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ביר,  אורי  הרב  בפשטות  אומר  להודות",  "רציתי 

כולם,  "כמו  כליה.  לתרום  אותו  הוביל  מה  כשנשאל 

גם אני רואה מסביבי כל כך הרבה קשיים של אנשים, 

וזיכני הקב"ה לקבל שפע עצום של בריאות. הרגשתי 

שאני רוצה להודות על כך, רציתי להשתמש במתנות 

שקיבלתי כדי לעזור לאחרים".

הרב ביר המתגורר ביישוב שילה הוא ראש ישיבת 'נעם' בגבעת 

שבמהלך  לציין  חייב  "אני  לארבעה.  וסב  לשמונה  אב  מרדכי, 

המסלול שהוביל אותי לתרומה היו לי מעט חששות", הוא אומר. 

"יש לי אחריות בחיים ומה יהיה אם חלילה יקרה לי משהו? אלו 

המחשבות העיקריות שהעסיקו אותי. לא חששתי מעצם הניתוח 

אלא בעיקר מההשלכות. בסתר ליבי ידעתי שבסופו של דבר 

אתרום, אבל נתתי לעצמי את הזמן לחשוב, להרהר ולהתלבט. 

שהתחלתי  ועד  במוחי  הרעיון  שעלה  מאז  שנה  כמעט  חלפה 

את התהליך. עם זאת, עד לרגע האחרון לא הבנתי איזו חוויה 

מטלטלת ומעצימה אני עומד לחוות".

נקי וטהור
הרב ביר מדגיש שאשתו הייתה אתו לאורך כל הדרך, עודדה 

ותמכה. ביום שבו הוא שלח את הטפסים הראשוניים למתנת 

תרומה 
של 
הודיה
יש לו שמונה ילדים ומאות תלמידים, 
אך הוא לא מבקש להפוך ל’מודל 
לחיקוי’ < הרב אורי ביר, ראש ישיבת 
‘נעם’ בגבעת מרדכי, מספר על מה 
שגרם לו לתרום כליה דווקא לאדם 
בן 74 ועל החיבור המיוחד שנוצר בין 
המשפחות השונות כל כך

> תהילה כהן < 
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חיים הם התיישבו שוב לשיחה. "ישבנו ודיברנו על כך שחשוב לי 

מאוד שתרומת הכליה תגיע ממקום מאוד נקי וטהור. התלבטנו איך 

אפשר לעשות זאת". 

למה אתה מתכוון במילים "תהליך נקי"?
מבחינה  נקי  כשאני  התרומה  לרגע  להגיע  שרציתי  היא  "הכוונה 

רוחנית ונפשית. היה לי חשוב לעשות את המעשה הזה ללא שום 

שיקולים זרים, באמת כדי לקיים את 'כל המציל נפש מישראל כאילו 

קיים עולם מלא'. לא רציתי להפוך למודל לחיקוי לילדיי או לתלמידיי. 

אפשר לומר שאפילו פחדתי מכך שזה יקרה, לכן כשכינסתי את ילדיי 

הגדולים כמה חודשים לפני התרומה וסיפרתי להם על כך, חיכיתי 

שאני  למה  היטב  'תקשיבו  הדגשתי:  ואז  הראשוני  ההלם  שיעבור 

אומר לכם: 'המעשה שאימא ואני עושים אינו מהווה שום קריאת 

שלא  דברים  שיעשו  שלנו  מהילדים  ציפיות  לנו  אין  אליכם.  כיוון 

מתאימים להם. אל תראו בכך שום מחויבות'. 

"לגבי תלמידיי – בכלל לא דיברתי איתם על כך, לא הייתה שיחה 

על התרומה ולא היו מסקנות. הם שמעו על כך רק בבוקר התרומה 

מהר"מים שהגדילו לעשות וכינסו אותם להתפלל להצלחת הניתוח. 

מהיכרות עם הדור הצעיר אני יודע שיש כיום הרבה חבר'ה שעושים 

דברים כי זה 'אין' ו'טרנד'. התהליך של תרומת הכליה הוא כל כך 

עוצמתי ומשמעותי, שלא נראה לי נכון להפוך אותו לכזה שסוחף 

זוגי  תהליך  גם  זה  ועצום,  גדול  רוחני-נפשי  תהליך  זהו  אנשים. 

לעוד  אותו  ולהפוך  אותו  להוזיל  מוכן  לא  אני  מדהים.  ומשפחתי 

'טרנד' שנועד כביכול להרשים את התלמידים. זה לא הכיוון".

אז את מי שיתפת לפני התרומה?
שיתפתי  הר"מים  צוות  את  בהדרגה.  נערכו  שעשיתי  "השיתופים 

מספר ימים לפני הניתוח ואילו צוות ההנהלה ידע שבועיים מראש. 

הניתוח עצמו נערך ממש בערב חופשת פסח. בכוונה קבעתי אותו 

אז, כי לא רציתי להיעדר למשך זמן רב מידי מהישיבה. לגבי ילדיי – 

את הגדולים, כאמור, שיתפתי כמה חודשים לפני התרומה, הם היו 

שותפים מלאים והיה לנו הרבה שיח ודיבור על כך בבית. הילדים 

הצעירים, בכיתות היסודי, שמעו על כך כמה לילות לפני, וכך גם 

ההורים והאחים". 

נשמע שהדרך הייתה ברורה לך היטב. לא צצו קשיים?
"הקשיים הגיעו דווקא אחרי התרומה. בימים הראשונים היו כאבים, 

אך הם חלפו בהדרגה. היה לי מאוד מוזר לא לצום בי"ז בתמוז. גם 

בתשעה באב הרגשתי לא בנוח כשישבתי על ספסל נמוך, אך אכלתי 

ושתיתי. אבל אני יכול להגיד גם מה עזר לי – בערב י"ז בתמוז התקשר 

אליו הרב הבר והודיע לי: 'קלטתי אותך. מחר אתה לא רק שותה אלא 

גם אוכל'. אמרתי לו: 'הרב זה מוזר לי...' אבל אז נזכרתי בסיפור של 

ד"ר נחום קוק, אחיינו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שסיפר 

על כך שכאשר הרב קוק חלה והוא הורה לו כי עליו לאכול ולשתות 

ביום כיפור, קם הרב ממיטתו, נשא כפיים לשמיים ואמר: 'ריבונו של 

עולם, שישים ותשע שנה עבדתי אותך בלצום ביום כיפור, השנה 

אעבוד אותך בלאכול ביום כיפור'. ובאמת, אני יכול להעיד על עצמי 

ששנים לא הייתה לי ברכת 'שהכל' בכוונה כזו על כוס מים, כמו 

בבוקר צום י"ז בתמוז. כמובן שמדובר בצומות ספורים בלבד שלא 

אוכל לצום בשל התרומה. בהמשך אשוב לצום באופן מלא".

"אם זה שלי – זה שלי"
אותה גישה של "להיות נקי", היא זו שהובילה לכך שהרב ביר ביקש 

בליבי  "חשבתי  הניתוח.  לפני  כלל את המושתל שלו  להכיר  שלא 

שאם אראה אותו לפני והוא לא ייראה לי טוב משום מה, איך אכנס 

לניתוח? לא רציתי שיחלחלו בי מחשבות או תחושות זרות, העדפתי 

לא לדעת כלום מעבר לכך שמדובר בגבר בן 74, הוא גר בתל אביב 

ויש לו שני בנים".

גבר בן 74 זה לא צעיר... בכנות, זה לא הפריע לך?
"אגיד את האמת – כשהתקשרו אליי ממתנת חיים והודיעו שמצאו 

מישהו שמתאים לי בן 74, הרמתי גבה. ביקשתי 24 שעות כדי לחשוב 

על כך. ניתקתי את השיחה  והתקשרתי לרב הבר ואמרתי לו: 'אני 

לא רוצה לשמוע את כל הלמדנות ההלכתית, כי אותה אני מכיר, 

אבל אני רוצה לדבר על הפרקטיקה – השתלת כליה לבן 74 זה דבר 

שאמור להצליח? מה אומרת על כך הספרות הרפואית? הרב הבר 

השיב לי שגיל 74 הוא לגמרי לא מבוגר מידי, ובפרט שבמקרה שלי 

מדובר באדם שאמנם חולה כליות, אך מלבד זאת הוא בריא לחלוטין. 

לגבי הספרות הרפואית הוא השיב שמתועדים מקרים לא מעטים 

של תרומות עד גיל 80. הרב גם סיפר לי שהוא התייעץ על מקרים 

דומים בעבר עם הרב חיים קנייבסקי והרב אביגדור נבנצל שעודדו 

לתרום, ואף נזכר שהיה לו דיון באותו נושא עם צוות מנתחים. הוא 

שאל אותם: 'אילו היה שוכב פה אלברט איינשטיין שהיה בעיצומה 

של חקירת תרופה למחלת הסרטן, האם הייתם משתילים לו כליה 

על אף גילו המבוגר?' הם השיבו כמובן בחיוב, ואז הוא אמר להם: 

'אנחנו לא יודעים מה ערכו של אדם, גם אם הוא מבוגר. ברגע שהגוף 

ראוי ומסוגל לקלוט כליה – אז אין סיבה לא ללכת על זה'. לאחר 

מכן שוחחתי עם אשתי ושטחתי לפניה את ההתלבטות. לבושתי היא 

אפילו לא הבינה את השאלה. באותו רגע הכרעתי את הכף, ממש כמו 

שאומר רבי נחמן מברסלב: 'אם זה שלי – זה שלי, ואם זה לא שלי 

– זה לא שלי'. ובמילים אחרות: 'אם אני צריך להציל את חייו, הוא 

יהיה המושתל שלי, ואם לא, אז יהיו מספיק תחנות אחרות בדרך בהן 

הדברים לא יסתדרו'. למחרת בבוקר, פחות מ-24 שעות אחרי שיחת 

מילים:  שתי  ואמרתי  חיים  למתנת  התקשרתי  הראשונה,  הטלפון 

'שלום ובהצלחה'". 



7מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות

אלא שגם בוועדה של משרד הבריאות התקילו אותו בשאלות קשות. 

ככל הנראה, גילו של המושתל הטריד את מנוחתם של חברי הוועדה 

והם תחקרו את הרב ביר: "אתה שלם עם עצמך ובטוח שאתה רוצה 

לתרום לחולה כל כך מבוגר?" 

הרב ביר ענה  את אשר על ליבו: "יכולתי לתרום לבחור בן 20 כליה 

ולמחרת הוא ייהרג עם האופנוע בתאונת דרכים, ואז מה?" באותו רגע 

השתתק הרופא ואז אמר בשקט: "כן, היה לנו מקרה כזה, של בחור בן 

26 שקיבל כליה ובדרך לביקורת נהרג בתאונת דרכים".

אלא שאז הגיעה שאלה מתקילה נוספת: "איך תרגיש אם הכליה לא 

תיקלט?"

הרב ביר לא היה צריך להתלבט בעניין. הרי זהו המוטו החינוכי המדויק 

שלו. "אני חי תמיד מתוך ידיעה שיש לנו אחריות על התהליך ולא על 

התוצאות", הוא הבהיר לחברי הוועדה, "וזה גם מה שאני אומר לצוות 

בישיבה. אנחנו באים לעשות את העבודה החינוכית שלנו ומחויבים 

לעשות את המקסימום באופן הטוב ביותר, מעבר לכך אין לנו שליטה 

ואיננו יכולים לקבוע איך הדברים ישפיעו על התלמידים. התוצאה 

הסופית איננה בידיים שלנו. אני מגיע לתרום כליה ועושה זאת מתוך 

שזה  בכך  שלמה  אמונה 

אני  ביותר.  הנכון  הדבר 

שלי,  ה-100%  את  עושה 

כבר חודשים שאני מתפלל 

להצלחת  הנתרם  על 

דבר  של  בסופו  ההשתלה. 

אני מאמין שהקב"ה יעשה 

את הטוב בעיניו". 

התקבלו  אכן  והתפילות 

למחרת  יום  ברצון. 

הניתוח קיבל הרב ביר את 

ביותר:  הטובות  הבשורות 

אחד המנתחים נכנס לחדרו 

מתפקדת  שהכליה  ובישר 

ב-70%  ירד  ושהקריאטנין 

במשך עשרים וארבע שעות. רק אז הוא יכול היה לנשום לרווחה.

מעגלים של השפעה
של  משפחתו  את  שפגשה  הראשונה  הייתה  ביר  הרב  של  אשתו 

לחדר  הועבר  בעלה  בה  בשעה  הניתוח,  לאחר  זה  היה  המושתל. 

ההתאוששות, והיא קלטה בזווית העין שיש משפחה נוספת שיושבת 

שם. כששאלה אותם: "אתם משפחתו של דני?" נענתה בחיוב. "לא 

הייתי במקום באותם רגעים, אבל אשתי סיפרה לי שזה היה מפגש 

ושניים  אחותי  עם  הייתה  "אשתי  ביר.  הרב  מספר  מרגש",  מאוד 

נוצר  וכלה.  בנים  היו עם שני  דני  בני משפחתו של  ואילו  מילדיי, 

בין כולם חיבור מאוד גדול. זה מעניין לחשוב על כך, כי זו משפחה 

שבאופן טבעי נראה שאין סיכוי שהיינו מכירים בדרך אחרת". 

מתי אתה פגשת אותם?
"למחרת הניתוח, בשעת הבוקר. עוד הייתי מרותק למיטה, ופתאום 

אני מבחין באישה נכנסת לחדר ושואלת אותי: 'אורי?' אמרתי 'כן', 

ואז היא פשוט שתקה. גם אני שתקתי, וזה היה מביך. לאחר דקות 

ארוכות של שתיקה היא אמרה: 'אני שרה, אשתו של דני'. ביקשתי 

להביא כיסא ואז נשבר הקרח ושוחחנו. עם זאת, במשך תקופה די 

ארוכה היא אמרה לי בכנות שהיא אינה מסוגלת להסתכל לי בעיניים. 

זה גרם לי לתחושה לא נוחה, לכן כשנפגשנו לאחר כחודש, אמרתי 

לה דבר אחד: 'אסור לך להיות אסירת תודה, כי אסיר כלוא בכלא. 

את חייבת להשתחרר'. העמקתי 

והסברתי לה שמותר לנו לחוש 

הכרת תודה, אך לא ממקום של 

אסיר".  

את דני הוא פגש יומיים לאחר 

הניתוח. "הוא היה עדיין במיטה 

אליו.  לגשת  החלטתי  ואני 

חוכך  לחדר,  בכניסה  נעצרתי 

הנכון,  הרגע  הגיע  אם  בדעתי 

ער  שהוא  לי  אמרה  אשתו  ואז 

הפעם  נכנסתי.  אז  לי,  ומצפה 

הראשונה בה ראיתי אותו גרמה 

ודמענו.  לי להתפרק. התחבקנו 

היה  אך  מילים,  הרבה  היו  לא 

היה  זה  רוח.  הרבה  לב,  הרבה 

מפגש כל כך עוצמתי. מדובר ביהודי שיכול היה להיות אבא שלי, יש 

לו בן בגילי, ואני זוכה להיות שליח להצלת חייו". 

הקשר נמשך עד היום?
"לשמחתי יש קשר מצוין בין המשפחות. זכינו להרחבת המשפחה 

את  תכננו  מלכתחילה  נהנינו.  ומאוד  מפגשים  קיימנו  כבר  שלנו. 

המפגשים באופן כזה שהם יכללו הרבה שיח ועומק, לא סתם מפגש 

אחרי  להפרידו.  מיוחד שאי אפשר  מאוד  חיבור  נוצר  נימוסין.  של 

ההשתלה גם זכינו לחתן את בננו ומבחינתנו היה ברור שמשפחתו 

של דני תהיה חלק ותגיע לחתונה".

הרב ביר מדגיש שלפני התרומה הוא לא לקח בחשבון את המעגלים 

שייווצרו. "אחד מהמפגשים שקיימנו היה בתאריך ז' אב. ניהלנו אז 

'אני אדם  שיח בין המשפחות, ואחד מהבנים של דני נעמד ואמר: 

חילוני, אבל כעת ערב תשעה באב והבנתי שבית המקדש חרב על 

מזה של אהבת  יותר מתאים  חושב שאין מפגש  אני  חינם.  שנאת 

חינם'. זה צמרר אותי ממש, גם לראות את ההשקעה העצומה שלהם 

פשוט  זה  אהבה,  מתוך  אלא  כפיה,  מתוך  לא  בנוח,  שנרגיש  בכך 

מדהים. נוצרו מעגלים שלא הייתי ער להשפעתם ולא חשבתי עליהם 

כלל, אבל הם בונוס. בונוס גדול". ><

“לשמחתי יש קשר מצוין בין המשפחות. 
כבר קיימנו מפגשים ומאוד נהנינו. 
מלכתחילה תכננו את המפגשים באופן 
כזה שהם יכללו הרבה שיח ועומק, לא 
סתם מפגש של נימוסין. נוצר חיבור 
שאי אפשר להפריד. אחרי ההשתלה גם 
זכינו לחתן את בננו ומבחינתנו היה ברור 
שמשפחתו של דני תגיע לחתונה”.

ציור שצייר בנו של המושתל בעקבות המפגש המרגש
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למענך, 
בת שלי!

יוסי מוסקוביץ עבר את תרומת הכליה 
בתאריך סמלי ומצמרר – יום השנה 
הראשון לפטירת בתו < “הרגשתי שזה 
כל כך מתבקש – להביא חיים לעולם 
ביום נלקחו חיים”, הוא אומר, ואף 
מוסיף: “אני לא צדיק ולא חצי צדיק, 
בסך הכל לקחתי את המתנה שהבורא 
נתן לי והעברתי למישהו אחר”

> תהילה כהן < 



מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 10matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליה

כאשר החל יוסי מוסקוביץ במסעו האישי 

לרגע  חלם  לא  הוא  הכליה,  תרומת  אל 

יחול בדיוק  יתרום  הוא  שהתאריך שבו 

ביום השנה הראשון לפטירתה של בתו. 

אז לחשוב שבתו הבכורה  יכול  היה  מי 

תלך לעולמה והוא יהפוך לאב שכול?

רבים  כמו  התחלתי  הכליה  תרומת  תהליך  “את 

מתנת  לעלונים של  אחרי שנחשפתי  מהתורמים, 

חיים”, הוא מסביר, “פתחתי אותם באחד החגים, 

קראתי את סיפורי התורמים בזה אחר זה והם מאוד 

נגעו לליבי. ככל שקראתי יותר כך נחשפתי לסבל 

הנלווית  הנוראה  ולמשמעות  החולים  על  שעובר 

קריאה  כדי  תוך  מתפקדות.  לא  שהכליות  לכך 

וכשנתקלתי  לתרום,  רוצה  בהחלט  שאני  הבנתי 

כבר  שתרמו,  ממודיעין  זוג  בני  שני  על  בכתבה 

הרגשתי שזה קרוב אליי ממש, הרי גם אני מתגורר 

במודיעין, ואז שלחתי מייל למתנת חיים”.

“זהו זה, אני תורם”
שנתיים,  חלפו  התרומה  ועד  הראשון  מהמייל 

במהלכן הוא הספיק לעבור לא מעט בדיקות בבית 

לתרומה  כשיר  שהוא  לשמוע  איכילוב,  החולים 

ואף להתוודע לכך שהוא עומד לתרום ככל הנראה 

לחולה שמטופל בדיאליזה מזה תשע שנים. אלא 

שבימים בהם הגיע יוסי לשלב מתקדם מאוד וכבר 

היה ברור שהניתוח מתקרב, ארע אסון במשפחתו 

ובתו הבכורה נפטרה באופן טראגי.

