וטיפולי הדיאליזה שהובילו אותם אל תוך ים של כאב. הם 

לא יכלו לעזור, כיוון שלא הייתה באפשרותם לתרום כליה. הם 

ציינו שכבר מהרגע שבו הם הבינו שיש תורם, הם הרגישו תחושת 

שחרור כל כך גדולה, כי הבינו שהאב אינו צועד בדרך אל חזור, 

ויש תקווה". 

ר' אליהו מבקש לנצל את ההזדמנות כדי לציין שלא כולם מודעים 

נאלצים  דיאליזה  שחולי  "זה  הדיאליזה.  חולי  של  העצום  לקושי 

להסתפק בכמות מוגבלת מאוד של מים, להיצמד לדיאטה מגבילה 

ביותר ולהתייצב לטיפולים שלוש או ארבע פעמים בשבוע, אלו 

דברים ידועים. אבל את הדברים הקטנים לא תמיד מכירים.

"כשביקרתי אצל המושתל שלי אחרי התרומה הוא אמר לי: 'אני 

צריך להודות לך על כך שאני יכול להתקלח כמו בן אדם'. הרמתי 

גבה. מה הקשר בין התרומה למקלחת? והוא הסביר לי: 'חולה שיש 

תיגע  לא  שהצינורית  כך  על  להקפיד  חייב  לדיאליזה,  חיבור  לו 

במים, ולכן הוא צריך לכסות את גופו בפלסטרים ולעטוף את אזור 

החיבור בשקית ניילון. כעת, בזכותך, אני יכול להתקלח נורמלי'. זה 

המחיש לי את גודל המורכבות של החיים בצל הדיאליזה".

מה זכור לך מהניתוח?

"האמת היא שלא הרבה. לפני הניתוח הורידו אותי מהחדר והובילו 

אותי לחדר הקבלה. בשלב זה התבקשתי להישאר רק עם החלוק של 

הניתוח, ללא שום חפץ נוסף. באופן כללי מדגישים תמיד שאפילו 

נייר טישיו אסור להשאיר, אך אני קיבלתי אישור מיוחד להשאיר 

בידי דף עם שמות שאנשים הביאו לי כדי שאתפלל עליהם ברגעים 

כה נשגבים. נכנסתי לחדר הניתוח כשאני ממלמל את אותם שמות, 

וזו הייתה התרגשות אדירה. אתה מרגיש איך שאתה עומד לעשות 

חסד כל כך גדול בגופך, נתינת חיים אמתית. זכיתי להיות עם הדף 

הזה ממש עד לכניסה לחדר הניתוח, ומלמלתי שם אחר שם". 

הזיכרון הבא שקיים בתודעתו הוא מהרגעים בהם הועבר למחלקה. 

"הובילו אותי במסדרון, ואני זוכר במעומעם, מבעד לסמי ההרדמה, 

את בני משפחתו של הנתרם רצים אחרי המיטה ושואלים אותי: 

להם:  ואומר  לשמיים  הידיים  את  מרים  ואני  מרגיש?'  'איך אתה 

'ברוך השם, הכל מצוין'".

גם ההתאוששות אחר כך הייתה מצוינת?

"באופן כללי הכל היה בסדר. חוויתי בערך שבועיים של כאבים, אך 

האמת המוחלטת היא שאולי הגוף קצת כאב, אך לא הרגשתי צער 

אפילו לרגע אחד. כלומר – הנפש לא הרגישה את הכאב. אני חושב 

שהסיבה לכך היא שידעתי שהכאב מגיע מסיבות טובות, וברגע 

שהבנתי את הסיבה לכאב, אז פשוט לא הרגשתי אותו".

למחרת הניתוח כבר פגש ר' אליהו את המושתל שלו, ומבחינתו 

מזה  לגמרי  אחר  אדם  "גיליתי  התרומה.  של  השיא  רגע  זה  היה 

ושמח,  חזק  פתאום  שהוא  איך  ראיתי  הניתוח.  בערב  שפגשתי 

הפנים שלו החלו להיות מאושרות והוא אמר לי: 'אתה הנס של חיי'. 

