
מצילים  
חיים

מתנת חיים // פסח תש"פ
 סיפוריהם של מתי 
חוג'ה, יהודה גרוסמן 
וליאור יפרח - שוטרים 
אשר מתחת למדיהם 
מסתתרים לב חם 
ונתינה עצומה

מהמשטרה 
באהבה

מתנת חיים // פסח תש"פ
 סיפוריהם של מתי 
חוג'ה, יהודה גרוסמן 
וליאור יפרח - שוטרים 
אשר מתחת למדיהם 
מסתתרים לב חם 
ונתינה עצומה
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לחרות
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4
מהמשטרה באהבה

חשבתם ששוטרים הם עם עסוק ובעל 
שגרה יומיומית צפופה? כל זה נכון, אך 
זה לא מנע משלושה שוטרים להצטרף 

לתורמי הכליות 

8
לחלום לעשות טוב

עו"ד שלומי אברמזון, בכיר בפרקליטות 
המדינה, החליט לתרום כליה, אך לא שיער 

שהיא תגיע לפצועת הפיגוע הקשה

10
תרומה מתוך הכנסת

מה גרם לחבר הכנסת חילי טרופר לתרום 
כליה בדיוק חודש לפני הבחירות? ומדוע 

הוא הסתיר זאת עד לרגע האחרון? 

12
הגיסים המתגייסים

שי ואלנתן הוד וגיסם דותן בן דוד, החליטו 
לתרום את כליותיהם לשלושה בחורים 

שלא הכירו. "בוודאי שהושפענו זה מזה", 
הם אומרים

14
משפחה של מצילים

כשאירית בירנבאום תרמה כליה, היא לא 
שיערה שתסחף אחריה גם את דודתה בת 

ה-64 ואת אחותה וגיסה 

18
מלאך הכליות

"הייתי מגיע לטיפולי הדיאליזה ומנסה 
לחשוב: 'האם יימצא מישהו בעולם שירצה 
להציל אדם שהוא לא מכיר?'". ילק איינאו 

מספר על ימי הדיאליזה 

20
דרמה בניתוח

עופר ירושלמי, מנהל בית ספר לנוער 
בסיכון, ניגש לתרומת הכליה ללא שום 
לבטים. אך רגע לפני הניתוח הודיעו לו 

שהניתוח בוטל 

22
בידיים של הקב"ה

"הרגשתי שלא אני מנהלת את התרומה, 
אלא הקב"ה הוא זה שמוביל אותי ואני 

רק שליחה", מספרת יעל, אמא לעשרה, 
שתרמה כליה 

24
להביא חיים לעולם

עובד שתרם, מעסיק שהצטרף, וחולה 
כליות שחייו ניצלו. עקיבא הכהן תרם כליה 

לעומר זייגר, רגע לפני ששעון החול אזל

26
להסתכל לתרומה בעיניים

נמרוד פלמ"ח, העוסק בפיתוח מנהיגות, 
היה הראשון בסביבתו שתרם כליה. "אני 

מסתכל על הצלקות ולא רואה את הכאב", 
הוא מספר

28
כליה כנגד הסיכויים

במשך חמש שנים נלחם דרור שוגרמן על 
הזכות לתרום כליה, עבר את הבדיקות, 

ספג דחיות ואכזבות, אך לא התייאש 

30
מסע של שיתוף

יהונתן בונה, סגן מנהל בית ספר, החליט 
לתרום כליה, וקיבל גם החלטה מכוננת 
– לחשוף את התרומה עוד לפני הניתוח 

ולשתף בכך את סביבתו 

32
לרוץ אל התרומה

רות גואטה החליטה לתרום כליה לרגל יום 
הולדתה ה-40, ומה עם ההשתתפות במרוץ 

הנשים, בו חלמה ליטול חלק?

34
פשוט לתרום

"אתה רק מרוויח וכמעט לא משלם מחיר", טוען 
נצר משאלי, כשהוא מספר על תרומת הכליה שלו 

36
מייד אין אמריקה

אחרי שאריק סולט עלה לארץ, הוא החליט כי 
ברצונו להעניק את כלייתו למי שזקוק לה ביותר 

38
טל של חיים

שמעון טל היה בן 63 כשהחליט לתרום כליה, ואיך 
הגיב אביו, השופט בדימוס צבי אלימלך טל?

40
תרומה מכל הלב

מתן הומינר, מורה ומחנך, תרם כליה לבחור בן 47, 
ושבועיים לאחר מכן כבר שב לתלמידיו שציפו לו 





























ברכת תודה והוקרה
לחברי קהילת "מוריה" 

בפתח תקווה
אשר הרימו תרומה נכבדה לרגל יום חגם, 

יובל 25 שנה ליסוד הקהילה.

בזכותם מגזין זה רואה אור.