“המוות שלה הכה אותנו והיה קשה לכולנו”, הוא 

ילדים  שני  אחריה  השאירה  “היא  בעצב,  אומר 

כדי  נפש  כוחות  הרבה  צריכים  והיינו  קטנים 

נאלצתי  להתמודד.  ולהמשיך  הבית  את  להחזיק 

כמובן לדחות מעט את תהליך התרומה ולהתמסר 

לביתי. עם זאת, אני חייב לציין שהרגשתי כל הזמן 

שנים  החולה שמטופל תשע  על  מוחשי  לב  כאב 

בטוח  היה  מגלה שהכליה שהוא  וכעת  בדיאליזה 

לשמחתי  מתמהמהת.   - חייו  את  תציל  שבקרוב 

הרבה התקשרו אליי ממתנת חיים אחרי זמן קצר 

ואמרו שהם רק רוצים לבשר שנמצא עבור אותו 

חולה תורם אחר ושאני יכול להיות רגוע. כל כך 

הערכתי אותם על שיחת הטלפון הזו. היא נתנה לי 

הרבה שקט נפשי והרגיעה אותי”.
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חזק  דחף  יוסי  הרגיש  הבת,  של  פטירתה  לאחר  חודשים  ארבעה 

לחזור אל תהליך התרומה ולהתקדם הלאה. “הרגשתי שדווקא לאחר 

שנלקחו חיים, אני רוצה לתת חיים. היה לי רצון מאוד חזק להתקדם 

בתרומה ולמרות שבוועדה של משרד הבריאות ניסו להתקיל אותי 

שוב ושוב בשאלות הנוגעות לעיתוי הרגיש, השבתי להם שאני בטוח 

שזה הזמן הטוב והנכון ביותר עבורי לתרום, ואני לא רוצה כלל לשמוע 

הזדמנות שאני  יותר מכך, הדגשתי בכל  ואף  על אפשרות אחרת. 

מאוד מבקש לא להתעכב עוד אלא להתקדם במהירות האפשרית”.

ובכנות - לא היו חששות?
“בתחילה החששות היו בעיקר של אשתי תמי, והיא נאלצה לעבור 

תהליך לא פשוט בכלל מהרגע בו החלטתי שאני רוצה לתרום. ראיתי 

לכנס  אליי  להצטרף  לה  הצעתי  אז  הרעיון,  את  לעכל  לה  שקשה 

זוג  ‘מתנת חיים’, כדי שתפגוש שם עוד בני  של התורמים שארגן 

של תורמים. הבהרתי לה כל הזמן שאני לא מעלה בדעתי לתרום 

כל עוד היא לא תהיה שלמה עם עצמה, כי מובן מאליו שזו אמורה 

להיות החלטה משותפת. לקח לה זמן להתחבר, אבל אני יכול להעיד 

שבסופו של דבר שנינו הרווחנו מכך, כי הזוגיות שלנו קיבלה פן נוסף 

ומיוחד מאוד. 

“אני עצמי פחדתי לאורך כל הדרך מדבר אחד בלבד – מכך שיפסלו 

אותי ושלא אעבור את כל הבדיקות בהצלחה. כל הזמן הכנתי את 

וזה אפילו מתבקש, כי הרי המציאות  יכול לקרות  עצמי לכך שזה 

מוכיחה שיש הרבה מאוד כאלו שנפסלים. בכל פעם, לפני שניגשתי 

לבדיקה, אמרתי לעצמי שייתכן ולא אעבור אותה. האמת היא שעד 

לרגע האחרון ממש החשש הזה ליווה אותי. אני זוכר שכאשר נכנסתי 

לחדר הניתוח נאנחתי אנחת רווחה. הנה, מכאן כבר אין דרך חזור, לא 

ייתכן שיגידו לי שאני לא מתאים. זהו זה, אני תורם”.

אפשר לשיר
עומד  הוא  למי  הניתוח  לפני  ידע  לא  מהתורמים,  רבים  כמו  יוסי, 

לתרום. “גם לא רציתי לדעת”, הוא מדגיש, “הרגשתי שאני לא רוצה 

להתערב בהחלטות של הקב”ה ולכן לא העליתי שום בקשה. אמרתי 

למתנת חיים מהרגע הראשון: ‘תנו את הכליה שלי למי שהכי צריך’. 

לתרום  שביקשה  אישה  הייתה  בהצלבה.  תרמתי  דבר  של  בסופו 

לאביה כליה, אך הכליה שלה לא התאימה לו, ולכן אני תרמתי לאבא, 

ואילו היא תרמה לאדם צעיר, עם שני ילדים מיוחדים במצב בריאותי 

ומאוד  הזה,  הסיפור  לכל  התוודעתי  התרומה  אחרי  רק  טוב.  לא 

התרגשתי כשהבנתי שבאמצעות תרומה אחת זכיתי לסייע להצלתם 

של שניים. הרב הבר גם סיפר לי על איך שהחולה הצעיר שקיבל את 

הכליה מתאושש ושהוא קיבל כוחות חדשים כדי לטפל בילדים שלו. 

זה היה מאוד מרגש”. 

ומתי פגשת את החולה שקיבל את הכליה שלך?

התרגשתי  הזה  במפגש  גם  הניתוח.  אחרי  קצר  זמן  אותו  “פגשתי 

בן 67  לי על כך שהוא  נבוכים. הוא סיפר  היינו  מאוד, אבל שנינו 

ובעברו עסק בחזנות, אלא שהמחלה הקשתה עליו וכבר זמן רב שהוא 

לא מסוגל לשיר. עוד לפני שהספקתי לעכל את הדברים הוא פצח  

בקטעי חזנות מדהימים שהדהדו בכל בית החולים, כשהוא ממלמל 

בלי הרף: ‘בזכותך אני יכול להתחזן, בזכותך אני שר’. נפגשנו שוב גם 

בהמשך והוא סיפר לי שכבר קבע לעצמו לוח אירועים אליהם הוא 

עומד להגיע במטרה לשיר ולשמח”. 

יוסי מציין שהזדמן לו לפגוש בבית החולים אנשים שאמרו לו: “איזה 

צדיק”.  “האמת היא שזה לא מצא חן בעיניי, כי אני באמת לא עונה 

לקריטריונים של צדיק, אפילו לא חצי צדיק. פשוט זה מה שהיה נכון 

לי באותו רגע, וכשהדבר מתאים לך ואתה עושה אותו, התוצאה ברוך 

השם מעולה”.

תאריך סמלי
על ההתאוששות מהניתוח אומר יוסי שהיא הייתה מפתיעה ממש. 

“הכנתי את עצמי לכך שיכול להיות קשה, הרי מדובר בניתוח פולשני. 

אבל מהר מאוד התברר לי שאצלי ברוך ה’ ההחלמה עוברת ממש 

בקלות. ביום שלישי עברתי את הניתוח, בחמישי אחר הצהריים כבר 

שבתי הביתה, בשבת הלכתי לתפילות בבית הכנסת ושבוע לאחר 

מכן חזרתי לעבודה. זה לא שהיה לי כל כך חשוב לעבוד, אבל פשוט 

הרגשתי מצוין ומה הטעם להישאר בבית?”

והמצמרר  יכול שלא להתייחס לתאריך המיוחד, הסמלי  והוא אינו 

של הניתוח – שנה בדיוק לאחר פטירת בתו. “בתחילה קבעו בבית 

והודיעו  אליי  התקשרו  האחרון  ברגע  ורק  אחר,  תאריך  החולים 

שהחליטו לשנות את התאריך. כששמעתי את התאריך החדש רעדתי 

בכל הגוף. הרגשתי איך שמשמיים נותנים לי הזדמנות לתרום לעילוי 

בתה  הנכדה שלי,  את  גם  בתחושותיי  הבת. שיתפתי  נשמתה של 

חכמה  ילדה  היא  אבל  בת שבע,  הכל  בסך  היא  בתי.  הבכורה של 

ורגישה. היא באה לבקר אותי בבית החולים ושנינו דיברנו על אמא 

שכל כך אהבה לתרום ולתת משלה, ועל התרומה שאנחנו מעניקים 

כעת לזכותה. 

“באותם רגעים מרגשים אמרתי לנכדתי שאני מרגיש פשוט מאושר, 

וזהו המסר שאני מעביר לכל מי שמתייעץ אתי או מתעניין בנושא 

– האושר הגדול והסיפוק שיש לך אחרי שאתה שומע שההשתלה 

הצליחה וחיים של מישהו השתנו בזכותך, אלו דברים שאי אפשר 

לתאר במילים. זה משהו שכל עוד לא חווים אותו פשוט אי אפשר 

להבין את העוצמה שלו. אז מה כבר עשיתי? נתתי איבר שהוא בכלל 

לא שלי, אלא הקב”ה נתן לי אותו במתנה, והעברתי אותו למישהו 

אחר. זה הכל”. ><

ביום שלישי עברתי את הניתוח, בחמישי אחר 
הצהריים כבר שבתי הביתה, בשבת הלכתי 
לתפילות בבית הכנסת ושבוע לאחר מכן חזרתי 
לעבודה. זה לא שהיה לי כל כך חשוב לעבוד, אבל 
פשוט הרגשתי מצוין ומה הטעם להישאר בבית?”
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התורמים
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התורמים
ברוכי)ם(

בני הזוג אסף ונעמה ברוכי 
לא הסתפקו בתרומת כליה 
אחת, אלא חזרו על כך פעם 
נוספת. כיום הם מלווים 
תורמים נוספים בדרך 
לתהליך ובטוחים: “הרווח 
כולו שלנו, משפחתנו 
הרוויחה מכך, ובגדול”

>>
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החשמלאי שהגיע לביתם של אסף ונעמה 

ברוכי ביישוב בית אל, עשה זאת כדי לתקן 

בעיה קטנה שנוצרה במערכת החשמל. הוא 

לא שיער שדווקא שם מצפה לו הישועה לה 

הוא מייחל זמן כה רב. בני הזוג התעניינו 

בשלומו, והוא, מבלי להבין מדוע, מצא את 

עצמו פותח את ליבו ומספר להם על כך שבמשך שמונת החודשים 

האחרונים מצבו הרפואי מתדרדר מיום ליום. נעמה שאלה במה הוא 

איאלץ  הנראה  “ככל  כליות.  והחשמלאי השיב שזוהי מחלת  חולה, 

להתחיל בקרוב טיפולי דיאליזה”, הוא אמר בעגמומיות, בעצמו אינו 

מבין מדוע הוא משתף את בני הזוג בתחושותיו הכאובות ביותר. הוא 

לא העלה בדעתו שבעל הבית שהזמין אותו כדי לתקן תקלה קטנה 

בחשמל, מצוי בדיוק באותם ימים בעיצומו של תהליך התאמה לצורך 

תרומת כליה, ושגלגלי מוחו מתחילים לפעול במהירות רבה, בדרך 

להצלת חייו.

תרומה כפולה
השיחה עם אסף ונעמה היא שיחה מזן אחר. יש להם הרבה מן המשותף 

– שניהם באים ממשפחות מיוחדות הידועות כבעלות חסד גדולות, 

שניהם זכו לתרום כליה ושניהם זוכרים כל פרט ופרט מן התהליך 

המיוחד הזה, ואף מלווים כיום זוגות אחרים ומושתלים שעוברים את 

אותו תהליך.

תורמי  למעגל  להצטרף  הרעיון  לראשונה  בדעתכם  עלה  מתי 
הכליות?

אסף מתקשה לשים את האצבע על הרגע שבו הוא שמע לראשונה 

על המושג ‘תרומת כליה’. “אבל אני חושב שמהרגע הראשון שבו 

שמעתי שקיימת אפשרות כזו, ידעתי שיבוא יום ובו אני אתרום”, 

הוא אומר. “מה שחיזק אותי באופן מיוחד בהחלטתי, זו העובדה שאני 

מפקד זק”א באזור בית אל. במשך השנים טיפלתי בהרבה טרגדיות 

ובפטירות של אנשים ואחרי שראיתי את המוות שוב ושוב, היה בי 

היה  הגדולים  הטריגרים  אחד  לעולם.  חיים  גם  להביא  עצום  דחף 

הפיגוע בהר נוף שהותיר עליי רושם בל יימחה. הייתי בין המטפלים 

באירוע והטראומה הייתה כל כך גדולה, עד שהרגשתי שאני חייב 

איש  כך שבריריים,  כל  הם  ‘החיים  לעצמי:  אמרתי  לעשות משהו. 

אינו יודע מה יהיה אתו מחר, כעת יש לי הזדמנות לתרום, אסור לי 

להחמיץ אותה’”.

עם זאת, באותו שלב הבין אסף באופן ריאלי שהתרומה אינה מתאימה 

לו ולמצבו המשפחתי והוא החליט להמתין. כעבור מספר שנים הוא 

חש שהגיע הרגע. “החיים שלנו הפכו באופן כללי להיות  יותר יציבים 

ומסודרים, והחלטתי יחד עם נעמה שאנו מתקדמים אל עבר התרומה. 

בתחילה חשבנו לתרום במקביל, אך כשביררנו על התהליך ועל מה 

שהוא דורש, הבנו שנכון יותר שכל אחד יתרום בתקופה אחרת, כך 

השני יוכל לטפל בבית בזמן ההתאוששות ולעזור לו”. 

לאחרים  לתרום  הזה  שהרצון  להדגיש  חייב  “אני  אסף.  עוצר  כאן 

ממשפחות  מגיעים  “שנינו  מהורהר.  אומר  הוא  ריק”,  על  הגיע  לא 

אימצה  סבתי  בה  במשפחה  גדלתי  אני  בחסד.  הרבה  שמתעסקות 

ארבעה אחיינים יתומים מאב ומאם. הם גדלו עם אבי והדודים שלי 

לכל דבר ועניין. גם במשפחתה של אשתי יש סיפור דומה, כאשר 

הסבתא-רבה אימצה ארבע ילדות שהתייתמו בגיל צעיר מאוד. יש 

ועוד  ילדיו  יחד עם שבעת  באומנה  בנות  לנעמה אח שמגדל שתי 

אחות שמגדלת שני ילדים קטנים באומנה. בעיניי החסדים האלו הם 

מתלווה  הכליה  שלתרומת  רק  כליה,  מתרומת  יותר  הרבה  גדולים 

הרבה ‘שואו’ ומדברים על זה”.

אסף חוזר לסיפורו: “לאחר שהחלטתי שאני רוצה לתרום, פניתי לרב 

ישעיהו הבר וביקשתי שילווה אותי מבחינה הלכתית וכן קיבלתי ליווי 

מלא מהרב אבינר ומהאדמו”ר מבויאן. כל שאלה שהייתה לי הפניתי 

לשלושתם. השאלה הראשונה הגיעה מהר מאוד, אחרי שפגשתי את 

זקוק לכליה מיד עלתה  החשמלאי שהגיע לביתי. כשהבנתי שהוא 

במוחי המחשבה ש’עניי עירך קודמים’. הרב אבינר והאדמו”ר מבויאן 

אישרו את תחושתי זו מבחינה הלכתית, גם הרב הבר אמר: ‘וודאי 

שהוא קודם’. כאן ייאמר לשבחו של ארגון מתנת חיים שהוא ארגון 

מבחינתו  קרדיטים.  לעצמו  לנכס  מנסה  לא  שלרגע  אמתי  קודש 

של הרב הבר – אין הבדל בין חולה שמופיע ברשימותיו לבין חולה 

שהבאתי בעצמי, הליווי של העמותה הוא אותו ליווי והתמיכה זהה”.

מאוד  שמהר  אלא  החשמלאי,  מול  ההתאמה  בתהליך  התחיל  אסף 

התברר שאין התאמה בסוג הדם ולכן הוחלט על תרומה בהצלבה, 

שאינו  תורם  לו  שיש  נוסף  מושתל  בה משתפים  תרומה   – כלומר 

“לאחר שהחלטתי שאני רוצה לתרום, 
פניתי לרב ישעיהו הבר וביקשתי שילווה 
אותי מבחינה הלכתית וכן קיבלתי ליווי מלא 
מהרב אבינר ומהאדמו”ר מבויאן. כל שאלה 
שהייתה לי הפניתי לשלושתם"
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מתאים לו. בתרומה זו התורם של המושתל השני תורם את כלייתו 

את  תורם  הראשון  המושתל  של  התורם  ואילו  הראשון,  למושתל 

כלייתו למושתל השני. כך כל אחד מקבל את הכליה שמתאימה לו 

ביותר. “תאמינו לי שאין דבר מרגש יותר מלראות את החשמלאי 

הראשונה  בפעם  והולך  הניתוח  אחרי  שבועות  כמה  מביתו  יוצא 

להתפלל בבית הכנסת, כשאני יודע שיש לי חלק בכך שהוא קיבל 

את חייו במתנה. אין תחושה בעולם שיכולה לשוות לכך”.

קהילה מחבקת
אסף המשיך להתייעץ עם הרבנים לכל אורך הדרך. לאחר שהוא 

עבר את הישורת האחרונה ונותר לו רק לקבוע תאריך לניתוח, הוא 

התייעץ עם האדמו”ר מבויאן ואמר לו שבבית החולים מאפשרים לו 

לקבוע את התאריך ומציעים את אסרו חג סוכות, אך הוא מתלבט 

אם לדחות זאת בעוד כמה שבועות, כי הוא באמצע שיפוץ בבית. 

מצווה  לעשות  רצית  תדחה.  “אל  הייתה:  האדמו”ר  של  תגובתו 

וזריזים מקדימים למצוות”. כך נקבע הניתוח לאיסרו חג. 

הניתוח”,  אחרי  ימים  בדיוק שלושה  היה  החולים  מבית  “השחרור 

מספר אסף, “וכשהתקשרתי לבשר על כך לאדמו”ר השיב משמשו: 

‘חבל שלא ידענו, האדמו”ר תכנן לבקר אותך מחר’. כששמעתי את 

המשפט הזה התרגשתי עד דמעות. כתוב על אברהם אבינו: "נעשו 

כליותיו כשני רבנים מהם הוא למד תורה". זו ממש הייתה תחושתי 

באותן שעות”.

נעמה, מתי את נכנסת לכל התהליך?
“הייתי  משיבה.  היא  כשנתיים”,  לפני  לתרומה  לגשת  “החלטתי 

אז במהלך לימודים, לקראת חופשת סמסטר, והחלטתי שזה הזמן 

כשידעתי  תפילות,  הרבה  עם  לתהליך  ניגשתי  לתרומה.  המתאים 

מתוך ניסיוני על אלו נקודות בדיוק חשוב להתפלל. בעיקר ביקשתי 

היו  שהם  אסף  אצל  ראיתי  כי  מהניתוח,  ההתאוששות  רגעי  על 

מבולבלים ולא פשוטים. ברוך השם תפילותיי התקבלו והתעוררתי  

מהניתוח ממש בצורה טובה”.

נעמה עברה את הניתוח בבית החולים בלינסון, בדיוק כמו בעלה. 

“כשהגענו לשם הרגשנו שחזרנו הביתה”, היא צוחקת. “היו שם הרבה 

רופאים ואחיות שזכרו אותנו, וכשד”ר נשר שהיה סגן מנהל המחלקה 

בעת הניתוח של אסף, ניגש אלינו וסיפר שהפך למנהל, אמר לו אסף: 

‘אני לא יכול לשכוח אותך, השארת עליי חותמת’. בכלל, היו הרבה 

הומור וצחוקים במחלקה, גם באשפוז שלי וגם באשפוז של אסף”. 

מי זכה לקבל את הכליה שלך?
“תרמתי לבחורה צעירה בת 22. הייתה לנו פגישה מרגשת עד דמעות 

בערב הניתוח. מאוד התרגשתי לדעת שאני זוכה להציל את חייה”.

ומתי ידעת שהכליה נקלטה?
לפני שנעמה  “עוד  אסף,  לפניה”, מתערב  עוד  כך  על  ידעתי  “אני 

התעוררה, המנתחת יצאה אליי והודיעה לי שהניתוח הצליח. היא גם 

אמרה לי: ‘יש לאשתך כליה יפהפייה’. לאחר מכן היא עברה לאמא 

של המושתלת והודיעה לה גם כן שההשתלה עברה בהצלחה”. 

אני  “כאשר  המקסימה:  שלו  אמא  על  מלספר  מתאפק  אינו  אסף 

לחדר  אותי  וברגע שהכניסו  נעמה,  עם  הייתה  שלי  אמא  תרמתי, 

הניתוח, היא לקחה אותה לקניון הסמוך, הן אכלו יחד והיא קנתה לה 

תכשיט במתנה. מאוד שמחתי לשמוע על כך לאחר מכן. בתרומה של 

נעמה, חזרה אמי על אותה פעולה, רק שהפעם אני הייתי זה שזכיתי 

להתלוות אליה”.

בבית  לקהילה  העצומה  תודתם  את  להביע  מבקשים  גם  שניהם 

אל, אשר חיבקה אותם מכל בחינה אפשרית כבר לאחר התרומה 

של אסף. ההשתתפות הגדולה ציפתה להם גם אחרי התרומה של 

נעמה. “כשתרמתי לא שיתפתי איש מהשכנים, ובכל זאת בסופו של 

דבר כולם ידעו ואף התפללו”, היא מציינת. “כשהשתחררתי מבית 

החולים זה היה בערב שבת ולא הכרנו את הבית – הוא היה מלא 

בפרחים ובעוגות, גם המקרר היה גדוש במאכלים. כשחמי התקשר 

לשאול אם אנחנו צריכים משהו לשבת, שאל אותו אסף ברצינות: 

אל,  בבית  קהילה מדהימה  לנו  יש  לך במקרה?’  יש  מיותר  ‘מקרר 

מתוכם שלושה עשר תורמי כליה. אין כמותם בעולם כולו”. 

