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קוראים יקרים,

הנה נכנסנו לימי חודש ניסן. ימים של אביב ושל פריחה,

של לבלוב ושל צמיחה.

בחודש זה נתקנה ברכה מיוחדת, ברכת האילנות:

"שלא חיסר בעולמו דבר... וברא בו בריות טובות 

להנות בהן בני אדם..."

אכן,

זכינו לראות כל כך הרבה בריות טובות בעולמינו, 

אנשים נפלאים שרואים את שחסר לזולתם 

ומעניקים להם באהבה ובחפץ לב.

מדובר באנשים בריאים אשר נכנסים לחדר הניתוחים 

ותורמים  כליה למי שנזקק לה.

מאז פסח אשתקד, זכו להחלץ ממכוני הדיאילזה,

218 אנשים נשים וילדים והם יזכו להסב לשלחן הסדר,

בחברת בני משפחתם, כשהם בריאים וחיוניים שמחים 

ומאושרים, ברוך השם.

בתקופה זו, כשבחוץ משכלת חרב ובחדרים אימה... 

חיים ניטלים באכזריות על ידי בני עוולה

וצרות מאיימות מבית ומחוץ, 

מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? 

יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

בעלי זצ"ל הרבה לדבר על הקשר הישיר בין תורה וחסד

והיה מודה  לתורמי הכליה בשם עם ישראל

על כך שזוכים להגן על הדור.

שנזכה בקרוב לראות בשוב ה' ציון.

פסח כשר ושמח!

ר. הבר

04 חברון לדורי דורות
לתרום  החליטו  לא  חברון  מישיבת  הכליות  תורמי 

בשרשרת  זה,  אחר  בזה  זאת  עשו  אלא  במקרה, 

מופלאה של תרומות מרגשות

12 בוגרי מיר
כליה,  שתרמו  ברכפלד  ומיר  מיר  ישיבות  בוגרי 

האישי  במסע  מרכזיות  נקודות  הכתב  על  מעלים 

שלהם

16 קול תרומה
התרומות  בסיפורי  משתפים  תורה  קול  בוגרי 

המרגשים שלהם 

20 כמו תפילת נעילה
הרב אליהו מסיקה החליט לתרום כליה לחמותו, אך 

לא שיער את אורך המסע שצפוי לו ואת מה שיחווה 

בדרך

24 בשירים ובריקודים
תושבת תל ציון שבנה טבע, הקילוגרמים שהושלו 

וההחלטה שגובשה. הרב אברהם בן שושן מספר על 

תרומת הכליה שלו

26 אחי הכי
ונזקק  חלה  שאלתיאל  ישראל  הרב  של  כשאחיו 

שהוא  שאלתיאל  לרב  ברור  היה  כליה,  לתרומת 

טוויסט  התרחש  ההשתלה  לפני  רגע  לו.  יתרום 

בעלילה

28 קרבת אלוקים
הרב אפרים אורשלימי הצליח לשלב בחייו העמוסים 

מסע ממושך לתרומת כליה . איך הוא עשה את זה?

30 בניחוח חסידי
 - ומגור  מסלונים  ומברסלב,  ערלוי  מחסידות 

תורמים, בוגרי ישיבות חסידיות, משתפים בסיפורי 

תרומת הכליה שלהם

34 כליה וכלה
כבחור  כליה  תרם  צוקרן  אברהם  אופיר  הרב 

בשידוכים, וחמישה ימים לאחר התרומה הוא נפגש 

לראשונה עם אשתו לעתיד 

32 נפש חסידית
עליו  השפיעה  נחום  יצחק  יוסף  הרב  של  אשתו 

לתרום כליה, אמו ביקשה שיתרום לקרוב משפחה, 

ובסופו של דבר הכליה ניתנה בהצלבה 

38 ללא גבולות
הרב יונתן פורסט החליט שברצונו לתרום כליה, אך 

הרופאים פסלו את הבדיקה שעבר ובוועדה קבעו כי 

עליו להוריד 10 ק"ג ממשקלו 

40 מתוך המחלקה
לבינסקי  מירי  האחות  שקיבלה  ההוקרה  תעודת 

לא   - כליה  שתרמה  ששמע  החולים  בית  ממנהל 

ריגשה אותה. סיפורה של אחות תורמת

42 לוחמת אמיצה שלי
כשהייתה אפרת בת שבעה חודשים התגלתה אצלה 

מחלה נדירה. 14 שנים לאחר מכן העניקה לה אסתי 

בקשי כליה 

45 שותפות לתרומה
בדרך  בעליהן  את  ליוו  שמואלי  וריקי  כהן  מירל'ה 

טוענים  למה  מקרוב  הבינו  ולבסוף  כליה,  לתרומת 

שתרומה של בן זוג היא תרומה משותפת 

התוכן



חברון 
לדורי 
דורות

תורמי הכליות מישיבת 
חברון לא החליטו לתרום 
במקרה, אלא עשו זאת בזה 
אחר זה, בשרשרת מופלאה 
של תרומות מרגשות > כעת 
הפגשנו ביניהם ושמענו את 
העדויות מכלי ראשון

יצחק  הרב  אומר  בצד“,  ולהישאר  שתורמים,  אנשים  סביבך  לראות  ”קשה 

ריין כשנשאל לגבי מה שהוביל לתרומת הכליה שלו. בכך הוא מבטא גם את 

תחושותיהם של בוגרים נוספים מישיבת חברון, שלדבריהם שמעו על חברים 

ומכרים שתרמו, ובעקבות כך לא הצליחו להתאפק, והצטרפו גם כן לשרשרת.

תורמי  על  שנמנים  המפורסמת  מהישיבה  בוגרים  מעט  לא  יש  להיום  נכון 

הכליות של מתנת חיים. בכתבה זו בחרנו להציץ לסיפוריהם המעצימים של 

ארבעה מתוכם, לשמוע ולהתרגש.

הרב יצחק ריין: ”לתת חלב ודם“
שאחד  כך  על  ריין  יצחק  לרב  סיפר  מישהו  כאשר  במקרה,  לגמרי  היה  זה 

מחבריו הקרובים תרם כליה. מספר ימים לאחר מכן שוב הזדמן לו לשמוע 

על  לו  נודע  רב  לא  זמן  ואחרי  התורמים,  למשפחת  שהצטרף  שלו  מכר  על 

מישהו נוסף. ”באותו שלב“, מספר הרב ריין, ”התחלתי להבין שזו רק שאלה 

של זמן מתי גם אני אתרום, כי היה לי רצון חזק לתרום גם כן. יום אחד ישבתי 

בבית והחלטתי בפשטות שזהו זה, הגיע הרגע, ואז הרמתי טלפון למתנת חיים 

והתחלתי בתהליך“. 

אתה מדבר בכזו פשטות, זה באמת היה כל כך טריוויאלי? 

”אולי זה מפליא“, הוא מפתיע, ”אבל זה באמת היה עבורי פשוט מאוד. אנשים 

שפוגשים אותי אומרים לי ’כל הכבוד‘, אבל אני לגמרי לא מבין מה הם רוצים. 

זו הייתה מצווה כל כך קלה לקיום, לא הרגשתי צער וגם כמעט לא כאב. להיפך 

– זו הייתה תקופה מרוממת. מבחינתי אפילו חוויה“. 

התגבשה  החגים  לפני  מאוד: ”חודש  פשוט  בעיניו  היה  הבדיקות  תהליך  גם 

עוד  מיד.  אותו  נתנה  והיא  אשתי  של  אישורה  את  ביקשתי  ההחלטה,  אצלי 

באותו יום שלחתי מייל למתנת חיים וקיבלתי את רשימת הבדיקות, עברתי 

אותן באותו שבוע ובתוך חודש כבר הגיעו התוצאות“.

הרגע בו קיבלה העשייה הטכנית ממד רגשי היה כשקיבל ממתנת חיים קלסר 

כליה  לתורם  תפילה  הייתה  ביניהם  לתרומה.  כהכנה  שונים  מכתבים  עם 

בתענית: ”יהי  לומר  שנהוג  ממה  הלקוחות  ודם“  המילים ”חלב  בה  שהוזכרו 

רצון שיהא חלב ודמי... כאילו הקרבתיו... ותרצני“. 

”פתאום המילים האלו תפסו אותי וההתרגשות הפנימית התחילה לפרוץ“, הוא 

מעיד על עצמו. ”הרגשתי שיש לי הזדמנות נפלאה ונדירה לשלב בין קרבן 

המזבח  על  שעולה  כחלב  שזה  כליה  לתת  לבריותיו.  חסד  ובין  עולם  לבורא 

ולתת אותו במתנה, שזהו חסד לזולת“. 

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

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל
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תורת חיים

חברוןישיבת 

חיים כהנוביץ



למי תרמת את הכליה?

”תרמתי ליהודי בן שבעים שמתגורר בכפר חסידים. הוא נולד בהונגריה אחרי 

השואה ובהמשך עלה לארץ. במשך חייו הוא עסק בתחום החינוך והוא איש שיחה 

מרתק. התחברתי אליו מאוד.

”הדבר המעניין היה שבערב הניתוח, כשביקשנו שיתפללו עלינו, גילינו למרבה 

התדהמה שיש לנו את אותו שם בדיוק - ’יצחק בן לאה‘. עד היום אנחנו שומרים 

על קשר ומשוחחים. אני שמח בכל פעם מחדש כשהוא מודיע לי: ’הכליה שלך 

מרגישה מצוין, היא לא עושה שום בעיות‘. ברוך השם“. 

לרב ריין  חשוב גם לנצל את ההזדמנות כדי לציין נקודה מעניינת: ”כמו כולם, גם 

אני קורא לפעמים בעיתונים על יהודי שסיים את הש“ס מאה פעם ואומר לעצמי: 

ואומר:  לצדקה  דולר  מיליון  שתרם  מישהו  על  שומע  שאני  או  עליי‘,  ’הלוואי 

להשגה.  קשים  כך  כל  נראים  האלו  הדברים  זה‘.  את  לעשות  שיכולתי  ’הלוואי 

עשו  חיים,  שהצילו  אנשים  על  חיים  מתנת  של  בעלון  קורא  אני  פתאום  והנה, 

מעשה כל כך ענק, וקולט שלקבוצה הזו אני מסוגל להשתייך. כי זה לא עולה כסף 

ולא דורש כמעט שום דבר מיוחד, זה לגמרי לא מסובך. 

”הקב“ה ברא אותנו שונים זה מזה, ובכלל, העולם מתחלק לנותנים ולמקבלים. 

תמיד רציתי להיות מהנותנים, והנה זכיתי. התחושה של לבוא לבית החולים בריא 

בשביל לתת למען השני היא דבר כל כך מעצים. אתה מבין ביתר שאת כמה צריך 

להודות על כך, וההודיה הגדולה ביותר היא על ידי זה שתתרום משהו משלך, 

למען ריבונו של עולם“. 

הרב אלי מיצמכר: 
”הכליה עברה דירה“

”כבר לפני שנים נחשפתי לסיפור תרומת הכליה שקיבל חבר הכנסת הרב רביץ, 

חלק  עם  למדתי  ישיבה  ”כבחור  מיצמכר.  אלי  הרב  משתף  מבניו“,  אחד  דרך 

יותר  לפני  כבר  לאשתי  הודעתי  כשהתחתנתי  היום.  לשיחת  הפך  וזה  מהבנים 

שיזדקק  מישהו  מקרוב  אכיר  אחד  יום  ואם  לנושא,  מתחבר  שאני  שנה,  מ-20 

לכך– אתרום בשמחה. 

”הנושא המשיך והעסיק אותי, והמחשבות עליו לא הרפו. בפרט שסבתי המבוגרת 

עברה טיפולי דיאליזה בשנים האחרונות לחייה. בשל גילה ומצבה היא לא יכלה 

לקבל כליה, אך זה הציף את הנושא שוב. להפתעתי המרובה גיסי הקדים אותי 

ותרם כליה באופן אלטרואיסטי, ואז כבר החלטתי שאני לא מוכן להישאר כצופה 

מהצד. יצרתי קשר עם מתנת חיים והתחלתי בתהליך“. 

היה זה בתקופה הראשונה להקמתה של העמותה, ובאופן טבעי פנה הרב מיצמכר 

ישירות לרב הבר, שליווה אותו מקרוב. ”התהליך של הבדיקות היה די ממושך, 

אבל בסופו של דבר זה היה טוב עבורי ואפשר לי לעכל יותר את מה שאני עושה, 

ולהגיע לניתוח מוכן“.

הרב מיצמכר מציין שלפני שהוא התחיל בבדיקות הוא ביקש להתברך מראש 

הנתרם.  זהות  לגבי  אתו  התייעץ  ואף  שליט“א,  כהן  דוד  רבי  הגאון  הישיבה, 

אותי  הדריך  והוא  זהותו,  לגבי  ’התניה‘  לעשות  עניין  יש  אם  אותו  ”שאלתי 

בנוגע למה שכדאי לבקש, אך הדגיש שמדובר בהעדפה ולא למנוע בשל כך את 

התרומה“.

הרב מיצמכר העביר את הדברים, ולאחר זמן קצר קישרו אותו לאישה שלכאורה 

היה נראה שיש ביניהם התאמה, אך  לאחר מכן התברר שבשל בעיה רפואית היא 

לא תוכל לקבל את הכליה באותה עת, ונאמר לו שיעבירו אותו למושתל אחר. 

”שאלתי את הרב הבר אם אין בכך בעיה של ’עני המהפך בחררה‘, הוא נזכר, 

”מדובר בסוגיה מוכרת לגבי עני שרוצה לקחת חררה – עוגה, ובא מישהו אחר 

ורוצה לקחת אותה במקומו. אף על פי שהעני טרם ביצע קניין פורמלי, אסור 

אחרי  אך  מכך,  חששתי  מרצונו.  עליה  יוותר  שהעני  עד  החררה,  את  לקחת 

שהתדיינתי עם הרב, הגענו למסקנה שאין בכך שום בעיה, כיוון שהאישה אפילו 

לא יודעת מי אני, אלא רק העמותה היא זו שהתאימה בינינו, ובהמשך היא תתאים 

בינה לבין מישהו אחר. בינתיים אני יכול להתקדם ליהודי אחר שמחכה, וחבל 

על כל רגע“.

למי תרמת בסוף?

בשמו  כשנקבו  גדול.  חכם  תלמיד  כולל,  ראש  תקווה,  מפתח  ליהודי  ”תרמתי 

התברר לי שאני מכיר אותו באופן כלשהו דרך חבר שלי שהוא גיסו. התרגשתי 

מאוד כשהבנתי שאני עומד לתרום לאדם כל כך מיוחד“.

לרב מיצמכר יש סיפור מרגש מערב הניתוח: ”היה זה במוצאי שבת ונסעתי עם 

המושתל  של  גיסו  חבר -  אותו  את  מגלה  אני  פתאום  בכותל.  להתפלל  אשתי 

העתידי שלי. הייתה לי תחושה שאני יודע למה הוא הגיע לכאן, ואחרי רגע של 

הוא  אדם.  אותו  של  קרוב  אכן  הוא  אם  אותו  ושאלתי  אליו  ניגשתי  התלבטות 

להצלחת  להתפלל  כדי  הגיעו  שלנו  המשפחה  בני  ’כל  סיפר:  ואז  בחיוב,  השיב 

’אני  לו:  וגיליתי  להפתיע,  תורי  הגיע  ואז  השבוע‘.  לעבור  עומד  שהוא  הניתוח 

התורם‘.

להתרגש.  גמרנו  ולא  מרחוק  במשפחה  התבוננו  בכותל,  נשארנו  ואני  ”אשתי 

אחר כך ניגשה אשתי לקבוצה שהייתה בעזרת הנשים, ביררה מיהי אשתו של 

המושתל ושוחחה איתה. אני העדפתי שלא לערוך היכרות רשמית, אך הרגשתי 

שמשמיים שולחים לי איתות מיוחד, כדי שאגיע לניתוח מתוך חיבור עמוק“.  

את יום התרומה הוא לא מסוגל לשכוח: ”הגעתי אל בית החולים לאחר שטבלתי 

במקווה, והתכוננתי לניתוח. בינתיים ביקשתי מאשתי לשלוח הודעה לכל בני 

מאוד  דקות  היו  אלו  הנתרם.  ועל  עליי  להתפלל  שיש  להם  ולהודיע  המשפחה 

רוחניות ומיוחדות“.

את  משרתת  השם  ברוך  ”הכליה  שנים.  משלוש  יותר  להן  חלפו  התרומה  מאז 

המושתל שלי נאמנה, אנחנו שומרים על קשר נעים ולא מחייב, כפי שאני חושב 

שנכון לשנינו. בתקופה שאחרי פטירת הרב הבר למדנו מידי יום חברותא דרך 

הטלפון“.

ואיך אתה מרגיש?

”כבר מזמן שכחתי שתרמתי, מבחינתי הכליה שלי בסך הכל עברה דירה. אבל 

בכל פעם שאני פוגש מישהו שתורם, אני מרגיש שאני מקנא בו. יודע שהוא עומד 

לעבור תהליך כל כך מרומם ונשגב, בזמן שאני כבר לא אוכל לעשות זאת שוב“.

הרב שלמה סילבר: 
”המתנה הגדולה - עגבנייה“

הרב שלמה סילבר תרם לאחר ששמע על אחרים שתרמו, אך למעשה, כפי שהוא 

מציין, הרעיון התחיל לנבוט בו עוד הרבה קודם. 

”אני מכיר אישית את הגאון רבי יהודה לייב שבדרון – נכדו של הגאון רבי 

שלום שבדרון זצ“ל, שאשתו מושתלת כליה. אפשר לומר שהוא היה הראשון 

ששמעתי דרכו על האפשרות לתרום, ועד כמה שתרומה כזו משנה את החיים 

מקצה לקצה, לא רק של המושתלים, אלא של כל בני משפחותיהם. בנוסף, אני 

מלמד בתלמוד תורה ’אהלי ספר‘ במודיעין עילית, והזדמן לי ללמד ילד חולה 

כליות. לעולם לא אשכח כמה שהיה קשה לארגן סיומים ואירועים, כי כמעט 

כל מאכל או שתייה שרצינו להגיש, היה אסור לו לטעום. אבל זה היה רק החלק 

הקטן של ההתמודדות, כי בנוסף הילד גם היה מוגבל בהרבה תחומים אחרים, 

וכן נעדר מהלימודים לעתים קרובות, והכאב הגדול ביותר היה לראותו בימות 

הקיץ החמים, כאשר הזיע והיה צמא, אך המקסימום שהתאפשר לו היה להחזיק 

קוביית קרח בפה, כדי לקרר אותו מעט, בלי לשתות כמובן. הסבל היה נוראי.

”אני זכיתי לתרום לילד בן חמש שעבר התמודדות דומה. כבר מלידתו הוא סבל 

ממחלה חמורה בכליות, ומגיל שנתיים טופל בדיאליזה. באחת הפגישות שלי 

עם העובדת הסוציאלית, לפני התרומה, היא סיפרה לי שנפגשה עם האמא של 

הילד, ופתאום הילד הקטן נעלם. הן חיפשו אותו בכל בית החולים, ואז גילתה 

העובדת הסוציאלית שהוא הסתתר, כיוון שלקח את בקבוק המים שלה מהתיק. 

הוא פשוט השתוקק לשתות מעט. זה צמרר אותי“.

בפועל, עבר הרב סילבר את הניתוח בערב פסח. ”בתחילה הציע לי הרב הבר 

לדחות אותו לאחרי החג, כך הכל יתנהל יותר בנחת, אך בעצה משותפת עם 

אשתי החלטנו שאם יש באפשרותנו לעזור למשפחה לעבור ליל סדר נורמלי, 

עם ילד שמותר לו לשתות מיץ ענבים ולאכול ירקות ולא צריכים להחביא ממנו 

שום דבר – אנחנו בוודאי מוכנים להקדים.

הביתה,  שהשתחררתי  ”לפני  סילבר,  הרב  מספר  אשפוז“,  של  יומיים  ”אחרי 

הלכתי לבקר את הילד לראשונה במחלקת הילדים, וכשהתיישבתי לידו שאלתי 

אותו איזו מתנה הוא רוצה שאתן לו. הילד בן החמש הצביע על המדף, שם 

הייתה מונחת עגבנייה, וביקש את המתנה הנכספת ביותר בעיניו - עגבנייה. זו 

הייתה משאת נפשו, אחרי תקופה כה ארוכה שהוא כמעט לא היה יכול לטעום 

שום דבר. אמא שלו גם סיפרה לי שהחיים שלהם לא היו חיים עד אז, ושכל 

סעודת שבת הייתה פרויקט של ממש, כדי שהילד לא ייחשף למאכלים שיגרו 

את תאבונו אך יהיו אסורים לו“. 

שיתפת את תלמידיך בתרומה?

בו  הלוח,  על  מכתב  לתלמידים  וכתבתי  לכיתה  הגעתי  התרומה  לפני  ”לילה 

עם  היטב  שילמדו  שבכך  והסברתי  כליה,  לתרום  עומד  שאני  להם  סיפרתי 

ממלא המקום, הם יזכו להיות גם כן שותפים בהצלת חיים. ממלא המקום סיפר 

חייב  אני  זאת  עם  רגוע.  כה  מקום  מילוי  מעולם  לו  היה  שלא  מכן  לאחר  לי 

לציין שהיה זה מילוי מקום קצר במיוחד, שכן פחות משבוע לאחר מכן כבר 

חזרתי לעבודה. הרגשתי מצוין ועברתי הכל בקלות, אז לא הרגשתי שיש סיבה 

מוצדקת להיעדרות“.

הרב ישראל דוד סלומון: 
”מעשה קטן – השפעה אדירה“

הרב ישראל דוד סלומון מהווה חוליה נוספת בשרשרת תורמי הכליות מישיבת 

ישיר  באופן  כליה  ותרם  סילבר,  שלמה  הרב  של  אחיינו  הוא  שכן  חברון, 

בעקבותיו. 

”זה היה בערב שגרתי מאוד“, הוא נזכר, ”הטלפון הסלולארי שלי צלצל, ועל 

הקו היה דודי – הרב סילבר. אני מתגורר בפתח תקווה, והוא ביקש לדעת אם 

אמור  הוא  כי  בלינסון,  החולים  בבית  לתפילה  למחרת  אליו  להתלוות  אוכל 

להתאשפז שם. כששאלתי מה קרה, הוא השיב לי: ’משהו קטן, מוציאים לי 150 

גרם מהגוף‘. חלפו להן דקות ארוכות עד שהבנתי שהוא עומד לתרום כליה. 

כמובן שהגעתי אליו באותו בוקר, וגם הייתי אתו בזמן הניתוח. הליווי הזה נתן 

לי דחיפה מאוד חזקה. בכלל, לאורך כל הדרך שמעתי הרבה על מתנת חיים, 

ומאוד רציתי לזכות לתרום“.

יהודי  תקווה  בפתח  שלנו  בקהילה  ”יש  אותו:  שהמריץ  נוסף  משהו  גם  והיה 

שנזקק לתרומת כליה, ובאחת ההזדמנויות אמרתי לו שבשמחה רבה אעבור 

למענו את הבדיקות ואברר אם אני מתאים לו. אלא שבינתיים הקדים אותי 

מישהו אחר – הרב אלי מיצמכר, גם הוא בוגר הישיבה שלנו. קצת התאכזבתי 

כי רציתי כבר לתרום, אבל היה ברור לי שאני ממשיך בתהליך עד שאמצא 

למי לתרום“.

שמונה חודשים נמשך מסעו של הרב סלומון, כאשר לאורך כל הזמן הזה הוא 

עדיין לא יודע למי הוא יתרום את הכליה. רק כשבועיים לפני הניתוח הודיעו 

לו על זהות המושתל וגם סיפרו עליו בקצרה. ”זה היה רגע מאוד מכונן ומרגש“, 

הוא נזכר, ”פתאום הרגשתי שיש דמות מאחורי הניתוח – יש אדם שאני עומד 

לתרום לו“.

שיתפת את בני משפחתך בכך שאתה תורם?

”אשתי כמובן ידעה מהרגע הראשון, ובשלב מסוים שיתפתי גם את דודי הרב 

סילבר. להוריי סיפרתי רק כמה ימים לפני הניתוח. התגובה של אמא הייתה 

מעניינת מאוד. היא קמה, חיבקה אותי, ואמרה לי: ’כל הכבוד ילד משוגע שלי‘. 

גם היא וגם אבי מאוד עודדו, תמכו ושמחו. בערב הניתוח שיתפתי גם חברים 

מהישיבה למתמודדי נפש שבה אני עובד. ביקשתי מהם שימלאו את מקומי“.

במעלה  שמתגורר  תשובה  בעל  בן 25  בחור  הוא  סלומון  הרב  של  המושתל 

ומתאמת  בבוקר  הגעתי  כאשר  הניתוח,  ביום  לראשונה  ”נפגשנו  אדומים. 

ההשתלות הפגישה בינינו בפרוזדור. ראיתי מול עיניי בחור גבה קומה שנראה 

חסון, אבל מבט בפנים שלו חשף את הגוון הצהבהב, מה שהמחיש לי שבפנים 

הוא מרוסק לגמרי. הדבר המדהים הוא שנפגשנו ממש לאחרונה בחתונה של 

אחותו, וראיתי אותו רוקד ושמח במלוא הכוחות. זה היה מחזה שלא יאומן. 

פתאום קלטתי עד כמה שהתרומה שלי הייתה משמעותית, וכמה שהיא שינתה 

את חייו לא רק כלפי פנים, אלא גם כלפי חוץ“.

גם אצל הרב סלומון ההתאוששות הייתה מהירה. ”נכון שהיו קצת כאב ואי 

נוחות. אבל זה היה סוג של כאב שהגיע עם שמחה גדולה, שפשוט גימדה אותו 

בסדר  הרגשתי  כבר  אשפוז,  ימי  כמה  לאחר  הביתה  כשהשתחררתי  לגמרי. 

מתאפשר  מורכבת,  ולא  פשוטה  יחסית  שבפעולה  איך  לראות  מדהים  גמור. 

לעשות דברים גדולים כל כך“.

הרב יצחק ריין הרב דוד סלומוןהרב אלי מיצמכרהרב שלמה סילבר
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מיר

חיים כהנוביץ
להושיט יד, להציל חיים

הרב יהודה מנת, מלמד במדרשת זיו בירושלים
כמי שלומד ומלמד במדרשת זיו, ועוסק כבר שנים עם בעלי תשובה, 

אחת השאלות המסקרנות ביותר שנשמעות אצלנו היא: ”מה גרם לך 

לחזור בתשובה?“

אני חושב שהשאלה ”מה גרם לך לתרום כליה“, היא די מקבילה לשאלה 

הזו. כי כמו שרוב בעלי התשובה יספרו – לא מדובר אצלם בהחלטה 

של רגע, אלא בתהליך שלם. גם ההחלטה לתרום כליה בדרך כלל אינה 

מגיעה בבת אחת, אלא זהו תהליך.

אם בכל זאת אדרש לשים את האצבע על כמה תחנות 

היו  שבתחילה  אציין  שלי,  התרומה  במסע  מרכזיות 

באותם  אליהם.  שנחשפתי  חיים  מתנת  של  פרסומים 

ימים העמותה הייתה צעירה, והיה נשמע משונה ואפילו 

בלתי הגיוני שמבקשים מאנשים לתרום כליות. עוד לא 

ראיתי את עצמי תורם, בכל זאת אני אבא לשמונה ילדים 

מיותרים.  סיכונים  לוקח  שלא  אחראי  מנהיג  שצריכים 

אבל זה פתח לי פתח למחשבה על כך. 

כאשר  השנה,  בראש  הגיעה  בפטיש  האמתית  המכה 

ניגשתי לבימה כדי לתקוע בשופר, כפי שאני עושה מידי 

שנה כבעל תוקע. כמי שנושא בכזה תפקיד הרגשתי את גודל האחריות 

שמוטלת עליי, ויחד איתה גם את הרצון החזק לאסוף זכויות כדי להיות 

חג  אחרי  מיד  זה...  על  הולך  שאני  החלטתי  רגעים  באותם  לכך.  ראוי 

הסוכות כבר התחלתי בתהליך, ולאחר כחצי שנה ניגשתי לניתוח. 

ידעתי  לא  אמנם  לגמרי.  עצמי  עם  שלם  הייתי  הראשון  מהרגע  כבר 

בוודאות שאתרום, כי היה ברור שאני עלול להיפסל מסיבה זו או אחרת. 

ככל  ליום.  מיום  גברה  רק  הוודאות  והרוחני,  הנפשי  התהליך  מצד  אך 

שאני  ידעתי  כך  והבדיקות,  החולים  בתי  לעולם  יותר  עמוק  שנכנסתי 

עם  וצמוד  רצוף  בקשר  הייתי  תקופה  באותה  הנכון.  הדבר  את  עושה 

הרב הבר זצ“ל, שוחחנו רבות בטלפון, וכל שיחה אתו העלתה את מפלס 

אותו  לשמוע  מחדש  פעם  בכל  הדהים  התרומה.  לקראת  ההתרגשות 

מדבר בחום ובלהט, אך יחד עם זאת, אף פעם לא הרגשתי שהוא מחייב 

אותי או דורש ממני. הוא פשוט העניק רוממות מיוחדת למעשה הזה, 

וקירב אותי אליו. 

בסופו של דבר זכיתי לתרום את הכליה לאישה חולה שטרם הספיקה 

להתחיל טיפולי דיאליזה. נאמר לי שאם היינו ממתינים עוד שבועיים, 

היא כבר הייתה נאלצת להתחיל בטיפולים. זו הייתה סייעתא דשמיא 

גדולה. 

את יום הניתוח אני לא מסוגל לשכוח – אשתי 

מגיעה וגם אבא ואמא. ואז נכנס אל החדר הרב 

נוספים  בסיפורים  אותנו  משתף  היקר,  הבר 

שהוא היה שותף להם, בהדרכות מגדולי ישראל 

ומעשי עמך בית ישראל. ממש האיש הנכון בזמן 

הנכון. הרבה מתח מתפוגג, נמס לחיוכים. הכנות 

אחרונות, רחיצה סטרילית ועולים לעגלה. יותר 

מאוחר יאמר לי אבא, שהוא הרגיש כמי שמלווה 

מה  נעליים...  בלי  אפילו  ואני  לחופה.  בנו  את 

שבתוכו.  מה  אלא  עיקר,  הקנקן  שלא  שמלמד 

ותכף כבר לא בתוכו. 