שיזכו להרבות תורה וחסד.
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צילום: אריאל וייס / נתן וייל
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חשבתם ששוטרים הם עם עסוק ובעל 

שגרה יומיומית צפופה? כל זה נכון, אך 

זה לא מנע משלושה שוטרים בישראל 

להצטרף לתורמי הכליות > קבלו את 

סיפוריהם של מתי חוג'ה, יהודה גרוסמן 

וליאור יפרח - שוטרים אשר מתחת 
למדיהם מסתתרים לב חם ונתינה עצומה

השוטר האוהב
       

       



           

       



        







עם עבודה כל כך מתישה, איך מצאת זמן לתרום כליה?







         

         





   



       





     











       











         

        







         

          





מהמשטרה
באהבה
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להציל ילד
       



       

        





        



 





   



       























        





        





 



         

















      



איך הם הגיבו?



        



      

 







       





        





       













         



    

     





         

        







אחים בדם




          

         

































לא חששת מהתרומה? לא היו ספקות או התלבטויות?
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תרומה מיוחדת לאישה מיוחדת




          



        

















         













"תיקון עולם"


           























         

       







          























להמשיך לעשות טוב
        







          

  



     

          

















 לחלום
 לעשות

עו"ד שלומי אברמזון, בכיר בפרקליטות המדינה, נתקל במסגרת תפקידו בכל כך 
הרבה רוע ואלימות, עד שהחליט שהוא מוכרח לעשות דבר מה כדי להביא טוב לעולם 

> הוא החליט לתרום כליה, אך לא שיער שהיא תגיע דווקא לפצועת הפיגוע הקשה

טוב

זה המלאך שלי 

שהציל אותי ותרם 

לי כליה פשוט 

אין לי מילים איזה 

אנשים מדהימים 

יש בעולם הזה
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במהירות וללא עיכובים


         

         

  







          





         





איך חבר כנסת מצליח לפנות זמן לבדיקות בתקופה כה עמוסה? 

       







          







          







        



         



         









איך נראתה הפגישה?





   







להוסיף טוב לעולם


       



 

         







         







 



         

         















תרומה 
מתוך 
הכנסת

ה
כ
ל
מ

ד 
ע
ל
א
 :
ם
לו

צי

מה גרם לחבר הכנסת 

חילי טרופר לתרום 
כליה בדיוק חודש לפני 

הבחירות? מדוע הוא 

הסתיר זאת עד לרגע 

האחרון? ומיהו האדם 

שקיבל את הכליה? 
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שי: ”אני לא הגיבור כאן“


       



      

      







       





ואיך הייתה התאוששות?

    



      







      

       

      

     

      



     

       









   

      





        

      



    





      

      



















דותן: ”שאלתי את ’הרב גוגל‘“




      

      









       

       

        

      

       



   



  

     

    





    

    











         









       







        



       

  





     

       





אלנתן: ”שיא של התרגשות“
     













     







     





       



      



     

       





      



       



     

       



הגיסים 
המתגייסים

שי ואלנתן הוד וגיסם דותן בן דוד, החליטו לתרום את 

כליותיהם לשלושה בחורים שלא הכירו > ”בוודאי שהושפענו 

זה מזה“, הם אומרים, ובכל זאת, חלפו כמעט שש שנים 

מאז התרומה הראשונה ועד לזו האחרונה
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משפחה מצילים
של

כשאירית בירנבאום תרמה כליה, היא לא שיערה 
שתסחף אחריה גם את דודתה בת ה-64 ואת אחותה 

וגיסה – אביחי וטל טיירי > אז איך מרגישים בתרומה 

משפחתית, ומיהם החולים שקיבלו בזכותה חיים חדשים? 













           

           



אירית: ”איך לא אעזור לאחותי?“
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אביחי: ”נתתי חיים“








      



















         

 







          



 









          











טל: ”סגרנו מעגל“


        









         





 



ככה, בלי לחשוב הרבה?



        























          



         



       





         











        







        



        





       



















        

   

         







מלכה: ”לא חששתי מהגיל“






   



לא חששת לתרום, בשל גילך שאינו צעיר?
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מה מרגיש אדם בריא שלפתע הופך לחולה במחלה חמורה?















  









       







       

        

 



         





מה עזר לך בכזו תקופה? מה נתן לך כוח?



          

        

          



הטלפון הנכסף














        





















        

      



      



      





איך הרגשת עם הבשורה הזו?

     

     

      





      



     

        

        



פגשת את התורם שלך?

          













   

        









ומה קורה היום? אתה עדיין שומר על קשר עם התורם שלך?