ולסיום, אי אפשר שלא להזכיר את ילדיהם של אסף ונעמה שהיו אף 

הם שותפים מלאים למסע המופלא שעבר על הוריהם. 

“במהלך התרומה שלי”, מספר אסף, “ילדיי ממש חשו חלק מהעניין 

הקטנה  הבת  ימים  באותם  אדי.  כרטיס  על  חתמו  אף  והגדולים 

שלנו הייתה בסך הכל בת שנה, אז כמובן לא שיתפנו אותה. אבל 

כשנעמה תרמה היא כבר הייתה בת ארבע והיה מדהים לראות כמה 

מידע יש לה על כל הנושא, מה עוד שגם הבעל של הגננת שלה 

בדיוק תרם כליה. בערב הניתוח שאלנו את בתנו: ‘מה יקרה ביום 

לה  כדי שיפתחו  חולים  לבית  הולכת  ‘אמא  והיא השיבה  ראשון?’ 

את הבטן, יוציאו את הכליה וישימו למישהו אחר.’ שאלנו: ‘למה?’ 

‘כי הכליה של המישהו האחר מקולקלת’.  והיא השיבה בטבעיות: 

אני מאושר מהדוגמה האישית שאני זוכה לתת לילדים שלי”, הוא 

אומר בהתרגשות, ונעמה מוסיפה: “כל חיינו אנו משתדלים לחנך 

לנתינה, בכל תחום שהוא, ותרומת הכליה היא הדוגמה המוחשית 

ביותר שיכולה להיות. הרווח הוא לא רק שלנו כתורמים, אלא של 

כל בני המשפחה”. ><
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ואשה 
אחת

שלוש 
השתלות

> נעה אברהמי < 

לימור אייזנר עברה השתלת כבד בגיל אחת עשרה ובהמשך 
השתלה נוספת, אלא שאז התברר – הכבד נקלט, אך הכליות 
נפגעו < “אוולין חזות החזירה אותי לבעלי ולילדיי, היא הצילה 
את חיי”, מתרגשת לימור, ואוולין מתפלאת: “על מה הרעש?”
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תכנית  הייתה  חזות  לאוולין 

יום  לרגל  כליה  לתרום  שאפתנית: 

התגבש  הרעיון  ה-50.  הולדתה 

במוחה אחרי כמה שנים שבהן היא 

נחשפה לסיפורי תורמי הכליות דרך 

ונפעמה  חיים,  מתנת  של  העלונים 

מהם בכל פעם מחדש. גיל 50 היה נראה לה מתאים מאוד כדי 

להתחיל בתהליך הבדיקות.

באחת  נתקלה  היא  ה-48  הולדתה  יום  לאחר  שדווקא  אלא 

נעמי  הרבנית  עם  ראיון  זה  היה  דעתה.  את  ששינו  הכתבות 

שפירא, רעייתו של הרב יהושע שפירא, בו היא ציינה שאם 

הייתה יודעת מלכתחילה שבגיל מאוחר יהיה עליה לעבור יותר 

בדיקות, היא הייתה מקדימה את התרומה. “באותו רגע הגעתי 

למסקנה שלא מתחשק לי לעבור בדיקות נוספות ומיד מיהרתי 

להירשם”, מספרת אוולין.

ביום כיפור האחרון חגגה אוולין את יום הולדתה ה-49 עם כליה 

אחת וחברה יקרה שחולקת איתה את כליותיה – לימור אייזנר, 

תואר  את  מעצמה  להשיל  חודשים  שמונה  לפני  זכתה  אשר 

‘מטופלת הדיאליזה’ ולפתוח חיים חדשים.

להביא טוב לעולם
אוולין היא אישה לא שגרתית, במובן הטוב של הדברים. המוטו 

של חייה הוא “לנסות לעשות את הטוב”, עם דגש על “כמה 

שיותר טוב”. זה מה שמוביל לכך שהיא לא מסתפקת בגידול 



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

עם  מהם  אחת  אומנה,  ילדי  גם  בביתה  מגדלת  אלא  ילדיה,  ששת 

תסמונת דאון. נעצור כאן ולא נוסיף לפרט, כי אוולין לא חפצה בכך, 

אך מי שמכיר אותה יודע שתיארנו רק את קצה קצהו של הקרחון. 

אותנו עם ההבנה  גידלו  “הוריי  היא מסבירה,  לכך בבית”,  “חונכתי 

שההון הכי משמעותי שאתה צובר בחייך, אלו המעשים שלך והאופן 

בו אתה חי”.

ממשיכה  היא  אלא  לדבריה,  פסוק  סוף  אינה  שתרמה  הכליה  גם 

להביט קדימה כדי לבחון איך אפשר לייצר ולהוסיף כמה שיותר טוב 

לעולם, בין היתר היא עסוקה בפרויקט חדש לנערות. “זה מה שנותן 

לי משמעות לחיים”, אומרת אוולין בכנות, “תקראו לזה ‘באג’ או איך 

שאתם רוצים, אך ככה נראים חיי”.

שהסכמתי  “לפני  כך.  על  כשמדברים  לה  נוח  לא  האמת,  למען 

כולל  עצמי,  עם  רצינית  עבודה  לעשות  נאלצתי  לכתבה  להתראיין 

הליכה לייעוץ”, היא מגלה, “לקח זמן עד שהצלחתי להבין שחשוב 

להעביר את הדברים, כי זה חלק מעשיית הטוב. אני רואה את הקשר 

המיוחד שנוצר לי עם לימור – המושתלת שלי, ואומרת לעצמי: ‘זה 

דבר גדול כל כך, חשוב שאנשים יראו את זה ויבינו שגם הם יכולים. 

שיקראו על כך שהניתוח עבר באופן חלק ושחזרתי אחרי התרומה 

לשגרה רגילה לגמרי, שאין משהו שאני לא עושה, בקרוב אני אפילו 

עומדת להשתתף במרוץ של עשרה קילומטרים”.

במהלך התקופה בה עברה אוולין את הבדיקות לתרומת הכליה היא 

“החתונות  אמנה.  ילדת  היא  השנייה  מבנותיה,  שתיים  חיתנה  גם 

עיכבו אותנו מעט”, היא מציינת, “וזה היה די מלחיץ, כי לימור היא 

יום שחלף היה  לא רק מושתלת כליה, אלא גם מושתלת כבד. כל 

משמעותי עבורה מאוד. מצידי השתדלתי לעבור את הבדיקות כמה 

שיותר במהירות, והתאריך שנקבע לבסוף לניתוח היה שבועיים אחרי 

החתונה האחרונה”.

שיתפת את בני משפחתך בתהליך?
“בעלי היה אתי לאורך כל הדרך, עודד ותמך. בלעדיו לא היה נעשה 

דבר. בנותיי הגדולות גילו בעצמן את הטפסים של מתנת חיים, כך 

שהן היו שותפות כמעט מהרגע הראשון, להוריי סיפרתי מעט לאחר 

מכן וכך גם לבניי הגדולים. את הילדים הקטנים שיתפתי כמה ימים 

לפני הניתוח וכך גם את אחיי. יש לי תשעה אחים שיהיו בריאים, וכל 

אחד הגיב בצורה אחרת, היו שפחדו, היו שחששו והיו שחיזקו, אבל 

אבא שלי ריגש אותי במיוחד. הוא אדם מבוגר וחלש שלא יוצא כלל 

מפתח הבית, אבל אחרי הניתוח הוא בא במיוחד לבקר אותי בבית 

החולים. כשראיתי אותו בפתח החדר פרצתי בכזה בכי. הוא לא היה 

דבר  מכל  יותר  אותי  ריגשה  הנוכחות שלו  עצם  כלום,  לומר  צריך 

בעולם”.

שלוש השתלות
לימור אייזנר הגיעה לניתוח עם תיק רפואי מורכב. “אני בת גילה של 

אוולין, אבל עברתי הרבה ב-48 שנותיי”, היא מספרת, “יש לי בעל 

מקסים ושני ילדים נפלאים שבחרנו לאמץ ואני משקיעה בהם את כל 

חיי. אני מתרגשת בכל יום כשאני פוקחת את העיניים ומבינה שילדיי 

ובעלי זכו לקבל אותי מחדש, הם לא נאלצים לראות אותי דועכת, 

אלא רואים איך שאני מתחזקת וממשיכה לאהוב אותם. זה לא היה 

מובן מאליו עד לא מזמן”.

מה הופך את הסיפור הרפואי שלך לכל כך מורכב?
“עברתי בחיי שתי השתלות כבד”, היא מסבירה. “ההשתלה הראשונה 

וחצי  אחת עשרה  בת  אז  הייתי  שנים.  וחמש  לפני שלושים  הייתה 

הכבד  ‘מושתלת  המפוקפק  התואר  עם  לארה”ב  אותי  כשהטיסו 

הרופאים  אשר  חדש  כבד  עם  לארץ  חזרתי  בישראל’.  הראשונה 

הסתפקו ביכולתו להחזיק מעמד, בשל העובדה שהגוף לעולם יילחם 

נגד כל הסיכויים הכבד החזיק במשך שלושים  באיבר שאינו שלו. 

כרונית  דחייה  להתפתח  התחילה  שאז  שנים  חמש  לפני  עד  שנה, 

שהתדרדרה במהירות. בשל המורכבות שלחו אותי לחו”ל להשתלת 

כבד חוזרת, לה נאלצתי להמתין במשך חודשים ארוכים”.

לימור נושמת עמוקות בטרם שהיא מציינת כי הניתוח עבר בשלום 

כמעט  היא  הניתוחים  שולחן  על  היותה  שבזמן  אלא  נקלט,  והכבד 

איבדה את חייה. “איבדתי 49 ליטר דם ועברתי פעמיים דום לב”, היא 

מתארת, “כתוצאה מכך נעשו בי שתי החייאות במהלכן שברו לי תשע 

צלעות ולכן נמנעה הגעת חמצן אל הכליות, מה שייצר פגיעה חמורה. 

מה עוד שגם ככה הן לא היו במיטבן בשל הנזק המצטבר של התרופות 

שלקחתי במשך כל כך הרבה שנים”.

יצאה לימור בידיעה שנפתרה בעיה אחת ומתחילה בעיה  מהניתוח 

חדשה. במשך ארבע שנים היא הצליחה להקפיד על דיאטה קפדנית 

וכך לשמור על כליותיה למרות ההתדרדרות הקשה, אלא שאז ארע 

הבלתי נמנע והיא נאלצה לערוך היכרות עם טיפולי הדיאליזה. 

כל  “כמעט  חנוק,  בקול  אומרת  היא  ביותר”,  קשים  היו  “הטיפולים 

תופעות הלוואי תקפו אותי, כי כנראה שדיאליזה וכבד מושתל לא 

להתחבר  מלבד  ימים  באותם  כלום  עשיתי  לא  ביחד.  טוב  הולכים 

לדיאליזה. הייתי שבר כלי. באחד הימים הקשים ביותר שחוויתי בחיי 

התקשרתי לרב הבר כשאני ממררת בבכי והסיפור מאוד נגע לליבו. 

הוא הבטיח לצרף אותי לרשימת הממתינים לתרומה והבטיח שיעשה 

הכל כדי לעזור לי. הוא אפילו אירח אותי עם אשתו הרבנית בסלון 

ביתו ושניהם עודדו את רוחי. אחרי מספר חודשים הודיעו לי ממתנת 
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חיים שיש תורם כלשהו על הכוונת, אך מהר מאוד הוא נפסל. כעבור 

כמה חודשים נוספים הודיעו לי שיש מישהי בבדיקות וכנראה תהיה 

התאמה. זו הייתה אוולין שהופיעה כמו מלאך גואל. אוולין – האישה 

“אני לא מפסיקה להתרגש ממנה  והאגדה”, היא אומרת בדמעות. 

שהיא  הוא  מכל  יותר  אותי  שמדהים  והדבר  שעשתה,  ומהמעשה 

אפילו לא מבינה למה”.

“כולם מתארים תחושה עילאית, אבל אני עדיין לא שם”, מסבירה 

אוולין, “אני צריכה שוב ושוב להגיד לעצמי ש’עשיתי משהו מיוחד’, 

כי אני באמת לא מצליחה להתרגש מזה. זה נראה לי כל כך מובן 

ומתבקש”.

יש חיים
מתי הכרתן לראשונה?

אוולין: הכרתי את לימור באופן רשמי ביום הניתוח, אבל כבר ביום 

שבו עברתי את הוועדה של משרד הבריאות ראיתי אותה מסתובבת 

בשטח, רק שלא ידעתי באופן וודאי שזו היא”.

כמעט  שאני  הרגשתי  הניתוח,  ביום  ‘אוולין’  “כשקראו  לימור: 

מתעלפת. לא האמנתי שאני רואה מול העיניים את האישה שמצילה 

את חיי. זה היה נראה כמו חלום”. 

לימור, חששת מהניתוח?
היו  הזיכרונות הקשים מניתוח השתלת הכבד  “בוודאי שחששתי. 

עדיין מול עיניי. אמנם אמרו לי כל הזמן שניתוח כבד נחשב לניתוח 

המסובך ביותר שקיים בבני אדם אחרי ניתוחי מוח, וכליה היא לא 

כבד, אבל הפחד היה גדול. בסופו של דבר החששות התבדו, הניתוח 

עבר בשלום וגם ההתאוששות הייתה בסדר גמור”.

ומה איתך, אוולין?
“אני לא חששתי מהניתוח הפיזי, גם לא מההשלכות. ידעתי שהיו 

מספיק תורמים לפניי שהוכיחו על בשרם שאין ממה לחשוש. הפחד 

האמתי שליווה אותי נסוב סביב המחשבה על ‘מה יקרה אם הניתוח לא 

יצליח?’ דאגתי מזה מאוד, בפרט שידעתי שהרקע הרפואי של לימור 

לא פשוט, מה שבאופן טבעי עלול לייצר תקלות. כל הזמן חשבתי 

איך אני ולימור נתמודד אם הכליה לא תיקלט. ניסיתי להרגיע את 

עצמי בכך שאני עושה את מקסימום המאמץ כדי לדאוג לכך שיהיה 

בסדר, ויש דברים שהם לא בידיים שלי ואין לי שליטה עליהם. זה 

רק הקב”ה. אבל עדיין היה קשה. הרגע היחיד שבו הרגשתי באמת 

רגועה היה רק בערב הניתוח, כשהגיעה לחדרי שליחה של עמותת 

מתנת חיים שכל כך חיזקה אותי. היא עצמה עברה השתלת כליה 

הגדול  לניתוח בתחושה שאני עושה את הדבר  להיכנס  לי  וגרמה 

ביותר על פני אדמות”.

אמנם לפני הניתוח אוולין ולימור לא הכירו, אך כעת הן מרגישות 

כמעט כמו אחיות. “אנחנו נפגשות לעתים קרובות ויש בינינו קשר 

מצוין”, מספרת אוולין. “זה כל כך מתחבר למוטו של החיים שלי, 

והסגנונות  הגוונים  כל  את  למצוא  אפשר  מבית שבו  באה  אני  כי 

וממשיכה את זה גם הלאה. לימור הזמינה אותי למפגש של מושתלים 

מארה”ב ואני שוקלת ברצינות להגיע כדי להראות את הייחודיות 

שיש בתרומת הכליה. הנה, אני לא עושה אבחנה בין מי למי, העניין 

הוא לתרום, לתת, להציל. זהו מסר כל כך חשוב לעצמנו ולעולם. 

לי  אמרה  בעבר  אתי  חברה שעבדה  התרומה שלי,  בעקבות  אגב, 

הרגילים  לחיים  שחזרתי  וכשראתה  לתרום  רצתה  מאוד  שהיא 

והמשוגעים שלי היא הגישה בקשה. עכשיו היא ובעלה בוויכוח מי 

יתרום ראשון...”

חולי  לכל  מסר  להעביר  רוצה  “אני  לסיום:  מוסיפה  לימור  ואילו 

הכליות באשר הם. גם במצבים הקשים ביותר, גם בימים של ייסורים 

נוראיים – תדעו שתמיד יש תקווה. קיימים אנשים טובים בעולם, יש 

תורמים, בעזרת ה’ עוד תקבלו חיים ואיכות חיים”. ><

בעלי היה אתי לאורך כל הדרך, עודד ותמך. 
בלעדיו לא היה נעשה דבר. בנותיי הגדולות 
גילו בעצמן את הטפסים של מתנת חיים, 
כך שהן היו שותפות כמעט מהרגע הראשון, 
להוריי סיפרתי מעט לאחר מכן וכך גם לבניי 
הגדולים. את הילדים הקטנים שיתפתי כמה 
ימים לפני הניתוח וכך גם את אחיי.
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רק אמונה
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ערב  תשע”ו,  סוכות  חג  של  השבת 

איתן  אצל  לעד  תיזכר  רבה,  הושענא 

אז  זינק  לביא,  נחמיה  הרב  אחיו,  לוי. 

לאחר  העתיקה,  בעיר  בביתו  מסוכתו 

ששמע את צרחות האימה של משפחת 

בניטה שחלפה ברחוב והותקפה על ידי מחבל. הרב נחמיה דרך 

גם  כדי להצילם. אלא שהמחבל דקר  ורץ במהירות  נשקו  את 

אותו והוא התמוטט במקום. בשארית כוחותיו הוא ניסה להדוף 

את השטן, אך המחבל גבר עליו והצליח להכריע אותו, עד שנפטר 

מפצעיו. 

“נחמיה למד בישיבת עטרת כהנים והמוטו של החיים שלו היה 

‘בניין האומה באהבת חינם’”, מספר אחיו איתן. “הוא היה מדבר 

על זה בכל הזדמנות אפשרית ומיישם את הדברים בפועל. גם 

בשירותו הצבאי הקפיד לרשום על כל פריטי הלבוש שלו ועל 

הציוד הצבאי את המילים ‘בניין האומה באהבת חינם’.  

אם  אותי  שאלו  אנשים  הרבה  כליה,  לתרום  שזכיתי  “אחרי 

שאחי  לכך  זיכרון  לא  שזה  והשבתי  לזכרו,  הוא  הזה  המעשה 

נרצח, אלא בדיוק להיפך – אילו נחמיה היה חי, אני בטוח שהיה 

רק אמונה

איתן לוי, אחיו של הרב נחמיה לביא הי”ד, 
הצטרף לשבעה)!( מחבריו לגדוד שתרמו 
כליה וחווה מסע מסעיר ומרתק < מיהי 
ורד סמית שהפכה למתנדבת נלהבת של 
‘מתנת חיים’, ומה הקשר שלה לסיפור 
התרומה? מדוע ראש עיריית לוד התרגש 
מהמעשה? ובמה עסק האירוע בכינרת? < 
תרומה עם נשמה
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ממשיך בדיוק בכיוון הזה - עם אהבת חינם ונתינה ללא גבולות. 

ומסר נפשו  נרצח לאחר שביצע מעשה של מסירות נפש  נחמיה 

כליה  תרמתי  עשיתי?  הכל  בסך  אני  ומה  בניטה,  משפחת  למען 

ולאחר מכן חזרתי לשגרה? בואו נשים הכל בפרופורציות”.

למען התורמים הבאים
איתן לא עסק מעולם בהתלבטות האם לתרום כליה, אלא הרעיון 

“פשוט הגיע אליו”, כפי שהוא מספר. “בשלוש השנים האחרונות 

פגשתי עוד ועוד תורמי כליות במגוון מעגלים סביבי. היה טבעי 

שגם אני אצטרף. למחרת האזכרה של אחי נחמיה קמתי בבוקר 

ואמרתי לעצמי: ‘הרי ברור שבסופו של דבר תתרום, אז למה אתה 

מחכה? במקום למרוח את הזמן תתחיל כבר עכשיו’. עוד באותו יום 

פניתי למתנת חיים”.

איתן פתח בתהליך המאפיין כל אחד מתורמי הכליות – רצף של 

בדיקות  של  כחודשיים  לאחר  הניתוח.  לקראת  והכנות  בדיקות 

נאמר לו שמנסים לבדוק התאמה בינו לבין חולה מסוים, אך לאחר 

זמן קצר הודיעו שלא קיימת התאמה. אותו סיפור חזר על עצמו 

מועד  נקבע  הייתה לאחר שכבר  נוספות. אחת מהן  כמה פעמים 

לניתוח – ביום ל”ג בעומר. איתן כבר שיתף את חבריו לעבודה ואת 

ילדיו, ואפילו הכין תיק לבית החולים, אלא שיומיים קודם לכן קיבל 

שיחת טלפון פתאומית, בה הודיעו לו שארע דבר מה שהוביל לא 

רק לדחיית הניתוח אלא לביטולו. 