לסיום, אני רוצה לספר משל שסיפרתי פעם בהקשר של תרומת הכליה 

– בואו נחשוב מה היה קורה אם מחבלים היו חוטפים מטוס עם 700 איש 

המצויים בסכנת חיים. הרי ברור שהארץ כולה הייתה רועשת וגועשת, 

קיים,  הזה  המטוס  יד.  להושיט  כדי  הכל  לעשות  מוכנים  היו  אנשים 

ביותר  קשים  טיפולים  שעוברים  כליות  חולי  מ-700  יותר  בו  יושבים 

וחייהם בסכנה. אנחנו יכולים באמצעות פעולה שאינה מורכבת מאוד, 

פשוט  צריכים  החיים.  את  להם  להציל  יחסית,  קטן  פיזיולוגי  ומאמץ 

להושיט להם יד, והתמורה כל כך גדולה ועצומה.
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תורת חיים

הזדמנות עסקית
הרב מרדכי פרידמן, אברך בכולל לוקווע-וולבורוז בבני ברק 
היא  האמת  חשוון.  חודש  בתחילת  שעברה,  בשנה  כליה  לתרום  זכיתי 

שעד לפני כשלוש שנים, אם היו  מזכירים באוזניי תרומת כליה, הייתי 

בטוח שמדובר בתרומה כספית. כלל לא הבנתי במה מדובר. 

לפני כשלוש שנים אחד מהמתפללים בבית הכנסת שלנו סבל ממחלת 

כליות והגיע למצב בו הובהר לו כי עליו לחפש תרומת כליה. הוא שיתף 

מתנת  בשיתוף  מידע  ימי  לארגן  החליטו  והם  במצבו,  המתפללים  את 

מידע  ודפי  חיים  מתנת  של  חוברות  הכנסת  לבית  הביאו  בהם  חיים, 

בנושא. קראתי את החומרים אך ורק מתוך סקרנות, וככל שעיינתי בהם 

יותר כך ראיתי סיבות למה לתרום. ניסיתי לחפש סיבות למה לא, והאמת 

היא שאני עדיין מחפש ולא מוצא. 

שוחחתי גם עם אנשים שתרמו, ביררתי כל מה שרציתי לדעת, ולבסוף, 

אחרי אישור של אשתי – החלטתי להתחיל בתהליך, כששנינו לוקחים 

בחשבון שאם משהו ייתקע בדרך או לא יהיה כשורה, נעצור. אבל זה לא 

נעצר, החיידק כנראה דבק בי, וכך המשכתי מבדיקה לבדיקה. 

הוא  אבי.  של  תגובתו  היה  איתם  להתמודד  שנדרשתי  הדברים  אחד 

אין  אם  חולים  ולבתי  לרופאים  ללכת  אוהב  ולא  חששן  אדם  בטבעו 

בכך צורך. סיפרתי על כך לרב הבר זצ“ל, ותגובתו הייתה: ”תגיד לאבא 

שלך שהוא אשם. כנראה שהחינוך שלו הוא זה שהוביל אותך לתרום“. 

לשמחתי אבא לא התנגד. הוא בירר אצל הגר“ח קנייבסקי זצוק“ל, והרב 

אמר: ”יש לנו שתי כליות כדי שנוכל לתרום אחת“. זו  הייתה עוד דחיפה 

קטנה להאיץ בתהליך.

שם  הבריאות,  משרד  של  לוועדה  כשהגעתי  הייתה  האחרונה  המשוכה 

ניסו להתקיל אותי בשאלה: ”אבל למה לתרום דווקא כליה? הרי יש הרבה 

של  סוג  כאן  זיהיתי  אבל  להם: ”נכון,  השבתי  חסד“.  לגמול  אפשרויות 

הזדמנות עסקית נדירה, עם רווח גבוה ביותר ביחס לכמות ההשקעה“.

בסופו של דבר לא תרמתי את הכליה שלי לאותו מתפלל מבית הכנסת. 

לו  לתרום  אוכל  שלא  חיים  במתנת  לי  הסבירו  הדרך  בתחילת  כבר 

ישירות, אבל הציעו לי לתרום בהצלבה – שאני אתרום לאישה המצויה 

כבר תשע שנים בדיאליזה, עם אחוזי התאמה נמוכים ביותר שלא אפשרו 

לה עד היום לקבל כליה מאף אחד, ואילו התורם שהיה מיועד לה – יתרום 

זוכה  שאני  מכך  התרגשתי  מלכתחילה.  לו   לתרום  שביקשתי  לחולה 

לעזור לאישה במצב כזה, אחרי שעברה כל כך הרבה אכזבות וטיפולים 

קשים במשך השנים.  

ילך  שהכל  ותקווה  תפילה  עם  בבוקר,  שבע  בשעה  לניתוח  נכנסתי 

כשורה, והבנה ברורה שמדבר גדול כל כך לא תצא תקלה. אני אעשה 

את המקסימום שלי כדי להציל את המושתלת, ואת השאר אני משאיר 

לאבא שבשמיים.

למחרת הניתוח פגשתי את בני משפחתה – הם הגיעו אליי לחדר, וכמו 

שהביעה  פגישה  הייתה  זו  מילים.  להם  היו  לא   – בסיפורים  שאומרים 

בעיקר הרבה דמעות, שמחה, הקלה והודיה. לאחר מכן ביקרתי אני אצל 

המושתלת, ויחד עם אשתי ערכנו היכרות איתה ועם בעלה.

שאני  כמה  עד  והרגשתי  ימים,  כמה  כעבור  החולים  מבית  השתחררתי 

רוצה לרוץ ולספר לכל העולם כמה התהליך פשוט, כמה זה לא בשמיים. 

זה.  את  שיעשה  מישהו  עוד  יימצא  כך,  על  ידעו  אנשים  עוד  אם  אולי 

הלוואי. 

בעקבות האח
הרב יעקב יוסף פרידמן, אברך כולל בפתח תקווה

תרמתי כליה לפני חודש ימים בדיוק. אני מרגיש מעולה ברוך השם וכבר 

חזרתי לפעילות כמעט רגילה. אמנם אני משתדל להימנע מהרמת משאות 

כבדים, אבל חוץ מזה אני כבר הולך לכולל וגם לוקח את הילדים לגנים. אני 

לא מרגיש שהשתנה משהו כלפי חוץ מאז שעברתי את הניתוח. אך כמובן 

שכלפי פנים השתנו דברים רבים.

כמו רבים מן התורמים, גם אני נחשפתי לראשונה למתנת חיים דרך החוברות 

באוזני  הרעיון  את  העליתי  שנים  כחמש  לפני  כבר  התורמים.  סיפורי  של 

אשתי, אך היא לא ממש התחברה, וכך ויתרנו. לפני כשנה וחצי היא ראתה 

שאחי מרדכי תורם כליה, ועובר את הכל בקלות ובלי סיבוכים. זה השפיע 

עליה מאוד, היה לה קשה לעצור אותי, וכך התחלתי בתהליך. 

למעשה, תרומת הכליה של אחי המריצה אותי מאוד. הוא שיתף אותי כבר 

מתחילת התהליך בכך שהוא חושב לתרום, וראיתי מקרוב כל מה שהוא עבר 

עד שהגיע לרגע הגדול. אפילו ליוויתי אותו בלילה שאחרי הניתוח. כשישבתי 

לצדו חלמתי שאהיה שם במקומו, וכשהמשפחה של הנתרמת הגיעה לחדר 

כדי להודות לו, הרגשתי שהידיים שלי רועדות. מבחינתי התרומה שלי כבר 

הייתה עובדה מוגמרת.

בשונה מאחי, אצלי היה התהליך מהיר בהרבה. ודי מהר הגיע הרגע הגדול, 

בו קיבלתי שיחת טלפון ממתנת חיים, בה הודיעו לי שנמצא חולה שנראה 

שיוכל להתאים לי – מדובר ביהודי דתי בן 58, אב לארבעה. אלו היו הפרטים 

שנאמרו לי, אך למרות היותם יבשים, הם הצליחו לרגש אותי עד דמעות. 

והרופאים  הסתבך  מצבו  בקורונה,  חלה  הוא  הניתוח  לפני  ימים  שלושה 

הבהירו שלא ברור מתי הוא יוכל לגשת לניתוח. במתנת חיים אמרו לי שיש 

חולה אחר שיכול גם כן להתאים, ואם אני מוכן – נוכל לתאם את הניתוח 

נדרש  באמת  מה  להבין  ניסיתי  בהם  התלבטות,  של  רגעים  כמה  היו  מולו. 

ממני ולמי הקב“ה רוצה שאתרום. בסופו של דבר הבנתי שלטובת כולנו עדיף 

שלא לדחות את הניתוח לזמן בלתי ידוע, וכך נתתי אור ירוק. בתוך שלושה 

שבועות כבר תרמתי.

ניגשתי לתרומה שלי בקול רעש גדול, אפילו אדיר וחזק. היה חשוב לי שכמה 

שיותר אנשים ידעו ויתפללו. בשעות שלפני הניתוח פרסמתי בקשה אישית 

שלי לכל מכריי שישתתפו בתפילות, וקיבלתי מאות תגובות. בנוסף, היו גם 

תרומה אחת, מצוות רבות
הרב עקיבא דוד קאלשין, ראש כולל ריתחא דאורייתא, במודיעין עילית

אין צורך להיות תלמיד חכם כדי להבין שאדם שתורם כליה מבצע בכך חסד עצום, מתנת חיים 

כפשוטו, אך האם ידעתם שבנוסף לחסד יש גם שורה ארוכה מאוד של מצוות אותן הוא זוכה 

לקיים על הדרך?

הדברים הללו התחדשו לי כמה ימים לפני שזכיתי לתרום כליה. פתאום מצאתי את עצמי כשאני 

מהרהר בכך שאם אני עומד לעשות דבר כל כך גדול, אז כדאי שלפחות אדע אלו מצוות טמונות 

בו, כדי שאוכל לכוון עליהן בזמן התרומה. זה הוביל אותי לשבת עם ספרים כמו ספר המצוות של 

הרמב“ם, ספר המצוות של החפץ חיים ועוד נוספים, ולברר לעצמי את הנושא.

בראש  מקיים  כליה  התורם  שאדם  מצאתי  אותי.  הפתיעה  אליה  שהגעתי  המצוות  רשימת 

למשל  כמו  סיבות,  מספר  לכך  יש  הרמב“ם).  במניין  ג‘  (מצווה  השם  אהבת  מצוות  ובראשונה 

העובדה שהוא תורם כי הוא רוצה בטובת בניו של הבורא, כמו שהוא רוצה בטובת בניו של אוהביו. 

אם כך הרי שהוא מתנהג עם השם כדרך שאדם מתנהג עם אוהביו. נוסף על כך, כלול במצווה 

זו ”שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהיו הבריות אומרות עליו פלוני שלמד תורה כמה נאים 

דרכיו.“ כשהייתי בבית חולים ראיתי כמה 

קידוש שם שמים נעשה על ידי שתרמתי. 

תנחומים  מכתב  התפרסם  לאחרונה 

ששלח מרן שר התורה זצוק“ל למשפחת 

הבר  הדגיש שהרב  הוא  ובמכתבו  הבר, 

על  העולם  בכל  שמים  שם  קידש  זצ“ל 

מדבריו  משתמע  חיים.  מתנת  ארגון  ידי 

שהוא ראה בזה זכות גדולה יותר מהצלת 

נפשות.

כאן,  נעשית  בדרכיו“  ”ללכת  מצוות  גם 

שכן האדם תורם כליה ונותן מתנת חינם, 

בדיוק כמו שהקב“ה נותן לנו מתנת חינם, 

את החיים. מתקיימות גם מצוות נוספות 

ט“ז  ומצוה  החינוך  ספר  (עי‘  צדקה  כמו 

אבדה,  השבת  לרמב“ן),  העשין  משכחת 

וכן מצוות לא תעשה, כגון ”שלא להימנע מלהחיות עני“ ו“לא תעמוד...“, ועוד הרבה מאוד מצוות 

 (questions631@gmail.comל מייל  לשלוח  יכול  המליאה  הרשימה  את  לקבל  (הרוצה  נוספות. 

כמובן ש“לפום צערא אגרא“, וכאשר מקיימים את המצוות האלו על ידי צער, זה מוסיף הרבה 

על ערכן.

התחדש לי גם כי מאחר שאדם שתורם  כליה מקיים בין היתר מצוות צדקה, אז הרי יש הבטחה 

שנותני צדקה לא יהיו ניזוקים. אם כך, הרי שאפשר לגשת לניתוח תרומת הכליה בלב שלם, כיוון 

שיש כאן הבטחה שמי שתורם לא יינזק. חבר שלי שתרם כליה קיבל מכתב מהגאון רבי יצחק 

זילברשטיין שליט“א, ובו הוא כותב שהתורם כליה מובטח בהבטחת הרמב“ם (פ“י מתנות עניים 

ה“ב) שלעולם אין היזק נגלל בשביל הצדקה שנאמר ”והיה מעשה הצדקה שלום“.

בדיוק ביום שבו קיבלתי הודעה מהרב הבר על כך שהוועדה אישרה אותי, התקיים בעיר מגוריי 

מודה  אני  אבל  הבשורה,  בזכות  בהתרגשות  אחוז  כשאני  לשם  הגעתי  פלאי.  הלל  ר‘  עם  זיץ 

שגם הרגשתי קצת רתיעה מהרעיון שאני באמת הולך לתרום את הכליה שלי לאדם זר. בדיוק 

התנגן שם שיר מרגש שלקוח מהספר ’תומר דבורה‘, בו כתוב שהקב“ה מתנהג עם ישראל בדרך 

של קירבה, וקורא להם: ”בתי, אחותי, אמי“. כך כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו, מפני 

שהנשמות כלולות יחד. חשבתי לעצמי באותו רגע שהאמת היא שאני הולך לתרום לאח שלי. 

בעומק הדברים הנתרם הוא חלק ממני, כיוון שהנשמות כלולות יחד. התרגשתי מאוד מההבנה 

הזו.

שלנו.  ואחיות  אחים  הם  החולים  הזה.  המסר  את  תפנימו  לתרום:  שחושבים  לאלו  פונה  אני 

לטיפולים  באים  הדיאליזה  חולי  את  רואה  שהוא  הנהג  לי  אמר  חולים  לבית  מונית  כשלקחתי 

וחוזרים, והם עוברים גיהינום. אז הנה, יש לנו אפשרות להוציא אח מגיהינום. איך אפשר לוותר 

על כך?

העמוד טעון גניזה

הרב עקיבא דוד קאלשין

אנשים שלא שמעו על כך ממני ישירות, אבל 

כשהרבנית פרסמה לפני הניתוח את שמותנו 

הם  וגם  שלי,  השם  את  זיהו  הם  לתפילה, 

מקום.  בכל  ממש  שנערכו  לתפילות  הצטרפו 

אפילו רופאים שפגשו אותי במסדרונות בית 

התחושה  מתפללים.  שהם  לי  סיפרו  החולים 

של להיכנס לניתוח כשכל כך הרבה תפילות 

ומעצימה.  מרגשת  הייתה  אותך,  מלוות 

מהניתוח,  לצאת  יכול  טוב  שרק  הרגשתי 

ונכנסתי אליו בלב שלם.

מי שקיבל לבסוף את הכליה שלי הוא יהודי 

בן 40 מחולון, רווק, בן להורים כבדי שמיעה. 

בנוסף לסיפור המשפחתי, גם הסיפור האישי 

בטיפולי  היה  הוא   – כלל  פשוט  אינו  שלו 

וכפי  שנים,  וחצי  שלוש  במשך  דיאליזה 

שסיפר לי אחרי התרומה – הוא הכיר במחלקה 

מסע  אתו  שעברו  ובנפש  בלב  חברים  כמה 

חיים דומה. כששאלתי אותו מה קורה איתם, 

”כולם  המצמרר:  המשפט  את  לי  השיב  הוא 

הלכו, כל אחד בתורו“. זה החריד אותי ממש, 

שעשיתי  שהמעשה  כמה  עד  להבין  התחלתי 

צורך  יש  מספק.  לא  הוא  אבל  גדול,  אמנם 

בעוד הרבה-הרבה יותר. 

ההתאוששות של המושתל איטית משלי, אבל 

מרגיש  ליום  ומיום  משתקם  הוא  השם  ברוך 

יותר טוב. הוא מידי פעם מתקשר כדי לעדכן 

אותי על עוד התקדמות ודברים שמשתפרים. 

בשיחה האחרונה שלנו כבר הודעתי לו שכעת, 

עם כל השיפור וההתקדמות, אני כבר מצפה 

שיותר  כמה  ולהשתתף  שלו,  בחתונה  לרקוד 

מהר גם בשמחות נוספות במשפחתו. הלוואי 

שאזכה.
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תורת חיים
לעילוי נשמת אמא

הרב יוסף חיים קופ, מנהל רשת בחברת תקשורת

כבר מאז שהייתי ילד צעיר הכרתי את המושג ”לתרום כליה“. אבא 

שלי הוא רופא מוכר -  ד“ר מיכאל שמעון קופ מאנגליה, אשר היה 

במשך חמישים שנה מהרופאים היהודים היחידים בגייטסהד. את כל 

חייו הוא הקדיש לזולת ולקהילה היהודית. אמא שלי עמדה לאורך כל 

השנים מאחורי אבא. בביתנו שררה תמיד תחושה של זכייה, זכינו 

לעזור לאנשים. הרגשנו שזה מה שהקב“ה רוצה מאתנו – להשתמש 

במה שיש לנו כדי לתרום. לכן כשהבנתי שאפשר לתרום כליה מבלי 

להינזק, עם כאב שהוא יחסית כלום לעומת הסבל של החולים, היה 

ברור לי שאעשה את זה. נותרה רק שאלה אחת – ”מתי?“ 

לפני  עוד  אבל  ממחלה,  שנים  כמה  לפני  לצערי  נפטרה  שלי  אמא 

”אל  והודיעה:  אליי  כשהתקשרה  אותי,  הפתיעה  היא  שחלתה 

תגלה לאף אחד, אני מתכוונת לתרום כליה“. היא ביקשה שאעזור 

לה למצוא ארגון שעוסק בכך בחו“ל ולתווך לה יהודי או יהודייה 

שזקוקים לכליה. התחלתי לטפל בכך באופן מעשי, אלא שאז אמא 

חלתה, וכמובן שלא התאפשר לה לתרום.

אני  לו  הרגע  הגיע  שאולי  המחשבה  במוחי  חלפה  ימים  באותם 

מצפה כבר שנים – בו אוכל אני בעצמי להצטרף למעגל התורמים. 

התייעצתי עם אבא והוא המריץ אותי ולא הביע שום הסתייגות. לא 

הייתי צריך לחכות עוד, לא נותרו לי ספקות. 

הצעד הבא שלי היה בשיחת טלפון למתנת חיים ובקבלת הטפסים 

לבדיקות.  מהר מאוד גם נודע לי שיש כבר מישהו שממתין לכליה 

שלי ועברה בי כל הזמן המחשבה שאם אני ממילא תורם, אז למה 

לתת לו לחכות יותר מידי? עדיף להזדרז.

הניתוח התבצע אחרי שאמא שלי כבר נפטרה, אבל הספקתי לשתף 

אותה בכך והיא שמחה מאוד. אפילו ביום שלפני פטירתה שוחחנו 

והסברתי לה בדיוק באיזה שלב אני נמצא. אמא מאוד עודדה אותי, 

כפי שכבר ציינתי – היא בעצמה תכננה לתרום, והתחושה שלי היא 

שבכך שתרמתי זה כאילו שהיא הצליחה לעשות זאת.

אגב, לפני כשנה וחצי נולד לנו בן וקראנו לו על שמו של הרב הבר 

זצ“ל – אברהם ישעיהו. הרגשנו שבכך אנחנו לגמרי סוגרים מעגל.

תרומה מתוך שמחה
הרב אשר פישמן, אברך, מוהל ומחבר ספרי חידושי תורה

זכיתי לתרום כליה בשנה שעברה, אך למעשה הרעיון הבשיל אצלי כבר 

לתרום  לאפשרות  נחשפתי  בהן  הראשונות  הפעמים  לכן.  קודם  רב  זמן 

כליה היו דרך עלוני מתנת חיים. כשדפדפתי בהם גיליתי שמות של חברים 

ושל אנשים לא מעטים שהכרתי שתרמו. זה הפך את העניין להרבה יותר 

נגיש, וגרם לי להבין שאני לא עושה משהו מוזר, אלא מצטרף לקהילה.

מה שדחף אותי באופן סופי לעניין היה לפני כשנתיים וחצי, כשנודע לי 

לשיחה  הנושא  הועלה  ואז  כליה,  שתרם  נתן  אליהו  הרב   – דודי  בן  על 

במשפחתנו והתברר לי שאמא שלי מאוד מעודדת את נושא התרומה. אחר 

כך שיתפתי את חמי וחמותי וגם הם ברכו ועודדו. כך נסללה עבורי הדרך.

שאני  לכך  ומודע  עצמי  עם  שלם  והייתי  הפרטים  את  שביררתי  אחרי 

מסוגל לעמוד בכל ההשלכות האפשריות, יצרתי קשר עם הרב הבר זצ“ל 

שבאותם ימים עוד היה בחיים ועמד בראש העמותה. כך התחלתי במסע, 

בדרך אל התרומה.

לא פעם שואלים אותי אם לא חששתי, אבל האמת היא שלא פחדתי בכלל. 

השנים  במשך  מוהל.  שאני  העובדה  זו  לי  שעזרו  הדברים  שאחד  ייתכן 

אותם,  להבין  ואפשר  הברית,  לפני  מאוד  שחוששים  הורים  שיש  גיליתי 

הזה  לפחד  שאין  כמה  עד  יודע  אתה  מקרוב,  זה  את  מכיר  כשאתה  אבל 

סיבה מוצדקת. גם תרומת הכליה יכולה להישמע מרחוק כמו דבר מאיים, 

אבל ככל שלמדתי אותה יותר וביררתי אצל מומחים, הבנתי שהסיכון הוא 

יחסית נמוך מאוד, ואפשר באמת לעשות זאת בלב שקט.

עצמה  היא  אשתי.  זו  ימים  באותם  אותי  ועודד  כוח  לי  נתן  שבעיקר  מי 

תלמידה של הרבנית הבר ומאוד מחוברת לנושא. גם אחרי התרומה היא 

הקדישה מעצמה לא מעט, כי במשך חודשים ארוכים היה אסור לי להרים 

היא  ילדים  לשבעה  כאמא  בבית.  לעזור  יכולתי  ופחות  כבדים,  משקלים 

נשאה בעול כמעט לבדה. זה באמת דרש ממנה המון.

רק בערב הניתוח סיפרה לי הרבנית הבר שאתרום לאישה חרדית, אמא 

לילדים וסבתא לנכדים רבים. כשהיא נקבה בשם שלה התברר שמדובר 

התחילה  בדיוק  אישה  אותה  אליה.  משפחתית  קרבה  לנו  שיש  במישהי 

להמשיך  נאלצה  לא  היא  ההשתלה  בזכות  השם  וברוך  דיאליזה  טיפולי 

אותם.

מטעמי  העדפתי  כך  כלל,  שלי  המושתלת  עם  נפגשתי  לא  רשמי  באופן 

צניעות. אבל אחר כך שוחחתי עם בעלה במספר הזדמנויות. בכל פעם הוא 

ריגש אותי מחדש כשתיאר לי איך שהיא מתחזקת וחזרה לנהל את הבית. 

זה גרם לי לשמחה הגדולה ביותר שיכולה להיות. 

הרב שלמה שפירא

תרומה מכל הנשמה
הרב שלמה שפירא, אברך ורב‘ה בחיידר

כשחייגתי לראשונה את מספר הטלפון של עמותת מתנת חיים, כלל לא 

העליתי בדעתי לתרום כליה. אני גבאי בית כנסת בנתיבות, והתקשרתי 

מפסוק  חלק  יש  שהוציאו  החוברות  שבאחת  כך  על  להעיר  כדי  רק 

שעלול להצריך גניזה. ביקשתי להתקשר למזכירות של העמותה וליידע 

בכך. למרבה ההפתעה השיב לי הרב הבר בכבודו ובעצמו.

לי  שיספר  מהרב  וביקשתי  לטלפון  עונה  שהוא  מכך  התפעלתי  מאוד 

הקשבתי  ואני  והתארכה  התפתחה  השיחה  שלו.  הפעילות  על  מעט 

לעומק להסברים על הבדיקות ובמה הדבר כרוך. ככל ששוחחנו יותר 

כך הרגשתי שמתעורר אצלי רצון לתרום. סיימנו את השיחה והתחלתי 

ובדקתי  אשתי  את  ששיתפתי  אחרי  האפשרות.  את  ברצינות  לשקול 

את הנושא, החלטתי להתחיל בבדיקות, רק כדי לבדוק אם אני בכלל 

של  ובברכתו  בהכוונתו  נעשה  התהליך  כי  להדגיש  לי  חשוב  מתאים. 

הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק“ל.

לא  עיכובים  עליי  עברו  בתחילה  מאוד.  ארוכה  הייתה  שהדרך  אלא 

ועד  בתהליך  שהתחלתי  מאז  שנתיים  כמעט  חלפו  ולמעשה  צפויים, 

לשקול  או  מהרעיון  לסגת  לרגע  לי  גרמו  לא  העיכובים  אבל  הניתוח. 

אותו בשנית. להיפך – הם רק הגבירו את הציפייה.

את  לדחות  ושקלתי  מבחינתי  דווקא  עיכובים  נוצרו  הניתוח  בערב 

התרומה. התייעצתי על כך עם הרב הבר ותגובתו ריגשה אותי מאוד. 

הרב אמר לי: ”ההחלטה היא שלך, בוודאי שאתה יכול לדחות. אבל אני 

מותר  אם  זצ“ל  אלישיב  הגרי“ש  את  שאלתי  שבזמנו  לך  לספר  רוצה 

לחלל שבת בשביל אדם חולה כליות, והגרי“ש פסק שמדובר בפיקוח 

נסעתי  זה  הלכה  פסק  סמך  על  השבת.  את  עבורו  לחלל  ומותר  נפש 

בעיצומה של השבת לביתו של חולה שהיה זקוק לכליה“. שמעתי את 

הדברים והחלטתי להשאיר את הניתוח בתאריך המקורי.

ומיד  שחרית  להתפלל  הספקתי  הרבה.  זוכר  לא  אני  הניתוח  מיום 

תפילה  התפללתי  שם  ההמתנה,  לחדר  אותי  העבירו  מכן  לאחר 

מיוחדת שהביאו לי מעמותת מתנת חיים. מיד לאחר מכן הועברתי 

לחדר הניתוח. כעבור ארבע שעות התעוררתי והתברר לי שאני אחרי. 

מהעיר  סמינר  בת  צעירה,  בחורה  היא  שלי  הכליה  את  שקיבלה  מי 

אלעד. היה מעניין מאוד לגלות בערב הניתוח שהשמות של אשתי 

ושלי זהים לשמות ההורים שלה. זה ייצר בינינו חיבור מעניין, ועד 

היום אנו שומרים על קשר. ההורים סיפרו לי שלאחר תקופת החלמה 

היא חזרה בריאה ושלמה לסמינר, וכיום היא לומדת כרגיל ומתפקדת 

ללא שום דופי.

הגיע  זצ“ל  הבר  והרב  גדולה,  הודיה  סעודת  לערוך  זכיתי  בינתיים 

הרבה  יש  שלי  לתרומה  הרבה  לשמחתי  שותף.  להיות  כדי  במיוחד 

הדים. ידוע לי שאחרי שתרמתי היו כמה וכמה אנשים בקהילה שתרמו 

גם כן, ויש עוד שרשרת של אנשים נוספים שתרמו בעקבותיהם. לא 

ורוצים  שתרמתי,  ששמעו  מהעבר  חברים  אליי  מתקשרים  גם  פעם 

להתייעץ ולשמוע פרטים. זה משמח אותי בכל פעם מחדש.

גם היום, שלוש שנים אחרי התרומה, אני עדיין לא מבין מדוע אנשים 

שאגיד  כמו  זה   - ממש  פשוטים  הדברים  לדעתי  מתרגשים.  כך  כל 

ברור  מטביעה,  מישהו  להציל  כדי  למים  לקפוץ  יכול  שהוא  לאדם 

שהוא לא יהסס לעשות זאת. גם אם אגיד לו שבעקבות כך הרגל שלו 

תכאב מעט במשך שבוע, זה לא יגרום לו לוותר. אני מרגיש שכך 

הדבר גם לגבי תרומת כליה. ברגע שמסתכלים עליה כהצלת נפשות, 

אז בכלל אין ספקות.
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תורת חיים

קול ישיבת 
תורה

אחרי שרבים התייעצו 
עם הגר“ד אוסטרוף לגבי 
תרומת כליה, הוא החליט 
בעצמו להיות תורם, הרב 
יוסי דויטש תרם כליה 
לאחר קריאת כתבה 
בעיתון, הרב יצחק דאבוש 
ביקש להגשים חלום, הרב 
מנחם ולדמן העניק את 
כלייתו לבחור ישיבה, והרב 
מאיר וולס תרם לאביו > 
בוגרי קול תורה משתפים 
בסיפורי התרומות שלהם 

כ-700 בחורים נבחרים לומדים כיום בישיבת קול תורה (הקטנה והגדולה), 

ומוסדות התורה  את הכוללים  ואלפים רבים נמנים על בוגריה ומפארים 

החשובים. אלא שבנוסף לכך, ניתן לראות שבין בוגרי הישיבה נמנים גם 

לא מעט מתורמי הכליות של עמותת מתנת חיים. 

זה לא שהם הגיעו בשרשרת, חלקם אפילו לא מכירים זה את זה. להיפך, 

כל אחד מהם מייצג תקופה אחרת של הישיבה, ולמד בה בשנים אחרות. 

ובכל זאת, ישנו דבר אחד המאחד את כולם – הם זכו להעניק משלהם את 

המתנה הגדולה ביותר בעולם, ולהציל חיים. כעת הם משתפים בסיפוריהם 

המרגשים.

רב פעלים
הגר“ד אוסטרוף: ”שאלתי את עצמי: ’למה לא?‘“

דוד  רבי  הגאון   – ההוראה  למורה  יום  מידי  מגיעות  רבות  טלפון  שיחות 

מגוונים  במקרים  נתקל  הוא  הלכה  כפוסק  תפקידו  מתוקף  אוסטרוף. 