מלאך 
הכליות ”הייתי מגיע לטיפולי 

הדיאליזה ארבע פעמים 

בשבוע, מתחבר למכונה 

למשך ארבע שעות, 

ומנסה לחשוב: ’האם 

יימצא מישהו בעולם 

שירצה להציל אדם שהוא 

לא מכיר?‘“ > ילק איינאו, 

בחור צעיר, מספר על ימי 

הדיאליזה הקשים 



 



          









רעם ביום בהיר
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דרמה
בניתוח

עופר ירושלמי, מנהל בית ספר לנוער 
בסיכון, ניגש לתרומת הכליה ללא 

שום פקפוקים או לבטים. אך רגע לפני 

הניתוח, בעודו שוכב על מיטת הניתוחים, 

הודיעו לו שהניתוח בוטל > איך הוא 

הגיב? מה אמר המושתל? ומה הוביל 

לקשר הייחודי שנוצר ביניהם?

2021
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”הרגע המביך בחיי“




        

         









         

  





לא היו התלבטויות? 





         























        

 





ואיך הוא הגיב כשהבין שהניתוח נדחה ברגע האחרון?

           





        



        



         



השאיפה: לתקן עולם
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"זכיתי להיות שליחה"






       



        



        













        



       

       





    











        











       

        

       

        







   



        

  





       

         



         

  

      



















בידיים 
של 

"הרגשתי שלא אני מנהלת 
את התרומה, אלא הקב"ה 
הוא זה שמוביל אותי ואני 
רק שליחה", מספרת יעל, 
אמא לעשרה, שתרמה כליה 
ליהודי המתגורר בשכונתה 

הקב"ה
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להביא 
חיים 
לעולם

עובד שתרם, מעסיק שהצטרף, וחולה 

כליות שחייו ניצלו באופן המוחשי 

ביותר > ”זכיתי להביא חיים“, אומר 

בהתרגשות עקיבא הכהן, שתרם כליה 

לעומר זייגר, רגע לפני ששעון החול אזל

מילה אחת: ”הצלחנו“


          



















         











  

         



















בדיוק כמו לידה
        



        







        





















”כך ניצלו חיי פעמיים“




         



        









איך מרגיש אדם ששומע על כך שימיו קצובים?
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שלם עם ההחלטה






        

     

    











  



         



















מה אמרה אשתך כששמעה לראשונה על הרעיון?





















       







ובאמת, הייתה לך בקשה מיוחדת לגבי זהות המושתל?

        



      

         

     





צלקות של כבוד


     

    



      

     





     

   



      







        























להסתכל 

נמרוד פלמ“ח, 
העוסק בפיתוח 

מנהיגות, החליט 

להיות הראשון 

בסביבתו שתורם 

כליה > ”אני מסתכל 

על הצלקות שנותרו 

מהניתוח ולא רואה 

את הכאב, אלא 

רק את התחושה 

המדהימה של 

עשיית דבר טוב“, 

הוא מספר

לתרומה
בעיניים



פסח תש"פפסח תש"פ

כליה במשך חמש שנים נלחם דרור שוגרמן על 

הזכות לתרום כליה, עבר את הבדיקות, 

ספג דחיות ואכזבות, אך לא התייאש > 

בשנה האחרונה זה קרה: הוא תרם את 
כלייתו לחולה, תושב באר שבע, וגילה 

 כנגד הסיכוייםשזכה להציל משפחה שלמה
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מלחמה בבירוקרטיה
         







 











          





         







איך שמעת עליו?

         



          







        

































”משהו טוב באינפוזיה“
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יהונתן בונה, סגן מנהל בית ספר בקריית 
שמונה, החליט לתרום כליה, וקיבל גם 

החלטה מכוננת – לחשוף את התרומה 

עוד לפני הניתוח ולשתף בכך את סביבתו > 

”ידעתי שגם אם אפסל ברגע האחרון, יהיה 

כאן מסר חשוב“, הוא מסביר

       













  

 



         





   



להציל חיים של שניים






           











          

         

        



















         



         



       

        











לשתף במסע




    

   

     

     



     



    

   







    



   

     



לא חששת לפרסם את התרומה לפני שהיא התבצעה?

        











        













 מסע 
של 
שיתוף

הסוד של בן הדוד
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התרומה

רות גואטה החליטה לתרום כליה לרגל 

יום הולדתה ה-40, היא קיוותה שקרובת 

משפחתה, חולת כליות, תראה את התהליך 

ותיאות לקבל כליה לאחר שסירבה לכך 

במשך שנים > ומה עם ההשתתפות במרוץ 

הנשים, בו חלמה ליטול חלק?
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”אז מה אם אני פחדנית?“


       

         











ולא היו חששות או התלבטויות?

          







         

  



     

      





     



     

    

      

 

      

        

    

   

    



       



בציפייה ובדריכות


      

         









שיתפת אותה בכך שאת מתכוונת לתרום?

        

        







ומה לגבי זהות המושתל? הייתה לך בקשה מיוחדת?