בוודאי הרגשת אכזבה...
“לא”, הוא מפתיע. “הרגשתי השלמה. הבנתי שביטול הניתוח היה 

בלתי נמנע וזה רצון השם. חזרתי לסטאטוס של המתנה”.

הפעם ההמתנה לא הייתה ארוכה מידי. כחמישה שבועות לאחר 

עמק  תושבת   ,51 בת  סמית,  ורד  את  לראשונה  איתן  הכיר  מכן 

הירדן, אשר הפכה בשנה האחרונה לדמות מוכרת בשל פעילותה 

הרבה למען תורמי כליה. מהרגע בו נודע לה על כך שהיא זקוקה 

להרים  וחבריה  משפחתה  בני  עם  יחד  הצליחה  כליה,  לתרומת 

קמפיין שלא יבייש מפלגות בבחירות. במסגרת הקמפיין היא ניהלה 

עמוד פייסבוק, כתבה סיסמאות והפיצה פניות לכל מי שאפשר, 

להעלות  כדי   - כללי  באופן  אלא  כליה,  לה  כדי שיתרמו  רק  לא 

מודעות. בעקבות כך היו שמונה אנשים שהתחילו בתהליך לבדיקת 

אפשרות לתרומת כליה ספציפית לוורד, ובמקביל, נרשמה במתנת 

היה  איתן  דבר  של  בסופו  הממתינים.  לרשימת  והצטרפה  חיים 

היחיד שנמצא מתאים.

פגשת את ורד לפני הניתוח?
ואילו  בבנימין  עטרת  ביישוב  גר  אני  שניפגש,  סיבה  הייתה  “לא 

ורד גרה בקיבוץ מעגן שעל יד הכינרת. פגשתי אותה ביום הניתוח 

לי  נודע  וזה היה מפגש מרגש מאוד. באותו מפגש גם  בבלינסון 

צירוף מקרים מעניין – אחיה של ורד נזקק גם כן לתרומת כליה 

לפני כשנתיים, ומי שתרם לו הוא חברי לגדוד במילואים. אגב, אני 

החייל השמיני בגדוד שתרם כליה”.

עלתה  לוורד  “לפני שתרמתי  חשוב:  דבר  לציין  מבקש  גם  איתן 

אפשרות מסוימת שגרמה להתלבטות קשה ביותר. שיתפתי בכך 

את ידידיה צוקרמן, המג”ד שלי, והוא חידד לי את העובדה שמעבר 

לתרומה הספציפית שאנו תורמים למישהו מסוים, אנחנו מהווים 

חלק מתנועה משמעותית שמטרתה להניע עוד ועוד אנשים לתרום. 

התרומה שלי יכולה להיות שווה עשר או עשרים תרומות, כי כולנו 

יחד מביאים את התורמים הבאים. בעקבות כך נתתי את אישורי 

בשמחה לאותה תרומה, רק שבסוף זה לא יצא לפועל, ומשמיים 

הובילו אותי לתרום דווקא לוורד”.

‘גדוד’ של תורמים
כשאיתן מספר על יום הניתוח הוא אומר: “מיד לאחר שהתעוררתי 

מהניתוח התחלתי להפיץ ולפרסם את דבר התרומה לכל המעגלים 

האפשריים. היה חשוב לי מאוד לחשוף את התרומה, בפרט שידעתי 

שכל כך הרבה אנשים התפללו להצלחת הניתוח. אני יכול לציין 

באופן אישי שהתגובות, התהודה והמשוב שקיבלתי מאוד ריגשו 

אותי”. 

“התחושה  מציין:  הוא  החולים  בבית  עליו  שעברו  היומיים  על 

הייתה מרוממת ומדהימה. אלו היו יומיים עמוסים בביקורים, לא 

היה לי זמן לנוח או לחשוב, עבדתי רק בלהחלים ולקבל מבקרים. 

בין המבקרים והמברכים היו גם ראש עיריית לוד ומנכ”ל העירייה 
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שהעניקו לי תמיכה מיוחדת גם במהלך הבדיקות. אני 

עובד בעירייה, וקיבלתי שם את מלוא הסובלנות כלפי 

התהליך שעברתי, אני חושב שזה לא מובן מאליו”, 

הוא אומר.

ויש לו גם קוריוז מעניין: “כשראש העיר בירך אותי 

לאחר הניתוח הוא הודיע לי שבישיבת מועצת העיר 

הקרובה הוא מתכוון להעניק לי תעודת הוקרה, ואכן 

זומנתי לישיבת מועצת העיר. הגעתי לשם ובכניסה 

הופתעתי  שלי.  המג”ד  צוקרמן,  ידידיה  לי  ציפה 

מאוד והוא הסביר לי שכתושב לוד שמפקד על גדוד 

מילואים שזכה בתואר גדוד מצטיין מנשיא המדינה 

ששנינו  זה  שיערו  לא  שהם  מה  אותו.  גם  הזמינו 

מגיעים מאותו גדוד צבאי ושידידיה עצמו תרם גם 

כן כליה. הסיפור שלי הוא גם הסיפור שלו והסיפור 

של יתר החיילים מהגדוד שלנו. כל אחד מהחיילים 

מדהים בפני עצמו - גם מי שתרם כליה, וגם מי ש’רק’ 

מגן בגופו על הארץ ומוסר נפשו למען עם ישראל”.

ורד אכן עברה את הניתוח בהצלחה, אך לרגע 
אינה עוזבת את העיסוק בתרומת הכליה. 
בכל פעם שהיא נתקלת בהודעות של אנשים 
שמחפשים תרומת כליה, היא עוזבת את כל 
עיסוקיה ויוצרת איתם קשר.

להאמין ולקוות
על דלת ביתה של משפחת סמית בקיבוץ מעגן תלוי שלט ועליו כיתוב 

להוסיף  צורך  אין  מביקורים”.  להימנע  נא  חברינו,  “לכל  הלשון:  בזו 

ולפרט, שכן המכרים הרבים של משפחת סמית יודעים שוורד עברה 

להימנע  עליה  חיסונית חלשה  ובשל מערכת  כליה  מזמן השתלת  לא 

ככל האפשר ממגע עם אנשים. ורד מקפידה לציית להוראות הרופאים, 

אלא שיש מצבים שבהם היא אינה יכולה למלא אחריהן באופן מלא. כך 

למשל כאשר מגיעים לביתה איתן ואשתו מיכל. 

“אני לא רוצה לתאר מה מרגיש חולה בדיאליזה”, היא אומרת, “מספיק 

לחוות מה שאני עברתי כדי להרגיש שחייך אינם חיים. אני סובלת כבר 

שנים מאי ספיקת כליות, והמשמעות של זה היא שהקריאטנין עשה לי 

שמות בכל הגוף. הוא השתלט עליי וגרם לכאבים איומים בגב ובאזור 

הכליות, העייפות הייתה בלתי נשלטת, הרעב גדול, אך ברגע שהתחלתי 

שהתפריט  כך  על  לדבר  שלא  ובהקאות.  בבחילות  נתקפתי  לאכול 

שהתאפשר לי היה מצומצם ודל ביותר. על שתייה אין כמעט מה לדבר. 

בכל פעם לפני שקירבתי את השפתיים לכוס קדמה לכך התלבטות – 

האם לשתות עכשיו או לשמור את המים להמשך היום. ירדתי 13 קילו 

במהלך החודשים האחרונים.

מוסיפה,  היא  התאמה”,  הייתה  לא  אך  כליה,  לי  לתרום  רצה  “בעלי 

יצאו בקמפיין  וחברים קרובים  “וזה מה שהוביל לכך שבני משפחתי 

גם  דמיון.  כל  על  גודל שעולה  ורד’, עם פרסומים בסדר  ‘להציל את 

אני הצטרפתי לפעילות וארגנתי ערב להעלאת מודעות לתרומת כליה 

אנשים  והמון  וזמרים  אמנים  לשם  הגיעו  הכינרת.  שפת  על  שנערך 

שגילו התעניינות. האמת היא שבאותו ערב כבר ידעתי שבמתנת חיים 

מדברים על כך שנמצא לי תורם, אך החלטתי שבכל מצב שלא יהיה, 

אני ממשיכה עם הפעילות. הרגשתי כמו ‘סניף צפון’ של מתנת חיים. 

בימים הקשים ביותר שלי נדרתי נדר שאם אני יוצאת מחדר ניתוח, אז 

אני עוזרת גם לאחרים”.

את  עוזבת  אינה  לרגע  אך  בהצלחה,  הניתוח  את  עברה  אכן  ורד 

העיסוק בתרומת הכליה. בכל פעם שהיא נתקלת בהודעות של אנשים 

איתם  ויוצרת  עיסוקיה  כל  את  עוזבת  היא  כליה,  תרומת  שמחפשים 

קשר. “לתת להם כליה אני לא יכולה, אבל לחזק ולהעניק תקווה אני 

יכולה בהחלט. אני מספרת להם את סיפור ההצלה שלי וכשהם בוכים 

בטלפון ומספרים שכואב להם ואין להם סבלנות להמתין, אני אומרת 

להם שאני מבינה אותם לגמרי, אבל עוד יהיה בסדר, עם ישראל הוא 

רחמן ועמותת מתנת חיים היא התגלמות הטוב והחסד. 

זאת  לזרוק  יכולה  ואני מרגישה שאיני  כך הרבה אהבה  כל  “קיבלתי 

לטמיון”, היא מוסיפה, “אז אני פשוט מגלגלת את כדור השלג החיובי 

הזה הלאה ומוסיפה תקווה ועידוד. אני מאמינה שכמו שהגיע אליי איתן 

המדהים ואשתו מיכל המדהימה לא פחות, כך כל אחד מהחולים יזכה 

בבוא היום לגואל הפרטי שלו, אסור לאבד לרגע את האמונה”.
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תורמי הכליה מהשנה האחרונה במפגש שנתי מרגש
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כליה

הקרובות  בדקות  ייכנס  “בעלי 

לניתוח בו הוא יתרום כליה, נא 

ולרפואתם  להצלחתם  התפללו 

המושתל”,  ושל  שלו  השלמה 

בהודעת  שנכתבו  הדברים  אלו 

שגרתית  לכאורה  ווטסאפ 

כך  משפחתה.  לבני  דרמון  ג’רום  של  גיסתו  ששיגרה 

למעשה התוודע ג’רום לעובדה שאחיו היקר הקדים אותו 

במימוש החלום עליו הוא מהרהר כבר זמן רב. 

חודש לאחר הניתוח, ג’רום נפגש עם אחיו ושטח את אשר 

על ליבו: “אני רוצה לתרום יותר מכל דבר אחר שרציתי 

בחיים שלי, אבל אין לי שנייה אחת פנויה. הלו”ז שלי צפוף 

בוקר בשעה  מידי  וקם  דואר  בחלוקת  עובד  אני  ועמוס. 

2:00 אחרי שהולך לישון ב-23:00. אחרי החלוקה אני לומד 

בכולל ובצהריים מטפל בילדיי הקטנים. אין לי רגע פנוי, 

ואילו הבדיקות שנדרשות לצורך התרומה יכולות לקחת 

ימים שלמים. איפה מכניסים אותן בתוך כזה מרוץ?” 

לג’רום  המליץ  רק  הוא  להשיב,  מה  הרבה  היה  לא  לאח 

בחום: “אתן לך מספר טלפון של ‘מתנת חיים’. הם כבר 

ידריכו אותך”.

ג’רום יצר קשר עם מתנת חיים וקיבל את רשימת הבדיקות 
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“לא ידעתי איך אתרום 
כליה כשסדר יומי כה 
לחוץ ועמוס, אפילו זמן 
להרים טלפון לא היה 
לי”, מספר ג’רום דרמון 
< אז איך לבסוף הוא 
דילג על המכשול וזכה 
להיות שליח להצלת 
חייהם של אילן בן ה-47 
וליאון בן ה-5 ?

בתוך כליה
חודשיים

> חיים מאירוביץ < 
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הנדרשות, אלא שמאז אותו רגע ועד שהגיע לבדיקה הראשונה חלף 

הוא  לזה”,  להגיע  הצלחתי  לא  ופשוט  עמוס  “הייתי  מחודש.  יותר 

מסביר. “חשתי תסכול גדול, האם עומס ועבודה קשה הם שימנעו ממני 

להגשים את החלום?” 

מסע של חודשיים
באותם ימים קרה דבר נוסף ששינה מעט את התכניות. לג’רום ואשתו 

בבית  לבדיקות  סוף-סוף  “כשהגעתי  בהיריון.  שהיא  כך  על  נודע 

החולים הודעתי למחלקת ההשתלות שיש לי בקשה קטנה: או שדוחים 

את הניתוח לחצי שנה אחרי הלידה, או שמקדימים אותו לחודשים 

הקרובים. אני לא מעוניין שהלידה והניתוח יהיו באותה תקופה. זה לא 

יהיה נכון למשפחתנו”.

דחוף”,  “מקרה  בכיתוב  ג’רום  של  הרפואי  התיק  סומן  רגע  באותו 

ועד מהרה הוא גילה את משמעות הדבר. “בתוך זמן קצר הודיעו לי 

שיש מקרה דחוף מאוד של חולה שנמצא ערב דיאליזה, ואם רוצים 

להצילו מהטיפול הקשה יש לתרום לו באופן מידי. ביקשתי לשמוע 

עליו פרטים נוספים, ואז קרה דבר מוזר. היה מישהו בצוות שסיפר 

לי שמדובר בילד בן חמש ומישהו אחר שטען שהמושתל שלי הוא בן 

47. חלף זמן עד שהבנתי ששני הדברים נכונים, שכן מדובר בתרומה 

מה   .5 בן  לילד  תורמת  47 שאשתו  בן  לגבר  תורם  אני   – בהצלבה 

שאומר שבאמצעות כליה אחת יינצלו חיים של שניים. איזו זכות זו”.

ומה עם לוח הזמנים הצפוף שלך? הוא התאים לצוות?
“כן, לגמרי התאים להם. הם רצו למהר וגם אני רציתי, אז זה השתלב 

נפלא ביחד. הריצו אותי בכל הבדיקות, כמעט בלי תורים, וכך זה גם 

חסך לי זמן שכפי שציינתי לא ממש היה לי. הסברתי להם כל הזמן: 

שבו  מהרגע  זרמו.  והם  איתי’,  תזרמו  בואו  קמ”ש,   200 על  חי  ‘אני 

הגעתי לבית החולים לראשונה ועד שהתבצע הניתוח חלפו בסך הכל 

חודשיים”. 

אלא שגם בתוך החודשיים האלו הוא הספיק לעבור דרמה לא קטנה. 

“שבועיים וחצי לפני הניתוח הגעתי לוועדה של משרד הבריאות. זה 

היה כבר אחרי שהכינו אותי לקראת הניתוח ואפילו דיברו על תאריך 

אפשרי. היה ברור לי שאני ממשיך הלאה, ופתאום בוועדה החליטו 

 FMF לפסול אותי בשל סיבה גנטית. הם אמרו שלאימא שלי יש מחלת

וייתכן שגם אני סובל ממנה, לכן איני יכול לתרום.

הבדיקות  שכל  האמנתי  “לא  נזכר,  הוא  קשה”,  הייתה  “התחושה 

שעברתי וכל התכניות שתכננתי היו לשווא. בכל זאת החלטתי שאני 

לעומק.  הנושא  את  שיבדקו  וביקשתי  למחלקה  חזרתי  מוותר.  לא 

הסברתי להם שקשה לי להאמין שאני חולה במחלה, ועד היום לא 

חוויתי שום התקף. ביקשתי שיערכו לי את הבדיקות הנדרשות, ואם 

יתברר שאני בריא – אין סיבה שאמנע מלתרום”.

ניסו לבדוק את מצבו.  דבריו התקבלו והגנטיקאים הבכירים ביותר 

כחלק מכך שלחו אותו לבדיקות דם שתוצאותיהן החלקיות התקבלו 

עשרה ימים בלבד לפני הניתוח והוכיחו באופן וודאי שאין לג’רום את 

המוטציות האלימות של המחלה. תשובות אלו, על אף היותן חלקיות 

סיפקו את הוועדה, והאישור ניתן. אגב, שלושה שבועות לאחר הניתוח 

הגיעו כל יתר התשובות, והתברר שהוא לא נשא של המחלה.

של  רגעים  שהיו  או  הדרך,  לאורך  רגוע  היית  לאחור,  במבט 
התלבטות וקושי?

במוחי  חלפו  אבל  התלבטויות,  היו  “לא  בכנות:  לדבר  בוחר  ג’רום 

 היה מישהו בצוות שסיפר לי שמדובר 
בילד בן חמש ומישהו אחר שטען שהמושתל 
שלי הוא בן 47. חלף זמן עד שהבנתי ששני 
הדברים נכונים, שכן מדובר בתרומה בהצלבה 
– אני תורם לגבר בן 47 שאשתו תורמת לילד 
בן 5. מה שאומר שבאמצעות כליה אחת 
יינצלו חיים של שניים. איזו זכות זו”.

התורם ג'רום ואשתו סיון 
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וכשהרופאים  לחלוטין,  בריא  אדם  אני  הכל  בסך  מחשבות.  הרבה 

קיבלו לראשונה את בדיקות הדם שלי וביקשו להשוותן עם בדיקות 

קודמות, לא היה להם עם מה להשוות, כי פשוט לא היו בדיקות כאלו. 

הייתי חוזר הביתה אחרי ימים של בדיקות בבית החולים ושואל את 

עצמי: ‘אם כל הבדיקות כל כך תקינות, למה לי להכניס את עצמי 

לניתוח? למה שיחתכו לי את הגוף?’ ואז הייתי משיב: ‘נכון שאני בריא, 

אבל יש מישהו אחר שהוא לא בריא כמוני, ודווקא בגלל הבריאות 

שקיבלתי אני יכול לעזור לו’. אלו התשובות שנתנו לי כוח להמשיך. 

את המחשבות העליתי גם לפני העובדת הסוציאלית שפגשתי בבית 

החולים, והיא אמרה לי: ‘חשוב שתדע שאתה יכול בכל שלב שהוא 

לעצור ולהגיד שלא מתאים לך ואתה מפחד, זה בסדר גמור’. השבתי 

לה: ‘תשכחי מזה, אני לא הולך לוותר על הזכות’. לבסוף עשינו הסכם 

שאם מופיעות חרטות אני מיד מצלצל אליה. הפעם היחידה בה יצרתי 

קשר הייתה כדי להודיע לה על תאריך הניתוח...”

האושר הגדול בעולם
עם  גם  ולאחיו.  לאשתו  מלבד  לאיש,  הודיע  לא  ג’רום  הניתוח  על 

שבתחילה  היא  “האמת  לכן.  קודם  היכרות  ערך  לא  הוא  המושתל 

תכננתי בכלל לא להכיר אותו”, הוא מציין, “אבל אחי שכנע אותי 

שכדאי לי לעשות זאת לא בשבילי, אלא  בשבילו, כדי שהוא לא 

ירגיש שכביכול ‘זרקו לו מתנה והלכו’. השתכנעתי והחלטתי לפגוש 

את המושתל, אך ביקשתי שזה יהיה רק אחרי הניתוח”. 

אלא שדווקא אחרי שהתעורר התוודע ג’רום לרצון העז שקיים בליבו 

בחדר  כשהתעוררתי  שכבר  טוענת  “אשתי  המושתל.  את  להכיר 

ולברר  אילן  עם  קורה  מה  לבדוק  ללכת  בה  דחקתי  ההתאוששות 

רבע שעה  וכעבור  למחלקה  אותי  העלו  כך  אחר  מרגיש.  הוא  איך 

כבר ביקשתי שיאפשרו לי לרדת מהמיטה וללכת. לא הייתי מסוגל 

להיות מרותק. הרופאים הבהירו לי שכעת שעת ערב ורק למחרת 

הם יאפשרו לי לקום. למחרת התעוררתי כהרגלי לפנות בוקר ומיד 

שלחתי את אשתי לברר מה שלום אילן. היא הודיעה לי שברגעים 

אלו העלו אותו למחלקה. החלטתי שאחרי תפילת שחרית אני רוצה 

קראתי  ובינתיים  החמה  לנץ  עזה  בציפייה  חיכיתי  אותו.  לפגוש 

תהילים. כשהשמש סוף-סוף הפציעה התפללתי ולאחר מכן ‘שיגעתי’ 

את הרופאים עד שהורידו אותי מהמיטה. בשבע וחצי בבוקר נפגשנו 

נתוני  את  לי  הראה  אילן  ואני.  אשתי  מיכל,  אשתו  אילן,   – כולנו 

הבדיקות שלו והסביר לי: ‘הנתונים מערב הניתוח הם נתונים של אדם 

שכמעט מת, ואילו הנתונים שיש לי היום הם כמו של ילד בן שש 

עשרה’. זה צמרר אותי. פתאום הבנתי שבאמת הצלתי חיים. עד היום, 

כשאני פוגש אנשים ששואלים אותי על החוויה שעברתי אני אומר 

להם: ‘עברתי דברים רבים משמחים בימי חיי, אבל בתרומת הכליה 

יש סוג של אושר שלא קיים בשום דבר אחר בעולם’”.