בהם אנשים מבקשים לשאול ולהתייעץ. אבל השיחה שהגיעה אליו לפני 

כשנתיים תפסה אותו בלתי מוכן בעליל.

על הקו הייתה בחורה בת 32, תושבת חו“ל, שלמדה בעבר בסמינר לבנות 

אמריקאיות בו מלמד הרב. ”מדובר בבחורה שלצערי טרם נשואה“, הוא 

מציין, ”והסיבה שהיא התקשרה אליי הייתה מכיוון שהתעניינה באפשרות 

לתרום כליה ורצתה לשמוע ממני על הצד ההלכתי של העניין“.

הרב אוסטרוף מציין שבאותו זמן הוא אמנם שמע על האפשרות לתרום, 

אך לא ממש היה מונח בנושא, לכן לא ידע מה להשיב. ”הבטחתי לבחורה 

שאבדוק זאת לעומק“, הוא אומר, ”ושיחת הטלפון הבאה שעשיתי הייתה 

לרב ישעיהו הבר זצ“ל, אותו הכרתי כתושב שכונת הר נוף בה אני מתגורר. 

הרב הבר השיב לי שבארץ לא יאפשרו לה לתרום, כי עדיין אין לה ילדים 

וישנו סיכון קטנטן בשל כך, אבל בחו“ל יאפשרו לה בלי בעיה. אחר כך 

ביררתי פרטים נוספים והגעתי למסקנה שאין סיבה הלכתית למנוע זאת 

לקבל  הלכה  היא  בהמשך  הדברים.  על  לה  וסיפרתי  אליה  חזרתי  ממנה. 

ברכות מרבנים, ובראשם הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק“ל שהבטיח לה 

שהתרומה לא תזיק לה בשידוכים ואף לא בנישואין“.

סיפורו של הרב אוסטרוף אינו מסתיים בכך. ”הבחורה תרמה לבסוף“, הוא 

אומר, ”אך היא הייתה רק הראשונה מתוך אנשים שפנו אליי כדי להתייעץ 

על תרומות כליה מן הצד ההלכתי. בשלב מסוים עצרתי את עצמי וחשבתי: 

’ריבונו של עולם, אני שומע כל כך הרבה על הנושא ומבין את חשיבות 

לא  בעצמי  שאני  ייתכן  כיצד  מעודדים,  ישראל  מגדולי  ושרבים  העניין 

תורם?‘“

חיים,  למתנת  ”פניתי  למעשה.  ממחשבה  אוסטרוף  הרב  עבר  מאוד  מהר 

בדיקות  סדרת  וקיבלתי  עצמי,  בשביל  אלא  אחרים  בשביל  לא  הפעם 

בדיקות.  מ-30  פחות  לא  שם  היו  שלה.  העצום  בנפח  אותי  שהפתיעה 

התחלתי לבצע אותן, ובינתיים חזרו אליי מהעמותה והודיעו שמצאו אישה 

שזקוקה לתרומת כליה, ונראה על פניו שאוכל להתאים לה“.

את  לעבור  מיהר  אוסטרוף  הרב  במהירות.  הדברים  התקדמו  רגע  מאותו 

הבהרתי  הראשון  ”מהרגע  התאמה.  שישנה  והתברר  שנותרו,  הבדיקות 

לרב הבר שחשוב לי שלא לפגוש את המושתלת“, הוא מציין, ”התחושה 

שלי הייתה שפחות מתאים שאישה נשואה תרגיש כל החיים שהיא חייבת 

לגבר זר את חייה. מצד שני לא היה אכפת לי שהמשפחה של המושתלת 

וילדיה יפגשו את אשתי וילדיי. הרב הבר אישר לי שאכן כך יהיה, ובאמת 

הקפדנו על כך מאוד. גם אחרי הניתוח, כשגיליתי שאנו מאושפזים בחדרים 
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תורת חיים

סמוכים, המשכנו להקפיד שלא להיפגש, ובכל פעם שרציתי לצאת אל 

הפרוזדור, כדי לצעוד מעט – מה שנדרש כחלק מתהליך ההחלמה, אשתי 

יצאה קודם לכן כדי לוודא שהשטח ריק.

החולים,  בבית  אושפזתי  כאשר  ”שרק  מוסיף,  הוא  לציין“,  חייב  ”אני 

התחלתי לעכל את גודל העניין, ואחרי הניתוח היו פעמיים בהן פרצתי 

בבכי בלתי נשלט, שזה דבר שמאוד לא אופייני לי. הסיטואציה המרגשת 

בבית החולים הייתה גדולה ממני“.

הרב  של  מלכותי  לביקור  ואשתו  אוסטרוף  הרב  זכו  הניתוח  למחרת 

והרבנית הבר. ”הם הגיעו כדי לעודד ולחזק. זה המחיש לנו כמה הדבר 

יקר בעיניהם. גם הצוות בשיבא היה מסור מאוד ונתן הרגשה מיוחדת“.

מסע של שנים
הרב יצחק דאבוש: ”ידעתי שאתרום, זה חלום שהתגשם“ 

לרב יצחק דאבוש המתגורר בבני ברק הייתה היכרות עם נושא תרומת 

הכליות שנים רבות לפני שהפך לתורם. ”כילד התגוררתי בבניין בו היה 

שכן חולה כליות“, הוא מספר, ”כבר מגיל צעיר אני זוכר את החיפושים 

הקמת  לפני  עוד  היה  זה  לו.  לתרום  שיוכל  מישהו  אחר  האינטנסיביים 

דבר  של  בסופו  במודעות.  היה  לא  כמעט  שהנושא  כך  חיים,  מתנת 

נמצא תורם פוטנציאלי, אלא שבינתיים השכן הסתבך עם בעיה לבבית, 

והרופאים לא אפשרו לו לעבור את ההשתלה.

”אני זוכר אותו בתחילה כאדם בריא, חסון וחזק, שעזר להוריי שהתגוררו 

בקומה הרביעית להעלות מקרר... הוא ניהל את משפחתו ביד רמה והיווה 

שהוא  איך  ליום  מיום  ראינו  מצבו  מאז שהתדרדר  לכולנו.  ומופת  סמל 

נחלש. אני זוכר אותו משרך את רגליו בקושי רב, כשהוא מסביר: ’אפילו 

כף מים אסור לי לשתות‘. לבסוף הוא נפטר אחרי שנים של סבל, ואני 

שראיתי הכל מהצד, הרגשתי שאני לא מסוגל לעמוד מנגד וידעתי שאני 

רוצה לתרום. לאחר שהוקמה מתנת חיים, הבנתי שהגיע הזמן להגשים 

את החלום“.

באותם ימים, לפני כתשע שנים, החל הרב ישעיהו הבר זצ“ל לחפש 

תורמים פוטנציאליים עבור מטופלי הדיאליזה ששיוועו להצלה. הרב 

דאבוש שהיה אז אברך צעיר, ראה את המודעות בעיתונים והתייעץ 

עם אשתו כדי לשמוע את דעתה.

”היא הציעה לי דבר ראשון לברר ולשמוע מה נדרש ממני“, הוא נזכר. 

”כך פניתי לרב הבר, שענה בעצמו לטלפון והבטיח לשלוח לי בדואר 

חומר בנושא. כשהגיע החומר התייעצתי שוב עם אשתי. היא אחות 

במקצועה ולא היה לה קל לחשוב על כך שבעלה יתאשפז. מצד שני 

היא מכירה מקרוב את הסבל וההתמודדות של החולים, כך שגם לה 

כשאנו  להתקדם,  החלטנו  דבר  של  בסופו  מנגד.  לעמוד  קשה  היה 

עדיין לא סגורים על כך סופית, אלא מתכוונים לראות תוך כדי להיכן 

הדברים יתפתחו“.

באותו שלב כבר עדכנו אותך למי אתה עומד לתרום?

”הרב הבר סיפר לי שיש חולה שמתגורר קרוב אליי, הוא תלמיד חכם 

כי  נעים,  כך  כל  לא  מצב  נוצר  שאז  אלא  לו.  שאתרום  וייתכן  גדול 

הוזמנתי לבית החולים בלינסון לצורך הדרכה לגבי התרומה. זו הייתה 

הדרכה שניתנה לקבוצה גדולה, שרוב המשתתפים בה הגיעו כזוגות – 

שאחד מהם הוא תורם והשני נתרם. 

”אני היחיד שהגעתי לבדי, ולכן המושתל הפוטנציאלי שלי הבין מהר 

מאוד שאני זה שעומד לתרום לו. אשתו אפילו ניגשה אליי וברכה אותי 

מעומק הלב, כל זאת בזמן שכלל לא הייתי בטוח שאני עומד לתרום. 

אגב, כיום הדברים נראים לגמרי אחרת, אך באותם ימים כל התחום 

היה בחיתוליו. לאחר מכן הגעתי לראיון אצל הרופאה האחראית, ובו 

התברר לי שבגלל שיש במשפחתי רגישות מסוימת אני חייב לעבור 

משהו  קרה  כאן  גם  לתרום.  לי  יאשרו  לא  שבלעדיה  גנטית  בדיקה 

שכיום כבר לא מתרחש – נוצר עיכוב גדול בשל סיבה טכנית – קופת 

החולים לא אפשרה לי לעבור את הבדיקה, בשל העלות הגבוהה. הייתי 

צריך להילחם שיאפשרו לי לעבור אותה, ובינתיים הסבירו לי שלצורך 

הבדיקה עליי להשיג את התיק הרפואי של הוריי. כך יצא שנאלצתי 

לשתף אותם הרבה לפני שתכננתי, ולצערי הם חששו מאוד. היה להם 

קשה לתת את אישורם. בשלב זה גנזתי את הרעיון“. 

הרעיון נגנז, אך לא לחלוטין. היה לכך המשך: ”אחרי כשנתיים תרם 

בי.  שמכה  האדיר  הרצון  את  שוב  והרגשתי  כליה,  שלי  החברותא 

באותם ימים גם קרה טוויסט נוסף – בן דוד שלי נזקק לתרומת כליה, 

ואמא שלו תרמה לו, אך עד שזה קרה שמעתי את אמא שלי משוחחת 

איתה ואומרת לה שאם היא לא תוכל לתרום, אז ייתכן שאני או אחי 

נוכל לעשות זאת. באותם רגעים הבנתי שכבר נסללה לי הדרך, הוריי 

את  גם  השגתי  בינתיים  ברכתם.  את  קיבלתי  ואכן  נרתעים,  אינם 

האישורים לעבור את הבדיקה הגנטית, וכך המשכתי הלאה“.

ולמי תרמת?

”האברך שתכננתי לתרום לו בתחילה, קיבל כבר כליה מתורם אחר. 

נישואיה  אחר  קצר  שזמן  צעירה  לאישה  חיים  במתנת  קישרו  אותי 

אובחנה כחולת כליות. אפילו ילדים לא הספיקו להיוולד להם, ונאמר 

להם שכל עוד היא חולה, הם לא יוכלו לזכות לכך“. 

שפג  מאחר  נוספת,  פעם  מהבדיקות  חלק  לעבור  נאלץ  דאבוש  הרב 

תוקפן בשל הזמן הרב שהוא המתין. אלא שאז ציפה לו מכשול בלתי 

צפוי – בוועדה של משרד הבריאות, ממש בסיומו של התהליך, פסלו 

לאחר  הצורך  בעת  עזרה  לקבל  לו  יאפשר  לא  שאופיו  בטענה  אותו 

תרומת הכליה.

הוא לא נכנע, אלא הגיש ערעור. ”אם היו פוסלים אותי על עניין רפואי, 

מסביר,  הוא  להסתכן“,  רוצה  לא  אני  כי  מתווכח,  הייתי  שלא  ייתכן 

”אבל על סיבה כמו זו שנאמרה לי, החלטתי לערער. כך ניגשתי לוועדה 

פעם נוספת, וסוף-סוף קיבלתי את האישור המיוחל“. 

הגדול  הרגע  אך  מהתהליך,  לו  זכורים  נשכחים  ובלתי  רבים  רגעים 

ביותר היה קצת יותר משנה לאחר הניתוח. ”זה היה בערב אחד החגים, 

של  מבעלה  טלפון  שיחת  פתאום  קיבלתי  כאשר  לבית,  מחוץ  הייתי 

זו  להורים.  הפכו  הם   – בן  להם  שנולד  לי  לבשר  ביקש  המושתלת. 

הייתה הבשורה המשמחת ביותר שיכולה להיות“.

כן, זה אפשרי
הרב מנחם ולדמן: ”מאושר שהכליה שלי הגיעה לבן ישיבה“

הוא  גם  נוהג  רבים,  כמו  ספר.  מקריית  אברך  הוא  ולדמן  מנחם  הרב 

את  שקראתי  פעם  ”בכל  חיים.  מתנת  של  העלונים  אחרי  לעקוב 

מיוחדים  באנשים  שמדובר  הרגשתי  הכליות,  תורמי  של  הסיפורים 

של  אדירות  לפסגות  להגיע  שמצליחים  ”כאלו  מספר,  הוא  במינם“, 

מעשים  שאלו  בטוח  והייתי  בהערכה  עליהם  הבטתי  תמיד  נתינה. 

שגדולים ממני בכמה מידות, הם שייכים לאנשים מזן אחר. זה לא אני. 

נקודה.

”לפני כחמש שנים התחלתי לחוש חיבור קרוב יותר לנושא. זה היה 

את  ליוו  חיים  מתנת  מאחיו.  כליה  קיבל  שלי  נעורים  שידיד  אחרי 

התרומה הזו, וכך נחשפתי לנושא. באותה תקופה גם פניתי לרב הבר 

וביקשתי לברר אצלו כמה שאלות הלכתיות. בין היתר היה חשוב לי 

לשאול מהו פסק ההלכה לגבי כהן שרוצה לתרום כליה – האם הוא 

נחשב בעל מום? אני כהן ולא רציתי לוותר על עבודתי בבית המקדש. 

ואני  בעיה,  בכך  שאין  פסק  זצ“ל  אלישיב  שהגרי“ש  לי  השיב  הרב 

הוספתי וביררתי עוד כמה דברים. אחר כך זנחתי את הנושא“.

אבל הרצון לתרום המשיך לרדוף אחריו. ”שנה וחצי לאחר מכן, שכן 

שלי – דוד בלומנטל - תרם כליה. זה כבר היה קרוב ממש, והחלטתי 

לשוחח אתו על כך. דוד נענה ופירט על כל הבדיקות בקופת החולים 

לוועדות.  להגיע  והצורך  ההתאמה  הליך  על  גם  כמו  החולים,  ובבית 

לאחר מכן הוא סיפר על הניתוח וההתאוששות. רק אז קלטתי לראשונה 

"אני זוכר אותו בתחילה כאדם 
בריא, חסון וחזק, שעזר להוריי 
שהתגוררו בקומה הרביעית 
להעלות מקרר... מאז שהתדרדר 
מצבו ראינו מיום ליום איך שהוא 
נחלש. אני זוכר אותו משרך את 
רגליו בקושי רב, כשהוא מסביר: 
'אפילו כף מים אסור לי לשתות'".

תורמי הכליה בוגרי ישיבת קול תורה מקבלים את ברכת 

ראש הישיבה הגרי׳מ שלזינגר שליט׳א

הרב יוסי דויטש
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תורת חיים

שהתהליך לא כל כך ענק כמו שחשבתי. זה אמנם לא קל, אבל אם 

אתקדם צעד אחר צעד, אגיע למטרה. סיימנו את השיחה בכך שאני 

לא יודע אם אתרום, אבל אם זה יקרה – זה התחיל עכשיו“.

בתהליך,  והתחיל  חיים  למתנת  פנה  כבר  הוא  מכן  לאחר  קצר  זמן 

כשהוא מלווה בעידודה של אשתו. ”אשתי הייתה שותפה מלאה“, 

היא  הצלחה,  לאחל  התקשר  כשאבי  הניתוח  ”ובערב  מדגיש,  הוא 

אחת  את  לתרום  הולכים  ’אנחנו  אמתי:  כך  כל  משפט  לו  אמרה 

מארבע הכליות שלנו‘“.

למי תרמת?

שבמשך  לאשתי  סיפרה  שלו  אימא  ישיבה.  לבחור  לתרום  ”זכיתי 

תקופה היה לו קשה לקום בבוקר, וכשלקחה אותו לרופא הוא שלח 

אותם לבדיקות, בהן התגלה שהכליות כמעט קורסות. יום למחרת 

הוא כבר התחיל דיאליזה. במשך חצי שנה הוא היה בטיפולים, עד 

ששידכו בינינו“. 

מתי נפגשתם לראשונה?

”האמת היא שבגלל שמדובר בבחור צעיר חשבתי בתחילה לבקש 

קבלת  של  במקום  לעמוד  קשה  לו  יהיה  אולי  כי  אתו,  לדבר  שלא 

התרומה. אבל דווקא הבחור בעצמו ביקש לשוחח איתי, כך שנפגשנו 

דקות ספורות לפני שהוכנסתי לניתוח. 

מתאמת  עם  ביחד  הופיע  הוא  ופתאום  המיטה  על  כבר  ”שכבתי 

כשהוא  רעדו  שלו  הידיים  בעולם.  מרגש  הכי  היה  זה  ההשתלות. 

המשפט.  את  לסיים  הצליח  ובקושי  לך...‘  להודות  רוצה  ’אני  אמר: 

דווקא אני הצלחתי לדבר, המילים הראשונות שיצאו לי היו: ’אתה 

לא יודע איך שאני מאושר מכך שהכליה שלי מגיעה לבחור כמוך. 

כל כך שימחת אותי‘“.

הקשר ביניהם נמשך גם אחרי הניתוח. ”במשך חצי שנה הבחור לא 

וניסינו  בקורונה,  ההידבקות  סכנת  בשל  לישיבה,  לחזור  היה  יכול 

כמו  נוספות,  בהזדמנויות  נפגשנו  גם  בהמשך  בטלפון.  יחד  ללמוד 

בחג  וכן  הסוכות,  בחג  חברים  עם  אותי  לבקר  בא  כשהוא  למשל 

הפורים. המראה שלו כשהוא רוקד, שר ושמח ללא שום מגבלות, לא 

עוזב אותי עד עכשיו“. 

הרב ולדמן התאושש מהר מאוד ושב לשגרה, אבל החיים לא הפכו 

ממש לשגרתיים: ”מאז התרומה היו כל מיני נושאים פרטיים שבהם הייתי 

זקוק לישועה, והם הסתדרו באופן פלאי , עם המון סייעתא דשמיא. אני 

לגמרי מרגיש שזה הגיע בגלל התרומה“, הוא אומר.

תרומת כהנים
הרב יוסי דויטש: ”סבלתי קצת, כדי שאדם אחר יזכה לחיים“

באחד  שקרא  לאחר  כליה  לתרום  הרצון  התפתח  דויטש  יוסי  הרב  אצל 

העיתונים החרדים כתבה בה סופר על יהודי שאשתו הייתה חולת כליות 

ועברה את הטיפולים בבית, כאשר חוברה למכשיר דיאליזה ביתי, בגודל 

של מקרר, העיקר שלא תיאלץ להתאשפז.

החברותא של אותו יהודי סיפר שהוא למד אתו בסלון ביתו, ופתאום גילה 

שלולית של דם. התברר שאחד הצינורות נותק, והדם שהיה אמור לזרום 

חמישה  איבדה  שהאישה  כך  החוצה,  בטעות  זרם  הגוף,  אל  המכונה  מן 

ברגע  ורק  חיים,  בסכנת  נמרץ  לטיפול  הובהלה  היא  דם.  של  ליטרים 

האחרון ניצלו חייה.  

בכתבה המשיך החברותא לתאר מה המשמעות של להיות חולה כליות. כי 

זה לא רק שאתה משועבד לדיאליזה, אלא כל החיים מתהפכים, מבחינת 

תזונה, אי יכולת לתפקד, חוסר אפשרות לצאת לעבודה, עייפות לאורך כל 

שעות היום, ועוד הרבה מאוד תופעות לוואי. 

”סיימתי לקרוא את הכתבה הזו והרגשתי מוכה בהלם“, מספר הרב דויטש, 

”אמנם ידעתי מהי תרומת כליה, שכן כילד גדלתי על הסיפור של חבר 

הכנסת אברהם רביץ ז“ל, שבניו התווכחו ביניהם על הזכות לתרום לו. 

אבל רק כשהתוודעתי לגודל הסבל, הכתה בי פתאום ההבנה – ’איך ייתכן 

שאני לא מוכן לסבול קצת על מנת שבן אדם אחר יהפוך את החיים שלו 

ממוות לחיים?‘“

דבר  היה  אבל  גובשה.  שההחלטה  עד  להתגלגל  הדברים  התחילו  כך 

שעיכב אותו. ”אני כהן, ובאופן עקרוני נמנע מלהיכנס לבתי חולים, אלא 

אם כן מדובר בצורך קריטי. פניתי לרב הבר והתייעצתי אתו. הוא עזר 

השתדלות  שיעשה  הבטיח  ואף  הלכתית,  מבחינה  הנושא  את  להבין  לי 

מיוחדת כדי לאפשר לי לעבור את כל הבדיקות מחוץ לבית החולים, מה 

שאכן היה. אפילו בפגישה בה צריכים לראות את הצוות לקראת הניתוח 

סידר עבורי הרב הבר ששלושת הרופאים ירדו אליי לקומת הכניסה, כך 

שנוכל להיפגש מחוץ לכותלי בית החולים“.  

ולמי תרמת את הכליה?

”בתחילה אמרתי לרב הבר שאין לי בקשה מיוחדת, ואז הרב קישר אותי 

ליהודי בן גילי, והתברר שאני אפילו מכיר את שמו, שכן בעבר למדנו יחד 

ואף הכרנו זה את זה. כך התקדמנו בתהליך, כאשר לאורך הדרך רק אשתי 

בערב  לתרום.  עומד  שאני  כך  על  יודעים  מאוד,  קרובים  אנשים  וכמה 

הניתוח שיתפתי גם את ההורים ואת שתי הבנות הגדולות שלנו“. 

ויש גם רגע בלתי נשכח שמלווה אותו עד היום: ”כשהובילו אותי אל חדר 

הניתוח והייתי בדרכי במסדרון, ניגש אליי חמיו של המושתל, איחל לי 

הצלחה והודה לי מכל הלב. אחר כך הוא העיר לי: ’אתה נראה כמו אחד 

שהולך לחתונה, לא לניתוח‘. זו הייתה הגדרה כל כך קולעת, כי באמת 

והמדויק  הנכון  הדבר  את  עושה  שאני  ידעתי  מיוחדת.  שלווה  הרגשתי 

ביותר“.

לאחר הניתוח הוא אושפז בחדר יחד עם המושתל, וכבר אז ידעו הרופאים 

ארוחת  לנו  הגישו  הניתוח  ”למחרת  הצליחה.  שההשתלה  להם  לבשר 

צהריים מטעם בית החולים שכללה שניצל ופירה. שנינו אכלנו, והמושתל 

שלי העיר פתאום: ’כבר שנה וחצי לא נגעתי בשניצל, כי היה אסור לי 

לאכול דברים מטוגנים‘. ואז הוא גם הוסיף וסיפר על רשימה ארוכה של 

עליהן,  ויתר  שהוא  רבות  ופעולות  מהם,  להתנזר  נאלץ  שהוא  מאכלים 

ובעיקר – שתייה שנאסרה עליו. עם כל מילה שהוא אמר הרגשתי שמציף 

אותי אושר גדול - זכיתי להוציא אדם לחופשי, פשוטו כמשמעו“.  

לתרום לאבא
הרב מאיר וולס: ”בזכות מתנת חיים לא חששתי“

הרב מאיר וולס זכה לתרום כליה לאביו, זאת לאחר שהאב חלה והגיע 

למצב שמחייב דיאליזה. ”אבא הספיק להיות בדיאליזה במשך שנה ורבע“, 

הוא מספר. ”אמנם ניסיתי לעשות את מלוא ההשתדלות כדי למנוע ממנו 

לגמרי את הטיפולים, קיוויתי שהוא לא ייאלץ לקבל אותם בכלל, אבל היו 

בעיות רפואיות טכניות שעיכבו אותנו, כך שלא נותרה ברירה“. 

את  גם   – המטבע  צדדי  שני  את  מקרוב  שהכיר  מי  של  מהזווית  דווקא 

תחושותיו כתורם וגם את תחושות המושתל, מבקש הרב וולס לציין דבר 

חשוב: ”הזדמן לי להתייעץ עם הרב הבר פעמים רבות. זכיתי להכיר יהודי 

מיוחד במינו. אין לי  מילים כדי לתאר עד כמה. קודם כל הזמינות שלו 

הייתה יוצאת דופן. הוא פשוט ענה תמיד לטלפונים, לא היה אצלו דבר כזה 

להשאיר אותי בלי מענה. באחת הפעמים שאלתי אותו איך נוכל לקדם 

עם  לשוחח  צריך  אני  זה  את  לעשות  ’כדי  לי:  השיב  והוא  מסוים,  נושא 

רופא מבלינסון בשש בבוקר לפני שהוא מתחיל משמרת, אז תעשה טובה 

ותתקשר אליי בבוקר, כדי שאקום בזמן ואספיק להתקשר‘. הייתי מופתע 

ממש. הדברים נאמרו כל כך בפשטות ובטבעיות. 

”במקרה אחר“, הוא מוסיף, ”התקשרתי אליו כדי להתייעץ בנושא מסוים, 

חזר  הוא  ואז  טוב‘,  ’מזל  לו  מאחל  מישהו  שמעתי  לדבר  וכשהתחלתי 

לו:  ואמרתי  נבהלתי  הערב...‘  מתארס  שלי  הבן  ’פשוט  והתנצל:  לשיחה 

’נדבר בהזדמנות אחרת, זה בכלל לא דחוף‘. אבל הוא לא ויתר. ’רצית 

אגב,  שאלתי.  את  לשאול  אותי  והכריח  התעקש  הוא  משהו‘,  לשאול 

בזכותו ובזכות אשתו הגיעה אשתי לניתוח רגועה וללא דאגות, כשהיא 

ומאוד  מדהימה,  תמיכה  לה  נתנו  הם  הולכים.  אנחנו  מה  לקראת  יודעת 

עזרו גם בהיבט הזה“.

מהרגע הראשון ידעו שאתה תהיה התורם של אביך?

שנתקלתי  מכיוון  שאתרום.  מאליו  מובן  די  שהיה  כך  הבכור,  הבן  ”אני 

נרתעתי.  לא  גם  התורמים,  ובסיפורי  חיים  מתנת  של  בחוברות  בעבר 

הייתה לי מודעות גבוהה והבנתי מה זה דורש ממני“.

כמובן שפסגת הפסגות של ההתרגשות הגיעה ביום הניתוח. ”זה לא רק 

שאתה עומד לפני הרגעים המשמעותיים ביותר בחייך, אלא יודע שגם 

אביך נכנס לניתוח לא פשוט, ובזווית העין אתה רואה איך שאמא שלך 

מלווה את שניכם בגבורה, כי זה לא פשוט להכניס גם בעל וגם בן לחדר 

הניתוחים. זה היה יום טעון עבור כולנו, אבל בסופו של דבר ההתאוששות 

שלי הייתה קלה ממש, אחרי שלושה שבועות כבר שבתי לשגרה מלאה“.

הרב וולס מדגיש שלאחר שאביו התאושש מהניתוח הוא הפך להיות אדם 

אחר לגמרי. ”לא יאומן כמה שהניתוח השפיע עליו לטובה. אמא אומרת 

שחמש השנים שחלפו מאז היו חמש השנים הטובות שלו. גם לי אין בכך 

שום ספק. אגב, זכיתי לקשר מאוד קרוב איתו לאחר הניתוח, וזהו רווח 

נקי שלי“.

לפני כשנה נפטר אביו של הרב וולס מסיבוך שאינו קשור לכליה. ”עד 

עכשיו קשה לנו“, הוא אומר בגילוי לב, ”אבא הותיר אחריו חלל גדול. 

גדול.  כוח  לי  נותנת  טובות,  שנים  חמש  לו  לתת  שזכיתי  הידיעה  ”אבל 

אני יודע שעשיתי דבר נכון, ואסיר תודה למתנת חיים שליוו אותי בדרך 

לשליחות הזו“.

”זכיתי לתרום לבחור ישיבה. 
אימא שלו סיפרה לאשתי 
שבמשך תקופה היה לו קשה 
לקום בבוקר, וכשלקחה 
אותו לרופא הוא שלח אותם 
לבדיקות, בהן התגלה שהכליות 
כמעט קורסות. יום למחרת הוא 
כבר התחיל דיאליזה. במשך 
חצי שנה הוא היה בטיפולים, 
עד ששידכו בינינו“. 

הגר“ד אוסטרוף

הרב יצחק דאבוש

הרב מנחם ולדמן
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כותל המזרח

שערי ישיבת 
דעה

כמו 
תפילת 

הרב אליהו מסיקה 
החליט לתרום 
כליה לחמותו, אך 
לא שיער את אורך 
המסע שצפוי לו ואת 
מה שיחווה בדרך. 
”אנשים מתפלאים, 
אבל אני יודע 
שהצלתי חיים, וזהו 
הדבר החשוב ביותר 
בעולם“, הוא אומר

”בשנה האחרונה זכיתי לתרום כליה לחמותי“. במשפט פשוט זה פותח 

הרב אליהו מסיקה, משגיח ומגיד שיעור בישיבת שערי דעה במודיעין 

עילית, את השיחה שלנו.

הוא נעצר לרגע, ואז מציין בחיוך: ”בכל פעם שמזדמן לי לספר על כך, 

אני שם לב שאנשים משתוממים. כנראה שזה נראה מוזר מעט שחתן 

תורם לחמותו. גם כשהגעתי לוועדה של משרד הבריאות, בה הייתי 

אמור לקבל אישור סופי לתרומה, פקחו עליי חברי הוועדה זוג עיניים: 

טועמים  הייתם  ’אילו  בהומור:  להם  השבתי  לחמותך?‘  תורם  ’אתה 

את הקוסקוס של חמותי לא הייתם מתפלאים...‘ אמרתי את זה כדי 

שהתגלגלה  מרגיש  באמת  אני   – ברצינות  אבל  הקרח,  את  להפשיר 

לידיי זכות גדולה – להציל נפש מישראל, ולא סתם נפש, אלא אישה 

הקרובה אליי כל כך. אין ספק שזכיתי“.