          





    



     



  

        

  







         

      

    

     

     





      

       

       

      



      

  

     





     



        







         



ואי אפשר שלא לשאול – מה עם קרובת המשפחה החולה? היא 
קיבלה בסוף כליה?





        



       

 

           







לרוץ אל

”כשרצתי במרתון 
ירושלים ראיתי כמה 
נשים שרצו לפניי 
עם חולצות שעליהן 
מופיע הכיתוב ’כליה 
אחת, אבל לפניך‘. 
זה נתן לי דחיפה 
משמעותית"
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בידיים טובות
         









        







לא היו התלבטויות או חששות בדרך?

         

        



























        









       



ללא שום מחיר
        







     





  







          



    



פשוט
לתרום
”אתה רק מרוויח וכמעט לא משלם 

מחיר“, טוען נצר משאלי, כשהוא 

מספר על תרומת הכליה שלו > 

”כשפגשתי את המושתל לאחר 

הניתוח לא היינו צריכים לדבר 

הרבה, התחושות עברו גם בלי 

מילים“, הוא מספר בהתרגשות 

"בכל פעם שהתעוררו לי 
שאלות הייתי פונה למתנת 
חיים, והם הפנו אותי 
לתורמים אחרים ששיתפו 
מניסיונם, או לרופאים 
מקצועיים שהשיבו לי על 
הכל בסבלנות ובנינוחות, זה 
נתן לי הרבה ידע וכוח“
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מעצמה של כליות
        





        

     





אז ביקשת לתרום דווקא לחולה מסוים?

          

        











         



        







הסיפוק הגדול ביותר








         

         

          



          

      







        











        

      











מייד אין 
אמריקה

אחרי שאריק סולט עלה לארץ, הוא 

החליט כי ברצונו להעניק את כלייתו למי 

שזקוק לה ביותר > ”הרופאים בחו“ל 

טוענים שהמקום המקצועי ביותר בעולם 

לעבור את הניתוח הוא בארץ, הם בעצמם 

לומדים מהרופאים בישראל“, הוא מספר

”ההחלטה לתרום כליה 
היא החלטה מאוד דרמטית 
ומשמעותית. היא חייבת לבוא 
מתוך האדם עצמו והוא צריך להיות 
בטוח שהיא נכונה ביותר עבורו. 
אבל אם הוא מגיע למסקנה שהוא 
אכן מסוגל לבצע את זה, אני יכול 
להבטיח לו שהוא יהיה מאושר“. 
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שמעון טל היה בן 63 כשהחליט לתרום 

כליה, וכשהתייעץ על כך עם אביו השופט 

בדימוס צבי אלימלך טל, הגיב האב: ”הלוואי 

שהיו מוכנים לקבל גם ממני“ > מי היה 

הנתרם? ומי היווה עבורו מקור להשראה? 

      



     

     

      



         











   





כמו לפני לידה














         





         









        

         





      











          















          





         





         













ההכנות האחרונות
   

        



        



















         



























        













          







        











מעורר השראה
 





    











          















טל של

חיים
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חיים סביב דיאליזה






       



        













ערכת אתו היכרות לפני הניתוח?

        

      

          













        

       





 



 

       



     















שלווה מיוחדת בניתוח


       

         





















       



   











ומה אמרו תלמידיך על התרומה?























        









       



תרומה 
מכל 
הלב

מתן הומינר, מורה ומחנך, תרם כליה 

לבחור בן 47, ושבועיים לאחר מכן כבר 

שב לתלמידיו שציפו לו בדריכות > 

"כשהוכנסתי לחדר הניתוח הרגשתי שלווה 

עילאית", הוא מסביר, "ידעתי שאני עושה 

את הדבר הנכון והמדויק ביותר"
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תרומות כספיות מאפשרות לנו לגייס תורמי כליה חדשים

מצילים  
חיים

במיוחד עכשיו

העברות בנקאיות:

בנק מרכנתיל—17
סניף כנפי נשרים —661

מספר חשבון 62951787
על שם “מתנת חיים”

צ’קים לפקודת
מתנת חיים

 יש לשלוח ל:
מתנת חיים

כנפי נשרים 15
ירושלים 9546427

אפשר לתרום 
למתנת חיים דרך ביט!

לשלוח למספר:
054-3213911

נא לשלוח כתובת 
דוא"ל לאותו מספר

כדי לקבל קבלה

לתרומה
מאובטחת
 באשראי:

http://bit.ly/1TOusKD




עיגול לטובה: 
קנו בכרטיס אשראי, 
תעגלו לשקל הקרוב 

ותשלחו לנו את האגורות! 
http://bit.ly/MC-RU

 
מוקד תרומות: 2716*

judy@kilya.org.il
 

ניתן לתרום בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'

למתנת חיים אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46