***

ביום שבו השתחרר ג’רום מהמחלקה התקיים מפגש משותף נוסף 

ובו הם פגשו גם את ליאון – הילד בן החמש שקיבל את כלייתה של 

מיכל, אשתו של אילן. ליאון התגלה כילד מתוק ופיקח שנולד עם 

כליה אחת. מגיל שנה הוא לא ידע מה זה לאכול דרך הפה, אלא אכל 

רק דרך הווריד. לאחר הניתוח הוא נשאר במשך כמה שבועות בבית 

החולים כדי ללמוד לאכול...

שמיכל,  “גיליתי  ומפתיע:  מרגש  דבר  לג’רום  התחוור  שכאן  אלא 

אשתו של אילן, יכלה מלכתחילה לתרום את הכליה לבעלה, שכן היא 

התאימה לו. אלא שבבית החולים אמרו להם שיש ילד חולה שקשה 

מאוד למצוא לו תורם בשל סוג דם נדיר. מיכל התאימה לתרום לילד, 

ולכן הציעו שהיא תתרום לליאון ועבור אילן יחפשו תורם אחר. כך 

תתבצע התרומה בהצלבה. אילן ומיכל נתנו את אישורם, ואז הבנתי 

עד כמה שהם גיבורים.

“אילן גם סיפר לי דבר מדהים נוסף – הוא התוודע למחלתו לאחר 

תקופה שבה הוא היה קם בבוקר ובכל פעם מחדש נתפסו לו השרירים 

בידיים או ברגליים, עד שהגיע שלב בו כל הגוף היה תפוס והדבר 

הסב לו כאבי תופת. אילן אינו אדם דתי, אבל הוא אמר לי: ‘מהיום 

שבו החלטתי עם אשתי שהיא תורמת את הכליה לליאון ועד לניתוח, 

לא נתפסו לי האיברים אפילו פעם אחת. כנראה שמישהו שמר עליי 

מלמעלה...’”  ><
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למשפחה

מימין: מיילס הרטוג משמאל: ד"ר משה הלברשטט
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הפכנו

בשבילים  זה  לצד  זה  צועדים  הם 

דניאל.  נווה  היישוב  של  המוריקים 

הלברשטט.  משה  וד"ר  הרטוג  מיילס 

שניהם הגיעו ליישוב מרמת בית שמש 

והם  בחו"ל  התגוררו  שבעבר  לאחר 

הורים לילדים בני כמעט אותם גילאים. 

אצל  לסעודה  הרטוג  משפחת  התארחה  האחרונה  בשבת 

שבועות  כמה  לפני  מאוד.  נהנו  והילדים  הלברשטט  משפחת 

היה הדבר הפוך, כאשר משפחת הלברשטט הגיעה להתארח 

אצל משפחת הרטוג ונהנתה מכל רגע. קשה להאמין שאך לפני 

חודשים ספורים לא הכירו המשפחות זו את זו ומשה ומיילס לא 

ידעו אחד על קיומו של רעהו.

"אני כל כך שמח שדרך תרומת הכליה זכיתי להכיר את משפחת 

הרטוג", אומר משה בגילוי לב. "זכינו בחברים חדשים שכל כך 

מפליא שלא הכרנו עד היום, אבל זו המציאות".

רוח קרירה מנשבת בין בתי היישוב הקהילתי. הנוף המדהים 

משתרע עד לאופק ומשה משקיף עליו בעיניים בוהקות. מצד 

מערב נגלה הים התיכון, ומצד צפון נראה הר הבית. הוא עוצם 

את עיניו בהתרגשות ומתחיל לספר. 

בעקבות הרב
עברתי  הכשרתי  "את  ואומר,  פותח  הוא  ילדים",  רופא  "אני 

אף  אבל  כליה',  'תרומת  המושג  את  הכרתי  תמיד  בארה"ב. 

פעם לא חשבתי שזה יכול להתקשר אליי. זה לא שהתלבטתי 

או שקלתי אם כדאי, אלא הדבר פשוט לא עלה בדעתי. עד 

היום שבו רב בית הכנסת שלי מרמת בית שמש, הרב חיים 

סולבייצ'יק, תרם כליה, ומאותו רגע התחברתי לרעיון באופן 

העמוק ביותר". 

מה היה הדבר העיקרי שגרם לך להרגיש כך?
הרפואי  הנושא  את  ומכיר  ילדים  רופא  אני  שציינתי,  "כפי 

ואין  נמוך  הוא  ובניתוח  בהרדמה  שהסיכון  יודע  אני  מקרוב. 

שום מניעה מאדם בריא לחיות עם כליה אחת עד סוף חייו, כך 

שמהצד הרפואי לא היו לי חששות. בנוסף, פיעמה בי כל הזמן 

תחושה של הכרת הטוב כלפי הקב"ה. ברוך ה' אני בריא וגם 

למשפחה
מיילס הרטוג וד"ר משה הלברשטט מתגוררים 
בנווה דניאל והם בני אותו גיל. למרות זאת הם 
מעולם לא הכירו, עד לתרומת הכליה המופלאה 
שקישרה ביניהם ויצרה קשר מיוחד במינו

> אילה בארי < 
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המשפחה שלי בריאה. זכיתי לעלות לארץ ולקבל עבודה טובה. צריך 

להגיד תודה, לא?"

ההחלטה גמלה בליבו כבר באותו רגע, אך משה החליט להמתין מעט 

בטרם שהוא מוציא אותה לפועל. "ילדיי היו אז עדיין קטנים וגם היינו 

בתהליך של מעבר דירה מבית שמש לנווה דניאל. הרגשתי שיהיה נכון 

יותר להמתין עוד כמה שנים", הוא אומר. מצד שני היה ברור לו שהוא 

לא הולך למשוך את העניין במשך זמן רב יתר על המידה, מאחר שהוא 

התקרב לגיל 50 והעדיף לתרום קודם לכן. 

אחרי חגי תשרי של שנת תשע"ט, כשהוא בן 48, הוא הגיע למסקנה 

שזה הרגע הנכון לצעוד קדימה. "אמרתי לעצמי שאני שולח טפסים 

למתנת חיים, מתחיל עם הבדיקות ומתקדם בהדרגה. מהבחינה הזו 

דווקא היה לי קל, כי אני עובד במרפאה ויכולתי לקבוע יחסית בקלות 

תורים לבדיקות ולבצע אותן בזמנים הנוחים לי. ברוך השם התוצאות 

הגיעו בזו אחר זו, הן היו טובות, וחיזקו אצלי את ההבנה שאני לא 

מסכן את עצמי".

כשמונה חודשים חלפו מאז שהחל משה במסע הבדיקות ועד לניתוח. 

"במהלך התקופה הזו עברתי יותר בדיקות ממה שעברתי במשך כל 

החיים", הוא צוחק. "סי.טי, בדיקות דם, לחץ דם, אקו לב.... הבנתי 

יותר, גם  יהיו טובות  שהרופאים מצפים שבכל הבדיקות התוצאות 

ביחס לרוב האנשים הבריאים. הם לא רוצים לסכן בשום אופן את 

התורמים, חשוב לוודא במאה אחוז את בריאותם המוחלטת". 

בשלב מסוים החליט משה לשתף את רב היישוב בהחלטתו לתרום. 

רציתי  כי  לי,  חשוב  היה  זה  בתהליך.  הייתי  כאשר  אותו  "שיתפתי 

לי שהכי  לו שנראה  לזהות המושתל. אמרתי  בנוגע  איתו  להתייעץ 

תהיה  ההתאמה  לכאורה  כך  כי  בגילי,  למישהו  שאתרום  הגיוני 

מושלמת. הרב הקשיב לי והדגיש שאינני חייב לתרום ושכדאי שאגיד 

כל הזמן 'בלי נדר'. אחרי שראה שאני נחוש בדעתי, אמר לי שאולי 

יהודי בגילי שסובל ממחלת  ביישוב שלנו  יודע אבל מתגורר  אינני 

כליות ונמצא במצב קשה. הופתעתי. לא ידעתי על כך. מיד לאחר מכן 

שלחתי את מספר הזהות של החולה האנונימי למתנת חיים ובדקתי 

אם יש בינינו התאמה".

לא דין מוות 
מיילס הרטוג. זהו שמו של מי שעד לא מזמן הוגדר כ"חולה כליות 

פוליציסטיות במצב קשה ביותר" וכיום הוא אדם בריא ומנהל אורח 

לידתי,  מיום  כבר  פוליציסטיות  כליות  מחלת  לי  "יש  שגרתי.  חיים 

ואובחנתי לפני יותר מעשרים שנה", מספר מיילס, "זו מחלה שגורמת 

לכך שהתפקוד של הכליות מתדרדר לאורך כל השנים. ידעתי תמיד 

שיגיע ככל הנראה יום בו הכליות שלי כבר לא יתפקדו, אך במשך 

את  משמעותי  באופן  להרגיש  התחלתי  האחרונות  השנים  ארבע 

השפעת המחלה על חיי, ובפרט בשנה האחרונה".

נפל שוב  עייפות בלתי מוסברת, כאשר ראשו  זה התחיל בתחושת 

ושוב על הספר בזמן השיעור היומי, מה שגרם לו לוותר בצער רב 

על השיעור ולעלות על יצועו מוקדם יותר מהרגיל. אלא שגם אחרי 

לילה ארוך הוא לא הצליח לחוש את הרעננות הנדרשת, והוא יצא 

גופו חלוש ומשווע למנוחה.  לעבודתו בשעת בוקר מאוחרת כשכל 

אחר כך הופיעו גם הבחילות וחוסר התיאבון. למיילס היה קשה להכיר 

בתסמינים המאיימים, אך בליבו הוא כבר הבין שהכליות הפוליציסטיות 

שלו משדרות מצוקה. הוא פנה לרופאו שאישר כי הדבר ממנו הוא 

חשש כל חייו הגיע. "בעוד כשנה תזדקק לכליה חדשה", הוא הודיע 

לו, ומיילס הצטמרר. 

מיד לאחר שנודעה הבשורה הקשה ניסה מיילס לחפש כליה במעגל 

היא  שהמחלה  מאחר  אך  מיד,  נבדקו  משפחתו  בני  אליו.  הקרוב 

תורשתית לא היו הרבה אופציות. "האמת היא", אומר מיילס, "שככל 

שעברו הימים והבנתי שכמעט כולם נפסלים בגלל היותם נשאים של 

המחלה, הבנתי עד כמה שהמחלה הזו קשה ומסוכנת. זה לא היה חדש 
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לי, כי אבי נפטר ממנה לפני בדיוק שלושים ושש שנים, כשהיה 

בגילי. הוא היה בתור להשתלה אך לא שרד. במשך כל חיי ידעתי 

שגם אצלי זה עלול להסתיים די מוקדם ולא טוב, אבל הדחקתי. 

למעשה לא רק אבא היה חולה, אלא גם שתי אחיותיי חולות 

במחלה, ואחת מהן מושתלת. הבנתי שבכך שאזכה להשתלת 

כליה אוכיח לילדיי שהמחלה התורשתית הזו היא לא סוף פסוק, 

את  ולהמשיך  כליה  השתלת  לעבור  ואף  איתה  לחיות  אפשר 

החיים כסדרם. היה כאן מסר הרבה יותר עמוק מעבר לתרומת 

הכליה. מסר של חיים ושל אופטימיות".

אחרי שהתברר שבני משפחתו אינם יכולים לתרום, היו כמה 

מתאימים.  כלא  נמצאו  אך  בדיקות,  שעברו  מהיישוב  מכרים 

מיילס המשיך להתעקש ונרשם בעמותת מתנת חיים. "קיוויתי 

להתחיל  איאלץ  שלא  הזמן  כל  "האמנתי  אומר,  הוא  לטוב", 

טיפולי דיאליזה ותימצא עבורי כליה קודם לכן. בסופו של דבר 

טיפולי  חודשים  שלושה  במשך  לעבור  נאלצתי  קרה.  לא  זה 

דיאליזה שהיו לא פשוטים, אבל לבסוף הגיעה הבשורה הטובה 

והסיפור הסתיים על הצד הטוב ביותר. 

"זה לא רק שזכיתי לחיים", הוא חוזר ומדגיש, "זה הרבה יותר 

מכך, כי יש לי שבעה ילדים בלי עין הרע, כולם לכאורה יכולים 

להיות חולים במחלה, וכעת הם רואים מה קרה ויודעים שגזר 

הדין אינו מוות. הנה, גם אחותי וגם אני עברנו השתלות ואנו 

זוכים לחיים טובים ושלמים".  

חברים חדשים
מיילס, מתי ידעת שהתורם שלך מתגורר בנווה דניאל?

"הדבר נודע לי לפני בערך שבעה חודשים. רב היישוב ניגש אליי 

אחרי תפילת שחרית וביקש לדרוש בשלומי. הוא ציין ששם לב 

שאני נראה לא טוב ומגיע פחות מהרגיל לבית הכנסת ולשיעורי 

תורה. הוא שאל אם הכל בסדר ואני השבתי בכאב רב שלא כל 

כך ופירטתי על המצב וההתדרדרות. שלושה ימים לאחר מכן 

הוא התקשר ואמר לי שהרגע יצא מביתו אחד מתושבי היישוב 

שהביע נכונות להיבדק. במשך שלושה חודשים עברנו בדיקות 

של התאמה, ולאחר מכן התקיים הניתוח והתבצעה ההשתלה". 

נפגשתם לפני הניתוח? 
"בתחילה חשבתי לחכות עם המפגש עד אחרי הניתוח", משיב 

משה, "אבל בסופו של דבר הבנתי שייתכן שהמציאות תגרום 

לכך שניפגש בכל מקרה קודם, שהרי אנו מתגוררים כה קרוב, 

ואכן כך היה. נפגשנו באופן מקרי בקידוש אחר תפילת שבת. 

אמנם מלכתחילה הייתי מוכן לתרום לכל אדם, אבל כשאתה 

מגלה אדם כל כך מיוחד, אתה מרגיש שזו זכות. אני מרגיש כל 

הזמן שזה כל כך משונה שלא הכרנו עד היום, כי מדרך הטבע 

היינו אמורים להכיר ולהיות חברים". 

"קיבלתי כליה, קיבלתי חיים", מסכם זאת מיילס. "אני חוזר לכל 

יוצא לעבודה כרגיל, נמצא עם  הפעולות שעשיתי קודם, אני 

בשיעורי  להשתתף  אחזור  הקרוב  ובעתיד  והילדים,  משפחתי 

התורה שהיו חלק חשוב ביום יום שלי".

ומשה מוסיף: "גם אני זכיתי. קיבלתי חבר חדש והכרתי אנשים 

נפלאים. הקב"ה חיבר וקישר בינינו באופן המופלא ביותר". ><

ד"ר משה הלברשטט )למטה( 

ומיילס הרטוג )למעלה(

"הפכנו למשפחה"
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“איזה תחליף חלב נתת לבנות שלך בעודן 

חסד  לבעלות  להפוך  להן  שגרם  תינוקות, 

הבר  ישעיהו  הרב  בחיוך  שאל  שכאלו?” 

זה אחרי שבתו  את הרב צבי איידלס. היה 

השלישית של הרב איידלס החליטה לתרום כליה והרב הבר 

שהיה עד לאינספור סיפורים מרגשים במהלך שנות פעילות 

העמותה, מצא את עצמו נפעם ואחוז התפעלות עד אין קץ. 

הרב איידלס נשמע נבוך כשמשוחחים אתו על כך. “אין לי מה 

לומר”, הוא חוזר שוב ושוב, “אני באמת לא הסיפור כאן. הבנות 

אותי  שימחו  וכמובן  שלהן,  ההחלטות  את  שקיבלו  הן  שלי 

מאוד”. אגב, אלו לא רק בנותיו, אלא גם אחד מחתניו שהחליט 

לתרום כליה, וגם אחותו עשתה זאת.

לגדל  לכם  שגורם  משפחתי  סוד  יש  בוודאי  זאת,  ובכל 
משפחה כזו!

לומר  יכול  “אני  בפשטות:  משיב  בטרם  מעט  מהרהר  הוא 

לכלל  לתרום  ילדינו  ואת  עצמנו  את  לחנך  תמיד  שניסינו 

ישראל, לעזור ולסייע, אולי מזה זה הגיע...” הוא לוחש, ואילו 

ילדינו  עם  דיברנו  לא  פעם  “אף  אותו:  משלימה  חנה  אשתו 

דווקא על תרומת כליות, אלא על תרומה באופן כללי. אולי זה 

מה שגרם לכך שהם בוחרים להתיישב בכל מיני מקומות שלא 

קל להתגורר בהם, הם מקימים יישובים ותורמים בעוד הרבה 

דרכים אחרות”. 

הכליה  תרומות  בעקבות  כי  מדגישים  איידלס  והגברת  הרב 

שנעשו במשפחתם הם חשים סיפוק ושמחה עצומים. “שמחנו 

וגיבינו את בנותינו בצורה מוחלטת. כל אחת שסיפרה לנו על 

יכולות  זו הנחת הגדולה ביותר שהן  מנצחתכך קיבלה את ברכתנו. 

דודה, גיס, שלוש אחיות ועוד 
אח בדרך - משפחת איידלס 
אינה נחה לרגע, והופכת 
למשפחה המובילה בארץ של 
תורמי כליות < בשיחה מעוררת 
השראה נזכרים בני המשפחה 
ברגעים המעצימים שליוו אותם 
במסע אל התרומה, במפגשים 
עם המושתלים ובתחושת 
הסיפוק שאין כמוה בעולם < 
לתפארת מדינת ישראל

> אילה בארי < 
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משפחהמנצחת
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מישהו  עוד  יבוא  רק  “אם  איידלס.  הרב  אומר  לנו”,  להעניק 

מצאצאינו ויחליט לתרום, נשמח גם כן. תמיד צריך עוד ועוד”.

רחלי  הבנות:  את  לפגוש  יצאנו  הזו  המסקרנת  ההקדמה  אחרי 

ילדים המתגוררת ביישוב מגדלים ותרמה  ליבמן, אמא לעשרה 

כליה יחד עם בעלה יהודה; נעמי אופן, אמא לעשרה, מנהלת בית 

לשבעה  אמא  גורקביץ,  והדסה  ביצהר;  בגבעה  ומתגוררת  ספר 

 – ובעיקר  ומרתקת,  מפעימה  עימן  השיחה  טלמון.  מהיישוב 

מעוררת השראה. קשה לאחריה להמשיך לשבת בחיבוק ידיים, 

ראו הוזהרתם!

יהודה ורחלי ליבמן: תרומה כפולה
רחלי הייתה הנחשונית במשפחה. הפעם הראשונה שבה עלתה 

בדעתה המחשבה לתרום כליה הייתה לפני כארבע שנים. “בעלי 

לתרום  והמחשבה  סביבנו שתרמו  אנשים  מעט  לא  הכרנו  ואני 

מסוים  “בשלב  מספרת.  היא  פעמים”,  כמה  השולחן  על  עלתה 

ביקש יהודה שנחשוב על כך ברצינות. עשינו את הבירור הבסיסי 

ומהר מאוד הבנו שמדובר בניתוח לכאורה פשוט שהסיכוי שלו 

גבוה והסיכון נמוך, אז אם זה כל כך קל למה שלא נעשה את זה 

ביחד, באופן מקביל?”

אולי בגלל שיהיה קשה להסתדר בבית כששני ההורים יחלימו 
מהניתוח?

“יש לנו ילדים תותחים ברוך השם שאפשר לסמוך עליהם לגמרי 

בניהול הבית, לא היה שום חשש מהבחינה הזו. אבל האמת היא 

שבאותו שלב בכלל לא חשבנו על כל הפרטים. ידענו רק שסיכויי 

ההצלחה גבוהים והרגשנו שאנחנו רוצים בכל מאודנו לתרום”.