חיים שאינם חיים
לפני  וכבר  מועטות,  לא  שנים  לפני  חלתה  מסיקה  הרב  של  חמותו 

מאוד  קשה  ”היה  דיאליזה.  טיפולי  להתחיל  נאלצה  שנים  כשבע 

אופה  שהייתה  פעילה  משתף, ”מאישה  הוא  ימים“,  באותם  לראותה 

מטעמים במשך כל השבוע, ומידי יום שישי שולחת לכל ילדיה מגש 

או סיר, היא הפכה לשבר כלי. בתחילה היא נלחמה כדי להמשיך, היה 

לה כל כך קשה עם זה שהיא מושבתת, אבל המחלה התגברה עליה ולא 

אפשרה לה לפעול“.

באותם ימים, לדבריו, החלו להתפרסם החוברות הראשונות עם סיפורי 

תורמי הכליות של מתנת חיים. ”כמובן שהתעניינתי בהם מאוד, גם 

בגלל מצבה של חמותי, וגם באופן כללי כי הרגשתי שהנושא מדבר 

אליי. קראתי את הסיפורים בשקיקה, ובתוך תוכי שיערתי שיבוא יום 

בו אצטרף למעגל התורמים“.

באותם ימים כל בני המשפחה הקרובים נבדקו לתרומה, אולם לא יכלו 

להמשיך בתהליך ולכן פנו למתנת חיים וקיוו שדרכם יימצא תורם. 

מסיקה  הרב  פנה  אשתו,  את  אפילו  בכך  לשתף  מבלי  הימים,  באחד 

לקופת חולים כדי לברר איזה סוג דם יש לו. באותו שלב הוא אפילו 

לא ידע איזה סוג דם יש לחמותו, אבל שמח לגלות שסוג הדם שלו 

הוא O+, מה שאומר שהוא יכול לתרום לכולם. ”חזרתי הביתה כשאני 

שרוי בשמחה גדולה. הרגשתי שאם ככה, אז אני יכול כבר מחר ללכת 

לתרום. לא שיערתי שצפוי לי תהליך ממושך“.

הייתה  והתגובה  ברעיון,  אשתו  את  מסיקה  הרב  שיתף  הבא  בשלב 

חלה  שאז  אלא  מאוד.  תמכו  הוריו  גם  בשמחה  מעורבת  בהלה  של 

תפנית גדולה, שכן הם התבשרו בכך שבמתנת חיים מצאו תורם עבור 

החמות. מדובר באברך מבני ברק שכבר מצוי בסוף התהליך ובעזרת 

השם יוכל לתרום. 

היטב.  נקלטה  והיא  מהאברך,  הכליה  את  לבסוף  קיבלה  אכן  החמות 

”הכל היה בסדר“, מפרט הרב מסיקה, ”ואני כבר התחלתי להרהר שאם 

לחמותי לא תרמתי, אז לפחות אתרום למישהו אחר. אלא שכעבור 

והיא  הכליה,  את  לדחות  מתחיל  שהגוף  לחמותי  נודע  וחצי  שנתיים 

נאלצה לשוב לטיפולי דיאליזה בפעם השנייה. הפעם ידעתי שאני זה 

הבדיקות.  רשימת  את  חיים  ממתנת  ביקשתי  ואפילו  לה,  שאתרום 

אפילו  הקודם,  מהתורם  קיבלתי  ההשראה  עיקר  שאת  היא  האמת 

אמרתי לו זאת“.

לי  נודע  הימים  ”באחד  אותו.  שהקדים  מישהו  היה  אז  שגם  אלא 

שאחותה הגדולה של אשתי, שכעת יכלה להיבדק לתרומה, החליטה 

לתרום. היא התעקשה שברצונה לזכות בכיבוד הורים, וגם הרופאים 

אמרו שכאשר הכליה מגיעה מבן משפחה קרוב, אחוזי הצלחת הקליטה 

לבסוף  הזכות.  על  לוותר  חשבתי  לא  שני  מצד  יותר.  גבוהים  שלה 

והכריע  ההתלבטות  את  ששמע  זצוק“ל  קנייבסקי  הגר“ח  אל  נכנסנו 

שיש לעשות גורל. ביקשתי מראש הכולל שלי לערוך את הגורל, ויצא 

שגיסתי תתרום. אלא שאחרי כמה חודשים בהם גיסתי עברה את מסע 

הבדיקות, היא נפסלה באחד השלבים האחרונים, וכך התפנה מקום 

עבורי, והיה ברור שהתרומה תגיע ממני“.

להידמות לאלוקים
הרב מסיקה החל במרוץ לקראת התרומה. ”לא רציתי שחמותי תחווה 

כך  כל  לי  חשוב  היה  ”לכן  מסביר,  הוא  סבל“,  של  נוסף  יום  אפילו 

להתקדם במהירות. מי שמאוד עזר לי באותם ימים הוא הפעיל של 

מתנת חיים - ר‘ יאיר קרייף, שסייע לי בקביעת תורים ובכל הנושא 

הבירוקרטי. מכיוון שסדר היום שלי עמוס מאוד – אני גם לומד בכולל, 

גם משגיח בישיבה וגם מוסר שיעורים – העזרה של קרייף הייתה עבורי 

ממש גלגל הצלה. בזכותה הצלחתי לתקתק את הבדיקות במהירות“. 

בשלב הבא הוא שיתף את חמיו וחמותו בתהליך שבו הוא מצוי, וכך 

המשיכו הוא וחמותו בבדיקות. השיא היה בוועדה של משרד הבריאות 

בה הוא סיפר על הקוסקוס של החמות. המשתתפים צחקו רק לרגע, 

אך מהר מאוד שבו להיות חמורי סבר ובעלי הבעה קפואה, כביכול 

מנסים לשדר לו את התחושה: ”למה בכלל לתרום, ומה יצא לך מזה?“

נשימה  לקחתי  מסר.  להעביר  הרגע  שהגיע  הרגשתי  זמן  ”באותו 

עמוקה וסיפרתי למשתתפים על הרמב“ם שהיה הרופא הגדול ביותר 

להם  אמרתי  המלך.  של  כרופאו  שימש  ואף  היהודית  בהיסטוריה 

שהרמב“ם בעצמו כתב שעל האדם להידבק במידותיו של הקב“ה, כמו 

שכתוב ’והלכת בדרכיו‘ – מה הוא רחום וכו‘...‘ אמרתי להם שברור 

לי שאילו הרמב“ם היה חי בדורנו, הוא היה מוסיף עוד דימוי – ’מה 

הוא מחיה מתים אף אתה מחיה מתים‘, ואף היה הולך בעצמו ותורם 

כליה. בכלל, אני מאמין שעוד הרבה מאוד גדולי עולם המוכרים לנו 

מן ההיסטוריה היהודית היו ממהרים ותורמים, כי זו הדביקות האמתית 

במידותיו של הקב“ה. סיימתי את הדברים ואז הבטתי על המשתתפים 

בוועדה. לפחות בעיניים של חלקם זיהיתי דמעות“.

מזמור לתודה
אמור  היה  ”הניתוח  ציפה.  שהוא  מכפי  ארוך  היה  עוד  המסע  אבל 

להתקיים ביום ראשון“, מציין הרב מסיקה, ”אך ביום שישי קיבלתי 

השתלה  שיש  כיוון  הניתוח,  דחיית  על  לי  הודיעו  בה  טלפון  שיחת 

פתאומית של כליה מנפטר למישהו אחר – דבר שאינו סובל דיחוי. 

חמותי הצדיקה אפילו לא התאכזבה, אלא אמרה לנו: ’הכל משמיים‘. 

הניתוח נדחה ליום רביעי ולאחר שנכנסתי בקודש פנימה אצל הגר“ח 

תיבות,  ראשי  ולא  והצלחה,  ברכה  ברכת  וקיבלתי  זצוק“ל  קנייבסקי 

הגעתי לאשפוז, אלא שבשעות הבוקר, במקום שיורידו אותי לניתוח, 

שוב הודיעו לנו: ’הניתוח נדחה, יש תרומה מנפטר, אך עדיין אל תלכו 

– ייתכן שבסוף הוא יתקיים עוד היום‘.  נעילה

ישי אלחדד
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”חלפו להן כמה שעות ועדיין לא עדכנו אותנו. שיערתי 

ביקשתי  לכן  יתקיים,  לא  בוודאי  הניתוח  יום  שבאותו 

בסופו  ואם  הביתה,  שיחזרו  אתנו,  שהיו  ומחמי  מאשתי 

של דבר יפתיעו אותנו ויקיימו היום את הניתוח – אקרא 

להם. אלא שאז הגיעה הפתעה בלתי צפויה - בשעה 12:30 

מפתיע,  כך  כל  היה  זה  ניתוח!‘  ’יש  לנו:  הודיעו  בדיוק 

הרגשתי כאילו שבסתם יום של חול מודיעים לי שבעוד 

המנחה  תפילת  ובאמת  כיפור,  יום  יתחיל  שעות  כמה 

הייתה  כך  נעילה.  תפילת  מעין  הייתה  ביחידות  בחדרי 

התחושה. 

וחמותי  החולים,  לבית  בזמן  לחזור  הספיקה  לא  ”אשתי 

הייתה זו שליוותה אותי עד למעלית. כשנכנסתי למעלית 

ופתאום  העיניים,  את  לרגע  עצמתי   - נסגרו  והדלתות 

ראיתי את דמותו של הרב הבר זצ“ל, עם החיוך האוהב 

לי  נותן  כביכול  מוחשי,  כך  כל  היה  הוא  שלו.  והרחום 

להרגיש: ’אל תדאג, אני אתך‘. הרגשתי שאני מקבל המון 

כוחות, ואפילו שאני מגיע לניתוח ללא ליווי, אני לא לבד. 

”כשהוכנסתי לחדר הניתוח, רגע לפני ההרדמה, שאלתי 

את הרופא: ’אתה מוכן להקדיש לי דקה?‘ וכשהוא השיב 

בחיוב, אמרתי לו: ’אני רוצה להודות לקב“ה על כך שנתן 

לי בריאות מלאה, ואת הזכות לתרום כליה. ואז קראתי 

’מזמור לתודה‘, כשהמנתח חוזר אחריי פסוק אחר פסוק. 

כשסיימנו עצמתי עיניים ושוב ראיתי כביכול את דמותו 

בידך  הנני  ’כי  השיר  את  לעצמי  זמזמתי  לידי.  הרב  של 

לבד...‘ וכך נרדמתי“.

הכליה לא נקלטת
היו  כבר  מסיקה  הרב  זוכר  שאותם  הבאים  הרגעים 

במחלקה, כשהוא הבין שהניתוח מאחוריו. ”ההתאוששות 

שלי הייתה יחסית מהירה וקלה“, הוא מציין, ”אבל הבעיה 

הייתה שאצל חמותי הכליה לא נקלטה. עברו ימים קשים 

אך  שונים,  טיפולים  לה  לתת  ניסו  בהם  מאוד  ומתוחים 

עדיין הכליה לא החלה לעבוד. בשבת שלאחר התרומה, 

נשארתי במחלקה לצורך התאוששות יחד עם אבי היקר, 

ואני זוכר את עצמי מגיע לתפילת שחרית בבית הכנסת 

של בית החולים, קורא ’נשמת כל חי‘ ופורץ בבכי במילים 

תזמר  שלי  הכליה  כיצד  לשמך‘.  יזמרו  והכליות  ’והקרב 

לריבונו של עולם, אם היא לא מתפקדת? אחר כך זימנו 

’קל  הפסוק  את  קרא  הקורא  ובעל  לתורה  לעלות  אותי 

רפואה  תהיה  השם  שבעזרת  הרגשתי  לה‘.  נא  רפא  נא 

התחושות  אך  הביתה,  שוחררתי  שבת   במוצאי  שלמה. 

כשאני  המחלקה  את  לעזוב  קשה  לי  היה  מעורבות.  היו 

יודע שחמותי עדיין מתמודדת. היינו דרוכים וציפיתי בכל 

רגע לבשורה הטובה.

ולאחל  הבדלה  לעשות  כדי  חמותי  של  לחדרה  ”נכנסתי 

לה רפואה שלמה, ולפני שנפרדנו היא שאלה אותי: ’איך 

שאני  לה  אמרתי  הגדול?‘  החסד  על  לך  להשיב  אוכל 

מבקש רק דבר אחד - לענות אמן אחר ברכת ’אשר יצר‘ 

הראשונה שתהיה בקרוב בעזרת השם, וכך הלכתי לביתי.

”ביום ראשון בערב התקשרתי למתאמת ההשתלות כדי 

עושים  באמת  שהם  לי  השיבה  והיא  המצב,  מה  לברר 

הם  אך  ביותר,  הבכירים  הרופאים  את  הביאו  ואף  הכל 

לא מצליחים לפתור את הבעיה. נשברתי ופרצתי בבכי. 

לאחר מכן יצרתי קשר עם מי שהכניס אותי בזמנו לגאון 

רבי חיים קנייבסקי זצ“ל וביקשתי ממנו שייכנס שוב לרבי 

חיים ויבקש ממנו ברכה. הוא חזר אליי ואמר: ’רבי חיים 

אמר להתפלל‘. באותו בוקר יצאתי לראשונה מאז הניתוח 

לברכות  וכשהגעתי  הכנסת,  בבית  שחרית  לתפילת 

גדולה  אלוקים  קרבת  הרגשתי  קולנו‘,  ו‘שמע  ’רפאינו‘ 

בצאתי  התפילה,  בסיום  מיוחדת.  בכוונה  והתפללתי 

מבית הכנסת, הצצתי במכשיר הנייד, וגיליתי 18 שיחות 

שלא נענו. התברר שרצו לבשר לי את הבשורה המשמחת 

מכל – הכליה החלה לתפקד. כבר בשעות הצהריים זכיתי 

לענות אמן בשידור חי אחר ברכת אשר יצר הראשונה“.

”התקשרתי 
למתאמת 
ההשתלות 
כדי לברר מה 
המצב, והיא 
השיבה לי 
שהם באמת 
עושים הכל, 
אך הם לא 
מצליחים 
לפתור את 
הבעיה. 
נשברתי 
ופרצתי בבכי.

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

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

23 judy@kilya.org.il   *2716 :פסח תשפ"בלתרומות כספיות

במקרה כזה ממוצע התרומה החודשי עומד על כ-4 ש'ח * 100% מהכסף יועבר למתנת חיים כתרומה * ניתן לראות 
את סכום התרומה החודשי בפירוט כרטיס האשראי * ניתן לבקש מ"עיגול לטובה" קבלה שנתית על הסכום שנתרום.

קל ופשוט: צלמו ושלחו את הטופס המצורף לווטסאפ 055-5516131 

עיגול לטובה
לעמותות,  לתרום  ניתן  בהן  הגאוניות  היא אחת הדרכים  לטובה'  'עיגול  תרומה באמצעות 

מבלי להוציא על כך סכומים גבוהים ובלי להשקיע זמן או מחשבה
 

החלטתם לעגל לטובת מתנת חיים?
עם הצטרפותך לעיגול לטובה (30 שניות הרשמה), כל עסקה בכרטיס האשראי שלך בסכום 

שאינו עגול, "תתעגל" לשקל הקרוב ואותן אגורות ייתרמו במלואן לעמותת מתנת חיים.

א:
גמ

דו
ל

זכרו: עיגול לטובתנו יאפשר לנו להגיע לעוד ועוד תורמי כליה פוטנציאליים, להעלות מודעות, ובכך 
להגדיל את מספר התורמים, כמו גם להמשיך לייעל את הליווי שלנו לתורמי הכליה ולמושתלים הרבים

אפשר גם להירשם באתר מתנת חיים: 
/https://kilya.org.il/he/round-up-he

www.round-up.org.il או באתר
או בטלפון 6360*

כן, אני רוצה לעגל לטובת מתנת חיים

שם מלא:                                                                  ת"ז:
כתובת מייל:                                                              טלפון נייד:

חברת אשראי:
 ישראכרט    מקס   אמריקן אקספרס   ויזה כאל   דיינרס

ניתן לצרף מס' כרטיס אשראי, במקרה זה יש למלא 4 ספרות אחרונות של הכרטיס
הנוסף בשוליים או בהודעה נפרדת

4 ספרות אחרונות של מספר הכרטיס
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”סיפור תרומת הכליה שלי מתחיל ממקרה עצוב מאוד“, משתף הרב בן שושן. 

”אני מתגורר ביישוב תל ציון, ובקהילה שלנו יש אישה יקרה מאוד שבנה 

טבע בים לפני כשלוש שנים. הוא היה אז בן חמש עשרה, תלמיד ישיבה 

בשיא פריחתו. למרבה הצער, מצבו לא השתפר, ועד היום הוא מאושפז ללא 

הכרה. המקרה הזה פגע באימו באופן קשה מאוד, וכנראה השפיע עליה גם 

מבחינה גופנית, שכן בעקבות המצב היא הגיעה לאי ספיקת כליות. 

”כמה חודשים לפני שתרמתי, פרסמה אותה אישה מודעה ובה סיפרה שהיא 

זקוקה לתרומת כליה. כשראיתי את המודעה שלה היא נכנסה לי ללב, ויצרתי 

קשר. היא הפנתה אותי לעבור את הבדיקות הבסיסיות בקופת חולים, אך 

בהמשך התברר שאני לא מתאים לתרום לה. הצטערתי מאוד לאכזב אותה, 

לאכזבות  רגילה  שהיא  לי  ואמרה  אותי  שעודדה  זו  הייתה  היא  דווקא  אך 

ותודה על כך שניסיתי“.

בהשראת הרב
מאז אותו יום חלפו שבועות אחדים, ובאחד הימים קיבל הרב בן שושן שיחה 

ממתנת חיים, בה ביקשו לברר האם הוא מעוניין להמשיך בתהליך התרומה 

כדי לתרום למישהו אחר. ”אמרתי להם שאני בעיקרון מעוניין, אבל רוצה 

קודם לכן להתייעץ עם הרב שלי – הגאון רבי נהוראי אוחנה שליט“א, רבה 

של הקהילה הספרדית בתל ציון, שידוע כמי שחקר רבות את נושא תרומת 

הכליה מבחינה הלכתית, וגם פרסם על כך מאמרים. פניתי אל הרב והוא 

עודד אותי מאוד, ואמר לי שזו זכות גדולה“.

בשלב הבא התייעץ הרב בן שושן עם אשתו. ”בתחילה היא בכלל לא הייתה 

בעניין, ואפילו כשקיבלתי הודעה על כנס מטעם מתנת חיים, בו השתתפו 

מנתחים, נפרולוגים ותורמים שסיפרו את סיפור התרומה שלהם, היא לא 

הסכימה להשתתף, וגם הביאה טענה הגיונית: ’הכליה אינה רק שלך, היא של 

כולנו, ואם חלילה יקרה לך משהו במהלך התרומה, כולנו עלולים להינזק‘. 

ובכל זאת, היא לא עצרה אותי, אלא נתנה לי לקבל את ההחלטה. לבסוף 

החלטנו שבינתיים אמשיך בסדרת הבדיקות, ונראה מה יהיה בהמשך. ככל 

שהבדיקות התקדמו והתוצאות היו חיוביות – נכנסנו שנינו לעומק העניין 

והבנו שאנו מעוניינים להמשיך. 

”אחרי שהכיוון היה ברור, התקשרתי להוריי כדי לספר ולהתייעץ. אבא שלי 

הופתע, וסיפר שבדיוק ביום האתמול הוא שמע שהרב יצחק יוסף מדבר על 

נושא תרומת כליה בדרשתו השבועית, ומספר בשם אביו שיש בכך מצווה 

גדולה מאוד. זה כמובן המריץ וחיזק אותי“.

מתוך שמחה 
הרב בן שושן המשיך בתהליך הבדיקות, כאשר תוך כדי כך הוא גם מוריד 

שבעה קילוגרמים ממשקלו, בשל BMI קצת גבוה, ואז הגיעה באחד הימים 

שיחת טלפון מרגשת במיוחד, בה הודיעו לו ממתנת חיים על כך שנמצא 

חולה מתאים כדי לקבל את כלייתו. 

”באותו זמן סיפרו לי עליו רק קווים כלליים – אמרו לי שהוא יהודי המתגורר 

באשדוד, הוא מטופל כבר כמה שנים בדיאליזה ומצוי במצב לא פשוט בכלל. 

המחלה אצלו היא גנטית ולכן בני משפחתו אינם יכולים לתרום לו“.

התייעצות  לאחר  סוכות,  המועד  חול  של  הראשון  ביום  התקיים  הניתוח 

הניתוח  את  לדחות  כדאי  אולי  השאלה –  והעלאת  אוחנה  הרב  עם  נוספת 

לאחרי החג, כדי שלא להפסיד מצוות ישיבה בסוכה? הרב אוחנה בירר על 

מצבו של הנתרם, והורה שלא לדחות, למרות הפסד המצווה החשובה.

באופן מעשי פגש הרב בן שושן את המושתל שלו לראשונה רגעים ספורים 

לפני הכניסה לחדר הניתוח. ”היה לי מאוד חשוב לראות אותו, רציתי לדעת 

במי מדובר“, הוא מסביר. ”כך הכרנו אשתי ואני אותו ואת אשתו. זה היה 

מפגש מבולבל מאוד, אבל גם מרגש. אשתו בכתה הרבה, הוא החצין פחות 

ממנה את הרגשות, אך ניכר היה שהוא מתרגש מאוד“.

התרומה התבצעה בחול המועד סוכות, והרגעים בהם הובל הרב אברהם אל 

חדר הניתוח היו לדבריו מהרגעים המיוחדים ביותר בימי חייו. ”ליוו אותי 

וריקודים“,  שירים  עם  גדולה,  בשמחה  שצעדו  וחברים  משפחה  בני  לשם 

הוא מתאר. ”הרגשתי שמחה אמתית כשנכנסתי לניתוח, והשמחה התעצמה 

למחרת, כשנודע לי שהכליה החלה לתפקד כבר כשהמושתל היה על שולחן 

הניתוחים. במשך השבועות הראשונים המשכנו לשמור על קשר, והוא עדכן 

אותי בכך שמצבו הולך ומשתפר. כעת אנו מצפים לשמוע בשורות טובות 

על כך שנמצא תורם גם לתושבת תל ציון, לה תכננתי לתרום מלכתחילה את 

הכליה. רק אז שמחתנו תהיה שלמה“.

תרומה 
בשירים 
ובריקודים

ישיבת 
תורת 
יעקב

תושבת תל ציון שבנה טבע, הקילוגרמים שהושלו 
וההחלטה שגובשה > הרב אברהם בן שושן, בוגר 
ישיבת ’תורת יעקב‘ מספר על תרומת הכליה שלו, 
ועל צירוף המקרים שהוביל להתרחשותה

מעבדות לחירות
שנים  כבר  פוליציסטיות.  מכליות  סובל  שאני  שנים  ”כבר 

שנאמר לי שיגיע יום בו אזדקק לטיפולי דיאליזה, אבל תמיד 

העדפתי שלא לחשוב על כך“, מספר רמי ללוצשוילי, שקיבל 

כליה מהרב אברהם בן שושן.

”אני ישראלי יורד - במשך שנים שהיתי בחו“ל, יחד עם אשתי 

די  הייתה  הכליות  מחלת  הכל  ובסך  שם,  עבדתי  ובנותיי. 

שולית בחיי. בשנים האחרונות שבתי לארץ, ופתאום התחלתי 

לשמוע מהרופאים על כך שיש התדרדרות במצבי ושהכליות 

כמעט לא מתפקדות. ביום אחד מצאתי את עצמי במחלקת 

הדיאליזה, כשהחיים שלי משתנים מקצה לקצה“.

”הייתה  האפשריים:  התחומים  בכל  התבטא  השינוי  לדבריו, 

בקושי  להירדם,  הזמן  כל  לי  שגרמה  נתפסת  בלתי  עייפות 

הצלחתי להזיז את עצמי, על עבודה כמובן לא היה מה לדבר. 

נאלצתי לעבור שני סוגי דיאליזה במשך שנה וחודשיים, עם 

כל הצער והכאב הנלווים. כל זאת לצד בחילות וכאבי ראש, 

שהיה  הדבר  אבל  מאוד.  מוגבלת  ושתייה  מדוקדקת  תזונה 

לי קשה ביותר הוא לראות את בני המשפחה שלי שסובלים 

בגללי – את אשתי והבנות. 

”כבר בתחילת הדרך פניתי למתנת חיים, שלחתי את הטפסים 

אך  מאוד,  מהר  אליי  חזרו  הם  השם  ברוך  לישועה.  וציפיתי 

תורם  עוד  הגיע  כך  אחר  בסוף.  התאים  לא  שהציעו  התורם 

הנס  אברהם,  את  לי  תיווכו  השלישית  ובפעם  התאים,  שלא 

האישי שלי – המלאך שנשלח אליי מלמעלה“.

ואיך אתה מרגיש כיום, אחרי התרומה?
הרבה  מרגיש  אני  לגמרי,  רגילים  לחיים  חזרתי  השם  ”ברוך 

צורך  אין   – והעיקר  השתפר,  הרוח  מצב  גם  טוב,  יותר 

בדיאליזה. עדיין לא חזרתי לעבודה, אבל אני מקווה לעשות 

את זה בזמן הקרוב. עם שיפור כה גדול - אין סיבה שלא“.

כותל המזרח

חיים כהן



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

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

2627      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

בכל פעם שהרב ישראל שאלתיאל שמע בעבר על אנשים שתרמו כליה, 

הוא הרגיש שנדלק בליבו ניצוץ. ”התפעלתי מכך שהם מסוגלים להעניק 

כל כך הרבה מעצמם למען אחרים, וזה נגע בי מאוד“, הוא מספר. ”אך 

עדיין לא חשבתי שגם אני אזכה להימנות עליהם, עד שזה הגיע לפתחי, 

כאשר תרמתי כליה לאחי.

סבל  הוא  שנים  ”במשך  מציין,  הוא  שנים“,  בחמש  ממני  מבוגר  ”אחי 

מלחץ דם גבוה, ובתקופה האחרונה זה הוביל אצלו לאי ספיקת כליות 

ברמה קשה מאוד, כך שהכליות תפקדו ממש על אחוזים בודדים. באחד 

הימים שוחחתי עם אח נוסף שלנו ויחד חשבנו על כך שאנחנו מוכרחים 

לעשות משהו. הרי לא ייתכן שנאפשר לאחינו לשקוע בטיפולי דיאליזה. 

הוא נשוי ואבא לשישה ילדים, איך אפשר לעצור לו ככה את החיים? היה 

ברור לנו שאחד מאתנו יתרום לו כליה, ועוד באותו יום פנינו למתנת 

חיים“.

הרב שאלתיאל מציין בהתפעלות כי למרות שהפנייה שלהם לעמותה 

הייתה ממש בערב פסח, הם קיבלו מענה עם מלוא הסבלנות והכבוד. 

מהמשפחה  שמישהו  מלכתחילה  שעדיף  לנו  הסבירו  חיים  ”במתנת 

אחי 
הכי

כשאחיו של הרב ישראל 
שאלתיאל חלה ונזקק 
לתרומת כליה, היה ברור לרב 
שאלתיאל שהוא יתרום לו. 
אלא שעבר זמן ממושך עד 
שהיה ניתן לקיים את הניתוח 
> רגע לפני ההשתלה התרחש 
טוויסט בעלילה, ולאחריו 
סיום בלתי צפוי

של  ביותר  גבוהים  אחוזים  יש  אז  כי  יתרום, 

בהם  מקרים  ויש  מחייב,  לא  זה  כי  אם  התאמה, 

אף אחד מהמשפחה לא נמצא מתאים. לאחר מכן 

הבדיקות  כל  של  ארוכה  רשימה  לנו  העבירו  הם 

הנדרשות. גם בהמשך הם ענו לנו לכל והשאלות 

בכל שעה, בכל זמן, ולפרטי פרטים. אוסיף ואגיד 

שגם שאלתי רופאים ופרופסורים שליוו את אחי 

החולה על כל התהליך, וכולם הרגיעו מאוד.

הסתערנו  הבדיקות  רשימת  את  כשקיבלנו  ”מיד 

עליהן“, משחזר הרב שאלתיאל, ”אחי ואני התחלנו 

מיד להיבדק. בתחילה היה נראה ששנינו מתאימים, 

אך היה ברור לי מהרגע הראשון שאני זה שאתרום. 

האמת היא שגם מאוד רציתי, כי כפי שציינתי – 

שאני  החלטתי  ומעולם.  מאז  אליי  דיבר  הנושא 

ממשיך ומתקדם בכל הכוח, ומהר מאוד המשכתי 

קדימה“. 

טוויסט בלתי צפוי
בטיפולי  להתחיל  החולה  האח  נאלץ  בינתיים 

”לא  ביותר.  קשה  באופן  אותם  וחווה  דיאליזה 

מקרוב  וראיתי  לטיפולים  אליו  התלוויתי  פעם 

עד כמה שמדובר בגיהינום של ממש“, נזכר הרב 

ראש  כאבי  עם  טיפול  כל  סיים  ”הוא  שאלתיאל, 

נוראיים, לפעמים הוא אפילו נשאר בבית החולים 

היה  שלו  הסבל  הקשים.  הכאבים  בשל  לאשפוז 

כך.  אותו  לראות  מסוגל  הייתי   לא  נתפס,  בלתי 

באחד הימים הוא אמר לי: ’אין לך מושג כמה שאני 

בבוקר‘.  אני  מודה  להגיד  להצליח  כדי  מתאמץ 

באותה תקופה פתחנו קבוצת ווטסאפ טלפוני בין 

ספרי  מ-2000  יותר  קראנו  בה  המשפחה,  בני  כל 

תהילים. המשפחה הייתה ממש מגובשת, כל אחד 

תרם את חלקו, הרגשנו שאנחנו חייבים לעזור לו“.

בני המשפחה ידעו שאתה בתהליך של בדיקות?

”בתחילה שיתפתי רק את אשתי שדחפה ועודדה 

לאורך כל הדרך. אפילו לאחי החולה לא סיפרתי. 

הדיאליזות,  את  התחיל  שהוא  אחרי  בהמשך,  רק 

קשר  לי  יש  לו.  לתרום  מתכוון  שאני  לו  סיפרתי 

מאוד קרוב אתו ופשוט לא יכולתי להתאפק. אלו 

היו רגעים מאוד מביכים, לאחי לא היו מילים, הוא 

גם לא דיבר הרבה, אלא פשוט פרץ בבכי. גם אני 

בכיתי. עד עכשיו כשאני נזכר בכך אני מתרגש“.