עמדתי בחדר והרגשתי שהלב שלי רועד. קלטתי שזכיתי להיות 

שליח לדבר המופלא ביותר שיש בעולם. עזרתי להשיב לאדם את 

חייו, פתחתי לו דלת לעתיד טוב יותר, ואת כל זה עשיתי מבלי 

להפסיד כלום". 
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> תהילה כהן < 

לב של

 אמא
במשך שנים עקבה ענת 
גולן אחרי עלוני מתנת 
חיים והתרגשה עד דמעות 
מסיפורי התורמים < 
בשנה האחרונה היא זכתה 
להצטרף אליהם ולתרום 
את כלייתה לחולת כליות 
מבאר שבע < “כאמא 
לילדים חשבתי לעצמי 
שגם היא בוודאי רוצה 
לגדל את ילדיה, בדיוק 
כמוני”, היא מסבירה
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מתגוררת  ילדים,  לשישה  אמא  לגמרי,  רגילה  אישה  “אני 

כלות... אני האדם הכי  ומדריכת  נוף, מנהלת מעון  בשכונת הר 

כדי  להתראיין,  רציתי  זה  בגלל  דווקא  תבל.  פני  על  סטנדרטי 

להשמיע את הקול הזה, של אישה רגילה שלא מוכנה להסתפק 

בזה שהיא בריאה, אלא רוצה שעוד אנשים יהיו בריאים, כי היא 

יודעת שבלי בריאות החיים שלנו לא חיים”, כך, במילים נרגשות 

אלו נפתחת השיחה עם ענת גולן. 

“בכל פעם הייתי קוראת את העלונים של מתנת חיים ודומעת 

על  לקרוא  התרגשתי  “בעיקר  מוסיפה,  היא  מהתרגשות”, 

המפגשים של התורמים והמושתלים. הרגשתי תמיד שגם אני 

רוצה להיות חלק מאותם אנשים שתורמים משהו משלהם ובכל 

אז  במתנה.  חיים  מקבל  אחר  ומישהו  דבר,  להם  חסר  לא  זאת 

בעצם למה לא?”

רציתי להציל
לגיל  הגיעה  הקטנה  בתה  וכאשר  הנכון,  לרגע  חיכתה  ענת 

שנתיים היא הרגישה שהנה הוא בא. כעת ילדיה יוכלו להסתדר 

כבר  הקטנה  אפילו  החולים,  בבית  תהיה  היא  כאשר  בלעדיה 

עצמאית.

קטנים,  לילדים  אמא  שהיא  העובדה  שדווקא  מציינת  ענת 

היא זו שהובילה אותה להחלטה לתרום. “חשבתי לעצמי שאי 

שם בארץ נמצאת מישהי שגם היא אמא לילדים ורוצה לזכות 

לגדל אותם, בדיוק כמוני. אילו אני הייתי בצד השני, הייתי כל כך 

רוצה שמישהו יציל אותי וייתן לי חיים. אז הנה, אני יכולה עכשיו 

להציל מישהי, אז איך לא אעשה זאת? זה כל כך אנושי ומתבקש. 

חברות ששמעו על כך שתרמתי אמרו לי: ‘אני הייתי תורמת רק 

למישהו שאני מכירה’. אבל אני חשבתי לעצמי שאילו הייתי אני 

במקום אותה אישה ולא היה לי קרוב משפחה שיתרום לי, הייתי 

כל כך רוצה שתגיע מישהי שלא מכירה אותי ותושיע אותי. הרי 

הסבל והחולי של חולי הדיאליזה הוא נורא ואף אחד לא רוצה 

אנחנו  לאחרים?  אותו  שיהיה  שארצה  למה  אז  לעצמו,  אותו 

קשות  במחלות  שחולים  אנשים  על  הצער  למרבה  שומעים 

ואין לנו איך לעזור להם, ואילו כאן יש לנו דרך לעזור, אני יכולה 

להציל ולא צריכה רק לרחם”.

איך הגיב בעלך לרעיון?