מאוד  “הרב  בהתנגדות.  נתקלו  ולפליאתם  הבר  לרב  הגיעו  הם 

התפעל מהרצון שלנו לתרום, אבל הוא ביקש שנחשוב על כך 

שוב”, מתארת רחלי, “הוא אמר לנו שבמהלך כל שנות פעילותה 

של העמותה מעולם לא הגיע אליו מקרה כזה ולא נראה לו שזה 

רצוי. אנחנו בכל זאת התעקשנו שיאפשר לנו לפחות להתחיל, 

אולי מישהו מאתנו ייפסל ובכך יפתור את הספקות”.

עמוס  זוגי  מסע  חייהם.  של  המרגש  המסע  אל  יצאו  הם  כך 

בבירורים הלכתיים ורפואיים לצד בדיקות מקיפות המאשרות את 

העובדה שהם ראויים ויכולים לתרום. “את כל אחת מהבדיקות 

עשינו שנינו במקביל, באותו היום”, מתארת רחלי, “לכל הוועדות 

הגענו יחד, וזו הייתה ממש חוויה זוגית. אגב, בתחילה לא שיתפנו 

אף אחד בתהליך, זה היה חלק מהייחודיות של המסע שלנו שהיה 

מאוד עוצמתי, זוגי וסודי. השתדלנו גם לפנק את עצמנו. כך למשל 

אחרי יום שלם של בדיקות בבית החולים יצאנו למסעדה טובה, 

היו גם הרבה נסיעות ושיחות על דברים חשובים בחיים. אלו היו 

ימים נפלאים”.

כי אחד הדברים היפים בתהליך הוא לפי דעתה  רחלי מדגישה 

העובדה שהודגש לה שוב ושוב שהיא יכולה להתחרט בכל שלב. 

אפילו  לתרום.  חייבת  שאני  להרגיש  לי  נתנו  לא  אופן  “בשום 

כשגלגלו אותי אל חדר הניתוחים בשעה שבע בבוקר, אמרו לי: 

‘רחלי את יכולה להתחרט, זה בסדר גמור’. זה העצים את הבחירה”. 

עם זאת, זכורים לה גם רגעים קצת פחות נעימים מוועדת הבריאות 

נעימות.  ובלתי  קשות  בשאלות  אותם  התישו  שם  הציבורית, 

מימין לשמאל: נעמי אופן, רחלי ליבמן והדסה גורקביץ, שלוש האחיות
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את  השבנו  אבל  האלו,  השאלות  את  לשמוע  נעים  לנו  היה  “לא 

האמת שלנו, בנחישות ובכנות. הסברנו שוב ושוב שאנחנו מבינים 

שהקב”ה מנהל את העולם ואם יש מישהו שהוא ירצה לקחת אליו, 

יש לו מספיק דרכים לעשות זאת. נסיעה בכביש, לצורך הדוגמה, 

היא הרבה יותר מסוכנת מניתוח לתרומת כליה. בכל מקרה, לרגע 

לא עברה במוחנו המחשבה לחדול מהתהליך. היה ברור לנו באופן 

השקוף ביותר שאם מהבחינה ההלכתית והבריאותית הכל בסדר, 

אין בכלל מה לחשוש. זה היה מנוי וגמור אתנו. לבסוף קיבלנו שנינו 

שאפשר  חושבת  ואני  יום,  באותו  שהתקבל  לתרום  האישור  את 

להגדיר את זה כאחד הימים המאושרים בימי חיינו”.

מהרגע בו הם התחילו בבדיקות ועד לניתוח עברו כשמונה חודשים, 

עד שהגיע השבוע המיוחל: ביום ראשון באותו שבוע ליוותה רחלי 

את בעלה כשהוא נכנס לניתוח, ויומיים לאחר מכן חלפה היא דרך 

הדלתות הירוקות, בדרכה אל שולחן הניתוחים. 

לחדר  נכנס  שיהודה  “לאחר  הגדולים:  הרגעים  אל  חוזרת  רחלי 

גדול, מתח  לחץ  היו  הנתרם.  בחוץ עם משפחת  נשארתי  הניתוח 

השעות  שחלפו  ברגע  הנתרם.  ועל  יהודה  על  תפילות  והרבה 

והתברר שהכליה נקלטה ומתפקדת, השמחה וההתרגשות היו כל כך 

גדולות ועצומות, שאי אפשר לתאר זאת במילים. באותו רגע הרצון 

וההשתוקקות שלי לתרום הגיעו לשיאים חדשים. מזל שלא הייתי 

צריכה לחכות יותר מידי זמן”, היא צוחקת.

איך עברה עליכם ההתאוששות?
אבל  משלי,  מורכבת  יותר  קצת  התאוששות  הייתה  “ליהודה 

את  עברתי  השם  ברוך  אני  לעצמו.  חזר  די  הוא  ימים  כמה  אחרי 

ההתאוששות באופן הטוב ביותר, וביום חמישי באותו שבוע כבר 

בבית  לציין שהשהייה  חייבת  אני  החולים.  מבית  שנינו  שוחררנו 

החולים יחד הייתה כל כך מרוממת. הילדים שלנו הגיעו כל הזמן 

לבקר, כולל אלו שמשרתים בצה”ל שקיבלו שחרור. זה היה כל כך 

חווייתי”. 

למי תרמתם?
“המושתל של יהודה הוא אדם שספג טיל במלחמת שלום הגליל, 

הוא סבל ממחלת הסרטן ובמשך שבע שנים טופל בדיאליזה. הוא 

עבר הרבה מאוד בחייו, אך תמיד נותר אופטימי. אני זכיתי לתרום 

לאמא ל-12 ילדים מקריית שמונה”.

אגב, רחלי מציינת שכחודש לאחר מכן, בימי החנוכה, הם נסעו עם 

ילדיהם לחופשה קצרה באילת. “הגענו לאילת ובמקרה יהודה שוחח 

עם המושתל שלו והתברר שגם הוא מבלה בדיוק באילת. מצאתי 

את עצמי מתרגשת כל כך מהמחשבה על כך שהמושתל שבמשך 

שנים לא יכול היה לצאת לחופש וחווה סבל בלתי נתפס, כעת מטייל 

ונהנה, גם אנחנו מטיילים, ומכל התהליך הזה יש רק מורווחים ואף 

אחד לא מופסד. 

“אנשים צוחקים כשאני אומרת להם שאני מרגישה ממש מכורה 

לנושא”, היא מוסיפה, “אבל אני חושבת שזו זכות גדולה של הדור 

שלנו, מצווה ענקית, פשוטה ליישום ועם אפס מחיר. החיים שלנו 

כל כך קצרים, אז בואו ננצל אותם כדי לעשות את הדברים הטובים 

ביותר בעולם”. 

הדסה גורקביץ: תרומה בהמשכים
הדסה גורקביץ היא האחות הגדולה של רחלי. לאחר התרומה של 

בהם  לצפות  להמשיך  לה קשה  שיהיה  הבינה  היא  וגיסה,  אחותה 

מרחוק, והחליטה גם כן לתרום. “האמת היא שעוד קודם לכן חשבתי 

על הרעיון, אבל אחרי שראיתי איך שהם יוצאים מהניתוח וחוזרים 

לחיים מאושרים ושמחים, זה פתאום הפך להיות כל כך קרוב ונגיש, 

התחלתי להבין שזה אפשרי”.

במקרה היא נתקלה באותם ימים במודעה בה פרסמה מישהי שהיא 

מתחננת לקבל כליה מתורם בעל סוג דם A+. “ממש נקרע לי הלב, 

שלהם”,  החיים  על  נלחמים  ממש  ואנשים  דם...  סוג  אותו  לי  יש 

אומרת הדסה, “זה חידד אצלי את גודל המצוקה והעצים את הרצון 

כשהתחלתי  אישה.  לאותה  תרמתי  לא  שבפועל  למרות  לתרום, 

בתהליך הייתה לי תחושה שיפסלו אותי, אבל הרגעתי את עצמי 

בכך  שלפחות אני יודעת  שעשיתי את מה שביכולתי”.

מה אמר בעלך על כך?
“לבעלי בתחילה היה קשה להתרגל לרעיון, אחר כך הוא אמר לי: 

‘אם זה הרצון שלך אז אני איתך, אבל בתנאי שאת עושה כל מה 

שהרופאים אומרים, כדי לא לפגוע בבריאות’. הבטחתי לו ובאמת 

עמדתי בהבטחתי וביצעתי את כל הבדיקות בצורה מושלמת. עברתי 

אותן בזו אחר זו, עד שבשלב מסוים גילו שיש אצלי ממצא חשוד 

“המושתל של יהודה הוא אדם שספג טיל 
במלחמת שלום הגליל, הוא סבל ממחלת 
הסרטן ובמשך שבע שנים טופל בדיאליזה. 
הוא עבר הרבה מאוד בחייו, אך תמיד נותר 
אופטימי. אני זכיתי לתרום לאמא ל-12 
ילדים מקריית שמונה”.
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בכבד שייתכן שהוא מסרטן. זה היה מאוד מלחיץ, נשלחתי לבדיקת 

MRI דחופה ורק אחרי שלושה שבועות אישרו לי שהכל תקין ואפשר 
להמשיך בבדיקות. דווקא המתח הזה גרם לי פתאום להבין מה עובר 

על החולים ואיזו זכות יש לי בכך שאני הולכת לתרום. הרגע המרגש 

הופכת  שאני  והבנתי  הסופי  האישור  את  כשקיבלתי  היה  ביותר 

ממועמדת לתרומת כליה בפוטנציה לתורמת כליה בפועל”. 

למי תרמת?
“מלכתחילה תכננו שאתרום לאישה בת 47 שהייתה אמורה לקבל 

לצערי,  התורמת.  נפסלה  האחרון  ברגע  אך  אחרת,  ממישהי  כליה 

נוגדנים שלא  הנדרשות התפתחו אצלה  הוועדות  עד שעברתי את 

אפשרו לה לקבל תרומה כלל. לאחר מכן הודיעו לי שמצאו עבורי 

אלא שאחרי שעברנו  דוד,  בשם  לחייו  ה-70  בשנות  חדש  מושתל 

את הבדיקות התברר שיש 5% נוגדנים שמפרידים בינינו ולכן איני 

יכולה לתרום לו. כאן התחילו דיבורים על הצלבה וקישרו לסיפור 

הזה חולה נוסף בשם יוסי. ליוסי היה תורם שהתאים לו באופן מושלם, 

אך כיוון שרצו שיהיה תורם גם בשביל דוד, ביקשו מהתורם של יוסי 

לתרום לדוד, ואילו אני אתרום ליוסי. כאן אני חייבת לציין את גדולתו 

המיוחדת של יוסי שלכאורה היה יכול לקבל כליה בקלות ובלי שום 

סיבוך. כששאלתי אותו: ‘עד שמצאת תורם, איך הסכמת לתת אותו 

למישהו אחר’?’ הוא ענה בפשטות: ‘אם יש לי אפשרות לעזור ליהודי 

אחר לחיות, אז איך לא אעזור לו?’”

נדרש  נודע להדסה שיוסי  נקבע לתחילת הקיץ, אלא שאז  הניתוח 

לעבור צנתור, כדי לבדוק את מצב כלי הדם שלו, פעולה שתדחה 

מעט את הניתוח. היא השיבה שאין לה בעיה והיא תמשיך לחכות 

בסבלנות. בפועל ההמתנה נמשכה שלושה חודשים שבמהלכם היא 

הבינה מצוות העמותה שיוסי חושש מאוד מכך שהיא תיעלם לפתע. 

“הבנתי שאני חייבת להרגיע אותו, אז יצרתי קשר והודעתי לו שהוא 

יכול להיות רגוע, הכליה שלי תגיע אליו, אני לא נעלמת לשום מקום”.

כך”,  כל  מרגש  “היה  כסליו.  י”ב  בתאריך  לבסוף  התקיים  הניתוח 

היא נזכרת, “שעות ספורות לפני הניתוח ציפתה לי הפתעה, כאשר 

הייתה  זו  יוסי’.  אני  ‘שלום,  לחדר:  מהכניסה  קול  שמעתי  לפתע 

הפעם הראשונה שנפגשנו. היו במפגש הזה הרבה בכי והתרגשות. 

יום למחרת יוסי כבר קם על רגליו והתייצב שוב בחדרי. הוא הסביר 

לי: ‘הרופאים אמרו שחשוב לקום וללכת, אז אני הולך’, היה מדהים 

לראות איך הוא מתחזק מרגע לרגע. עד היום אנחנו משוחחים מידי 

פעם ונפגשים לא מעט. בחסדי שמיים הוא חזר לעצמו ממש, הוא שב 

אפילו לעבודה. אנחנו בקשר טלפוני וגם ביקרנו אצלו בבית. הוא בכל 

פעם מדגיש: ‘נתת לי לחיות מחדש’”.

הדסה אינה מרשה לעצמה לסיים את סיפורה מבלי לציין את התמיכה 

העצומה שהיא קיבלה לכל אורך הדרך. “האחיות הנהדרות שלי היו 

שותפות קרובות למסע וכך גם יתר אחיי וקרובי המשפחה מהצד של 

בעלי. אני אסירת תודה גם לילדיי שכל כך שמחו בתהליך והתרגשו 

יחד איתי. בסיכומו של עניין ברור לי דבר אחד - אין כזה דבר לתרום 

אותה  שהופכת  זו  היא  מהתרומה,  חלק  היא  תומכת  משפחה  לבד, 

מחלום למציאות”.

נעמי אופן: המנהלת התורמת
היא  התרומה’  ב’חיידק  שנדבקה  איידלס  לבית  השלישית  האחות 

נעמי אופן, אך היא מתעקשת שלא נכנה אותה כשלישית. “החלטתי 

לתרום עוד לפני ששמעתי על כך שגם הדסה תורמת”, היא אומרת, 

“זה היה אחרי שנתקלתי בגיליון של העיתון ‘מרווה לצמא’ וראיתי 

שהסיפור הראשון במוסף הסיפורים של חג הסוכות עוסק בתרומת 

כליה. אמרתי לבעלי שאם עיתון שכל כך מקפיד על התכנים מעמיד 

את הסיפור הזה בפרונט, זו אמירה גדולה מצד הרבנים, ואם כן אני 

הולכת לתרום”. 

היא פנתה אל הרב עימו היא נוהגת להתייעץ, הרב יצחק גינצבורג 

מכפר חב”ד והוא עודד מאוד ואף הביע את תמיכתו. בהמשך הוא 

כתב לה ברכה מיוחדת, ובה ציין בין היתר שהמילה ‘כליה’ היא מלשון 

‘כלל’, כי היא מתייחסת לאיבר בגוף שמתחבר לכלל ישראל.

“יצאתי לדרך”, היא אומרת, “אך כבר בפנייה הראשונה שלי ל’מתנת 

חיים’ הודעתי שיש לי שני תנאים – האחד הוא שאני רוצה לתרום 

דווקא ליהודי, לא משנה מה גילו ומה מינו, והתנאי השני הוא שהניתוח 

יתבצע בקיץ. במקצועי אני מנהלת בית ספר ביישוב שבי שומרון 

הניתוחים.  זמן לעלות על שולחן  סיכוי שאמצא  אין  ובמשך השנה 

במתנת חיים אכן התאמצו לשם כך באופן מיוחד. בכלל, המסירות 

שלהם ראויה להערצה, הם שליחי קודש ממש”.

נעמי מציינת שכאשר היא הגיעה אל הוועדה של משרד הבריאות 

היא הייתה בהלם. “בוועדה ישבו כמה פרופסורים שטענו: ‘את אמא 

לעשרה ילדים, מנהלת בית ספר, נתת כל כך הרבה מעצמך, למה את 

צריכה לתת עוד?’ לא האמנתי למשמע אוזניי. נשמתי עמוק ואמרתי 
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להם: ‘אני לא יודעת למה אתם מתכוונים, אבל התחושה שלי היא 

בדיוק הפוכה. בכל יום ויום אני רק מקבלת ומתמלאת מהילדים 

שלי, אני מקבלת גם מהתלמידים שלי ומהצוות הנפלא’. רק אחרי 

התרומה הבנתי עד כמה שגם תרומת כליה היא פעולה שנותנת לך 

המון. היא מעניקה תחושה כל כך חזקה של משהו טוב שהצלחת 

לעשות. נכון שהייתי צריכה קצת לכאוב, ונכון שהקדשתי לכך 

איך אפשר להשוות את הדברים הפעוטים האלו  יקר, אבל  זמן 

להענקת חיים?”

בחודש שבט הודיעו לה ממתנת חיים שנמצא לה מושתל, זמן קצר 

לאחר מכן הודיעו שתהיה הצלבה של זוג נוסף. “בפועל תרמתי 

בסופו של דבר ליהודי בשם איציק, שאשתו מיכל תרמה לחולה 

אחר, כיוון שהיא לא יכלה לתרום לאיציק ישירות. כולנו עברנו 

את הניתוחים באותו יום, בזה אחר זה”.

נפגשתם לפני הניתוח?

“נפגשנו רק בערב הניתוח וזה היה מרגש מאוד. איציק הסתכל 

עליי והרגשתי שהוא רואה בי גלגל הצלה. אחרי הניתוח הייתי 

מאושפזת עם אשתו באותו חדר”.

* * *

כעת מצויה נעמי חודשיים אחרי התרומה. בראשון לספטמבר היא 

פתחה את שנת הלימודים בבית הספר ועובדת במרץ כאילו לא 

עברה ניתוח מעולם, הדסה מציינת חצי שנה לתרומתה ובני הזוג 

ליבמן יחגגו בקרוב ארבע שנים לתרומתם.

אתם בוודאי חשים קשר מיוחד ביניכם מעבר לקשר המשפחתי, 

הרי כולכם חוויתם חוויה זהה ומיוחדת כל כך...

לאחיותיי”,  קשר  לחוש  כדי  מעצימה  לחוויה  זקוקה  לא  “אני 

בלי  גם  מחוברות  מרגישות  השם  ברוך  “אנחנו  נעמי,  מתנגדת 

זה. מה שכן – יש מידי פעם בדיחות שמסתובבות בווטסאפ של 

המשפחה, כמו למשל שאחותי הקטנה כתבה לנו: ‘תקבלו אותי 

במשפחה עם כל האיברים?’ ועוד אמירות בנוסח הזה”.

“זכינו במשפחה מיוחדת ומגובשת מאוד, אלו לא רק האחיות אלא 

כל הגיסים והגיסות”, מוסיפה רחלי, “אני מעריצה של כולם, גם 

של אלו שיש להם שתי כליות”.

ואילו הדסה חושפת שידוע לה על אחד מאחיה שמתחיל בימים 

אלו תהליך של בדיקות לצורך התאמה לתרומת כליה. “הוא ממש 

בתחילת הדרך, אני מקווה מאוד שיצליח. ברור לי שזו המתנה 

הגדולה ביותר שהוא יכול לתת לעצמו. מניסיון”. ><
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“אסא חולה וזקוק להשתלת כליה? זה לא הגיוני!” התלמידים בישיבת 

המורים  מבכירי  אסא,  הקשה.  לבשורה  להאמין  התקשו  הזורעים 

בישיבה, היה הדמות שנראתה ההיפך הגמור מכזו שזקוקה להשתלת 

כליה. אדם גבוה, חסון וחזק. מעולם לא היה זכור להם שהוא לקח יום 

חופש בשל מחלה או סתם כי לא חש בטוב. כיצד ייתכן שכלייתו קרסה 

וחייו בסכנה?

“גם אנחנו, בני משפחתו הקרובה, התקשינו להאמין”, אומרת אפרת 

באומר, אשתו של אסא. “קריסתה של הכליה הייתה כל כך מהירה וממש 

לא היינו מוכנים לכך. הכל קרה אחרי שאסא קיבל טיפול אנטיביוטי 

שהוביל לקריסת הכליה. במשך כמעט חודשיים הוא היה מאושפז וניסו 

להציל את כלייתו האחת והיחידה, אך המצב החמיר מיום ליום”.