ואז, דווקא באחת הבדיקות האחרונות ארע טוויסט 

בלתי צפוי. ”פגשתי את מתאמת ההשתלות, והיא 

שאלה אותי כבדרך אגב: ’האם נולדת במועד?‘ לקח 

לי זמן להיזכר, ואז עניתי לה שנולדתי מעט מוקדם 

הייתה:  שלה  התגובה  פג.  שאומר  מה  הצפוי,  מן 

לתרום‘,  תוכל  לא  אבל  לך,  להגיד  מצטערת  ’אני 

והיא גם הסבירה לי שיש מחקר שמוכיח שלפגים 

יש סיכון מוגבר בתרומת כליה. באותו רגע זינקתי 

מהכיסא וקראתי: ’אין מצב, אני תורם בכל מקרה, 

את  שתבדוק  הבטיחה  היא  איך‘.  לי  משנה  ולא 

שבמקרה  ואמרה  חזרה  הרבה  ולשמחתי  הנושא, 

שלי הכל בסדר ושאני יכול לתרום“.

מתורם לסנדק
הולדתו  יום  לערב  לבסוף  נקבע  הניתוח  תאריך 

רוצה  שאני  לאחי  ”אמרתי  שאלתיאל.  הרב  של 

לתת לו מתנה לרגל יום ההולדת שלי – את הכליה 

שלי. האמת היא שניסיתי לצחוק כדי להפשיר את 

האווירה, אבל היה מתח גדול ובעיקר התרגשות.

”אחי אושפז לילה לפני הניתוח, ואילו אני הגעתי 

מכנסיים  המאורע  לרגל  לבשתי  הבוקר,  בשעות 

מתכוון  כשאני  ’שהחיינו‘  עליהם  וברכתי  חדשים 

לצאת בכך גם על מצוות תרומת הכליה. בינתיים 

ועוד  ואחיי  אשתי  הוריי,  גם  החולים  לבית  הגיעו 

הגיע  זצ“ל  הבר  הרב  גם  משפחה.  קרובי  כמה 

לניתוח, הוא ישב אתנו, ברך והרגיע. 

”אחי  שאלתיאל,  הרב  נזכר  הניתוח“,  לפני  ”רגע 

מבקש  ’אני  לי:  אמר  הוא  בבכי.  ופרץ  אליי  ניגש 

לניתוח  אותך  שמכניסים  כך  על  סליחה  ממך 

בגללי‘. לחצתי לו את היד והבטחתי לו שבעזרת 

ביותר  הגדולה  והמתנה  בסדר,  יהיה  הכל  השם 

שאקבל היא בכך שהוא יבריא וישתחרר סוף-סוף 

מטיפולי הדיאליזה המעיקים. 

”במשך כל הדרך לחדר ניתוח חזרתי שוב ושוב על 

פרק התהילים ’מזמור לתודה‘. מכיוון שהייתי כבר 

מטושטש, תחת סמי הרגעה, התבלבלתי מידי פעם 

וחזרתי לתחילת המזמור“. 

הניתוח.  לאחר  כבר  הם  שלו  הבאים  הזיכרונות 

”כשהתעוררתי שאלתי מה קורה עם אחי,  וסיפרו 

ומתאושש.  הניתוח  מחדר  יצא  כבר  שהוא  לי 

ורק  שלומו?‘  ’מה  הייתה:  שלי  הראשונה  השאלה 

להירגע.  הצלחתי  מתפקדת  שהכליה  כששמעתי 

מהר מאוד גם ראיתי זאת במו עיניי, כי השינוי היה 

פשוט מוחשי. אמנם אחי היה עדיין חולה וכאוב, 

אך הפנים שלו נראו לגמרי אחרת. הוא הפך פתאום 

לאדם חדש, ממש כמו מכשיר חשמלי שהחליפו לו 

אמרו  הם  עיניים.  שפשפו  הרופאים  גם  בטרייה. 

שהם זוכרים אותו מהדיאליזות כמו שבר כלי, והנה 

הוא שב לחיים“. 

הרב שאלתיאל מציין כי הרגעים המשמחים ביותר 

ילד  לאחיו  נולד  כאשר  מכן,  לאחר  כשנה  הגיעו 

הציפיות  שלפי  לכך  אותו  הכינו  ”הרופאים  נוסף. 

השם  ברוך  אבל  לילדים,  לזכות  יוכל  לא  הוא 

מכבד  שהוא  וגיליתי  לברית  כשהגעתי  קרה.  זה 

מאוד.  גדולה  התרגשות  הייתה  בסנדקאות,  אותי 

הרגשתי שבכך אני לגמרי סוגר מעגל“.

משהתפארת  ישיבת 

כותל המזרח
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בעבר  כובעים,  וכמה  מכמה  לציבור  מוכר  אורשלימי  אפרים  הרב 

כראש מכינה לישיבה בפתח תקווה, כיום כמנהל תלמוד תורה לבני 

אברכים בעיר אלעד וכראש ישיבת המתמידים בפתח תקווה. תחת 

ידיו יצאו 17 ספרים בנושאי יהדות שונים, והוא גם מוסר שיעורי 

תורה, אשר הראשון בהם מתחיל עוד לפני השעה חמש בבוקר. ואם 

הרצאות  מוסר  הידברות,  בערוץ  מרצה  גם  הוא  מספיק,  לא  זה  כל 

בנושאי חינוך, מפעיל פרויקט ייחודי בבית חולים, ושולח ידו בעוד 

עיסוקים רבים אשר גולת הכותרת של כולם היא ”זיכוי הרבים“.

לתוך ים העיסוקים הבלתי נלאים השחיל הרב אורשלימי לפני כמה 

אחת  את  לתרום  לזכות  כדי  בדיקות  של  ארוכה  שורה  גם  שנים 

מכליותיו דרך עמותת מתנת חיים.

אבל איך מצאת זמן לכך?

מבחינת הרב אורשלימי הדברים ברורים: ”הייתה לי מטרה והגדרתי 

אותה: אני רוצה לעזור למישהו לחיות. ברגע שהבנתי שזה חשוב לי 

אז מצאתי לזה זמן. זה הכול עניין של רצון“.

אפילו  לו  גרם  שהוא  חזק,  כך  כל  היה  אורשלימי  הרב  של  הרצון 

להצליח להוריד ממשקלו עשרה קילוגרמים, שכן הרופאים הבהירו 

לו שמשקל עודף עלול למנוע ממנו את התרומה. 

הרב אורשלימי מבקש לציין: ”תרומה כזו גורמת לך לסיפוק רוחני 

עצום שאי אפשר לתאר במילים. אחרי הניתוח שאלתי את אשתי 

לי  אמרה  והיא  כשהתעוררתי,  שאמרתי  הראשון  הדבר  היה  מה 

שמלמלתי תודה לקב“ה שזיכה אותי במצווה הנדירה הזאת“.

ואיך הסביבה הגיבה לכך שאתה עומד לתרום?

”האמת היא שכל האנשים שמכירים אותי היו בתחילה בהלם. אבל 

אני יכול לומר בוודאות ששמעתי אחר כך מעשרות אנשים שאני בא 

איתם במגע שהם חושבים גם כן על צעד כזה. אז נכון שלא כולם 

יעמדו בתור כדי לתרום, אבל מספיק שמישהו אחד יחליט בסופו של 

דבר לתרום בזכותי, והיה זה שכרי“.

לסיום מציין הרב אורשלימי שהוא זכה גם לדבר נוסף - להכיר את 

במינו.  ומיוחד  נדיר  יהודי  היה  הבר  זצ“ל. ”הרב  הבר  ישעיהו  הרב 

זכיתי לפגוש אותו כמה וכמה פעמים, ובכל פעם מחדש הוא הקדיש 

לי מספר שעות והסביר לי על התהליך ועל כל מה שאני צריך לדעת. 

כל זאת  למרות שאני רק אחד מתוך למעלה מאלף תורמים, הוא נתן 

לי להרגיש שיש לו את כל הזמן שבעולם רק בשבילי“.

ולמי תרמת את הכליה?

”תרמתי לרבנית ברכה שלזינגר, בתו של הרב מנחם פרוש ז“ל. היא 

סיפרה לי לאחר התרומה שהיא חזרה לעצמה לגמרי - מארחת את 

כך  כל  ועם  עזרה  שום  בלי  לשבת  עבורם  ומבשלת  ונכדיה,  בניה 

הרבה שמחה. היא פשוט חזרה להיות אישה בריאה עם תפקוד מלא. 

וגשו  להיבדק  צאו  תהססו,  אל  ואחד:  אחד  לכל  מכאן  קורא  ”אני 

לתרום. חשוב לדעת: אין כל מגבלה רפואית לאחר התרומה, אך יש 

התעלות רוחנית וקרבת אלוקים שקשה להסבירה...“

הרב אפרים אורשלימי הצליח לשלב בחייו העמוסים מסע ממושך 
לתרומת כליה > ”העמדתי מול עיניי מטרה, לעזור למישהו לחיות“, 
הוא מסביר, ”לא תאמינו איזו התעלות יש אחרי תרומת הכליה“

פאר ישיבת 
קרבת משה

אלוקים

כותל המזרח
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נפש חסידית

חסידי
מחסידות ערלוי 
ומברסלב, 
מסלונים ומגור 
- תורמים, בוגרי 
ישיבות חסידיות, 
משתפים 
בסיפורי תרומת 
הכליה שלהם, 
ובהשפעה 
המיוחדת 
שהייתה לה על 
כל סביבתם

תרומה בניחוח 

התאונה שהובילה לתרומה
הרב ישראל ראובן שפירא, קהילת ”פני מנחם“ - גור

דרכים  תאונת  שפירא  ראובן  ישראל  הרב  עבר  שנים  כעשר  לפני 

קשה בעת שנסע ברכבו. מהתאונה הוא יצא ללא פגע, בניסי-ניסים 

ממש, מתקשה להאמין שאחרי שהרכב התהפך ונמעך לגמרי, הוא 

ניצל ללא כל שריטה.

”בימים שלאחר התאונה“, מספר הרב שפירא, ”הייתי עסוק הרבה 

במחשבות פנימיות על איזה דבר טוב אני יכול לעשות כדי להכיר 

תודה לקב“ה. במקרה הבחנתי באותו שבוע בפרסום של מתנת חיים 

על כך שמחפשים תורמי כליה. עוד לא היה לי את האומץ להירשם, 

אבל כבר אז עברה בי המחשבה שייתכן שזה בדיוק מה שמתאים לי, 

ואולי זו הדרך להודות לריבונו של עולם“.

הרב שפירא החליט להתקדם צעד אחר צעד. ”בתחילה אספתי חומר 

שהכרתי  חבר  עם  שוחחתי  וגם  מידע  חוברות  קראתי  בנושא, 

והיא  אשתי  את  שיתפתי  מכן  לאחר  כליה.  תרמה  שאשתו 

הייתה בהלם מוחלט, לא הבינה מאיפה הגיע הרעיון ולמה 

אני חושב עליו בכלל“.

ככל שחלף הזמן הבין הרב שפירא עד כמה שרצונו 

הזה  המסר  את  שידר  וגם  אמתי,  הוא  לתרום 

לאשתו. תגובתה הייתה: ”אם אתה כל כך בטוח 

את  ונשמע  לרב  שאלה  תשלח   – בעצמך 

דעתו“.

הרב שעמו מתייעץ שפירא על כל דבר 

ועניין בחייו הוא ראש הישיבה - רבי 

שאול אלתר שליט“א מקהילת פני 

לו  ופירטתי  לרב  ”פניתי  מנחם. 

על הרצון החזק שלי לתרום, 

כמו גם על החששות וההתלבטות. הזכרתי גם את העובדה שבעבר 

עברתי ניתוח אפינדציט. אמנם מדובר בניתוח שונה לגמרי מתרומת 

בטן.  פתיחת  של  פנימיים  ניתוחים  עם  התמודדתי  כבר  אך  כליה, 

תגובתו של הרב הגיעה די מהר: ’זה דבר גדול מאוד, ואם לבבך שלם 

עם זה, תוכל לעשותו, ובעז“ה לא יהא שום מכשול ותקלה בדבר‘, 

בדרך  שאני  ידעתי  להתקדם,  הדחיפה  את  לי  נתן  וזה  כתב,  הוא 

הנכונה“. 

כבר למחרת שלח הרב שפירא מייל למתנת חיים, בו סיפר שברצונו 

להיכנס למאגר התורמים הפוטנציאליים וביקש לקבל את רשימת 

הבדיקות.

במהירות,  לבדיקות  ניגשתי  ”ולכן  מציין,  הוא  רציני“,  טיפוס  ”אני 

עברתי אותן בזו אחר זו, וכשהבנתי שהכיוון חיובי ביקשתי להיפגש 

עם הרב הבר. כך הגעתי למשרד הקטן ברחוב כנפי נשרים בירושלים, 

כל  את  עצמו  בכוחות  מנהל  שהרב  איך  מקרוב  לראות  והתרגשתי 

הוא  מיוחדת.  ומאוד  חמה  הייתה  אתו  השיחה  בכלל,  הזה.  המפעל 

התעניין במה שעבר עליי ורצה לדעת מהיכן הגיע הרעיון לתרום. 

הוא לא עודד ולא דרבן, אבל שידר חמימות גדולה. לבסוף הוא שאל 

אותי אם יש לי העדפה לתרום למישהו מסוים, והשבתי לו שחשוב לי 

לתרום ליהודי. מעבר לכך השארתי למתנת חיים את ההחלטה לגבי 

מי שהכי זקוק ושאני הכי מתאים לו“.

חלפה תקופה לא קצרה, עד שהוא קיבל סוף-סוף את שיחת הטלפון 

לו.  להתאים  שיוכל  מושתל  שנמצא  כך  על  התבשר  בה  המיוחלת, 

ואכן, הבדיקות שעבר אימתו זאת. ”תרמתי בסופו של דבר לאדם 

כבר  חולה  היה  הוא  לילד.  אב  ומצוות,  תורה  שומר  מאוד,  מיוחד 

שנים רבות, אך טופל בדיאליזה זמן קצר בלבד, כי הצליח כל הזמן 

אחרי  גופנית.  ופעילות  קפדנית  תזונה  באמצעות  עצמו  על  לשמור 

שהכרנו הוא סיפר לי שתקופת הטיפולים הייתה אמנם קצרה, אך 

מכאיבה ומתישה ביותר. הוא גם ציין שהידיעה על כך שנמצא לו 

יוני עטיה
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נפש חסידית
תורם ושהוא יעבור בקרוב את הניתוח – היו 

הדברים היחידים שנתנו לו כוח וחיזקו אותו 

באותם ימים קשים“. 

של  לדבריו  היו  ביותר  המרגשים  הרגעים 

”רגע  הניתוח.  לחדר  בכניסה  שפירא  הרב 

שנופלת  פתאום  חשתי  אותי  שהכניסו  לפני 

קרבת  ממש   – מאוד  גדולה  התרגשות  עליי 

אלוקים. ניצלתי את הרגעים המיוחדים האלו 

והתפללתי על הרבה דברים שהיו חשובים לי 

בחיים. הבנתי שזו עת רצון נדירה מאוד“.

הראשון  המפגש  את  מתאר  שפירא  כשהרב 

את  להסתיר  לו  קשה  המושתל  עם  שלו 

התרגשותו. ”זה היה בתקופה שבה הרב הבר 

זצ“ל היה מגיע לבקר כל חולה ומושתל אחרי 

בין  עובר  היה  אפילו  הוא  לפעמים  הניתוח. 

שלושה בתי חולים באותו יום. במפגש שלנו 

נכח הרב, וזו הייתה פגישה מיוחדת, אבל גם 

קצת מבלבלת. כתורם לא ידעתי היכן לשים 

את עצמי. המושתל שכב לידי במיטה ורק ניסה 

כל הזמן להגיד תודה, ואילו אני חשתי מבוכה 

של  לריבונו  ’תודה  לו:  אמרתי  לבסוף  גדולה. 

עולם ששתל בי את הרצון והדחף לעשות את 

זה, אני בסך הכל שמח בזכות שניתנה לי‘“.

הניתוח,  מאז  שנים  שש  שחלפו  למרות 

ממשיכים השניים לשמור על קשר עד היום. 

וגם  בשנה  פעמים  כמה  נפגשים  ”אנחנו 

מציינים את יום הניתוח כיום הולדת משותף 

שלנו. זהו קשר מיוחד, אם כי אני משתדל שלא 

תיווצר תחושה של מחויבות או של כורח. אני 

גדולה  זכות  הייתה  שהתרומה  מרגיש  באמת 

לי  והעניקה  הרבה,  אותי  לימדה  היא  עבורי, 

אני  בחיים.  עושה  שאני  מה  לכל  מוסף  ערך 

מאמין שהראשון שמרוויח מתרומת כליה הוא 

התורם, כי זו המתנה הגדולה ביותר שהוא יכול 

לתת לעצמו, והיא ממשיכה ללוות אותו עוד 

הרבה שנים אחרי“.

להציל ילדה ממוות
הרב ישעיהו ארנפלד, חסידות ערלוי

הרב ישעיהו ארנפלד לא הציל רק נפש מישראל 

בזכות תרומתו, אלא גם זכה לקדש שם שמיים 

מול רבבות בני אדם שנחשפו במשך השנים 

לסיפורו. את כלייתו הוא העניק לנועה אלון – 

ילדה בת 11 המתגוררת במודיעין, ובכך שינה 

את חייה וחיי משפחתה לנצח. 

מסביר,  הוא  הזולת“,  אהבת  על  ”גדלתי 

לעשות  אותנו  חינכו  תמיד  שלי  ”ההורים 

חסד בממון וגם בגוף. אני החלטתי לקחת את 

אלא  כסף,  לתרום  ולא  רחוק,  מעט  הדברים 

חיה  אז  שעד  לילדה  שלי  הכליה  את  לתרום 

חיים של סיוט על זמן שאול.

הוא  בעיתון“,  כתבה  קריאת  עם  התחיל  ”הכל 

סיפורו  את  שהביאה  כתבה  הייתה  ”זו  מספר, 

של הרב הבר זצ“ל שבאותם ימים היה בתחילת 

הקמתה של מתנת חיים. הוא פירט מעומק ליבו 

על החשיבות הגדולה בתרומת הכליה, וגם הסביר 

עד כמה שהזכות גדולה והסיכון מועט“. מבחינתו 

שהוא  להחליט  כדי  הספיק  זה  ארנפלד  הרב  של 

רוצה לנסות. 

מה אמרה על כך אשתך?

לה  שהקראתי  אחרי  אך  נדהמה,  היא  ”בתחילה 

קטעים מתוך הריאיון בעיתון, בו סיפר הרב הבר 

על הסבל האישי שהוא עבר בשנים בהן היה חולה 

וחובר לדיאליזה, כמו גם על התחושה של יציאה 

לחירות שהוא חווה כששוחרר משם, היא לגמרי 

השתכנעה ונתנה את אישורה“.

ביותר,  מהיר  בתהליך  מדובר  היה  שלו  במקרה 

ובתוך זמן קצר הוא כבר היה על שולחן הניתוחים, 

אחת  כליה  מגופו  מוציאים  הרופאים  כאשר 

את  שקיבלה  החולה  הילדה  אל  אותה  ומעבירים 

חייה במתנה. 

כאמור, מאז התרומה חלפו שנים לא מעטות, אך 

הרב ארנפלד ממשיך לחוש עד היום את הסיפוק 

הגדול. ”אני מרגיש שיש כאן זכות כל כך גדולה, 

כי תמיד רציתי לגמול כמה שיותר חסד, אך מה 

שאני  לכסף  גבול  ויש  מיליונר  לא  שאני  לעשות 

מסוגל לתרום? כליה, לעומת זאת, יכולתי לתרום 

שנועה  כך  על  כיום  שומע  וכשאני  בעיה,  ללא 

בריאה,  ושהיא  שלי  הכליה  עם  לחיות  ממשיכה 

מתפקדת ומאושרת, אני מבין את גודל העניין. כי 

זו לא הצלה רק של ילדה אחת, אלא של כל בני 

המשפחה, שאמרו לי זאת בפה מלא, ובעזרת השם 

גם של הדורות שיבואו אחריה“.

בעקבות החברותא
הרב מרדכי נעימי, חסידות ברסלב

אצל הרב מרדכי נעימי החלה להבשיל ההחלטה 

לתרום כליה כמה שנים לפני שעשה זאת. ”הייתי 

מופיעים  בהן  החוברות  את  לתקופה  אחת  רואה 

שזה  ומרגיש  חיים‘  ’מתנת  של  התורמים  סיפורי 

עושה לי משהו בלב. הרגשתי שאני רוצה לתרום, 

ידעתי שזה מתאים לי“, הוא מספר. ”אבל היו לי 

מעט חששות, כך שלא באמת התקדמתי. באחד 

הימים הודיע לי החברותא שלי, הרב ישי קופרמן, 

שהוא ייאלץ להיעדר במשך כמה שבועות, בשל 

עבורי.  מוחלטת  הפתעה  הייתה  זו  כליה.  תרומת 

פעם ראשונה שראיתי מישהו כל כך קרוב אליי, 

שעומד לעשות את המעשה שעליו אני חולם כבר 

שנים“. 

הכולל,  אל  החברותא  חזר  מכן  לאחר  כשבועיים 

שאלות.  עליו  להמטיר  נעימי  הרב  התחיל  ואז  

”ביקשתי לדעת הכל, על התהליך, על הבדיקות 

זמן  משך  על  שמרגישים,  מה  על  לעבור,  שיש 

ההתאוששות ועל מה שהמשפחה חווה. ביקשתי 

מהחברותא שלא יסתיר ממני כלום, היה לי חשוב 

להיות מודע, והוא באמת לא הסתיר“.

דווקא מכיוון שהוא שמע את התשובות המדויקות 

ביותר, התחוור לו פתאום דבר מדהים. ”פתאום 

קלטתי שכאשר נמצאים רחוק זה נראה כמו משהו 

מסובך ובלתי אפשרי, אבל כשאתה רואה את זה 

מקרוב, אתה קולט שזה לא בשמיים, ושהתהליך 

ליום  מיום  בעתיד.  הגבלות  לשום  לך  גורם  לא 

בליבי  שגמלה  עד  עצמי,  עם  לשלם  הפכתי 

ההחלטה“.

שהוא מעוניין  למסקנה  הגיע  נעימי  שהרב  ברגע 

לתרום, הוא פנה למתנת חיים והתחיל בתהליך. 

”עברתי את הבדיקות בזו אחר זו, הן היו תקינות 

ברוך השם, וכך התקדמתי לעבר השלב המתקדם 

לבין  ביני  להתאים  ניסו  ההתאמה.  שלב   - יותר 

נערה חולה, והתחלנו להתקדם לכיוון של תרומה, 

התאמה  הייתה  לא  דבר  של  בסופו  לצערי  אך 

מלאה“. 

בערך חודשיים לאחר מכן, הוא קיבל שיחת טלפון 
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שנמצא ערב טיפולי דיאליזה וזקוק לתרומת כליה. 

”עברנו את הבדיקות והייתה התאמה מושלמת“. 

על המושתל מספר הרב נעימי: ”זהו בחור צעיר, 

שומר תורה ומצוות. מגיל שלוש גילו אצלו מחלה 

בכליות והכינו את הוריו לכך שבשלב כלשהו הוא 

יגיע כנראה לאי ספיקת כליות. במשך כל השנים 

עשו הוריו במסירות עצומה כל מה שאפשר כדי 

למנוע את ההתדרדרות. בין היתר הם טסו כמה 

שנכשל.  ניסיוני  טיפול  לצורך  לארה“ב  פעמים 

בסופו של דבר הם חזרו לארץ והרופאים הודיעו 

השתלה  להיות  חייבת  החורף  סוף  שעד  להם 

תורם,  שיש  להם  כשהתברר  לכן,  דיאליזה.  או 

שהבן  ידעו  הם  גדולה.  כך  כל  הייתה  השמחה 

שלהם ניצל מטיפולי דיאליזה ברגע האחרון. אגב, 

זו גם הסיבה שההשתלה נעשתה כבר בערב פסח. 

הרופאים לא רצו להתעכב“.

הצלחת  איך  עיתוי?  כזה  עם  הסתדרת  אתה  איך 

להכניס את החג?

”זה לא היה כל כך מורכב. היה חג מקסים ומאורגן 

אתה   - לקרות  עומד  מה  יודע  כשאתה  ביותר. 

מתכונן לכך מראש. התחלנו להיערך זמן רב לפני 

החג, בקניות ובניקיונות, הבאנו עזרה בניקיונות 

הכל  על  פיקדה  חיל,  אשת  ואשתי,  הבית, 

בצורה  להגיד  יכול  אני  מיוחד.  באופן  והתאמצה 

ואשתי  מהבית  חזק  גב  לי  היה  לא  שאם  ברורה, 

לא הייתה עומדת מאחוריי, לא הייתי עושה את 

מתוך  להגיע  חייבת  כזו  תרומה  מלכתחילה.  זה 

החלטה משותפת וגיבוי מלא“. 

ומה עם החברים מהכולל, הם ידעו על התרומה?

רק  האחרון.  לרגע  עד  לספר  לא  העדפתי  ”לא. 

החברותא שלי ידע. אבל בלילה שלפני התרומה 

לי  וסיפרו  הבשורה  את  להפיץ  אפשרתי  כבר 

שכולם התפללו בכולל, והיה מרגש ומרומם“. 

הפעם הראשונה בה פגש הרב נעימי את הבחור 

לפני  דקות  חמש  הייתה  כלייתו,  את  שקיבל 

הניתוח. ”זה היה מרגש מאוד“, הוא מודה, ”תחושה 

של התרוממות הרוח. לראות מולך אדם שסבל עד 

לרגע זה במשך כל כך הרבה שנים, לראות גם את 

בלי  אליו  צמודים  שהיו  שלו  המסורים  ההורים 

הפסקה, ופתאום להבין שכל החיים שלו עומדים 

להשתנות, וזה בזכותך“. 

”לפני  נוסף:  מרגש  רגע  לו  ציפה  ולסיום 

מבית החולים נכנס לחדר שלי נציג  ששוחררתי 

של מתנת חיים וסיפר לי שביום האתמול נעשתה 

בבית החולים השתלה נוספת, של הנערה שהייתי 

אמור לתרום לה בתחילה. היא קיבלה כליה, גם כן 

דרך מתנת חיים. התרגשתי ושמחתי בשבילה, זו 

הייתה סגירת מעגל מדהימה“.

לאחי, באהבה
הרב משה קניג, חסידות סלונים

הרב משה קניג הוא תורם טרי. את כלייתו הוא תרם 

הוא  אותה  לקבל  שזכה  ומי  בלבד,  חודשיים  לפני 

אחיו. ”האמת היא שכבר לפני כמה שנים נתקלתי 

שזה  לאשתי  והודעתי  חיים  מתנת  של  בחוברות 

הכיוון שלי בחיים. היא מאוד עודדה אותי וחשבנו 

על כך ברצינות, אבל שום דבר לא בער, וכך חלף 

הזמן. זמן מה לאחר מכן הודיעו בווטסאפ הטלפוני 

המשפחתי שלנו שאחי זקוק לכליה. באותו זמן לא 

להיות  עומד  שאני  לי  ברור  היה  בכלל,  התלבטתי 

התורם“.

את  מכיר  היה  לא  הוא  שאם  מדגיש  קניג  הרב 

בטוח  לא  כלל  הוא  מקרוב,  הכליות  תורמי  סיפורי 

הזה. ”החוברות  הצעד  את  לעשות  אומץ  לו  שהיה 

מודעות  בהעלאת  רק  לא  עוזרות  חיים  מתנת  של 

לאנשים שתורמים כליה מחוץ למשפחה, אלא גם 

להבין  צריך  משפחותיהם.  לבני  שתורמים  לכאלו 

שגם כשמדובר באחיך או בבן משפחה קרוב אחר, 

קיים תמיד חשש, וכשאתה שומע על כל כך הרבה 

אנשים שתרמו ולא ניזוקו, אתה מבין שזה מציאותי 

וגם אתה יכול“. 

במקרה שלו, הוא נעזר במתנת חיים באופן מוחשי 

עם  מאוד  קשה  לאמי  היה  שבו  שלב  ”היה  מאוד. 

מסוגלת  הייתה  לא  היא  התרומה.  על  המחשבה 

לניתוח  ייכנסו  שלה  הבנים  ששני  כך  על  לחשוב 

עד  הגיע  זה  מאוד.  לנו  דאגה  והיא  יום,  באותו 

למצב שבו בכל פעם ששוחחנו על כך בטלפון, היא 

לדבר  תיאלץ  שלא  כדי  השיחה,  את  לנתק  מיהרה 

על הנושא. באחד הימים הציעה אחותי להפגיש את 

אמא עם הרבנית הבר, וזה היה רעיון נפלא. השיחה 

ביניהן הייתה כל כך משמעותית, כי הרבנית לקחה 

למיוחד  אותו  והפכה  לכאורה  המדאיג  הנושא  את 

שיש  הגדולה  הזכות  את  לה  תיארה  היא  ומרגש. 

יצאה  אמא  לאחיו.  כליה  לתרום  עומד  שבנה  בכך 

הפך  ומאז  לגמרי,  שונה  בתחושה  הזו  מהשיחה 

יחד  מתרגשים  כשכולנו  למשפחתי,  כולו  התהליך 

ומצפים לניתוח המיוחל“.

ומה עבר על אחיך בתקופה הזו?

דיאליזה.  טיפולי  לעבור  בינתיים  נאלץ  ”אחי 

את  יעבור  שהוא  כך  על  התעקשו  ממש  הרופאים 

הטיפולים, גם כדי להכינו לניתוח וגם כדי שיטעם 

את טעם הדיאליזה על מנת שידע לשמור אחר כך 

על הכליה שיקבל. קצת רטנו על כך בתחילה, אך 

הובהר לנו שכך מומלץ“.

מיום הניתוח זוכר הרב קניג רק דברים טובים. ”אחי 

קודם, שנינו התעוררנו מוקדם  ואני אושפזנו ערב 

מאוד, או ליתר דיוק – לא הצלחנו לישון כל הלילה. 