“הוא לא התלהב בלשון המעטה. הוא אמר לי כל הזמן: ‘את 

שתתני  למה  שלך,  הילדים  את  מגדלת  שאת  בכך  חסד  עושה 

ולבסוף  מאוד  בו  הפצרתי  ויתרתי.  לא  אני  אבל  מגופך?’  איבר 

שכנעתי אותו לגשת להתייעץ עם הרב הבר”.

ומה אמר הרב הבר?

“הרב הסכים עם בעלי לגמרי. הוא אמר לו שהוא צודק, אני 

שאמתין  כדאי  ואולי  הילדים  בגידול  אלו  בשנים  עסוקה  אכן 

מהפגישה  יצא  בעלי  בינתיים  רציתי.  מאוד  עדיין  אבל  קצת, 

והתחיל לקרוא את סיפורי התורמים,  ביד  עם הרב עם חוברת 

קלט  הוא  ובהזדהות.  בהבנה  שלו  הרתיעה  התחלפה  ופתאום 

שהסיפור באמת לא כל כך מורכב, והוא גם גילה שהוא מכיר חלק 

מהתורמים והם אנשים שהוא מעריך מאוד. מצד שני הוא ראה 

איך שאני כל כך נחושה ולא היה מסוגל לסרב. בסופו של דבר 

חלפו שלושה חודשים מאז שבעלי נתן את אישורו ועד הניתוח”.

מניפולציות בוועדה
הדרך.  כל  לאורך  משמיים  לה  שמסייעים  איך  הרגישה  ענת 

שום  היה  לא  טבעי  ובאופן  בביתי  מעון  מנהלת  אני  “במקצועי 

לבדיקות  לצאת  כדי  חופשיים  ימים  לפנות  שאצליח  סיכוי 

מופלאה,  פרטית  בהשגחה  שעברה,  בשנה  התרומה.  לקראת 

ידעתי שאנחנו מתכוונים לעבור דירה ולכן הודעתי כבר בתחילת 

ולא פותחת את המעון. בסופו של  השנה שאני לוקחת חופש 

שיכולתי  כך  הגדול,  בחופש  בכלל  הדירה  מעבר  התבצע  דבר 

לעבוד, אבל משמיים דאגו לכך שיהיו לי ימים חופשיים פנויים. 

הייתי קמה בבוקר, שולחת את הילדים למוסדות הלימוד ויוצאת 

הבדיקות  את  לעבור  כדי  אחרת  למרפאה  או  חולים  לקופת 

תורים  בקידום  להשקיע  הזמן  מלוא  את  לי  היה  הנדרשות. 

את  לקבל  לי  שיסייעו  כדי  בטלפון,  המזכירות  של  ובטרטור 

התוצאות בהקדם”.

ענת עברה את כל הבדיקות בתוך שלושה חודשים, ובמהלכם 

היא שמעה ממתנת חיים מעט קווים כלליים על החולה שצפויה 

בבאר  המתגוררת  אישה  שהיא  לה  נאמר  כלייתה.  את  לקבל 

שבע ויש לה שני ילדים – בן ובת. בהמשך סיפרה לה מתאמת 

שסובל  לבנם  כליה  תרם  אישה  אותה  של  שבעלה  ההשתלות 

ממחלת כליות זהה לשל אמו, כך שלבן ולאב יש רק כליה אחת 

והם לא יכולים לתרום. הבת אמנם אינה חולה, אך היא נשאית 

של המחלה שיש לאמה, ולכן אין באפשרותה לתרום לאם. עוד 

שיוכלו  משפחה  קרובי  אין  אישה  שלאותה  המתאמת  סיפרה 

מסיבות  לתרום  יכולים  אינם  שלה  אחים  שני  שכן  לה,  לתרום 

היא  ממנה  מחלה  מאותה  נפטרו  אחרים  ושניים  בריאותיות, 

סובלת. התחושה שלה הייתה שכעת היא הבאה בתור.