אפרת לא מסוגלת לשכוח את היום הנורא בו ניגשו הרופאים לאסא 

והודיעו לו: “מחר אתה מתחבר לדיאליזה”. “ראיתי את בעלי מבוהל 

ומחוויר”, היא משחזרת, “גם אני נבהלתי מאוד, אבל ברגע הבא כבר 

התחלתי לפעול כמו על טייס אוטומטי, עזבתי הכל וירדתי אל מחלקת 

ההשתלות, שם נרשמתי כמועמדת לתרומת כליה. דקות ספורות לאחר 

מכן יצרתי קשר עם כל ילדיי וביקשתי מהם שינסו לבדוק מי עוד יכול 

להגיש מועמדות כתורם לאבא. כולם ניסו להציע את עצמם והיו כאלו 

שגם הצליחו לגייס חברים או מכרים שהביעו נכונות. בתוך זמן קצר 

מאוד הגענו לרשימה של כעשרה תורמים פוטנציאלים”. 

הדבר הנכון
זה לא במקרה שאפרת ידעה בדיוק מה עליה לעשות. עוד לפני שהיא 

החזק של  העוגן  בעלה,  בו  חייה,  הבלהות של  סיוט  תוך  אל  נקלעה 

המושג  את  הכירה  היא  דיאליזה,  טיפולי  להתחיל  עומד  המשפחה, 

‘תרומת כליה’. “תמיד קראתי על כך וגם אמרתי לחברתי הטובה שאם 

יום אחד אשמע על מישהו שצריך כליה, איני רואה סיבה שלא לתרום 

לו. אבל לרגע לא חלמתי שזה יגיע למקום הכי קרוב אליי”, היא אומרת. 

היום שבו היא הבינה שאסא עומד להתחיל טיפולי דיאליזה, פגש את 

לי  הודיעו  לכן  קודם  “בדיוק שעה  בחייה.  טובה  לא  בתקופה  אפרת 

על כך שאמא שלי נפטרה ושתי הבשורות הקשות התחברו להן יחד. 

אני זוכרת את עצמי אומרת לבתי: ‘סבתא נפטרה, אבל צריך לטפל 

קודם במי שחי, לכן אנחנו יורדות כעת להירשם לתרומת כליה’, וכפי 

שציינתי – כך בדיוק עשינו”.

והצליחה  לבצע,  שעליה  הבדיקות  רשימת  את  לידיה  קיבלה  אפרת 

ימים בהם היא  היו  ימים ששבעה מתוכם  לעבור אותן בתוך עשרה 

ישבה שבעה על אמה. גם ילדיה נבדקו, אך אף אחד מהם לא הגיע 

לשלבים המתקדמים בשל חסמים שונים. יחד עם אפרת היו עוד כמה 

מועמדים מהרשימה הראשונית שהמשיכו בבדיקות. אחת מהם היא 

תלמידה לשעבר של אסא שהגיעה גם לשלב הסיום ותרמה כליה לפני 

כחודשיים, וישנו אדם נוסף שכנראה יתרום בקרוב.

אפרת הבינה בשלב מוקדם יחסית שהיא ככל הנראה לא תוכל לתרום 

לבעלה באופן ישיר, אך היא החליטה להמשיך בתהליך בכל מקרה. 

“היה ברור לי שאני מתכוונת לתרום בכל מצב, בין אם זה יהיה לאסא 

ובין אם לאדם אחר, בין אם בהצלבה ובין אם כאלטרואיסטית. 

“בשלב מסוים הגיע רגע בו בעלי כמעט מת”, היא מספרת, “התברר 

שבחיבור של הדיאליזה התפתח קריש דם באזור הצוואר וכמעט הגיע 

למוח. זה היה פחד מוות כפשוטו. חייו של אסא ניצלו בניסים, אבל הבנו 

עד כמה הם שבריריים. המשכתי בתהליך הבדיקות כשאני מתפללת 

ידעתי שאני מתקדמת לעבר התרומה, אך  ומייחלת שתימצא כליה. 

עדיין אין אף אחד שיכול להתאים לאסא. ככל הנראה זה קשור לעובדה 

שאסא רזה וגבוה, וכנראה שהנתונים האלו מהווים פרמטר מסוים שיש 

סבא 
וסבתא 
 במתנה

כאשר כלייתו של אסא באומר קרסה והוא נזקק בדחיפות לתרומת כליה, ידעה 
אשתו מה עליה לעשות ונרשמה מיד כתורמת < מה שהיא לא ידעה זה שבאותם 
רגעים ישנו אדם בקצה השני של הארץ שעומד להפוך למלאך המושיע של 

בעלה  < ההשתלה עברה ואסא הבריא, אז למה שמחתם לא מושלמת?

מימין לשמאל: אורון, אפרת באומר,  אילון שיימס ואסא באומר
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להתחשב גם בו בעת מציאת התורם. 

“מי שחיזק אותי לאורך הדרך הלא פשוטה 

הזו הוא אבי שיחיה. אבא הוא אדם לא צעיר, 

שאמרו  מאחרים  בשונה  מאוד.  מעשי  אך 

‘כל  המילים הקלישאתיות:  הזמן את  כל  לי 

הכבוד’, הוא רק אמר: ‘את עושה את הדבר 

הנכון’. זה חיזק אותי ונתן לי כוח”.

כליה נעלמת
הפך  השעון  של  תקתוקו  וקצב  חלפו  הימים 

למהיר יותר ויותר. מה שאפרת לא ידעה באותו 

מועמד  ישנו  בלינסון  החולים  זה שבבית  זמן 

נתיבות,  ‘אילון שיימס’, תושב  לתרומה בשם 

שמצוי כבר בעיצומו של תהליך הבדיקות. 

מהלך  אלא  רגע,  של  החלטה  הייתה  לא  “זו 

שחשבתי עליו כבר כמה שנים”, מספר אילון. 

כליה  עם  בת  לי  נולדה  כאשר  התחיל  “הכל 

ונעלמת.  שהולכת  כליה  שזו  מולטיציסטית, 

לחייה,  הראשונות  בשנים  מעקב  הצריך  הדבר 

יותר  לא  אך  חום,  מחלות  של  בזמנים  בעיקר 

מכך. כיום היא בחורה בריאה לגמרי ברוך השם. 

במהלך השנה הראשונה שבה היינו איתה במעקבים, שמענו שוב ושוב 

את הרופאים אומרים באופן חד משמעי: 

‘אין שום בעיה לחיות כל החיים 

עם כליה אחת’. זה טפטף ונכנס 

שנים  כחמש  לפני  למוח.  לי 

שמעתי על חבר טוב שלי שתרם 

תרם  מכן  לאחר  ושנתיים  כליה 

את  אצלי  העלה  זה  נוסף,  חבר 

שגם  למסקנה  הגעתי  המודעות, 

אני רוצה לתרום”.

חשש  לא  שהוא  מדגיש  אילון 

כלל. “אני יודע שתורמים אחרים 

אומרת  מה  כלל  בדרך  מבררים 

הרפואה לגבי חיים עם כליה אחת, 

לברר  צריך  הייתי  לא  אני  אבל 

עיניי  מול  בתי  את  ראיתי  וידעתי שאין לזה שום זאת. 

משמעות או השפעה. היה ברור לי שאם כל מה שנדרש ממני זה בסך 

הכל ניתוח קטן עם החלמה מהירה, אז איך אפשר שלא להציל חיים?” 

עומד  הבין שהוא  הוא  ובסיומו  כשנה,  אצלו  נמשך  הבדיקות  תהליך 

להיות שותף ככל הנראה לתרומה בהצלבה. הצלע האחת הוא החולה 

אסא באומר, הצלע השנייה היא אשתו אפרת, הוא מהווה את הצלע 

שזו  צעיר  לבחור  שייכת  בניתוח  הרביעית  הצלע  ואילו  השלישית 

שתי  שעבר  אחרי  בחייו,  שיקבל  השלישית  הכליה  להיות  עומדת 

השתלות בחו”ל. 

“אילון הגיע ממש כמו מלאך מושיע משמיים”, מספרת אפרת באומר, 

“אין לי מילים כדי לתאר את עוצמת השמחה וההקלה כשהבנתי שיש 

מי שיהיה שותף בניתוח ויתרום כליה לבעלי שהגיע כבר למצב קשה 

ביותר”.

אפרת לא מסוגלת לשכוח את יום שישי של ערב ההשתלה. “עמדתי אז 

בתור בבנק ופתאום הטלפון הנייד שלי מצלצל ועל הקו אני שומעת את 

הרב ישעיהו הבר. כל כך התרגשתי, בכלל לא חלמתי שהוא יודע מי אני. 

הרב אמר לי שאשתו מבקשת לדעת את שמי המלא כדי להתפלל עליי 

בהדלקת נרות שבת. לא האמנתי. התחלתי לבכות, אחר כך הוא ביקש 

להחליף כמה מילים עם אסא וברך אותו בחום. לאחר מכן הרב אמר 

לי: ‘בימים הקרובים אהיה בהולנד, אך אני מבטיח לך שביום ההשתלה 

אחזור לארץ ואבוא לבקר אתכם’. ובאמת הוא הגיע לבית החולים הישר 

משדה התעופה. הוא אפילו לא עצר בבית כדי לנוח”.

בבוקר הניתוח, בשעה שמונה, התקיים מפגש מרובע בו השתתפו אסא, 

אפרת, אילון והחולה הצעיר. לקראת השעה שלוש הם נכנסו לניתוח 

ובשעות הערב כבר שבו אל המחלקה. 

עצמם  את  מצאו  הארבעה  מרתקים.  היו  ההשתלה  שלאחר  הימים 

משוחחים שוב ושוב ומנהלים שיחות ערניות ומלאות עניין. “שוחחתי 

הרבה גם עם אשתו של החולה שקיבל את הכליה שלי”, מספרת אפרת, 

“הבנתי ממנה דבר מרגש מאוד – כל עוד הוא היה בטיפולי דיאליזה הם 

לא יכלו להיכנס להיריון, ואילו כעת יש לכך סיכוי חדש. היא אמרה לי 

שאם הם רק יזכו להביא ילד לעולם, אני אהיה כמו סבתא שלו”.

במקביל, קיבלו היא ובעלה גם ‘נכדים חדשים’ מהצד השני – אלו ילדיו 

של אילון, אותם הם פגשו זמן קצר לאחר התרומה, כאשר משפחת 

בבית  לבקר  כדי  ההזדמנות  את  וניצלה  בצפון  לטיול  יצאה  שיימס 

משפחת באומר. אפרת הנמרצת ארגנה עבורם טיול של ארבעה ימים 

שכלל לינה בבית ספר שדה, מסלולי ג’יפים ועוד אטרקציות מגוונות. 

גומרים  לא  הם  היום  ועד  ממש  מאושרים  היו  שילדיו  מציין  אילון 

חוויות  שחזרנו להעלות  “לאחר  טיול.  מאותו 

התקשרו  ואפרת  אסא  הביתה 

בשלום  הביתה  הגענו  אם  לברר 

הלכו  שלהם  הנכדים  כל  ואם 

וסבתא  סבא  כמו  ממש  לישון, 

מרגישים  אנו  בכלל,  אמתיים... 

שהמשפחה שלנו התרחבה, בימי 

שישי אנו מתקשרים לאחל שבת 

שלום, אני מאמין שנזמין אותם 

שלנו ולאחרונה  לאירועים 

של  מיוחדת  להופעה  הוזמנו 

רושם  עושה  אסא.  של  בתו 

וזה  להימשך,  עומד  שהקשר 

פשוט נפלא”, הוא אומר. “אבל 

האמת היא שהדבר שמרגש אותי יותר מכל 

הוא לראות את אסא ולשמוע אותו. כשביקרתי אצלו בבית ראיתי אותו 

הולך ומתפקד, הוא ממש חזר לחיים ונראה אחרת, זה היה פשוט מרגש”.

לחסל את הרשימה
“אסא בריא”, אומרת גם אפרת, אך קולה לא מאושר כפי שניתן היה 

לצפות. “השמחה שלי אינה שלמה כל עוד אני יודעת שיש כל כך הרבה 

ואני  עליהם  לי  כואב  ספורים.  וימיהם  לדיאליזה  שמחוברים  חולים 

לא יכולה להירגע. במהלך התקופה בה אסא נזקק לדיאליזה, הגעתי 

איתו שלוש פעמים בשבוע למחלקה, פגשתי את החולים ושמעתי את 

הסיפורים שלהם. אלו אנשים שחייהם אינם חיים, הם סובלים סבל בל 

יתואר. חייבים להציל את כולם”.

אילון מצטרף לכל מילה. “החלום שהרב הבר חוזר עליו תמיד הוא לחסל 

את רשימות ההמתנה של החולים הזקוקים לתרומה. אני כל כך מזדהה 

עם זה ומאמין שהוא קרוב למימוש. אני גם רואה את ההיענות המדהימה 

ואת המודעות שהולכת וגוברת, והתחושה שלי היא שלא ירחק היום בו 

תרומת כליה תהיה לא הרבה יותר נדירה מתרומת דם”. ><

מימין לשמאל: אורון, אפרת באומר,  אילון שיימס ואסא באומר
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משפחה 
חדשה

מה הוביל אותך לתרום? לא חששת? ומתי 
הכרת את המושתל? בתיה קריטנברג, 

תושבת מעלות, אם לשישה בנים וסבתא 
לשתי נכדות, שתרמה כליה, מראיינת בכנות 

וברגישות את... עצמה 

ראיון לא שגרתי < בתיה קריטנברג
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כשתרצה, המזכירה של מתנת חיים, שאלה אם אסכים 

להתראיין לכתבה, אמרתי “כן”, אבל חשבתי שזה היה 

יכול הרבה יותר מוצלח אם אני אראיין מישהו שתרם. 

שני  את  למלא  יכולה  אני  שבעצם  החלטתי  ואז... 

התפקידים. למה לא? גם לראיין מישהי שתרמה כליה 

וגם לענות על השאלות. כך קבעתי עם המרואיינת 

שלי )כלומר, עם עצמי - בתיה( תאריך ושעה. והרי 

הריאיון לפניכם. 

אני פוגשת את עצמי במרפסת ביתי במעלות. מוצאי 

שקט  ונעים.  קריר  האוויר  שופטים.  פרשת  שבת 

פסטורלי. שעה טובה לעריכת הריאיון המשונה הזה: 

אני מראיינת את עצמי.

“תרמתי לאח שלי”
אני: נתחיל מהסוף, איך את מרגישה עכשיו? 

בתיה: “ברוך השם טוב מאוד”. 

אני: האם חזרת לעצמך ב-100%?

לעצמי.  חזרתי  “כמעט  בתיה: 
ביומיום אני עושה הכל כמו לפני 

חזרתי  לא  עדיין  אך  הניתוח, 

ב-100%.  שעשיתי  לספורט 

רצה.  לא  עדיין  אך  הולכת,  אני 

בקרוב בעזרת השם”.  

סליחה על הבנאליות אבל  אני: 
הכי  השאלה  את  אשאל  אני 

איך  לזה,  הגעת  איך  מתבקשת: 

ועוד  כליה?  לתרום  החלטת 

לאדם זר. 

בתיה: “זו באמת שאלה שרבים שואלים. אבל לפני כן 

אני רוצה לשאול אותך: אדם זר? מה פתאום?! תרמתי 

לאח שלי. למשפחה”. 

בשיחה  לי  סיפרת  הרי  להסביר?  מוכנה  את  אני: 
מקדימה שלא הכרת את הנתרם לפני כן.

בתיה עונה ברצינות, ללא שמץ חיוך: “הרי כל ישראל 

אחים. אחים ממש. לעצם השאלה - זה באמת תהליך 

ארוך. הכל מתחיל במודעות לעניין, לסבל של החולים. 

פגשתי ילדים שמטופלים בדיאליזה לפני שנים רבות. 

פגשתי בסבל שלהם. ראיתי איך זה משפיע עליהם. 

זה נורא. 

“לפני שבע שנים בן דוד של בעלי תרם כליה לבנו. 

באותו זמן זה היה נראה לי משהו שמסכן את בריאותו 

העליתי  לא  עדין  התורם.  של  החיים  תוחלת  ואת 

בדעתי את האפשרות שאני אעשה משהו כזה. אחר 

כך במשך הזמן נחשפתי לפרסומים של מתנת חיים. 

במיוחד נגע לליבי סיפורו של הרב אביחי רונצקי ז”ל 

במהלך  אך  חיים,  מתנת  דרך  כליה  לתרום  שביקש 

חושבת  אני  סרטני.  גידול  אצלו  התגלה  הבדיקות 

שאז התחילו לנקר בליבי מחשבות קטנות ועקשניות 

בנושא. זה צמח ולבלב בתוכי כמו פרח, ואני אפילו 

לא הרגשתי.  

באינטרנט  ראיתי  שעברה  בשנה  לפסח  פורים  “בין 

אישה שדיברה על עשיית צדקה וחסד עם עם ישראל. 

השתכנעתי מדבריה ושאלתי את עצמי: מה אני יכולה 

הייתה:  המידית  התשובה  שלי?  העם  למען  לעשות 

לתרום כליה”. 

אני: ולא פחדת? מהניתוח עצמו? מהסיכונים הנלווים 
מתהליך  כך?  אחר  שבאים  מהכאבים  ניתוח?  לכל 

ההחלמה, וכן, גם מהחיים עם כליה אחת?  

כשמישהו  בים?  טובע  מישהו  פעם  “ראית  בתיה: 
מישהו  יהיה  תמיד  כמעט  בבריכה,  או  בים  טובע 

להציל  שקופץ  מישהו  אותו  אותו.  להציל  שיקפוץ 

אותו לא חושב על הפחד, או על המים הקרים או על 

כל הסכנות, כולל סכנת חיים לעצמו. מישהו טובע לך 

מול העיניים. אתה רואה את הסבל מולך, ואתה קופץ. 

בלי חשבון.

שהחולה  הזה  במובן  דומה  זה  כליות  לחולה  “לעזור 

לקבלת  המתנה  של  הממוצע  שהזמן  ידעת  טובע. 

כליה מנפטר הוא בין 5 שנים ל-8 שנים? שנים! את 

ההבדל  סבל!!!  של  שנים  קולטת? 

הוא שהטובע, טובע לך מול העיניים. 

חולי דיאליזה מטופלים בבתי חולים. 

הם  אבל  אותם.  רואים  לא  אנחנו 

לאט-לאט.  ומתים  סובלים  והם  שם 

חייבים להציל אותם. 

טובע  כשמישהו  הבדל:  עוד  “יש 

לחולה  מידית.  היא  ההצלה  פעולת 

דיאליזה יש לכאורה זמן לחכות. כל 

תורם פוטנציאלי עובר סידרה מקיפה 

של בדיקות כדי לברר עד כמה הוא 

שמישהו  כאילו  זה  לתרומה.  ונפשית  פיזית  כשיר 

זמן  מספיק  למציל  ונותן  הטביעה  רגע  את  ‘מקפיא’ 

אבנים  שאין  לבדוק  המים.  טמפרטורת  את  לבדוק 

חדות, ובכלל, שהוא יודע לשחות מספיק טוב. בעיניי 

זה אותו דבר עם יתרון הזמן לתרומת כליה. אם עברתי 

את כל הבדיקות סימן שאני מתאימה ושלוחי מצוה 

ובקב”ה  המעשה  בצידקת  האמונה  ניזוקים.  אינם 

עוזרת מאוד”. 

אם  שאלתי  לשאלה?  לי  ענית  שלא  לב  שמת  אני: 
פחדת ואת מדברת על משהו אחר )כמו פוליטיקאית(. 

בבקשה לענות לעניין.

צעדים  לעשות  החלטתי  אז  פחדתי.  “כן.  בתיה: 
קטנים. ידעתי שבכל רגע בתהליך אפשר להתחרט, 

שאני  לעצמי  אמרתי  אז  מעולם.  דברים  היו  וכבר 

שאני  אמרתי  כך  אחר  חיים.  במתנת  ארשם  ‘רק’ 

‘רק’ אעשה בדיקת דם וכך הלאה והלאה, ובמשך כל 

הזמן הזה )מרגע ההרשמה ועד הניתוח עברה כשנה( 

אמרתי לעצמי ולבני משפחתי הקרובים ביותר: ‘אני 

עד  כליה’.  לתרום  הולכת  אני  כליה,  לתרום  הולכת 

שאני בעצמי האמנתי לזה ואפילו התרגלתי וכבר לא 

הארוכה  הניתוח שהייתה  עד לשבת שלפני  פחדתי. 

והתרגשות.  עין מרוב מתח  לא עצמתי  בחיי. כמעט 

אבל מרגע שנכנסתי לבית החולים עברתי למצב של 

‘טייס אוטומטי’. בלי מתח. רק עשייה”. 
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התרגשות משפחתית
אני:  הזכרת את בני המשפחה. למי סיפרת ואיך הם הגיבו?