והאחיות  בהתרגשות,  פטפטנו  הבוקר  משעות 

בנופש  כמו  נראים  שאנחנו  כך  על  התלוצצו 

משפחתי. אבל ברגעים האחרונים לפני הניתוח כבר 

היינו רציניים יותר ואחי זמזם באוזניי כמה פעמים 

את השיר: ’נתת לי את חיי, נתת לי הכל...‘ בינתיים 

אפילו  הספקתי  הגיעו,  שלי  וההורים  אשתי  גם 

ללמוד מעט עם אבא לפני הכניסה לניתוח. יש לנו 

תמונות המתעדות אותנו מאותם רגעים, כשאנחנו 

אוחזים בספר לימוד“.

את הניתוח עברו האחים בזה אחר זה. ”ההתאוששות 

לא הייתה קלה“, מודה הרב קניג, ”היה כואב וקשה 

לקום מהמיטה. אבל זה היה כאב שאפשר לעמוד בו, 

בפרט שאני יודע שבכך שאני חש קצת חולשה, אני 

זוכה להעניק לאחי מתנה של חיים“.

 אבל היום שלמחרת היה מרגש מכל. ”אמנם מקובל 

שהתורם מבקר את המושתל, אך אחי הפתיע אותי 

מוישי,  ’תראה  וקרא:  שלי  החדר  אל  הגיע  כשהוא 

מוחלט.  בהלם  והייתי  עליו  הסתכלתי  עומד!‘  אני 

יותר.  הרבה  בריא  אחר,  לגמרי  נראה  פתאום  הוא 

עברו פחות מעשרים וארבע שעות מהניתוח, וכבר 

חל אצלו שינוי כל כך דרסטי“. 

בני  כל  אצל  אלא  אצלו,  רק  התבטא  לא  השינוי 

אי  השתנה.  אחי  של  הבית  שכל  ”ברור  משפחתו. 

אפשר להשוות מצב שבו אבא עובר שלוש פעמים 

אדם,  בן  חצי  כמו  הביתה  וחוזר  טיפולים,  בשבוע 

למצב שבו הוא מתפקד ויכול לנהל את המשפחה. 

הוא תמיד ניסה ואף הצליח לשחק אותה גיבור ולא 

לשדר חולשה, אבל זה בית אחר כשאבא באמת חזק 

ויש לו כוח ללמוד עם בנו וללוות את משפחתו“.

בקהילה שלך יודעים שתרמת?

לאחר  אך  כך,  על  דיברנו  פחות  התרומה  ”לפני 

הסיפור  את  סיפרנו  כבר  בשלום  עבר  שהניתוח 

לקהילת  שייכים  אנחנו  שהתעניין.  מי  לכל  שלנו 

אני  ומרכזית,  גדולה  קהילה   - בירושלים  סלונים 

לגמרי מאמין שסיפור כזה יכול להוביל גם לתרומות 

נוספות בקהילה. הלוואי“. 
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הרב אופיר אברהם צוקרן היה בחור בן 27 בתקופת 

שידוכים, כאשר הוא נפגש עם אחד מחבריו, ובשיחה 

קצרה שהתנהלה ביניהם שמע מהחבר על כך שהוא 

במצב קשה של אי ספיקת כליות. החבר פירט לו על 

המחלה המורכבת שהתרופה היחידה שיכולה להועיל 

מנסה  שהוא  וסיפר  כליה,  תרומת  היא  באמת  לה 

בימים אלו לקבל תרומה כזו, מה שיאפשר לו לשוב 

לחיים תקינים.

”רציתי מאוד לעזור לו“, מספר הרב צוקרן, ”אבל לא 

באמת הייתי שלם עם עצמי לגבי היכולת שלי לתרום, 

אז באותו שלב לא אמרתי כלום. לאחר מכן מצאתי את 

חושב  כשאני  שבועות,  שלושה  במשך  מתחבט  עצמי 

אם אכן תרומה כזו יכולה להתאים לי, ובינתיים מברר 

על הנושא ומבין במה זה כרוך. גם הוסבר לי שייתכן 

מאוד שיתברר שאני לא מתאים לתרומה. בסופו של 

דבר פניתי לחבר ואמרתי לו שאני שוקל זאת ברצינות, 

אבל מעוניין קודם כל להיבדק כדי לברר אם בכלל יש 

על מה לדבר“.

ההחלטה: להמשיך להתקדם
חיים,  מתנת  עמותת  מול  התנהל  כבר  הבא  השלב 

שהעבירה לרב צוקרן את כל הטפסים הנדרשים, ואף 

בשכונת  שהתקיים  בכנס  חלק  לקחת  אותו  הזמינה 

ומסר  זצ“ל  הבר  הרב  השתתף  בו  בירושלים,  רמות 

מידע. ”זו הייתה הפעם הראשונה בה נחשפתי לפעילות 

בכנס  ”שמעתי  מסביר,  הוא  העמותה“,  של  הנרחבת 

הסופית  ההחלטה  אך  חשובים,  פרטים  מאוד  הרבה 

עדיין לא התקבלה. כך המשכתי בבדיקות – בתחילה 

הגעתי  ובהמשך  החולים,  קופת  מול  פשוטות  בדיקות 

לבדיקות בבית החולים בלינסון“.

במהלך אותם ימים עדכנו את הרב צוקרן בכך שהוא לא יוכל לתרום לחברו, 

שכן אין התאמה ביניהם, אך הציעו לבדוק אפשרות של תרומה להצלבה. 

בינתיים הודיע החבר לרב צוקרן כי הוא הצליח לגייס סכום כסף גבוה והוא 

מתכוון לטוס לחו“ל כדי לעבור שם את השתלת הכליה. ”הוא הודיע לי שאם 

אני עושה את התהליך הזה בשבילו, אני יכול להפסיק, והוא מודה לי מקרב 

לב על כך שרציתי ותכננתי“.

כאן מצא את עצמו הרב צוקרן בצומת דרכים, כשהוא מתלבט אם להמשיך 

בתהליך או לא. 

מעיד,  הוא  עולם“,  של  לריבונו  קרוב  מאוד  קשר  הרגשתי  ימים  ”באותם 

”התפללתי ואמרתי לקב“ה כל הזמן – ’אני מוכן לתהליך הזה, וכל עוד אתה 

מאפשר לי, אני ממשיך בכל הכוח‘“.

בתקופת  צוקרן  הרב  היה  ימים  באותם  כזכור, 

שהוא  כך  על  שמעו  וכששדכנים  שידוכים, 

אותו  להוריד  ניסו  הם  כליה  לתרום  מתכוון 

מהרעיון, או לפחות לדחות אותו לאחרי החתונה, 

שיחששו  בחורות  להיות  שעלולות  בטענה 

להשתדך אתו. ”אבל לא נבהלתי“, הוא מדגיש, 

”היה ברור לי שכל עוד הקב“ה לא עוצר אותי, 

אני ממשיך להתקדם“. 

הכלה והכליה
ואז הגיע היום המרגש, בו יצרו עם הרב צוקרן קשר 

ממתנת חיים והודיעו לו שיש מועמדת לתרומה, 

אמא לילדים קטנים, עם מחלת כליות, שהוא נמצא 

באופן  אישורו  את  נתן  הוא  לה.  לתרום  מתאים 

מידי ובכך הפך לתורם מספר 796 של מתנת חיים.

”תרמתי את הכליה בתאריך מיוחד ושמח במיוחד 

מאוד  יום  היה  זה  תש“פ.  אדר  חודש  ראש   –

בהם  הרגעים  את  בעיקר  ממנו  זוכר  ואני  גדול, 

מנותק  כבר  הייתי  הניתוח.  לחדר  אותי  מובילים 

מכל הדברים החיצוניים – הלבוש, הטלפון הנייד, 

הארנק, נשארתי ממש בלי כלום, רק עם הנקודה 

הפנימית ביותר, ואז הכתה בי ההבנה שאני חייב 

ולהיות  גבוה,  יותר  קצת  שהוא  במשהו  להיאחז 

באמת ובתמים עם הקב“ה. באותם רגעים חשתי 

משהו  עולם,  של  ריבונו  עם  מיוחדת  התקשרות 

הבקשות  את  ממנו  ביקשתי  הכרתי.  שלא  ברמה 

החשובות ביותר שהיו לי, וביניהן כמובן התפללתי 

על זיווג הגון. 

אשתי  את  אך  כרווק,  יצאתי  הניתוחים  ”מחדר 

הייתה  אז  כך.  אחר  ימים  חמישה  הכרתי  לעתיד 

בפתיחות.  הכליה  תרומת  על  ששוחחנו  וכמובן  שלנו,  הראשונה  הפגישה 

לרגע לא הסתרתי ממנה. בהמשך היא סיפרה לי שדווקא בגלל ששמעה על 

התרומה, היא רצתה עוד יותר את השידוך“.

זמן קצר לאחר מכן הם התארסו ואת חתונתם חגגו בצמצום, בשל הקורונה. 

בכלל  לה  מומלץ  היה  לא  וגם  לחתונה,  המושתלת  את  להזמין  יכולנו  ”לא 

לצאת מהבית“, הוא מציין, ”אבל מאוחר יותר זכינו להיפגש, ולפני כשנה 

במיוחד  אליהם  הגענו  משפחתה.  שארגנה  תורה  ספר  בהכנסת  השתתפנו 

לרגל האירוע, התארחנו אצלם בשבת ושמחנו כל כך לראות איך שהאישה 

חזרה לחיים ומתפקדת נפלא. הלוואי שנזכה לגאול כך גם את יתר החולים, 

ולהביא סוף לסבל ולמכאוב“.

חב"דישיבת 

כליה 
שהובילה 

לכלה

הרב אופיר אברהם צוקרן תרם כליה כבחור בשידוכים, 
וחמישה ימים לאחר התרומה הוא נפגש לראשונה עם אשתו 
לעתיד > ”אני בטוח שהיה ערך רב לתפילות של רגע לפני 
הניתוח, זו הייתה התקשרות אמתית עם אלוקים“

”מחדר הניתוחים 
יצאתי כרווק, אך 
את אשתי לעתיד 
הכרתי חמישה ימים 
אחר כך“.

”התפללתי ואמרתי 
לקב“ה כל הזמן – 
’אני מוכן לתהליך 
הזה, וכל עוד אתה 
מאפשר לי, אני 
ממשיך בכל הכוח‘“.

חיים כהנוביץ
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”תרומת הכליה שלי היא בזכות אשתי“, טוען הרב יוסף יצחק נחום, תושב 

אופקים. ”מעולם לא שמעתי על האפשרות לתרום כליה עד שנפגשתי עם 

אשתי, ואז, בתקופת הפגישות, היא סיפרה לי שיש לה חלום – לתרום כליה. 

זה  אך  הקרובות,  בשנים  אותו  להגשים  הולכת  לא  שהיא  ברור  היה  לשנינו 

הצית את סקרנותי. מאותו רגע התחלתי להתעניין בנושא, קראתי על כך ובכל 

הזדמנות ששמעתי על אדם שתרם, הייתי מתעניין בסיפור שלו ומבקש ללמוד 

קצת יותר. עדיין לא ידעתי בוודאות שאני מתכוון לתרום, אבל משהו בראש 

כבר היה עסוק בכך“.

בעמדת המתנה
במשך השנתיים הראשונות לנישואיהם התגוררו בני הזוג נחום בחו“ל, כחלק 

משליחות, אך מיד לאחר ששבו לארץ והתמקמו באופקים, החל הרב נחום 

לחוש שייתכן כי הגיע הזמן המתאים לתרומה. ”כשדיברתי על כך עם אשתי 

היא לגמרי עודדה אותי להתחיל בתהליך. כך פניתי למתנת חיים והתחלתי 

לעבור את הבדיקות כשאני מציג את עצמי כתורם אלטרואיסטי – כלומר, כזה 

שמתכוון לתרום לאדם שאיני מכיר“.

הרב נחום מציין כי ברגע שהוא התחיל בבדיקות, כבר היה ברור לו שהוא 

הולך לעבור אותן במהירות. ”התחושה שלי הייתה שאם כבר אני עושה את 

זה, אז עדיף להזדרז. למה סתם שהחולה יסבול אם ממילא אני מתכוון לתרום 

לו?“

באחד הימים, יחד עם הבדיקות שהתקדמו, הרגיש הרב נחום שהגיע הזמן 

לשתף את אמו. ”סיפרתי לאמא שאני עומד לתרום כליה, והיא מאוד הופתעה 

ושמחה, אבל אז סיפרה לי שיש לה בן דוד שאמנם אני לא מכיר אותו, אבל 

לה  והשבתי  לו,  לתרום  שאוכל  לי  נראה  אם  שאלה  היא  לכליה.  זקוק  הוא 

שייתכן שזה יהיה אפשרי, שכן באותו שלב עדיין לא הצמידו לי חולה אחר. 

שאלתי את מתנת חיים על בן הדוד, והם אמרו שהוא מופיע ברשימות שלהם 

ואין שום בעיה שאתרום לו. כך המשכתי להתקדם. די מהר התגלה שאני לא 

מתאים לו, ולכן הוחלט על ניתוח בהצלבה - כלומר במתנת חיים ימצאו זוג 

אחר של תורם ונתרם שאינם מתאימים – התורם יתרום לבן הדוד שלי, ואילו 

אני אתרום למושתל שלו. כך סיימנו את הבדיקות ונכנסנו לעמדת המתנה, 

כשאנחנו מחכים להצלבה“.

במהלך התקופה הזו הספיק הרב נחום לשמוע קצת יותר על בן הדוד. ”התברר 

לי שמדובר באבא ל-13 ילדים שכבר תקופה ארוכה נמצא בטיפולי דיאליזה. 

באותם ימים הוא היה מאוד חלוש, רק חיכה שתתבצע סוף-סוף ההשתלה. 

שוחחנו כמה פעמים וניסיתי לחזק אותו“.

בתחילת השנה הנוכחית הגיעה הבשורה המשמחת, כשמתאמת ההשתלות 

בישרה שנמצאה עבורם ההצלבה. כך נקבע תאריך הניתוח לי“ז כסליו. ”אני 

חייב לציין שזה לא היה תאריך שהתאים לנו“, מעיר הרב נחום, ”שכן אשתי 

אבל  בבית,  ילדים  שני  ועוד  קטנה  תינוקת  עם  לידה,  אחרי  בדיוק  הייתה 

החלטנו לבסוף שאנחנו מאשרים את התרומה בתאריך המדובר, ולא מעכבים 

חיים של מישהו בגלל שלנו קצת קשה. כשהתקשרתי למתאמת ההשתלות 

כדי לאשר זאת, היא השיבה לי שי“ז כסליו כבר נתפס, אך אוכל לתרום שבוע 

לפני. גם את זה אישרתי, וכך תרמתי לבסוף בי‘ כסליו – יום ההולדת של 

האדמו“ר האמצעי, תאריך סמלי מאוד בחסידות חב“ד“.

פלאי הבריאה
על יום התרומה מספר הרב נחום: ”יצאתי עם אשתי בשעה מוקדמת מאוד 

בבוקר. לאורך כל הדרך שמענו ניגונים ושירים הקשורים לימים הנוראים, 

תרומה 
מנפש 
חסידית

אשתו של הרב יוסף 
יצחק נחום השפיעה 
עליו לתרום כליה, 
אמו ביקשה שיתרום 
לקרוב משפחה, ובסופו 
של דבר הכליה ניתנה 
בהצלבה >  ”אני אדם 
רגיל, אך הזדמן לי 
לעשות חסד עצום“

חב"דישיבת 

מה שהחדיר בנו תחושה עילאית. גם תפילת 

כמו  מרוממת,  הייתה  יום  באותו  שחרית 

תפילה של יום כיפור“.

כשהם הגיעו לבית החולים, המתין להם שם 

כבר המושתל שאליו עומדת לעבור הכליה 

”כולנו  הדוד.  בן  כשלצדו  נחום  הרב  של 

בהצלחה,  זה  את  זה  וברכנו  ידיים  לחצנו 

ההתרגשות הייתה גדולה, בפרט שנודע לי 

בראש  עומד  לו  תורם  שאני  היהודי  שגם 

משפחה ברוכה, והוא אב ל-11 ילדים. לחדר 

בחוץ  נשארת  כשאשתי  נכנסתי  הניתוח 

על  מתפללת  החודשיים,  בת  התינוקת  עם 

כולנו ומצפה לרגע בו תתבשר שהכל עבר 

בשלום“.

ומתי הגיע הרגע הזה?

ומיד  שעות,  כמה  לאחר  מהניתוח  ”יצאתי 

הרופאים  לי  הסבירו  שהתאוששתי  לאחר 

המושתל  אצל  לעבוד  התחילה  שהכליה 

מהרופאים  אחד  הניתוחים.  בחדר  עוד 

ביותר  המרגשים  הרגעים  אחד  שזה  ציין 

ברפואה – לראות איך שאיבר שנראה כאילו 

מת, מתחבר לגוף חדש ומתחיל בבת אחת 

הבורא.  פלאי  אלו  חיים.  ולתת  לתפקד 

שהכליה  לי  הסבירו  שלי  האישי  במקרה 

עבדה באופן כה מושלם, עד שהמושתל לא 

הוא  לכן  התייבש.  פשוט  והוא  בקצב  עמד 

נשאר בחדר הניתוח כמה שעות נוספות, כדי 

לקבל עירוי נוזלים“.  

הרב נחום מציין כי ההתאוששות מהניתוח 

כעבור  סיבוכים.  וללא  קלה  יחסית  הייתה 

כמה ימים הוא שוחרר לביתו. ”אני לא טיפוס 

הוא  מעשיי“,  ועל  עצמי  על  לספר  שאוהב 

אפשרות  לי  שיש  מרגיש  אני  ”אבל  אומר, 

להעביר מסר חשוב מכל – הנה, אדם כמוני, 

רגיל ונורמלי, יכול לעשות צעד שהוא יחסית 

פשוט ולהמשיך לחיות את חייו כרגיל, בזמן 

כעת  נמצאת  שלו  שהכליה  יודע  שהוא 

עוד  זקוק  שאינו  למשפחה,  אב  יהודי,  אצל 

לטיפולי דיאליזה, ויכול לחיות עם משפחתו 

בשמחה ומתוך בריאות“. 

בוגרי חב"ד

יצחק מנדל
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תורת חיים

תרומה 
ללא 
גבולות

”איך הכל התחיל?“ שואל הרב יונתן פורסט. ”האמת היא שאני באמת לא 

זוכר מה קדם למה, כי היו שני אירועים שהשפיעו על התרומה שלי. אמא 

שלי ע“ה נפטרה לפני כמה שנים והרגשתי שאני רוצה מאוד לעשות משהו 

משמעותי לזכרה. 

בת  ברחובות.  שלנו  בקהילה  טראגי  אירוע  התרחש  גם  תקופה  ”באותה 

של חבר טוב שלי חלתה ולבסוף נפטרה. גם המקרה הזה המחיש לי את 

המשמעות האדירה של החיים. באותם ימים עלתה בליבי המחשבה לתרום 

כליה, ואמרתי לעצמי: ’אם יש לי אפשרות להציל חיים, אני עושה את זה‘. 

כך הדפסתי את הטפסים הראשונים של מתנת חיים ויצאתי לדרך“.

דיאטה בפעם הראשונה
של  הלידה  בזכות  התארך  ”זה  ממושך.  היה  התהליך 

בני“, מסביר הרב פורסט, ”התבקשתי לעבור בדיקת 

לגופי  שמחברים  אומר  זה  שעות.   24 של  דם  לחץ 

אלא  שלמה.  יממה  במשך  דם  לחץ  שמודד  מכשיר 

שבדיוק במהלך אותה יממה החליט הבן שלנו להגיח 

לאוויר העולם. הגעתי לחדר הלידה עם אשתי כשאני 

הנתונים,  כשנבדקו  הלידה,  ולאחר  למכשיר,  מחובר 

מהנורמה.  גבוה  הדם  שלחץ   – צפוי  כמה   – התברר 

כשהתקשרו אליי והודיעו שאיני כשיר לתרום, השבתי 

שאני מבקש לפסול את הבדיקה וגם הסברתי מדוע. 

חודשיים- ’חכה  הייתה:  החולים  בית  של  התגובה 

שלושה, תיכנס לשגרה ותעבור את הבדיקה שוב‘.

”לבסוף עברתי את הבדיקה פעם נוספת והיא הייתה 

תקינה לגמרי, אבל התהליך לא הסתיים, כי כשהגעתי 

לוועדה התברר לי שהם סבורים שהמשקל שלי גבולי 

”בחיים  לתרום.  שאוכל  כדי  מעט  לרזות  צריך  ואני 

מה  תמיד  ”אכלתי  אומר,  הוא  דיאטה“,  עשיתי  לא 

שהתחשק לי. זו הייתה הפעם הראשונה בה החלטתי 

שאני עושה הכל כדי לרדת במשקל. ובאמת, לקחתי 

את זה ברצינות ובתוך כמה חודשים הורדתי, לראשונה 

בחיי, עשרה קילוגרם“.

את  פורסט  לרב  אישרו  הזה  המרשים  ההישג  לאחר 

התרומה. ”לאורך כל הדרך“, הוא מציין, ”הייתי בקשר עם מתנת חיים ועם 

החולים,  ובבית  חולים  בקופת  התורים  את  לי  קיצרו  הם  זצ“ל,  הבר  הרב 

דאגו לי ממש לשירות VIP. מכיוון שאני עצמאי ובעל עסק, זה היה חשוב לי 

במיוחד. אבל השיחה המרגשת ביותר עם העמותה הייתה אחרי שקיבלתי 

את האישור לתרום, ואז הם התקשרו והודיעו שיש נערה שמחכה לתרומה 

שלי, ונראה שיש בינינו התאמה מושלמת“.

הרב פורסט מציין שהוא חשש להתרגש יתר על המידה, כי הוא שמע על 

כאלו שהתאימו להם מושתלים ולבסוף הם נפסלו, אבל הפעם התברר שזה 

רציני. ”הודיעו לי שקובעים לנו תאריך לניתוח“.

תרומה  שקיבלה  צעירה  בנערה  ”מדובר  מספר:  הוא  תרם  לה  הנערה  על 

כמה  וכבר  נדחתה  הכליה  סיבוך  בעקבות  בת 12.  כשהייתה  שלה  מאבא 

שנים שהיא מטופלת בדיאליזה. כשהבנתי שאני תורם לנערה זה חיזק אצלי 

את ההבנה שמדובר בהצלת נפשות אמתית, לא רק של החולה, אלא של 

כל המשפחה. כי כפי שהבנתי מהם – כבר שנים שהם חווים את הדיאליזה 

בלי הפסקה. ההורים תיארו לי את המצב והסבירו שאין להם שבתות, אין 

חגים, אין אפשרות לצאת לחתונות או למסיבות של הילדים הקטנים בגן, 

כל הזמן יש דבר אחד – דיאליזה. הבנתי שאני הולך להציל את כל המערכת 

הזו, להביא חיים למשפחה שלמה“.

הזדמנות של פעם בחיים
הרב פורסט מציין כי עד ליום הניתוח, לא היו רבים שידעו על כך שהוא 

אבל  ידעו.  מהחברים  וחלק  שלי  הקרובה  המשפחה  ”רק  לתרום.  עומד 

כשהתקרב הניתוח, הגעתי למסקנה שכדאי 

לשתף גם את בני הקהילה ברחובות, כי אני 

זקוק לתפילות שלהם. יש לנו קהילה מאוד 

חב“ד,  צעירי  קהילת   – ומיוחדת  מאוחדת 

החברים  את  הזמנתי  הניתוח  לפני  ויומיים 

להצלחת  כוסית  ולהרמת  תניא  לשיעור 

מן  יוצאת  בצורה  מרגש  ערב  היה  הניתוח. 

בצלאל  בהפתעה  הגיעו  שבמהלכו  הכלל 

מחפוד.  יהודה  לבחור  כליה  שתרם  הכהן 

באו  והם  חב“ד  בכפר  מתגוררים  שניהם 

וסיפרו את הסיפור שלהם ועל הקשר שקיים 

ביניהם עד היום. הם ריגשו את כולנו בצורה 

מדהימה. הגיע גם הרב יחיאל בולוכובסקי, 

רב בית הכנסת שלנו ואביו הרב מנחם מנדל 

בולוכובסקי. היו ממש אורות גבוהים“.

אושפז  הוא  הערב  בשעות  שלמחרת  ביום 

בציפייה  עליו  עבר  הלילה  החולים.  בבית 

הניתוח.  נערך  כבר  הבוקר  ובשעות  עזה, 

”ברוך השם התאוששתי ממש יפה“, אומר 

הרב פורסט, ”ביום שלמחרת כבר קמתי על 

הרגליים והדבר הראשון שעשיתי היה לבקר 

את המושתלת“. 

קולו הופך לנרגש כשהוא מתאר: ”זה היה מאוד מרגש, אבל גם קצת קשה, 

כי ידעתי שהיא ובני משפחתה מלאים בהכרת תודה, ולא הרגשתי נעים עם 

זה. נכנסתי לחדר והמכשירים התחילו לצפצף. הנערה לא הצליחה לדבר, כי 

היא הייתה חלשה מאוד, אבל האחיות אמרו לי שהצפצוף של המכשירים 

מראה שהמדדים עולים וזה מוכיח על התרגשות.

כל  אלא  הניתוח,  אחרי  רק  ”לא  מסכם,  הוא  מדהימים“,  רגעים  היו  ”אלו 

לא  מעולם  אבל  אירועים,  מעט  לא  בחיי  עברתי  מרומם.  היה  התהליך 

נתקלתי בכזו תחושה. זו הייתה תקופה בה השארתי את כל העולם בצד, 

העבודה פתאום לא עניינה אותי וגם לא כל העניינים הגשמיים. התמקדתי 

רק בדבר אחד – בתרומה. זה משהו שאין לך הזדמנות לחוות אף פעם ביום-

יום בסיטואציה אחרת. אני מרגיש שפשוט זכיתי“. 

”ההורים תיארו לי 
את המצב והסבירו 
שאין להם שבתות, 
אין חגים, אין אפשרות 
לצאת לחתונות או 
למסיבות של הילדים 
הקטנים בגן, כל 
הזמן יש דבר אחד – 
דיאליזה“.

הרב יונתן פורסט 
החליט שברצונו 
לתרום כליה, אך 
נתקל בתהליך ממושך 
– הרופאים פסלו 
את הבדיקה שעבר 
ובוועדה קבעו כי 
עליו להוריד 10 ק“ג 
ממשקלו. בסופו של 
דבר הוא צלח את 
המכשולים והגיע לרגע 
המרגש ביותר 

חיים כהן
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עשרות  כבר  אותי  שמלווה  חלום  זהו  כליה,  לתרום  רציתי  ”תמיד 

שנים“, מספרת מירי לבינסקי, מהקהילה החרדית בכרמיאל.

מירי עובדת כבר יותר מ-30 שנה כאחות מיילדת, בתחילה בבית 

גליל  החולים  בבית  האחרונות  השנים  ובמשך  רמב“ם  החולים 

בנהרייה. ”כשהתחלתי לחלום על תרומת כליה הייתי בתחילת דרכי 

המקצועית“, היא מגלה, ”מעט לאחר מכן חזרתי בתשובה, התחתנתי 

וברוך השם זכיתי להביא לעולם שמונה ילדים. הייתי עסוקה בגידול 

ילדיי, כך שתרומת הכליה לא הייתה רלוונטית, אבל תמיד השתדלתי 

לעסוק בנתינה. זהו ערך עליון בעיניי“.

בלי פחד
המתאים.  הרגע  שהגיע  לחוש  מירי  התחילה  שנים  כשלוש  לפני 

”סיפרתי לבעלי על כך שאני חושבת לתרום כליה, והוא ממש נבהל. 

הוא חושש באופן כללי מרופאים ומבדיקות, והיה לו קשה להתחבר 

לרעיון. כשהבנתי שקשה לו עם זה, הבנתי שיהיה עליי לוותר“.

אלא שכעבור כשנה וחצי עלה הרעיון שוב מכיוון אחר. ”חברה טובה 

שלי – רחל קניאל, שמתגוררת גם כן בכרמיאל, תרמה כליה, ואז 

רציתי  שהכי  מה  בדיוק  ’זה  לה:  אמרתי  מחדש.  הרצון  בי  התעורר 

לעשות!‘ סיפרתי לבעלי על כך, והתגובה שלו הייתה: ’בואי נחכה עד 

שנראה שהיא מתאוששת ושהכול בסדר‘. 

”ההתאוששות של רחל הייתה בסך הכל מהירה וטובה, גם שמעתי 

ממנה באופן אישי על הסיפוק הגדול והזכות המדהימה. לא הייתי 

מסוגלת עוד להתאפק. בעלי כבר היה הרבה יותר כרוי לשמוע על 

הרעיון, והוא גם פחד פחות“.  

ומה איתך? לא פחדת?

כששלחו  היה  פחד  שחשתי  היחיד  הרגע  בכלל.  פחדתי  לא  ”אני 

מתוך המחלקה

אותי לבדיקת סי.טי. אני ברוך השם אישה בריאה ומעולם לא עברתי 

שגרתיות  היו  שלי  הלידות  כל  גם  חולים.  בבית  רפואיות  בדיקות 

ורגילות. כשעמדו להכניס אותי לתוך מכשיר הסי.טי אמרתי לבעלי 

שזה הרגע הכי מפחיד בכל התהליך. המחשבה שעברה במוחי הייתה: 

הייתה  גם  זו  אגב,  עליו...‘  ידעתי  שלא  משהו  פתאום  ימצאו  ’שלא 

הפעם הראשונה שהתחלתי להבין מה באמת עובר על המטופלים שלי 

כשהם מופנים לבדיקות, והגעתי למסקנה שכל רופא או אחות צריכים 

לחוות את הבדיקות האלו על בשרם, כדי להבין זאת“. 

מירי מציינת שברוך השם התוצאות של הסי.טי היו תקינות, וכך גם 

שמדובר  מכיוון  זאת,  ”ובכל  שעשתה.  הבדיקות  יתר  של  התוצאות 

בהרבה מאוד בדיקות והפניות, הן נמשכו על פני שנה וחודשיים. הכל 

נעשה באיטיות ובלי לחץ. במחשבה לאחור – אולי זה דווקא היה טוב, 

זה גרם לי להיות שלמה עם עצמי ולעכל את מה שאני עומדת לעשות“. 

העיקר להציל חיים
בשלב הבא, לאחר שכל הבדיקות אושרו, מתנת חיים יצרו קשר עם 

מירי, והודיעו לה שישנו חולה בן 42 המטופל ברמב“ם במצב קשה 

מאוד, רגע לפני דיאליזה, ונראה שהיא תוכל להתאים לתרום לו. מירי 

התלבטה מעט. ”משום מה חשבתי כל הזמן על כך שאתרום לאישה 

שאולי עוד תלד ילדים. זה הסתדר לי יותר. כמובן שבמתנת חיים נתנו 

לי את האפשרות לבחור ולהחליט. בכלל, הם היו קשובים לאורך כל 

הדרך, וזמינים כל הזמן לשאלות ולמענה.