אותה  מילאה  המצמרר,  הסיפור  את  ענת  ששמעה  לאחר 

מיוחד,  כך  כל  לעם  שייכת  שאני  בכך  “שמחתי  גאווה.  תחושת 

גם  היא  זו  תחושה  עם  מסבירה.  היא  ולהציל”,  לתרום  שיכול 

הישורת  את  שמהווה  הבריאות  משרד  של  הוועדה  אל  הגיעה 

האחרונה לפני קבלת האישור הסופי לתרומה. לוועדה מגיעים 

הבריאות  במשרד  שכן  כליה,  לקבלת  שמועמדים  חולים  גם 

דורשים לוודא את נכונותם המלאה לשמור על הכליה שיקבלו 

– תנאי הכרחי לאישור הניתוח.

“התיישבתי בחדר ההמתנה וראיתי שלצידי יושבת אישה עם 

כליה  לתרום  מועמדת  שאני  להן  “סיפרתי  ענת.  נזכרת  בתה”, 

האישה,  לי  השיבה  ‘לא’,  לתרום.  כדי  באו  הן  גם  אם  ושאלתי 

‘הכליות שלי גמורות ובעלי לא יכול לתרום לי, כיוון שהוא תרם 

הדברים  את  שמעתי  כליה’.  לקבל  כדי  באתי  אני  לבני,  כליה 

ואמרתי לה בהפתעה: ‘היי, גם למושתלת שלי יש סיפור דומה’. 

עדיין לא קישרתי בין הדברים. הוספתי ואמרתי לה שאני מקווה 

ושמעתי  קטנים  ילדים  לשישה  אמא  אני  כי  אותי,  שיאשרו 

שבוועדה לא ממש אוהבים לאשר בקשות כמו שלי. אני מדברת 

ורואה איך שהיא מנסה לבלוע את הדמעות, ועדיין לא מקשרת...  



“אני טיפוס מאוד כנה 
וישיר. באתי בשם 
השם וידעתי 
שאם הקב”ה 
רוצה שהתרומה 
שלי תצא לפועל, 
זה יקרה. במשך 
ארבעים וחמש דקות הייתי 
בוועדה והשבתי את מה 
שעלה על לשוני. כשיצאתי 
הייתה לי תחושה טובה 
ונתנו לי להבין שהתרומה 
ככל הנראה מאושרת.
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הוועדה  אל  אותי  הזמינו  רגע  באותו 

ונכנסתי”.

אינם  מהוועדה  ענת  של  זיכרונותיה 

טובים כלל, והיא מציינת שלא התכוננה 

אישה  לא  “אני  צולבת.  כה  לחקירה 

חזקה, ולרגע לא התכוננתי למניפולציות 

משעוממת,  את  ‘תגידי,  עליי:  שהונחתו 

או שסתם כך מחפשת ריגושים בחיים? 

למה את עושה את זה? לא מספיקים לך 

שלחצות  לנו  תגידי  ואל  ילדים?  שישה 

כביש זה יותר מסוכן... למה להכניס את 

עצמך לחדר ניתוח אם את לא חייבת?’”

מה השבת להם?

באתי  וישיר.  כנה  מאוד  טיפוס  “אני 

רוצה  הקב”ה  שאם  וידעתי  השם  בשם 

יקרה.  זה  לפועל,  תצא  שלי  שהתרומה 

הייתי  דקות  וחמש  ארבעים  במשך 

על  שעלה  מה  את  והשבתי  בוועדה 

לשוני. כשיצאתי הייתה לי תחושה טובה 

הנראה  ככל  שהתרומה  להבין  לי  ונתנו 

מאושרת. רק בשלב זה התחלתי לקשר 

ולהבין שהאישה שפגשתי היא זו שאני 

למתנת  התקשרתי  לה.  לתרום  עומדת 

הם  שנפגשנו,  ייתכן  אם  ושאלתי  חיים 

אישרו לי את הדברים ואמרו: ‘כן, גם היא 

לה  שימסרו  ביקשתי  היום’.  שם  הייתה 

שאשמח מאוד לתרום לה”.