לו  היו  ישראל.  שלי,  היקר  האיש  את  שיתפתי  כל  “קודם  בתיה: 
תגובות סותרות. מחד הוא שמח במעשה עצמו. מאידך, הוא כל הזמן 

חשש לגורלי. הוא גם אמר שוב ושוב: ‘אין שום דבר מיותר בעולמנו. 

הכל בחוכמה עשה ואם כך אז מדוע הקב”ה ברא לנו שתי כליות?’”

אני : ומה הייתה תשובתך?

בתיה: “אין לי תשובה לשאלה הזו, אני רק יודעת שקראתי הרבה חומר 

שאחר  והחיים  שהתהליך  ומצאתי  בנושא 

כך מספיק בטוחים. הסיכון מזערי והתוצאה 

ענקית: להציל נפש אדם. אגב, התשובה של 

מתנת חיים היא: ‘אחת בשביל לתת’”.

אני : את מי עוד שיתפת?
מאוד  כולם  הכלות.  ואת  שלי  הבנים  “את 

מאוד  כלות  ושתי  בנים  ארבעה  התרגשו. 

שגם  לי  אמרו  בנים  שני  ברעיון,  תמכו 

כליה  לתרום  עצמם  לבין  בינם  חשבו  הם 

.)ביקשתי שיחכו קצת, כל דבר בעתו(. הבן 

מכיוון  עמדה  הביע  לא  שבתיכון,  הצעיר, 

שאמר שהוא ממש לא מבין בזה, ואילו הבן 

שהוא  אמר  העניין  מכל  שהסתייג  היחידי 

מבין את חשיבות התרומה אבל הוא מאוד 

חושש מההשפעה של התרומה לטווח רחוק על חיי. אמרתי לו שברי 

ושמא לאו ברי עדיף’. במילים אחרות: מולנו עומד אדם שחייו אוזלים, 

ולעומת זאת אדם בריא שיכול לתרום ואולי בעתיד משהו יקרה לו. 

שהחולה  הסיכוי  לעומת  זה  מה  אבל  ביותר.  זעיר  סיכון  שיש  נכון 

שמולנו, פלוני אלמוני, המטופל בדיאליזה, באמת ימות? צריך לבחור. 

ואני בחרתי”. 

אני: ולמי עוד סיפרת?
בתיה: “להוריי, לאחותי ולאחי. כשסיפרתי לאמי היא החווירה. זה 
היה נראה כאילו אני באה להגיד לה שאני מתכוונת להתאבד. ממש 

ככה. אבא, חולה בעצמו, משותק, הביט בי במבט חרד ולא אמר כלום. 

אני זוכרת שצחקתי. יכולתי להבין אותם אבל זה, כלומר הציור שהם 

ציירו לעצמם בראש לגבי ההשלכות של התרומה, היה כל כך רחוק 

שהכל  בטוחה  שאני  כך  ועל  המחקרים  על  להם  סיפרתי  מהאמת. 

בעזרת השם יהיה בסדר. הצלחתי להרגיע אותם. מאוחר יותר, אבי, 

שכאמור חולה, משותק ובקושי מדבר בגלל אירוע מוחי, הראה לי 

על עצמו ורמז שגם הוא רוצה לתרום כליה. כמה עצוב לי שהוא לא 

יכול”. 

שלום לשלומי
אני: מתי ידעת למי את תורמת? מתי נפגשתם?

לאישה  לתרום  אמורה  הייתי  בהתחלה  בשלבים:  היה  “זה  בתיה: 
בשנות ה-60 לחייה שכל בני משפחתה חולים ולכן לא יכולים לתרום 

לה. לבסוף עודכנתי ממתנת חיים שאותה חולה קיבלה תרומה מאדם 

לי המזכירה  כך אמרה  מיד אחר  כל כך שמחתי בשבילה.  שנפטר. 

שיש חולה פוטנציאלי אחר. היא סיפרה לי כמה פרטים בסיסיים עליו. 

בינינו, הפריע לי שהוא ישראלי אבל לא גר בישראל. בכל זאת: עניי 

עירך קודמים. אבל מיד אמרתי לעצמי להפסיק לעשות את החשבונות 

של הקב”ה. אם מתנת חיים מבקשים ממני לתרום למישהו אז יש 

לזה סיבה. זו הייתה התלבטות של שניות. כבר באותה שיחת טלפון 

נתתי את הסכמתי. כשבוע לפני התרומה דיברתי עם ענת, מתאמת 

ההשתלות בבלינסון. בסוף השיחה היא אמרה: ‘ודרך אגב, שלומי כבר 

כאן’. 

‘מי זה שלומי?’ שאלתי.

‘אה, את לא יודעת. שלומי הוא האיש שלו את תורמת את הכליה 

שלך’. 

‘יופי. נעים להכיר’.

בלינסון  החולים  לבית  ממעלות  ואני  אישי  הגענו,  שבת  במוצאי 

להתאשפז לקראת הניתוח שתוכנן ליום ראשון. השעה הייתה חצות 

את  לפגוש  רוצה  ‘את  למחלקה.  הגיעה  וענת 

עניתי.  מאוד’,  בטח,  ‘כן,  היא שאלה.  שלומי?’ 

היא נכנסה ואז יצא איש חייכן, נעים למראה. 

חביב מאוד. דווקא נראה לי בריא. בכלל לא כמו 

שחשבתי. 

‘שלום’, אמרנו שנינו. ‘רציתי רק להגיד תודה’.” 

הוסיף ואמר שלומי.

התרגשות  לא  מוזרה.  די  הייתה  “ההרגשה 

שדמיינתי  בגלל  אולי  שציפיתי.  כמו  עצומה 

טוב.  ממש  נראה  ושלומי  וחולה,  חלוש  איש 

לשמחתו ולשמחתי הוא קיבל את הכליה בזמן, 

לפני התחלת טיפולי דיאליזה. שלומי הגיע עם 

תורמת פוטנציאלית שסוג הדם שלה לא התאים 

לו ולכן בוצעה בבלינסון מה שנקרא ‘הצלבה’. 

אני תרמתי לשלומי והתורמת המקסימה שריל סינגר )הכרתי אותה 

ברשימת  היה  הוא  שאף  אחר  לאדם  כלייתה  את  תרמה  כך(,  אחר 

ההמתנה”. 

אני: האם פגשת גם את בני המשפחה של שלומי?
ושתי  אשתו  שלו,  ההורים  הגיעו  הניתוח  של  ביום  “כן,  בתיה: 
לדבר,  מיד התחילה  מאופק. אמא של שלומי  היה  האבא  אחיותיו. 

בקושי  ענק.  וחיוך  בעיניים  דמעות  של  ברק  עם  אשתו,  אודליה, 

מרוב  לצחוק  הפסיקה  לא  אחותו  אביטל  מילה,  להוציא  הצליחה 

התרגשות, ולבסוף - מאיה, האחות הצעירה שלא הפסיקה לבכות. 

אמרתי להם שאני מרגישה שיש לי עכשיו משפחה חדשה והם לגמרי 

הסכימו. 

“מאז אנחנו בקשר כולנו. ישראל ואני באנו לבקר את שלומי אחרי 

הניתוח. פעם בבית החולים ופעם בבית, גם המשפחה שלו ביקרה 

אצלנו, במעלות, מה שלא היה פשוט כלל לאמו שהיא בת 80. כל 

מפגש כזה הוא חוויה מרגשת. אנחנו משפחה אחת מאושרת”.

אני: הפי אנד? 
לקחת  יצטרך  הוא  כרגיל.  לתפקד  חזר  שלומי  כך.  “נראה  בתיה: 
לאכול  לו  אסור  ויהיה  חייו.  כל  הכליה  דחיית  את  למנוע  תרופות 

אשכוליות ורימונים. מחיר קטן עבור כליה שתעשה עבורו סינון דם 

איכותי, תשמור על לחץ דם תקין, תשמור על רמה תקינה של נוזלים 

בגופו ועוד. גם אני, לאחר תקופת החלמה )כן, היו כאבים. לקחתי 

משככי כאבים והכל היה שווה את זה. אמרתי זאת גם כשכאב.( חזרתי 

לעצמי. יותר שלמה”. 

אני: יש משהו שאת מצטערת עליו או שהיית עושה אחרת?
‘מתנת  אני מצטערת ששם הארגון  כנראה שלא.  “אחרת?  בתיה: 
לתרום  ולאפשרות  לצורך  המודעות  המגזרים.  לכל  הגיע  לא  חיים’ 

כליה מהחי מאוד נמוכה בציבור החילוני. זה מצער”. 

אני: ועוד משהו? 
כליה  להם  נמצאה  שלא  חולים  עדיין  שיש  מצטערת  “אני  בתיה: 

מתאימה להשתלה וגם שאין לי עוד כליה אחת נוספת לתרום”. ><



.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
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בפשטות.  דרורי  יהונתן  אומר  ביצהר”,  גר  “אני 

מבחינתו זהו ההסבר הברור ביותר להחלטתו לתרום 

כי אין צורך לפרט הרבה מעבר  ואכן, דומה  כליה. 

לכך. כל מי שמכיר את היישוב יצהר ואת תושביו, 

יודע כי בשנים האחרונות מתבדחים על כך שאנשים 

בעלי שתי כליות הם אלו שחריגים בנוף. עד כה הגיעו תורמי הכליות 

עוד  וישנם  קטן,  ביישוב  שמדובר  למרות  ספרתי,  דו  למספר  ביצהר 

לא מעט תושבים שמצויים בתהליכים מתקדמים של בדיקות לקראת 

התאמה לתרומה. 

“הכרתי הרבה מאוד תורמים ושמעתי את סיפוריהם”, 

יהונתן, “אחר כך קראתי באינטרנט מאמרים  מציין 

על הנושא, וככל שחקרתי יותר כך הבנתי שכאשר 

מדובר באדם בריא, אין שום מניעה לתרום. באותו 

זה. איך אפשר  רגע היה ברור לי שאני עושה את 

לוותר על הזדמנות להציל חיים בגופי ממש?”

יהונתן  הבר.  לרב  טלפון  בשיחת  היה  הבא  השלב 

בפניו  הציב  הבר  והרב  התרומה,  בקשת  את  העלה 

כשירותו  את  לוודא  כדי  בסיסיות  שאלות  מספר 

לתרום. אחת מהן נגעה למשקל גופו. כאשר יהונתן 

נקב במשקלו ובגובהו, השיב לו הרב מיד שבמצב 

כזה הוא לא יוכל לתרום, שכן ה-BMI שלו 

גבוה מידי.

להוריד 50 קילוגרם
עודף משקל, כפי שמסתבר, 

שעלול  דבר  אכן  הוא 

בעת  לרועץ  לעמוד 

כליה.  לתרום  שניגשים 

לאדם  כי  גורסת  הרפואה 

בעל משקל עודף יש סיכון 

כמו  מחלות  לפתח  מוגבר 

יתר לחץ דם וסוכרת שאלו 

העיקריים  הגורמים  שני 

כליות.  ספיקת  לאי 

מצוי  כזה  שאדם  מכיוון 

מעדיפים  סיכון,  בקבוצת 

הרופאים שלא לאפשר לו 

כשמדובר  אמנם  לתרום. 

משפחה  לקרוב  בתרומה 

אך  לפעמים,  להקל  ניתן 

כאשר זהו תורם אלטרואיסט 

בלתי  לאדם  לתרום  שמבקש 

ולא  יתרה  הקפדה  ישנה  מוכר, 

 BMI-מה סטייה  אף  מאפשרים 

ליהונתן,  נאמרו  הדברים  התקין. 

לוותר.  חשב  לא  לרגע  הוא  אך 

כמה  הבר  הרב  את  “שאלתי 

קילוגרם אני צריך להוריד והרב עשה 

חשבון והגיע למסקנה שעליי להוריד 

יותר מחמישים קילוגרם”.

בהלם.  אותו  הותירה  התשובה 

“הרגשתי שאני מוכן להתאמץ ולעשות הכל כדי לרדת במשקל ולתרום, 

אבל איך מורידים 50 קילוגרם? אחרי שחשבתי עוד קצת שאלתי את 

הרב מה יהיה אם אוריד את הקילוגרמים העודפים בצורה של ניתוח. 

הרב ענה לי שלא משנה איך אוריד את המשקל, העיקר שאגיע לבסוף 

ל-BMI תקין. סיימנו את השיחה ובאותו רגע יצאתי למסע של בירורים. 

שנה לאחר מכן כבר התקשרתי לרב הבר והודעתי לו: ‘הרב אני מתקרב 

מאוד ל-BMI תקין, בוא נתחיל את התהליך”.

איך הצלחת לעשות את זה?
“עברתי ניתוח קיצור קיבה”, הוא מפתיע. “האמת היא שאף 

המשקל  ניתוח.  כזה  לעבור  בדעתי  העליתי  לא  פעם 

העודף לא הפריע לי מעולם ולא הרגשתי אתו שום 

למנוע  עלול  שהמשקל  שהבנתי  ברגע  אבל  בעיה. 

ממני לתרום, החלטתי שאני עובר את הניתוח, העיקר 

שאוכל לתרום כליה”.

פשוט 
להציל 
חיים
יותר מ-50 קילוגרם של 
משקל עודף הפרידו בין 
יהונתן עוז דרורי לתרומת 
הכליה, אך הוא לא ויתר < 
בעקשנות ובדבקות הוא 
יצא למסע להורדת המשקל 
ולאחר שנה הוא הודיע לרב 
 BMI-הבר: “אני מתקרב ל
תקין” < מאז התרומה חלפו 
שלושה חודשים ויהונתן 
בטוח: “אילו יכולתי הייתי 
עושה זאת שוב”

מתנת חיים        מתנדבים למען השתלת כליה 46matnatc@gmail.com  02-5000755 :למידע על תרומת כליה



ומה אם בסופו של דבר היו פוסלים אותך מסיבה אחרת?
הוא  סיבה שאפסל”,  לא העליתי בדעתי שיש  היא שלרגע  “האמת 

משיב בכנות, “הייתי חדור מטרה עם המון מוטיבציה, כל כך רציתי 

להגיע למשקל תקין ולהתקדם לעבר התרומה. בתוך זמן קצר מאוד 

כבר ירדתי כמעט 40 קילו, וכשהבנתי שאני מתקרב למספר הרצוי 

דבר  של  בסופו  התרומה.  לקראת  הבדיקות  את  לעבור  התחלתי 

הצלחתי להשיל ממשקלי 50 קילו ואז אישרו לי לגשת לניתוח”. 

שני ניתוחים בשנה
חולה  לאישה  כליה  לתרום  עומד  שהוא  ליהונתן  נאמר  בתחילה 

התבצעו  ההתאמה  ובדיקות 

כבר  שנקבע  שאחרי  אלא  מולה. 

לפתע  לו  הודיעו  לניתוח,  תאריך 

בעיה  האישה  אצל  שהתגלתה 

לתרום  יוכל  לא  והוא  רפואית 

עליו  שיהיה  הבין  יהונתן  לה. 

את  ולבצע  בסבלנות  להתאזר 

תהליך ההתאמה מול חולה חדש.  

זמן  במשך  שהייתי  לומר  “אפשר 

רב בתהליך התרומה”, הוא מציין, 

קיצור  ניתוח  בגלל  “בתחילה 

הקיבה ואחר כך בשל ההמתנה למושתל. התהליך כולו נמשך בערך 

שנתיים וחצי, כשאני כל הזמן סופר את הימים בחוסר סבלנות ומחכה 

לרגע בו אוכל להתקדם ולראות את עצמי סוף-סוף תורם”.

למי תרמת בסוף?
“בסופו של דבר תרמתי לאורן אקרמן, יהודי יקר בן 65, נכה צה”ל 

שאיבד את שתי כליותיו בשירותו הצבאי. לאחר שהשתחרר בדרגת 

סא”ל הוא התנדב במשך שנים בארגון נכי צה”ל והיה פעיל עבור ציבור 

הנכים. הוא עבר פעמיים השתלת כליה, בפעם הראשונה הכליה לא 

החזיקה מעמד וקרסה, ובפעם השנייה הוא קיבל כליה מהמת ושמר 

שקיבל  השנייה  הכליה  גם  לבסוף  שנה.   28 במשך  באדיקות  עליה 

קרסה והחזירה אותו אל סבל הדיאליזה הנורא, כשהוא נאלץ לעבור 

חמישה טיפולי דיאליזה בשבוע. בתקופה האחרונה הוא היה במצב 

של סכנת חיים, כי אחד מהחדרים בליבו התרחב והגיע לאי ספיקת 

לב. מלכתחילה נאמר לו שהוא לא יוכל לעבור השתלה במצבו, אך 

הקרדיולוג בבלינסון החליט לאשר אותו ולקח על עצמו את האחריות 

לניתוח. אני יכול להעיד מקרוב עד כמה שההחלטה הזו הייתה נכונה, 

בתוך שלושה ימים ראיתי איך שאורן השתנה לגמרי. ממצב בו הוא 

בקושי יכול היה לדבר, מה שהקרדיולוג הגדיר ‘סמרטוט’, הוא הגיע 

לערכים כמעט תקינים של קריאטנין והדבר ניכר היטב כלפי חוץ. הרב 

הבר ביקר אותנו במהלך האשפוז ואמר שהכליה שנתתי מתפקדת 

כ’מנוע של טנק מרכבה סימן 4’. לדבריו זה ממש חסר תקדים שאחרי 

שלושה ימים הקריאטנין מגיע לכאלו ערכים. גם הצוות היה המום, זה 

היה בניגוד גמור לכל הציפיות”.

יהונתן שבר שיא, כאשר השתחרר מבית החולים לאחר 48 שעות 

בלבד. “הרגשתי מצוין ומבחינתי מיציתי את האשפוז, אז חתמתי על 

הטפסים והלכתי הביתה”, הוא מסביר, “נחתי בבית כמה ימים ואחר 

כך הכל חלף כלא היה”.

אז אפשר לומר שעברת שני ניתוחים תוך שנה – ניתוח לקיצור 
קיבה וניתוח לתרומת כליה?

“נכון, והאמת היא ששני הניתוחים עברו עליי יחסית ממש בקלות, 

ובפרט הניתוח לתרומת כליה שהיה 

התהליך  במשך  בכלל,  פשוט.  ממש 

היא  הכבדה  שהבעיה  הרגשתי 

הוא  הניתוח  ואילו  הבירוקרטיה, 

חושב  אני  העניין.  בכל  הקל  הדבר 

שתורמים פוטנציאלים צריכים לדעת 

בתרומה  העיקרי  שהאתגר  מראש 

הרבה  שדורשת  הבירוקרטיה  הוא 

נחישות וחתירה אל היעד”.

בחזרה לחיים
יהונתן בביתו של אורן. “שוחחנו  עשרה ימים לאחר הניתוח ביקר 

ובפעם הראשונה שמעתי ממנו את סיפור חייו, איך הוא הגיע ממצב 

בו הוא שיחק כדורסל עם הנכדים והיה מתעמל מידי יום בחדר כושר, 

למצב בו הוא מותש כל היום ואין לו יכולת לקום מהספה. הוא תיאר 

לי איך שהנכדים שלו ראו אותו גווע מול עיניהם ולא היה מה לעשות. 

ולא  כליה  לו  לתרום  שניסו  כאלו  משפחתו  וקרובי  מכריו  בין  היו 

נמצאו מתאימים. לבסוף הוא טס לקזחסטן, מדינה בה שורר מינוס 

35 מעלות ושהה שם במשך שלושה חודשים. המטרה הייתה לעבור 

שם את ניתוח הכליה, שכן זהו המקום היחיד בעולם בו מתאפשר 

לישראלים לקבל כליה תמורת כסף. אחרי שלושה חודשים הובהר 

לו שהוא לא יוכל לקבל כליה והוא שב לארץ, בידיעה שנגזר עליו 

לחיות את מה שנותר לו, כי השתלה ככל הנראה לא תהיה. אורן היה 

מיואש לחלוטין, מה עוד שהרופאים הכינו אותו לכך שהוא לא יוכל 

לעבור השתלה בשל מצבו הבריאותי. כשסיפרו לו עליי לראשונה 

הוא אפילו לא שמח, כי היה ברור לו שבשל הנוגדנים הרבים שנוצרו 

לו,  תתאים  לא  התרומה  שעבר,  ההשתלות  שתי  בעקבות  אצלו 

אבל הנה, זה קרה, ולראות אותו שב לחיים, זה דבר אדיר. כשאני 

מסתכל לאחור אני אומר לעצמי שכל ההמתנה הארוכה שלי והתהליך 

שעברתי במשך שנתיים וחצי הם כאין וכאפס לעומת הרווח העצום. 

באמת שאילו יכולתי הייתי בוודאות עושה זאת שוב”. ><
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