”באותו יום חזרתי הביתה ושיתפתי את בעלי. הוא לא הבין בכלל את 

להציל  העיקר  תורמים?  למי  משנה  זה  ’מה  וטען:  ההתלבטות,  פשר 

חיים‘. אחרי יומיים חזרתי למתנת חיים והודעתי שלא אכפת לי למי 

אני תורמת, ואם אני זוכה למנוע מיהודי טיפולי דיאליזה – אעשה את 

זה מכל הלב. בכך בעצם ניתן האישור לשלב הבא בתרומה – בדיקות 

ההתאמה שנעשות מול המושתל. הפעם זה כבר היה ממש מהר, ובתוך 

שישה שבועות קבעו לנו תור לניתוח“.

במשך הזמן הזה פגשת את המושתל?

”לא נפגשנו רשמית, אבל אני אחות, ואחיות כידוע מומחיות באיסוף 

יושבים  זוג  בני  וראיתי  מסוימת  לבדיקה  שהגעתי  קרה  כך  נתונים. 

באתי  מכן  שלאחר  בשבוע  ההשתלות,  מתאמת  של  לחדר  מחוץ 

התהליך,  של  סיומו  ולקראת  אותם,  ראיתי  ושוב  אחרת  לבדיקה 

כשנסעתי למרכז הלאומי להשתלות, כדי לעבור את הוועדה הסופית, 

ראיתי אותם גם כן ממתינים – והבנתי שזה הם. למעשה, לא סיפרו לי 

על המושתל כמעט שום דבר, אפילו את שמו לא ידעתי עד לניתוח. 

אבל מתאמת ההשתלות אמרה לי כמה פעמים: ’מדובר באדם יקר, 

בעל חסד גדול, את כל כך מתאימה לתרום לו‘. זה כמובן חיזק אותי 

מאוד. בפועל נפגשנו רק ערב התרומה, לאחר שכבר התאשפזתי בבית 

החולים“.

ואילו  אחותה,  עם  במחלקה  הייתה  היא  זמן  באותו  כי  מציינת  מירי 

טלפון  שיחת  קיבלתי  ”פתאום  בבית.  הילדים  עם  נשאר  בעלה 

ממתאמת ההשתלות, שאמרה שהמושתל ובני משפחתו רוצים לפגוש 

’באמת אין לי מילים...‘ זה  אותי. הוא נראה מאוד נבוך כשאמר לי: 

בערך היה התוכן של השיחה, אך לשנינו היה ברור שמאחורי ה‘אין 

מילים‘, מסתתר כל כך הרבה.

”אחר כך שוחחתי גם עם אשתו שבכתה בלי הפסקה, ועם אמו שאמרה 

לי שוב ושוב: ’איזה אישה אמיצה את‘. בשלב מסוים כבר הרגשתי לא 

נעים, בפרט שהייתי עוד לפני התרומה“.

אדם לאדם - אדם
יום הניתוח היה לדבריה של מירי יום מופלא. ”ישנתי היטב בלילה, 

הקבלה  בחדר  לניתוח.  אותי  לקחת  כדי  הגיעו  הבוקר  בשעות  ומיד 

הרגשתי שותפה לטקס גדול, כאשר כל אנשי הצוות שעמדו להשתתף 

הם  במלאכים...  מוקפת  ממש  שאני  חשתי  סביבי.  התקבצו  בניתוח 

מהו  בדקו  וגם  כליה?‘  לתרום  עומדת  שאת  יודעת  ’את  מולי:  וידאו 

הצטרפה  כך  אחר  להסיר.  שיש  הכליה  נמצאת  בו  המדויק  המיקום 

כמובן  להתחרט‘.  עדיין  יכולה  ’את  לי:  שאמרה  ההשתלות  מתאמת 

שלא העליתי זאת במחשבתי. 

הובלתי  ואז  עצמה,  את  שהציגה  המרדימה,  הגיעה  חביבה  ”אחרונה 

אותי  וכיסו  מאוד,  קר  שם  שהיה  זוכרת  אני  הניתוח.  חדר  תוך  אל 

בסדינים חמים. ביקשו ממני לנשום עמוק, וכשהתעוררתי כבר הייתי 

בהתאוששות, מטושטשת מחומרי ההרדמה, אך שמחה לשמוע מבעלי 

שבמשך הניתוח הוא ישב בחוץ עם בני משפחתו של המושתל ונוצרו 

ביניהם קשרים חמים. לקראת הערב בעלי ואחיותיי הלכו לבקר את 

המושתל וראו שהוא מתאושש“.

ומתי ידעת שהכליה נקלטה?

”כבר למחרת הודיעו לי שהקריאטנין של המושתל ירד מ-7 ל-2, מה 

הוא  השם  ברוך  מתפקדת.  והכליה  בהצלחה  עבר  שהניתוח  שאומר 

ממשיך ומשתפר מיום ליום. אני שומעת על כך מאשתו ומאמא שלו, 

הניתוח,  אחרי  שבועות  כמה  כשנפגשנו  עיניי  במו  זאת  ראיתי  וגם 

כשהגענו לביקורת בבית החולים. ראיתי אותו אוכל ושותה, מה שלא 

התאפשר לו בזמן המחלה. זה חימם לי את הלב“.

בית  למנהל  כשהוזמנה  מירי  הופתעה  התרומה  אחרי  בדיוק  כחודש 

החולים בו היא עובדת, שביקש למסור לה תעודת הוקרה. הוא שמע 

על התרומה והתרגש ממנה מאוד. ”הסמל של בית החולים שלנו הוא 

’אדם לאדם – אדם‘, ואת מסמלת את זה בגופך, כי זה ממש לא מובן 

מאליו“, הוא אמר לה.

איך הרגשת עם זה?

חושבת  אני  אבל  הפרסום,  עם  לי  נעים  לא  גדולה.  מבוכה  ”האמת? 

שזכיתי לגרום להרבה קידוש השם, גם בקרב הצוות במחלקה שלי. 

לאורך תקופת הבדיקות לא סיפרתי להם כלל שאני הולכת לתרום, 

כדי  הצוות  מישיבות  אחת  את  ניצלתי  הניתוח,  לפני  כשבוע  אבל 

לשתף אותם, והתגובות היו מדהימות. אחיות במחלקה פשוט מררו 

בבכי מרוב התרגשות. היו אנשי צוות שאמרו לי: ’אני מוכן לתרום 

עם  הזדהיתי  לא  בכלל  אני  שלי‘.  הגוף  את  לא  רק  הכל,  ולתת  כסף 

הקב“ה  אותו.  אני  ולא  אותי  משרת  שהגוף  מרגישה  אני  הדברים. 

בחסדיו נתן לי בריאות, אז למה שלא אשתף בה מישהו נוסף?“

מירי מוסיפה שדווקא כאחות שמודעת לתהליכים רפואיים, היא גם 

יודעת שיש אנשים שנולדים עם כליה אחת, ובמהלך חייהם אפילו 

לא מודעים לכך. ”ידעתי שמבחינה רפואית אין סיבה לחשוש, וברוך 

השם גם ההחלמה הייתה טובה ומהירה. הדבר היחיד שהיה חסר לי 

בזמן השחרור הוא תינוק קטן. אמרתי לבעלי שמוזר לי לצאת בידיים 

ריקות, כי עד אז כל האשפוזים שלי בבית החולים היו למטרת לידה. 

”אין ספק שזו הייתה זכות גדולה, וגם חוויה מיוחדת“, היא מסכמת. 

”זכיתי להתעלות רוחנית, ופשוט ראיתי מקרוב איך שהקב“ה מחולל 

להיות  לנו  מאפשר  הוא  מורכב,  שאינו  ניתוח  באמצעות   - פלאות 

שותפים להצלת חיים במלוא מובן המילה“.

תרומה 
תעודת ההוקרה שקיבלה האחות מירי לבינסקי ממנהל 
בית החולים ששמע שתרמה כליה - לא ריגשה אותה 
> אבל המראה של המושתל שלה שותה ואוכל, דווקא 
ריגש מאוד > סיפורה של אחות תורמת
דבורה הלוי
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תורת חיים

שעת ערב מוקדמת בבית החולים שניידר. אסתי בקשי ובעלה צועדים 

לאורך מסדרון המחלקה, כשלצידם הרבנית הבר. ליבה של אסתי פועם 

את  הראשונה  בפעם  לפגוש  עומדת  היא  הקרובים  ברגעים   - בחוזקה 

אפרת - הנערה שתהפוך לחלק בלתי נפרד מחייה, זו שתקבל את כלייתה 

בעוד פחות מ-24 שעות ובעזרת השם תזכה לחיים חדשים. היא הולכת 

לפגוש את אפרת - זו שעד כה שמעה את סיפורה בקווים כלליים בלבד, 

אך הזדהתה עימה כבר מהרגע הראשון, ורצתה כל כך להוציאה לחירות.

הנה סוף-סוף הם מגיעים אל החדר שבו מאושפזת אפרת כבר כמה ימים, 

ממתינה להשתלה באפיסת כוחות. לצידה יושבים הוריה הנראים מותשים 

אף הם. ניכר כי אפרת נרגשת, אך הביקור אינו ארוך. היא עוד צריכה 

דומעים  הוריה  הניתוח.  לפני  אחרונות  בדיקות  ולעבור  לנוח  להספיק 

ומביעים את תודתם הגדולה. 

רגע לפני שאסתי נפרדת היא מגישה לאפרת סידור עם מכתב אישי. ”זה 

בשבילך“ היא אומרת לה. ואפרת? היא שולפת מהמגירה שבשידה גם כן 

מכתב. ”גם אני כתבתי לך משהו“, היא אומרת במבוכה, ”קחי אסתי“.

אמא אסתי
לאסתי היקרה

אתחיל בווידוי קטן, זה המכתב הכי חשוב שכתבתי כל חיי. איך מתחילים ואיך 

מוצאים את המילים שיתארו את ההערכה שלי כלפייך, את התודה הענקית?

אני ואת לא מכירות, ובשנייה ששמעתי עלייך הפכת להיות כל כך משמעותית 

בחיי. את האישה המיוחדת שבחרה לתת לי הזדמנות להמשיך להילחם,

את זו שנתת לי תקווה להמשיך לחייך, לתפקד...

אני מודה לך על ההחלטה שלך, שאני יודעת שזו לא החלטה פשוטה בכלל, 

שדורשת אומץ ולב טהור.

אני רוצה שתדעי שהיום את חלק ממני, את המשפחה שלי. יש לי אמא, קוראים 

לה דקלה, אבל מהיום יש לי עוד אמא – אמא אסתי.

אוהבת ומעריכה מעומק ליבי

אפרת

”זוהי זכות“, ככה, במילים פשוטות אלו, מסבירה אסתי את מה שהוביל 

הרבה  כך  כל  עלינו  משפיע  עולם  ”בורא  כליה.  לתרום  להחלטה  אותם 

זו  פעולה  לעשות  לי  המאפשרת  שלימה  בבריאות  אותי  וזיכה  טובות 

”כיום,  מסבירה.  היא  להיפך“,  חלילה  ולא  לתת  שיכולים  מאלה  ולהיות 

כשאני משוחחת עם אמא של אפרת ושומעת ממנה איך אפרת מתחילה 

לחזור לחיים, אני מרגישה תחושה של שליחות וסיפוק שעשיתי את הדבר 

הנכון בימי חיי“.

ההתעוררות והמודעות לסבלם של חולי הכליות צצו אצל אסתי בעקבות 

בהן  שהופיעו  הסיפורים  את  קוראת  ”הייתי  חיים.  מתנת  של  החוברות 

בזה אחר זה בנשימה עצורה, קוראת בכאב על האנשים הסובלים כל כך, 

ובהתרגשות גדולה על אלה שלקחו על עצמם את המשימה לגאול אותם 

מהסבל ולהעניק להם את החיים מחדש“.

אסתי מציינת שאת משפחת הרב הבר הם מכירים שנים רבות עוד בטרם 

הוקמה מתנת חיים. ”חמי וחמותי גרים עימם בשכנות באותו בניין, בעלי 

גדל כנער על ברכי הרב זצ“ל שהיה לו כאב רוחני לכל דבר ועניין. הוא גם 

בשבילך, 
לוחמת 
אמיצה 
שלי
כשהייתה אפרת בת שבעה חודשים 
התגלתה אצלה מחלה נדירה > 14 שנים 
לאחר מכן העניקה לה אסתי בקשי כליה 
והיא קיבלה חיים חדשים > ”מהיום יש לי 
שתי אימהות – אמא דקלה ואמא אסתי“, 
היא כתבה לה במכתב מרגש במיוחד 

”אני רוצה שתדעי שהיום 
את חלק ממני, את 
המשפחה שלי. יש לי 
אמא, קוראים לה דקלה, 
אבל מהיום יש לי עוד 
אמא – אמא אסתי“.

רות מנדל



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

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

4445      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

תורת חיים
נהג להתייעץ עימו על נושאים רבים. בתחילה, כשהרב החל בהקמת מתנת 

חיים, בעלי נרתע מרעיון התרומה, אך לאורך השנים ראינו את ההתמסרות 

והרצינות שהרב נתן לנושא, וכל זה פתח בפנינו צוהר לסבלם של מטופלי 

הדיאליזה ולנושא תרומות הכליה“.

בתהליך  יחד  ”התחלנו  למעשה.  ממחשבה  עברו  הם  בו  השלב  הגיע  ואז 

התרומה“, מגלה אסתי, ”זה היה לפני שלוש וחצי שנים, עוד בחיי הרב זצ“ל. 

זכינו להיות בכנס האחרון שאירגן בירושלים למתעניינים בתרומת כליה, 

כשאנו ממתינים מי מבין שנינו יאושר לתרומה. 

”במהלך הזמן הזה ליוו אותנו הרב והרבנית, וענו על כל שאלה או ספק. ברגע 

שבו התקבלה התוצאה בבדיקות שאני מאושרת לתרומה – התייצב בעלי 

לצידי בכל שלב בתהליך, תמך, עודד וליווה. יחד חיכינו שתימצא ההתאמה 

למיועד. התרומה היא לגמרי של שנינו - בעלי היה שותף מלא בכל שלב 

לבדיקות  ועד  ובאשפוז  בניתוח  עבור  הראשונות,  בבדיקות  החל   – ושלב 

המעקב שאחרי – זו ממש תרומה משותפת“.

איך החלטת למי לתרום?

”זו באמת הייתה החלטה לא פשוטה – הרי יש לי רק כליה אחת לתת, ורק 

הזדמנות אחת בחיים. בתחילה צצו אצלי רגשות שהתוו את הרצון לתרום 

לחולה כזה או אחר, אבל מהר מאוד נחשפנו למראות הקשים של המטופלים 

הסבל והקושי  על  מבני משפחות החולים  וכן שמענו  במחלקת הדיאליזה, 

הגעתי  זאת  בעקבות  בחולים.  הטיפול  בשל  אתו  מתמודדים  שהם  הרב 

למסקנה שכדאי לתת למי שהכי מתאים ולמי שיש לו את סיכויי ההצלחה 

הגבוהים ביותר בקליטת הכליה. 

”במקרה שלנו שידכו לי בתחילה נערה בת 12 מאזור ירושלים, אלא שבאחד 

השלבים המתקדמים של הבדיקות, הודיעו לנו שלא מתאפשר לה לעבור 

בשלב זה את ההשתלה. האכזבה הייתה קשה. נאלצנו שוב לחזור לעמדת 

ההמתנה. זמן מה לאחר מכן הגיע שוב טלפון – הפעם נערה כבת 14 מבאר 

שבע, שכבר חצי שנה נאלצת לנסוע לבית החולים שניידר לטיפולי דיאליזה, 

בני  ושל  שלה  הסבל  לילדים.  דיאליזה  לבצע  מתאפשר  שם  ורק  מאחר 

משפחתה היה נורא. אביה סיפר לנו מאוחר יותר שהם נאלצו פעמיים בשבוע 

לקום בארבע לפנות בוקר, להתארגן ולהעיר את הילדה, כדי שבשעה חמש 

למכשיר  מתחברת  הייתה  היא  שם  לשניידר,  עד  בהסעה  לצאת  יוכלו  הם 

אחר  בשעות  רק  הביתה  חוזרים  היו  הם  ארוכות.  שעות  במשך  הדיאליזה 

הצהריים המאוחרות, באפיסת כוחות, וחוזר חלילה. מי מדבר על עבודה, על 

ביקור בבית הספר, או על לימודים? ובכלל איך אפשר ללמוד במצב כזה?

”האבא אמר לנו שהבית היה ממש על סף קריסה, ואף נאמר להם שאם לא 

טיפולי  של  נוסף  יום  להוסיף  אפרת  תיאלץ  החודש,  סוף  עד  תורם  יימצא 

לפרק  למכשיר  מחוברת  להישאר  ואף  במצבה,  התדרדרות  עקב  דיאליזה, 

זמן ארוך יותר. כמובן שנתנו מהר מאוד את האישור להתקדם. איך אפשר 

שלא?“ 

שיתפת את בני משפחתך בתהליך?

”בתקופה שקדמה לתרומה היו בסוד העניין רק אני ובעלי, הרב והרבנית. את 

הילדים שיתפנו לקראת מועד הניתוח, והיה מרגש לשמוע את תגובותיהם: 

’בעזרת השם כשאגיע לגיל שאפשר גם אני ארצה לתרום‘, ’אמא אני גאה בך‘, 

ועוד משפטים מחממי לב. ככלל, העדפנו לא לדבר על כך מחוץ לבית. בעלי 

רצה לאפשר לי להתחרט עד הרגע האחרון אם רק ארצה, ולא לחשוש ממה 

שיגידו. בנוסף, רצינו למנוע לחצים ויועצים... רק כשנכנסתי לחדר הניתוח, 

העביר בעלי באמצעות חמותי בקשה להתפלל להצלחת התהליך בשלמותו 

ולרפואה שלמה. תפילות אלו הצטרפו לתפילותיה של הרבנית בערב שבת 

בהן היא מתפללת על כל תורם ומושתל, ואני בטוחה שלא שבו ריקם“.

לחדר  אותי  לקחו  מוקדמת  בוקר  ”בשעת  אסתי:  מספרת  הניתוח  יום  על 

הניתוח בשניידר כשבעלי לצידי ושנינו ממלמלים תפילה חרישית, מרגישים 

שנמשך  ניתוח  לאחר  הזכות.  על  שמח‘  ו‘לב  מהתרגשות  בוכה‘  ’עין  כיצד 

לחדר  הוכנסה  אפרת  ואילו  להתאוששות,  הועברתי  שעות  וחצי  כשלוש 

הניתוח, כשהיא חלשה ואפרורית, אחרי הטיפול האחרון בדיאליזה. השאלה 

הראשונה ששאלתי כשהתעוררתי הייתה: ’מה שלום אפרת? הכליה נקלטה?‘ 

הצליחו  הניתוחים  השם  שברוך  לי  בישרה  המנתחת,  אייזנר,  סיגל  וכשד“ר 

והכליה מתפקדת בהצלחה, הרגשתי אושר בל יתואר. 

אושר בל יתואר
בטיפול  אושפזה  שהיא  מכיוון  הניתוח,  אחר  לראות  יכולתי  לא  אפרת  ”את 

הצוות  באמצעות  והתעדכנו  הוריה  עם  דיברנו  אך  ימים,  כמה  במשך  נמרץ 

הרפואי בכך שהתוצאות מעולות. בהמשך, באחד מימי החנוכה, ביקרנו אותה 

ברכנו  יחד  במחלקה.  שנערכה  חנוכה  במסיבת  והשתתפנו  החולים  בבית 

והיא  לפנים,  לה  חזר  שהצבע  לראות  התרגשתי  הגומל.  ברכת  ואני  אפרת 

מרגישה הרבה יותר טוב. זה היה סופו של תהליך התרומה, ותחילתה של דרך 

חדשה – דרך של חיים בריאים בעזרת השם, עד מאה ועשרים“.

מכתב של דמעות
במלון  תשפ“ב,  תורמים‘  ’שבת  התקיימה  תזריע  פרשת  קודש  בשבת 

לאונרדו ירושלים, ואסתי מעידה על חוויה מיוחדת במינה שלא תישכח. 

זמן  את  וניצלה  למלון  הגיעה  אסתי  כאשר  היה  במיוחד  מרגש  רגע 

ההמתנה כדי להתקשר לאחל שבת שלום לאפרת, שבישרה לה: ”חזרתי 

דמעות,  נקוו  אסתי  של  בעיניה  הספר“.  בבית  ללימודים  אלו  בימים 

ובינתיים הגישה לה נציגת מתנת חיים מכתב מרטיט לב נוסף מאפרת: 

לאסתי היקרה,

חשוב לי להתחיל את המכתב המיוחד הזה בלספר לך את הסיפור שלי: 

את המחלה גילו לי בגיל שבעה חודשים.

ההורים שלי כל הזמן מספרים שהייתי תינוקת שמנמנה וכולם צבטו לי 

בלחיים, ובחודש אחד הפכתי להיות תינוקת אחרת לגמרי. לא הצלחתי 

לאכול או לשתות, הייתי מאושפזת כמה פעמים, ומאז נאלצתי לקבל 

תרופות כל יום, שלוש פעמים ביום. לפעמים התחשק לי להקיא, אבל 

מה לעשות? הייתי חייבת להמשיך.

זריקות  חולים,  בבתי  עברו  שלי  הילדות  שנות  כל  המון.  התאשפזתי 

ובדיקות. אני לא מספרת את זה כדי שתרחמי עליי חלילה, אני חזקה 

ומאושרת, ומודה להשם על הכל. גם על הטוב וגם על הרע. אני מספרת 

לחיי,  נכנסת  בו  הרגע  של  החשיבות  את  שתביני  כדי  הסיפור  את  לך 

ולהחלטה שלקחת.

בתאריך כ‘ כסליו תשפ“ב קיבלתי ממך את המתנה הכי מדהימה ויקרה 

שקיבלתי כל חיי. בלי להכיר אותי ובלי לדעת מי אני – את נתת לי חלק 

מגופך, כדי שאוכל להמשיך לחיות.

המחשבה  התרגשות.  גם  זה  לצד  אבל  פחד,  הרגשתי  הניתוח  ביום 

שאפסיק עם הדיאליזות המתישות והחודשים הארוכים בהם לא יכולתי 

לא  הביתה  כשחזרתי  ואפילו  מחברות  התנתקתי  ספר,  לבית  ללכת 

נשארו לי כוחות לשבת עם המשפחה שלי. ואת אסתי הגעת ונתת לי 

תקווה, ולא רק לי אלא גם למשפחה שלי.

העייפות,  שלהם,  בעיניים  הדאגה  את  ראיתי  אני  אבל  ידעו,  לא  הם 

הפעמים בהן הם נשברו. הם נלחמו בשבילי ואת באת כמו מלאך שומר 

ונתת לכולנו תקווה.

אני והמשפחה שלי נכיר לך תודה לנצח

אוהבת ומעריכה

אפרת.
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שותפה 
לתרומה

מירל‘ה כהן וריקי 
שמואלי ליוו את 
בעליהן בדרך לתרומת 
כליה, חוו איתם את 
התהליך, חששו, נלחצו, 
ולבסוף הבינו מקרוב 
למה טוענים שתרומה 
של בן זוג היא תרומה 
משותפת > עזר כנגדו

”קצת מביך אותי כשמתייחסים אליי כעזר כנגדו, כי האמת היא שאני בהתחלה הייתי 

בעיקר ’כנגדו‘. רק בהמשך הגיע ה‘עזר‘“, אומרת מירל‘ה כהן, אשתו של הרב ישראל 

כהן מחיפה שתרם כליה לפני חודשים ספורים.

”אני רק כעת מתחילה לעכל את זה שבעלי תרם, שכן אנחנו נמצאים שלושה שבועות 

שמואלי  נתנאל  הרב  של  אשתו  שמואלי,  ריקי  גם  מספרת  התרומה“,  אחרי  בלבד 

ואני  מזמן,  לא  שוחרר  שלו  המושתל  ומתאושש,  בחופשה  עדיין  ”בעלי  מנתיבות. 

מתחילה להבין שהייתי חלק ממשהו גדול, אפילו ענק“.

תחילתו של מסע
אז איך הכל התחיל? איך בכלל נולד רעיון התרומה?

”בעלי מתעסק כבר שנים באיגוד בני הישיבות בחיפה“, מספרת מירל‘ה, ”הוא עסק 

בכך מכל הלב והנשמה, עשה הכל לבד ובהתנדבות. בשלב מסוים הוא הרגיש שזה 

כבד עליו, לא היה לו קל להמשיך. לבסוף הוא עזב את העיסוק הזה בלב כבד מאוד. 

נוצר אצלו חלל גדול, והוא אמר לי כמה פעמים: ’אתן לקב“ה משהו אחר במקום‘. 

בכמה הזדמנויות הוא זרק לי: ’אני עוד אתרום כליה‘. שמעתי ולא ממש התייחסתי. 

להרבה אנשים יש חלומות שאינם מתממשים. לא התרגשתי במיוחד“.

בדף  שיעור  מוסר  אותו. ”בעלי  מוליכים  לילך –  רוצה  שאדם  שבדרך  כנראה  אבל 

היומי“, ממשיכה מירל‘ה, ”והוא שם לב שאחד המשתתפים – יהודי כבן 75, מפסיק 

וזקוק  מאוד  חולה  שהוא  סיפרה  והיא  אשתו,  עם  קשר  יצר  הוא  לשיעור.  להגיע 

חיה כהנוביץ
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תורת חיים
לתרומת כליה. עוד באותה שיחה בעלי הודיע לה: ’כנראה 

שיש לי בשבילך תרומה‘. בתחילה היא לא הבינה, והסבירה 

לו: ’אנחנו לא צריכים תרומה כספית, אלא כליה‘, אך בעלי 

אמר לה: ’אולי יש לכם תורם – מי שמדבר איתך בטלפון‘. 

”באותו יום הוא חזר הביתה עם הבשורה, וכששמעתי על 

כך הייתי בהלם מוחלט. עד אז לא ידעתי כמעט שום דבר 

מתנת  של  חוברת  פעם  קראתי  אמנם  כליה.  תרומת  על 

הבר  הרב  על  השראה  מעוררי  סיפורים  שמעתי  וגם  חיים, 

זצ“ל, אבל מעבר לכך לא ידעתי כלום. אבל בעלי היה נלהב, 

וכשראיתי את זה הצעתי לו: ’תתחיל עם התהליך, ונבדוק 

אם בכלל יש על מה לדבר“.

גם במקרה של ריקי שמואלי, החלה תרומת הכליה של בעלה 

משיעור תורה. ”בעלי לומד מידי ערב עם 12 אברכים שיעור 

’תרי דפי‘ (מיסודו של הגר“ח קנייבסקי זצוק“ל). לפני תקופה 

הם שמו לב שהרב שמוסר להם שיעור נעלם, ובמקומו מסר 

את השיעור רב אחר. כשהם ניסו לשאול ולברר נאמר להם 

שהוא עבר ניתוח. בירור מעמיק יותר העלה שהיה זה ניתוח 

לתרומת כליה. חלפו מאז כמה חודשים, ופתאום נעלם חבר 

נוסף מהשיעור. התברר שגם הוא תרם כליה. הסיפורים הללו 

השפיעו על בעלי, וכשהוא חזר הביתה, הוא שאל מה דעתי 

’לא  משמעית:  חד  הייתה  שלי  התגובה  יתרום.  הוא  שגם 

ייתכן שאדם בריא ייכנס לניתוח שהוא לא חייב. זה אמנם 

חסד גדול, אבל גם מלחיץ מאוד‘. בעלי הסכים איתי, אבל 

עדיין הקשה: ’ואם יהיה מישהו שאני מכיר אישית ויש בינינו 

התאמה – מה תגידי?‘ אמרתי לו: ’במקרה כזה אני חושבת 

לא  מהשיחה,  שכחתי  קצר  זמן  בתוך  לתרום‘.  הראוי  שמן 

חשבתי שיימצא אדם כזה.

ספר  בבית  כמורה  עובד  בעלי  מאוד.  מהר  קרה  זה  ”אבל 

את  ושיתף  לעבודה  חברו  הגיע  הימים  ובאחד  בשדרות, 

בעלי  דיאליזה.  טיפולי  להתחיל  עומד  שהוא  בכך  המורים 

שאל אותו כבדרך אגב: ’אם אתרום לך כליה – תרצה לקבל?‘ 

הוא השיב בחיוב, אך היה בטוח שבעלי מתבדח. באותו יום 

שאם  כך  על  שדיברנו  ’זוכרת  לי:  ואמר  הביתה  בעלי  חזר 

יהיה מישהו קרוב אליי – אתרום לו? אז הנה, מצאתי מישהו‘. 

מכיוון  ניסה  בעלי  אז  חששתי.  עדיין  אבל  לומר,  נעים  לא 

בדיקות,  פעם  מידי  שאעבור  שחשוב  אמרת  ’תמיד  אחר: 

והתחמקתי. כעת זו הזדמנות. מה אכפת לך? זה שכנע אותי, 

וכך נתתי את האישור“.

התקדמות, חששות והחלטות
ומה קורה אחרי שמתקבלת ההחלטה?

רב,  זמן  נמשכו  הבדיקות  שמואלי  הזוג  בני  של  במקרה 

כשלאחר מכן הזמינה אותם מתאמת ההשתלות בסורוקה, 

כדי להכין אותם לקראת ההמשך. ”היא העלתה בשיחה את 

ריקי, ”במקביל  מספרת  מקיף“,  הסבר  ונתנה  כל הסיכונים 

לכך שוחחתי עם מישהי מנתיבות שתרמה וגם עם אישה 

של חבר נוסף שתרם. שמעתי מכולם על כך שהניתוח לא 

את  לעכל  התחלתי  לאט-לאט  קטנים,  והסיכונים  מפחיד 

הרעיון“.

באותו שלב היו היא ובעלה בקשר הדוק עם מתנת חיים. 

”הם שלחו לנו חוברות ודפי מידע, ששפכו הרבה אור על 

לחוצה  הייתי  אני  ורגוע,  שלם  הזמן  כל  היה  בעלי  הנושא. 