זכני לתרום
חודש בדיוק לאחר קיום הוועדה נערך 

הניתוח. התאריך שנקבע היה לאחר חג 

שימי  מציינת  וענת  טבת,  ח’   - החנוכה 

מרומם  באופן  עליה  עברו  החנוכה 

בהם  לקרוא  זכתה  שהיא  בפרט  ונשגב, 

חוברת חדשה של מתנת חיים שריגשה 

אותה יותר מאי פעם. 

בנר  עומדת  עצמי  את  זוכרת  “אני   

הדולקים  הנרות  מול  חנוכה,  של  שמיני 

בחנוכיה, מתפללת מכל הלב שההשתלה 

תצליח ומתרגשת מכך שאני בוכה עבור 

בדיוק  מכירה...  לא  בכלל  שאני  מישהי 

חיים  ממתנת  מתקשרים  עת  באותה 

ומבקשים את שמי המלא, כי הם רוצים 

חשמל  מרגישה  אני  להתפלל...  כן  גם 

לקבל  שמחכה  מישהי  יש  הנה,  באוויר. 

ממני ואני מחכה לתת לה. סוג של מתח, 

ציפייה והרבה תפילה וקירבה”.

ביום  להתקיים  אמור  היה  הניתוח 

ובבית  בבוקר,  וחצי  שש  בשעה  ראשון 

כבר  להתאשפז  מענת  ביקשו  החולים 

השבת  את  “הוצאנו  שבת.  במוצאי 

מאוד  הרבה  לי  והיו  מאוחרת  בשעה 

לנקות,   – להספיק  שרציתי  דברים 

לבשל, למלא את המקפיא... החלטתי גם 

לעשות הפרשת חלה ולהכין סנדוויצ’ים 

לילדים למחר... בלי לשים לב מצאתי את 

מקבלת  אני  ופתאום  מתעכבת,  עצמי 

מה  את?  ‘איפה  חיים:  ממתנת  טלפון 

קרה לך?’ רק אז הבנתי שהמושתלת שלי 

כשהיא  החולים  בבית  הזמן  כל  מצפה 

רועדת מפחד, חוששת שמא התחרטתי 

ברגע האחרון או שקרה לי משהו. בסופו 

בשעה  החולים  לבית  יצאתי  דבר  של 

ביציאה  כמו  קצת  הרגשתי  מאוחרת. 

שסוחב  בבעלי  מלווה  כשאני  ללידה, 

עבורי את התיק...”

את האמת – לא פחדת?

“התשובה האמתית ביותר היא שלא. 

מתנת  לזכות  זאת  לזקוף  חייבת  ואני 

הדרך  כל  לאורך  אותי  עטפו  הם  חיים. 

והכינו אותי לכל דבר, כך שהכל היה ידוע 

לא  הפתעות  שום  בלי  מראש,  ומתוכנן 

נעימות. בבית החולים קיבלתי חדר פרטי 

בית  של  ברמה  ממש  חדשה,  במחלקה 

מלון. במשך חמשת ימי האשפוז קיבלתי 

פינוקים כמו נסיכה...”

ואי אפשר שלא לשאול - איך הילדים 

שלך הגיבו?

מהתרומה.  חלק  לגמרי  היו  “הילדים 

זה לא שאמא פתאום ‘נעלמה’, אלא הם 

ידעו בדיוק להיכן היא הלכה. לא היו להם 

חרדות, כי הם ראו שגם לי אין חרדות, מה 

ולאחר  תפילות,  מאוד  הרבה  היו   - שכן 

מכן כל ארבעת הילדים הגדולים הודיעו 

גם  מתכוונים  שהם  מלאה  ברצינות  לי 

פתק  לגלות  במיוחד  התרגשתי  לתרום. 

בסידור של בתי בת העשר, על יד תפילת 

שמע קולנו, בו היא מבקשת: ‘ריבונו של 

ילדים,  הרבה  לי  שיהיו  אותי  זכה  עולם, 

וגם... לתרום כליה’”.



רשימת נציגים 
מתנת חיים

47מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות

ישוב ביתניידשם מלא

פתח תקווה050-4168883 הרב אפרים אורשלימי 

בני ברק054-8454890הרב  עמרם אנגל

הרב אליהו אליעזר 
ארלנגר 

מודיעין עילית052-7165557

ירושלים054-5454267גברת אסתר ארנד

מעלה עמוס058-3264467הרב חיזקיה ארנד

ביתר עילית052-7682563הרב ישעיהו ארנפלד

מודיעין עילית052-7118386הרב נחום ביטנסקי

מודיעין עילית054-8406995הרב דוד בלומנטל

פתח תקווה054-8465817הרב בנימין בן-פרח

פתח תקווה050-4131085הרב דב ברוק

הרב שלמה צבי 
ברלוביץ

בית שמש054-8466065

בין הסדרים053-3108752הרב דניאל גוטפרוינד 

בני ברק052-7195928הרב אריאל גולדפרב 

ירושלים054-8430099גב' ענת ברכה גולן

מודיעין עילית058-3216332הרב משה ג.

הרב יצחק אלחנן 
דאבוש 

בני ברק)052(767-0073

בני ברק050-4161930הרב יוסף דומב

ירושלים052-7671340גב' ו. 

רחובות052-7690252הרב אריאל

בית שמש054-2160084הרב גדעון-שמואל ויס

נתיבות054-8406003הרב אלעזר מנחם וייס

ירושלים052-6355234הרב משה טובולסקי

זבדיאל052-7136222הרב יהונתן ידעי

ירושלים054-8419684הרב מאיר יוספי

בני ברק054-8446691הרב צבי יוספי

ירושלים)053(311-3458הרב מ'

חיפה052-7181319הרב בנימין כהן

מודיעין עילית08-8699962הרב שמואל הלל כהנא

אספר054-8529488הרב יונתן לב

מודיעין עילית053-3103489הרב משה לוי

שעלבים052-8109148גב' חיה מאיר

חיפה0527667871הרב יהודה אריה מאיר

בית שמש052-7603965הרב ישראל מאיר

ירושלים052-3755112גב' מירי נחמה מוזס

מודיעין עילית050-4129793הרב משה מוטרפרל 

אלעד055-6609472הרב אליעזר מיצמכר

ירושלים052-7604490גב' תמי נאמן

אלעד052-3414657גב' מירי נויזץ

אלעד054-8461910הרב דניאל סילוק

ירושלים054-5873933גב' שרה ספקטור

פתח תקווה)052(769-6730הרב מנחם פלאטו

טבריה052-7670760הרב מרדכי פרי

אשדוד050-4120311הרב פנחס צור

הרב עקיבא דוד 
קאלשין

מודיעין עילית054-8429718

מודיעין עילית050-4199159הרב יעקב קוגל

בני ברק052-7683826הרב בניהו קלימי 

מודיעין עילית052-7692923הרב משה קמיל

הרב משה מנחם 
קצבורג

מודיעין עילית054-8407402

ביתר עילית050-6655843הרב עמנואל קצבורג

מודיעין עילית052-7652353הרב יאיר קרייף

בית שמש052-7652625הרב יהודה יחזקאל קריף

בית שמש053-3121130הרב יואל קרישבסקי

בית שמש052-8189080הרב יוסף רביץ

בני ברק054-8407625הרב יעקב רובין

בני ברק054-8462920גב' רחל רובין

מודיעין עילית052-7609630הרב יהודה רוזנברג

בני ברק052-7633499גב' רחל לאה רייכמן

גבעת זאב052-7631974הרב יצחק ריין

בית שמש050-4176117הרב ישראל אריה רייס

נווה מיכאל054-4598907הרב יעקב שאפנס

ירושלים052-7675460גב' חוה שטיין

ירושלים058-3265188הרב יהודה שטיין

רחובות053-3167870גב' חיה שטרנפלד

ביתר עילית052-7696337הרב ש'

ירושלים052-4159913גב' צילה פשקוס

כפר חב"ד054-5895650הרב בצלאל יקונט

חיפה050-4175256הרב דוד ש.

מודיעין עילית054-8465244הרב גדליה שפירא