לב  שמה  הבר  הרבנית  מסוים  בשלב  האחרון.  הרגע  עד 

שקשה לי, היא שאלה אותי איך אפשר להקל עליי, והשבתי 

לה שאני רוצה לדבר עם הרבנית קולדצקי שתחי‘. הרבנית 

הבר התאמצה מאוד עד שהרבנית קולדצקי התקשרה אליי 

בכבודה ובעצמה, והרעיפה  עליי שלל ברכות".

מירל‘ה מציינת כי בתחילת הדרך הם כלל לא חשבו על כך 

שהם יכולים לפנות למתנת חיים. ”חשבנו שבגלל שאנחנו 

יודעים למי התרומה אמורה להגיע, אז אין צורך בתיווך של 

הארגון. כך התחלנו בבדיקות, אבל הרגשנו כל הזמן שלא 

מסבירים לנו מספיק על התהליך ועל מה שקורה, התחושה 

הייתה שאנחנו הולכים לקראת דבר לא ידוע. באחד הימים 

לאחותו.  כליה  שתרם  מהקהילה  טוב  חבר  על  שמע  בעלי 

הוא החליט להתקשר אליו, והחבר, שהבין מיד במה דברים 

אמורים, הודיע לו: ’בעוד כמה דקות אני מתחת לבית שלך‘. 

אריה  כמו  בבית  הסתובבתי  ואני  אתו,  לשוחח  ירד  בעלי 

בסוגר. בסופו של דבר החלטתי לרדת גם כן ולשמוע.

”החבר דיבר בפתיחות על הכל – הוא סיפר על הבדיקות, 

כך  על  חשבתי  מדבר  שהוא  כדי  תוך  והתהליך.  הניתוח 

שבעלי לא יהיה מסוגל לשרוד את זה. הרי כשכואב לו קצת 

הראש והוא לוקח אקמול קשה לו להתמודד. בעלי שאל כמה 

שאלות, ואז החבר הציע לו בטבעיות: ’דבר עם מתנת חיים. 

תתקשר והם יענו לך‘. למחרת בבוקר בעלי התקשר למתנת 

חיים, ולהפתעתו הרבנית היא זו שענתה. הנגישות הזו מאוד 

הפתיעה אותנו.

”בעלי שוחח עם הרבנית באריכות, וכבר בתחילת השיחה 

’אנחנו   – ביותר  הברורה  התחושה  את  לנו  העבירה  היא 

הבדיקות  על  הסברים  לשמוע  יכולנו  סוף-סוף  אתכם‘. 

ולקבל תשובות לכל מה שרצינו. הרבנית אמרה לנו שבכל 

בסיום  והדגישה  לא,  ולהגיד  לעצור  אפשר  בתהליך  שלב 

זו  אליה.  להתקשר  יכולים  אנחנו  שאלה  כל  שעם  השיחה 

לא  שאני  הרגשתי  ובסיומה  מרגיעה,  מאוד  שיחה  הייתה 

מסוגלת עוד לעצור את בעלי. הוא רוצה לעשות מעשה טוב 

ולתת מעצמו, למה שאמנע זאת ממנו?“

אבל כשהגיעה בדיקה שתוצאותיה לא ממש היו לשביעות 

את  להסתיר  מירל‘ה  התקשתה  הרפואי,  הצוות  של  רצונו 

שמחתה. ”היה נשמע לי מצוין שהתהליך ייעצר, לא בגלל 

אולם  יתאים.  לא  בעלי  כי  פשוט  אלא  אותו,  עצרתי  שאני 

המשיך  ובעלי  תקינות,  שהתוצאות  לנו  נודע  מאוד  מהר 

להתקדם“.

כמה חודשים לאחר מכן הגיעה התפנית הגדולה. ”פתאום 

הודיעו לבעלי שהוא אמנם בריא ויכול לתרום כליה, אך הוא 

לא מתאים לחולה שביקש, ואז נקלענו לרגע של התלבטות 

הכל?  לעזוב  או  אחר,  חולה  מול  בתהליך  להתקדם  האם   –

לאחר כשבוע התקשרה הרבנית והודיעה: ’הגיע אלינו מקרה 

נדיר של בחור ישיבה שקרס, הוא הועבר למיון, וכבר שם 

התחיל טיפולי דיאליזה, כי הכליות לא מתפקדות. יש לו סוג 

דם כמו שלך, ונראה שתוכל לתרום לו. 

”הרגשתי צמרמורת ולא סתם. אין דבר שבעלי אוהב יותר 

מבחורי ישיבה, וכפי שסיפרתי – כשהוא עזב את איגוד בני 

הישיבות הוא עשה זאת בלב כבד. והנה, הקב“ה שולח לו 

בחור ישיבה כדי שיעזור לו. בהמשך, כשלאנשים נודע על 

כך שהוא תרם, היו כאלו שאמרו: ’נתת לבחורים את הלב 

והנשמה, וכעת נתת גם את הגוף‘. כמובן שבעלי אישר מיד 

את התרומה, ויחד עם זאת גם התוודענו לכך שהתיק עובר 

לבית החולים הדסה, שם צפוי להתקיים הניתוח“.

”הכי שלמה בעולם“
קלות  היו  לא  בהדסה  בדיקות  לצורך  לירושלים  הנסיעות 

לבני הזוג כהן, אך מירל‘ה בטוחה שזה היה שווה כדי להכיר 

השהות  ”בזכות  חיים.  מתנת  של  המיוחדת  המסירות  את 

בירושלים יכולנו לפגוש את הרבנית פנים אל פנים, והיא 

מאוד חיזקה ועודדה. באופן אישי היא נתנה לי לקרוא ספר 

בשם ’יומן כליות‘, בו מתעדת אישה את מה שעברה בשנים 

שבהן הייתה חולה וטופלה בדיאליזה. לאורך כל הקריאה 

דמעתי וצחקתי, ובסופו של דבר אמרתי לרבנית שכשאני 

מודעת לסבל הגדול שעוברים חולי הכליות, אני מבינה עד 

כמה שאי אפשר להישאר מחוץ לתמונה. 

בכותל,  להתפלל  הלכנו  הבדיקות  לאחת  שקדם  ”בלילה 

להצלחת  ’התפללתי  לבעלי:  אמרתי  משם  וכשיצאנו 

הרגשתי  בעולם‘.  אתך  והכי  זה  עם  שלמה  אני  התהליך, 

בעיקר  אז  עד  כי  הלב,  מעומק  הדברים  את  אומרת  שאני 

רק  בדיעבד.  של  מקום  מתוך  אישורי  את  ונתתי  נגררתי 

אז התחלתי להבין עד כמה שגם אני חפצה בניתוח, וכפי 

שראיתי – זה נתן לבעלי הרבה כוח“. 

כדי  המתאמת  התקשרה  שבו  ברגע  נזכרת  ריקי  ואילו 

לקבוע תור לניתוח: ”האמת היא שמאוד נבהלתי ונלחצתי, 

וכשבסופו של דבר הניתוח נדחה, כי אצל המושתל של בעלי 

התגלה זיהום ברגל, דווקא שמחתי – הנה יש לנו עוד זמן. 

אבל  והשלמה.  עיכול  של  לתקופה  זקוקה  שהייתי  כנראה 

מהר מאוד התברר שהזיהום עיכב את התרומה רק במעט, 

תור  לקבוע  שאפשר  והתברר  תקינות,  שוב  היו  הבדיקות 

להשתלה. בעלי יצר עם המתאמת קשר בערך בראש חודש 

אדר, והיא הציעה לו לעבור את הניתוח לאחר שבוע“.

ניתוח שבוע לפני פורים?

”כן, גם לי זה היה נשמע כמעט בלתי אפשרי – יש לנו שישה 

ילדים ברוך השם, ואיך אעבור את החג עם בעל שמתאושש 

אבל  והפחדים.  החרדות  כל  אותי  הציפו  פתאום  ומחלים? 

יכולים  ’אנחנו  אותי:  שכנע  שמאוד  דבר  לי  אמר  בעלי 

לדחות לאחרי פסח, אבל תחשבי על כך שאנחנו גם יכולים 

לעזור ליהודי לשבת סביב שולחן הסדר עם ילדיו ואשתו, 

בלי דיאליזה, בלי סבל ובלי כאבים. אז אולי נקריב קצת 

מעצמנו, כדי שלהם יהיה טוב? אחרי המשפט הזה לא הייתי 

מסוגלת עוד לסרב“. 

בשולי הגלימה
מירל‘ה מספרת כי אחת הדאגות הגדולות שלה היו לגבי מה 

שיקרה בבית עם הילדים, בימים בהם הם ייעדרו. ”יש לנו 

שבעה ילדים בלי עין הרע, והרגשתי מאוד לא נעים עם זה 

חסד  אתנו  שיגמלו  והגיסים  הדודים  מכל  לבקש  שאיאלץ 

ויהיו איתם. אבל כששוחחתי על כך עם הרבנית, היא האירה 

מאושרים  הם  מתרגשים,  כך  כל  ’אנשים  חדשה:  זווית  לי 

לגעת בשולי הדבר הגדול הזה‘. והיא באמת צדקה. 

מחברים  טלפונים  הרבה  כך  כל  קיבלנו  הניתוח  ”בזמן 

ומכרים מהקהילה ששאלו איך אפשר לעזור. לכולם עניתי: 

ובאמת  הילדים‘,  את  לפנק  הזמן  כעת  מסתדרים,  ’אנחנו 

וממתקים,  משחקים  עם  רגילה,  לא  בצורה  פונקו  הילדים 

זה  את  יזכרו  שהם  בטוחה  אני  חגיגה.  ממש  שם  הייתה 

כאחת החוויות הגדולות בחיים שלהם. כשבעלי חזר הביתה 

הרגשנו כמו בחג פורים – עם משלוחים רבים, ועזרה בכל 

מה שרק אפשר לבקש.

”היה גם דבר נוסף שחששתי ממנו – והוא השעות בהן אהיה 

לבד מחוץ לחדר הניתוח, כי ידעתי שלא אטריח את אמא 

ואבא  איתי,  להיות  כדי  מחיפה  להגיע  אחותי  את  או  שלי 

שלי הוא כהן, כך שלא מתאפשר לו להיכנס לבית החולים. 

הגיבה  היא  הרבנית,  באוזני  הזו  הדאגה  את  כשהעליתי 

בטבעיות: ’אני אגיע‘. ובאמת היא הייתה איתי מחוץ לחדר 

הניתוח, ממש כמו אמא קרובה. 

”אני ישבתי מחוץ לחדר הניתוח עם אשתו של המושתל“, 

מספרת ריקי, ”שוחחנו יחד ופטפטנו. שתינו היינו נסערות 

הפחדים  החששות,  על  סיפרה  אחת  כל  מאוד.  ודאוגות 

והתקוות שלה. פתאום הבנתי עד כמה שאני צריכה להודות 

על כך שאני יושבת מחוץ לחדר הניתוח בזמן שבעלי בריא 

ושלם, ואפילו יש לו תעודת בריאות על כך. הרי יש אנשים 

שמכירים את הסיפור הזה בדיוק מהצד השני שלו – הצד 

של החולי והסבל. 

”בהמשך, אחרי שבעלי יצא מהניתוח, הגיעו לבקר אותנו 

שלושה מתנדבים מטעם מתנת חיים. הם מעולם לא הכירו 

אותו, רק רצו להגיד ’כל הכבוד‘ ולהתעניין בשלומו. בכלל, 

מהרגע בו בעלי תרם, הפכנו לחלק ממשפחת מתנת חיים 

בלב  לחברים  שהפכו  במינם  מיוחדים  אנשים  והכרנו 

ובנפש“.

להציל עולם ומלואו
ואיך הייתה ההתאוששות? תוכלו לשתף אותנו?

מירל‘ה,  אומרת  בקלות“,  יחסית  הניתוח  את  עבר  ”בעלי 

אחרי  אבל  והחלמה,  להתאוששות  זמן  שנדרש  ”כמובן 

שבוע וחצי הוא כבר הרגיש הרבה יותר טוב, והיה מסוגל 

לקום מהמיטה ולהסתובב. דווקא אז, כשלא הייתי צריכה 

הרגשתי  ואז  להרפות,  לעצמי  הרשיתי  אותו,  לסעוד  עוד 

עד כמה שאני זקוקה להתאוששות מכל החוויה שעברתי. 

’גם את שותפה‘,  לאורך כל הדרך היו אנשים שאמרו לי: 

ולא קיבלתי את המחמאה לגמרי. אבל אז התחלתי להבין 

שבמידה רבה התרומה הזו  היא גם שלי. 

עם  מקיים  שבעלי  הטלפון  שיחות  את  שומעת  אני  ”כיום 

התורה  שכל  כך  על  וחושבת  הכליה,  את  שקיבל  הבחור 

גם  ייזקפו   – השם  בעזרת  שיקים  והדורות  ילמד  שהוא 

התהליך  את  ותיעדתי  צלמת  אני  במקצועי  אגב,  לזכותנו. 

בקטעי  כיום  מתבוננת  כשאני  הסוף.  ועד  מתחילה  כולו 

כמה  עד  ומבינה  עילאית,  תחושה  מרגישה  אני  ההסרטה, 

שהיינו חלק ממשהו ענק“. 

מאחוריהם,  כבר  שהניתוח  אחרי  כעת,  בטוחה  ריקי  גם 

שהיה זה צעד נכון מאין כמוהו. ”אני כל כך שמחה שבעלי 

גרר אותי לתוך הסיפור הזה, ולא ממש הקשיב לי כשניסיתי 

בתחילה לדכא את הרעיון. אני מרגישה זכות גדולה להיות 

עולם  להצלת  ושותפה  גדול,  כך  כל  חסד  בעל  של  אשתו 

ומלואו“.

מירל‘ה כהן: 
”בעלי אמר 
לאשתו של 
החולה: ’כנראה 
שיש לי בשבילך 
תרומה‘. בתחילה 
היא לא הבינה, 
והסבירה לו: 
’אנחנו לא צריכים 
תרומה כספית, 
אלא כליה‘, 
אך בעלי אמר 
לה: ’אולי יש 
לכם תורם – מי 
שמדבר איתך 
בטלפון‘“. 

ריקי שמואלי: 
”בעלי הסביר לי: 
’אנחנו יכולים 
לדחות לאחרי 
פסח, אבל תחשבי 
על כך שאנחנו 
גם יכולים לעזור 
ליהודי לשבת 
סביב שולחן 
הסדר עם ילדיו 
ואשתו, בלי 
דיאליזה, בלי סבל 
ובלי כאבים“
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:ה:ה:ה:ה: ’כננכנרארראה לל עיעיע ההההההוודוד בבבבעבעבעללילילילי שששיייחיחהההההה בבבבבבאואותתהתה עעעודודודוד ככלללללללליליהה.הה. לתלתלתלתלתתרורוממתמתמת

רייירירהה הוהסבסבסבבב לאלאלאלא ה ה הביביביננהננננהנה,, היהיהיאאא ב ב בתחתחילילההה .‘.‘. המהמהמה תתתרורורו ששבששבשבבביבילךלךלך שששששייישייש לללליי

ב בעעעעלעלי ךךךךךאךךאך כ כלילילילליליהה‘ה‘,,, מוומה כסכככססכספפפיפית,ת, א אלאלא תתתרתר צצצצררירררריכיכיםםם לללאלא נננחנחנוו ’’’אנאנ ללללללווווו:

לטלטלטטלטלטלפופופופופון‘ן‘ן‘ן‘.. בבבב יייייייאיאיתךתךתךתךתך שממששששמדדדדברר מ מי םרם – תתתתתו כלכלכלכםםם יייייישש יייליללי ’’’’אאואואואואואו ללללל ל לה:ה:ה: אאאאאאאממממממממרמר

עעעעעעלללללללללל כוכוכשששששששששששמעעעמעעעמעעמעמעמעמעמעתיתיתיתיתיתיתיתי ההרהרה,, הההבהבששששושושו עעעעםםם ההבייביתתהתתהתהתה חחחחזרררזרזרזרזר הההואוא םםםםוםום יי ”ב”ב”ב”ב”באואותתו

דדדבדבדבדבדברררר וווושושושושוםםםםםםםםם כככממעמעמעמעמעמעמעמעטטטטטטטטטטטטט יידעעעדעדעדעתתיתיתתיתי לאללאלאלאלאלא אאאאאאזזזז עדדעד טלטלטלט.. חחחוחוחוח ממממ םללםלם בבהבהבה תתתיתיתיי הההיהי כככךךךךך

ממממממממממתתתנתנתנתנתנתנתנתנתנתתתתת שלשללללשלשלשלשל חוחוחחוחחוחובבברברברתתתתתתתתתתתתת עעעפעפעפעפעםםםםםם קקרקראתאתאתאתי אאאמנמנמנםםםםם ככליליליה.ה.ה. תתתתתתררררררורומתמתתמתמת לללללעלעלעלעל

הבהבהבהבהבהבהבהבהבהבהבררררר רררהרהרהרהרהרהרבבבבבבבבבבבבב עעעעעעעעעעעלללללללללללללל האהאהאאהאה הההשרשרשרשרשרשר רררררורורורורררירירי מממעמעמעמע ופפופורירריריריםםםםםם ססיסיסי שמששמשמשמשמשמעעתעתעתעעעתיי וגוגוגםם םםייםים,, חחחיחי

נננלנלנלנלנלנלההבהבההבהבבהבהבבהב,,,,, הההההההיהיההההההה לעללעלעלעלעלעלעלייייי ב בב ב לבלבלבלבלבל א אא א כ כללללוםםםם.םם.ם. עעדדעדעדעדעתתתיתתיתיתי יייייי אאאאללאלאלא ככלכלכלכלכלכךךךךךך מ מעבבבעבררררר לבלבלבלבלבל אאאאא א ,,,,ל,ל,ללל זזזצצ“צ“

בבננבנבנבנבנבנבדדדדדודודדודוקקקקקקקקק וווווו התהתהתהתהתתהליליליללליליךךך,ך, ההההההה םםםעםעםעםעם ’’’תתתתתתתתתתחחיחיללללל לללללללווווו:ו: הההההההצעצעעעצעעצעצעתתיתתי זזהזה אאאאתתתת וכוכוכשששרששרשראאיאיאיתתתיתי

..“.“.““. ללללדלדלדלדברברבברבר ממממ מממ מהההההה עעלעעלעל ייייישששש בככבכבכבכבכבכבכלללללללל אאאאאםםםםםםםם

ללשללשלשלשלבבב ב בבב ב ב בעעעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלההההה מווממומתתתתהכככככהכהכהכלילייליליליליליליההההההה רתרתרתר הה החלחלחלחלהה ריריריריריריריקקקקיקיקישששששש שמממומומואאלאלללאלי,י, םגםגםגםבב במקמקמקמקררהרההרהשש שש שלללללל

אאאאאאא אבברברברברברבברברברברברברכככככככיכיכיכיכיםםםםםםםםשישישישישישישישיעעועעעעעעעועועועועוררררררררר עעעע ע עעםםםםםם12122212122 עעע ערבברברברברב ידדדידי מימימממימימי לל ל לומומומדדד ””””””””בעבעעעעבעבעללילילילילי רורורוורור ת תת תוורורוררורהה.הההה. עעיעיע 2222222משמשמשמשמש

קתקתקתקתקתקתקתקתקוופוופופההההה נפנפנפנפנפנפנפנפנייייי ללללל ל ל קווקוקוק““ל“ל“ל“ל“ל“ל).)).). צזצזצזצזצ ביביבסססקסקסקייייי ששלשל ה ה ההה הגגרגר“ח“ח“חק קנננניני דדודדדוווו סיסססיסס (מ(מ(מ(מ דדד ד דפיפיפיפיפי‘‘‘‘ תתתתת’תרררררירי

מסמסמסמסמסרר בבובובובממקמקמקמקמקוממוממממומומומומומווווו נעענענענענעלםלםללללםלםלםלםלםלם,, ששישיששישיעועועועוררררררררר להלהלהלהלהםםםםםםםם שמשמשמשמוסוסוססרררררררר ררררהרהרהרבבב שששש ש לבלבלבלבלב שממשממשמווווו ההההםם

לללהלהלהלההלהםםםםםםם מממאאמאאמאמאמאמרררררר נ נננ וללבלבלברררררררר אששאשאשאוולללולול לללל ננניניניניניסווסוסו ככככשההשהשהשהשהםםםםם אאאאחאחאחרר.. רררבבבבב עיעיעיעוורווורור ששהשהשהש אאאתתתתתתת

ותתותותותותוחחחחחח נייינייי זזזז זז ז ז זההה שששששהשהשהיהההיה הההההעעלעעלעלהה ויוייויותרתרתרתר מממממעמעמיממימיקקק וורורורורררררר בבבבבי חחחחוחוח.. ע עעע עבבברבברברברבר ניתיתית ששששששהשהואואוא

חבחחבחבחבבררר ננ נעעלעלעלעללעלםם םווםוםוםום אאתא פופ םייםים,  שדשדשדש חחו כמכמכמכמההה מאממאמאמאזזזזז פלפלפלפפלפלפווו חחחחח כככללליליההה.ה. תתתתמתמת לתלתררררורורורורו

לללללללללללללללווווו פפפיפיפוררורורורורורוריםיםיםיםיםיםיםההה הה ה ה ה סססהסהס ההההיה.. ההתההתהתברברברבררררררשגגגגשגשגםםםםםםההואאתרתרםםככלכלככל ררורורורר... עיעיעיעיע שהשששהשהש נונונונוסססףסףסףסףממ מ מ

מממהמה דד  ד דעעעתעתעתעתייייי שאאאשאשאשאלללל הה ה הבביביתהתהתה, הההואאא ררזרזר חחח ככוכוככשששהשהשהשהואואאוא בעבעבעבעעליליללללילי,,,, עעעללללל וועו השהשהשהשהשפי

ללל’ל’לאאא עמעמעמעמעמעיתיתיתיתית:: מששמשמשמש חחחדדד הההייייתהתהתה שששללילי הבהבה התהתתתהתהתגגגוגוגו םםםוםוםוםום... ייייתתרתתרתר ההההווא םגםגםגםגםגם ששש

אאאאאאמנמנמנמנמנםםםם זהזהההזהזה חחחחיחיחיחיייבביביביביב.. לל לאאאאא השהשהשהשהואאאאואוא לללל ללל ל לננינניתתתותותותוחחחחח כיככיכיכיכיכננסנסנסנסנס יי אאאאיאיאיאיאיא בבבברברברבר ש שש שאדדאדאדאדםםםםםם תתיתיתיתתיתיתכןככןכןכןכן ייייי

אאבאבאבבאבאבאבאבאבלללללל אאאאיאיתתתיתיתיתיתי,,,, הסהסהסהסכככיכיכיכיםםםםםם בבבבבעעעלעלעלעעליי .‘.‘.‘‘‘... דדודוד מאמאממאמאמאמא מללללמלמלמלחיחיחיחיחיחיץץץץץץץ גגגגגגגגג גםםםםםם אאאבלללבלבלבל ,ל,ל,ללל, גגגגגגדדדודודודו דסדדסדסדסדסדסדסד חחחחח

נינינינינינינוווווו נינינינינינינינ שששששישישישישישבבבב בב ב ב וווו ו תתתתיתיתיתית שישישישישיש כמכמכמכמכככיירירירירא אאאא שששש ששששאאאאאאאניייי ששיששישישישהוהוהוהוהו יהייהיהיהיהיהממממ מ אואואאואםםםם ’’’ ההה הקשקשקשקשה:ה:ה: עעעעעדידדדדידייןיןיןיןין

בשבשבשבשבשבשבתתתתתתתתתת חחוחוחוחוחו אאנאנאנאנאניייי כככזכזהההה ’בבמבמבמבמבמקקקרקרקרהההההה ללללללו:ו:ו: אאאאאממממממרמרמרתתיתיתי תתתתתגגגיגידידי??‘?‘?‘ מהמהמהמהמהמהמה –– תהתתהתהתהתאאאאאמאמהה

לללללללללללאאאאאאאאאא חיחיחיחחחיחהההההה,ה,ה,ה,ה,,ה, ממממממהההשהשהשהשהשהשהשהש חכחכחכחתתתתתתי ששששששששש קקקקקצררררצרררררררצרצרצר ןמןמןמןמןמןמן זזזזז ךוךךוךוך בבתבתבתבת תלתלתלתלתרררררורוםם‘ם‘.. ההרררהרהראואואואוייי ששמשמשמשמןן

ככככזכזכזכזהה.הה.ה.ה. אאדאדםםםם שש שש שיייימצמצאא חחשבשבשבבשבשבתיתיתי

ספספספספספררררררררר בבבבבבבבבבבבבבביביביביתתתתתתתת וווומומורהרההרהרהרה כככככ עעועועועעובבבבדבדבדבד בבעלעלעלעליייי מממאואואאואודדד.דד.ד. רהההרהרהר ממממממ קקקרההרהרה זזזזזהזזהזה באבאבאבאבללללל ””

אאאאתת ווששיישששישיתףתףתףתףתףתףתףתף עלעללעלעבובודהדהדהדהדה חחחחחחחחברבברברברוווווו הגגהגהגהגיעיעיעיעיעיע הההיהיהימימימימימימימיםםםם בבובובאחאחאחאחאחדדדדד תתותותותותות,,,, רדרדרדרדרדר בשבבששבש

בבבבבבבבעעלעלעלעלעלעלללעלייייייי לאאאאלאלאלאלאללייייזיזיזיזהה.ה.ה. דידידיידי לללולולולולולוליייי פיפיפפפפיפ טטטטטטטט לללליליליליליל להלללהלהלהלהתחתחחחתחתחתח עעעעעעוומומומומומומדדדדד אאאואוא השהשהשהשהשהשהשהשה ככבכבכבכבכבכבכךךךךךךךך ומומומומורררריריריריריריםםםםםםםםם הההה

?ל?לל?ל?ל?ל?ל?ל?‘‘‘‘‘ תתתרתרתרתרתרתרצהצהצהצהצהצהצהלל לל ל ל לקבקקקבקבקבקבקבקבקב ךלללךלךכככ כלליליליליהההה–––– א’א’א’א’אםםםםםםםאתאתאתאתרררררוםםםםם בבגבגבגבגבגבגב::::::: כ כ כ כ כבדבדבדבדבדרךרךךרךרךרךרךאאאא אא א ווואואואואואותתתותותותו אאאשאשאלללל

ווויויוםםםםם בבבבבבבבבבבתבתבדחדדדחדחדח. באבאבאבאבאותותותותוו ממממ עעעעעעבעבעבעבעלללילי ש ש חוחוחוח בטבטבטבטבט יהיהיהיהיהההה אא אאךךך בחבחבחבחבחיויויויויובבב,ב,ב,ב,ב,ב,בב ההההשישיששישישיבבבבב הההההווואואוא

שאששששאשאשאאשאשאםםםם כככככךךךך ללעללעלעלעלעלעלעלעלעל שדשדשדדדשדשדיייביברנרנרננווווווו רככרכרתת ’’’זזזוזו ללללליייי: ואואאאואואמרמרמרמרמרמר בההבהבהבייתיתיתיתיתההההההה בבבבבעעלעלעלעליייי חחזזזרזרר

‘ו‘ו‘ו‘ו‘ו‘ו‘ו‘.. מממימימימימימישששההשהשהשהשהשהשה תתתתתאתאתאתאתייייי אזאאזאז ה הנההנה, מצמצממצמצמצ – אתאתאתאתאתאתאתאתררורורורוםםםללו?? ילילילייייייי קרקרקרקרקרווובובא א א א הההשששהשהווו ימימיימימימי ייייהיהיהיהיההההה

וווווווווווווןןןןן מממממכככיכיכיכיכי ניניניסהסהסהסה לעעלעלייי בבבב אאזאזאזאז יייתיתיתיתי.. שששששששש חח עעעעעדידידייןייןין אאאאאאאבבבבבלבלבלבל ללללללוומומרררר,ר,ר,ר,ר, םםיםיםםים נענענע לללללאאאאא

תותות,, קקקקיקייקיקיקיק בדבדבדבדדבדבד פפעפפפעפעפעפעפעםםםםםםםםםםם מממייידידיי ששששאשאעעעבעבעבורורור חשחחשחשחחשחשחשחשחששששששושובבבב אאאאאאאאמרררמרמרמרתתתתתתת דדדדדדדדדדדדידידידיד ’’תמתמ אאחאחאחר:ר:ר:

ואואואותיתתיתיתיתיתי,, שששש ש ששכככככנכנכנכנעעעעעעע הזהזה לללללךלך????? אאאאאככפכפתת מהההממהממהממהמה ה ה ה הזזדממנממנמנותותות. זוזזזוזוזוזו עככעכעכעכעכעכעכעתתתתתתת יתיתיתיתי.. הוהוהוהתתתתחתחתחתחממקמקמקמק

רורור“.“ הההאההההאהאהאיישיישישיש אאאאאא א אתתתתתת ננתנתנתנתתתתתיתי ווווכוכוכךךךך

התקדמות, חששות והחלטות
טטטלטלטלטה?ה?ה?ה? ההה ההחהחהח בבקקקקבקבלתלתלתלתלת תתמתמתמתמת ייריירירירירי ש שש ששש ש אאאאאחאאחאחאח קקק קק קורורורורורורורההההההההההה ווווווווממהמהמהמהמהמהמה

ברברברברברברברב,,, זמזמזמזמזמזמזמזמןןןן ככככשכשככשכשכוווו נמנמנמנמנמ הבהבהבהבהבדדידידיקוקוקוקותתתתת ששששממממומומומומואאלאללאלאלאלייי ההההההזהזוגוגוגוג בבבבנבבנבנבנייייי ששששללללל הההרהררהרהרה קקקקקמקמקמקמקמק בבבבבב

בבבבבבבבסוסוסוסוסוסוסוסוררורורורורורורורוקקהקקקקהקהקהקה,,, ההההההההשהשהשהשהשתתתלתלתלתלתלתלוותותתותותותות אתאתאתאתאמתמתמתמתמתמתמתמת ממממ םתםתםתם אואואואואו ננננננננינניינינינההההה מזזזמזמ הההה ןןןכןכןכןכן ממ אלאלאלאלאחחחרחרחרחר כשכשכשכשכש

אאאאאאאאתתתתתתת ב ב בבבב ב בשיישישישישישישישישיחחחהחהחהחהחחהחהחהחה ה הה העעלעלעלעלעלעלעלעלתהתהתתתהתהתהתה ה””ה”ה”ה”היאיאיאיאיא הההההההההמהמהמהמממממהמשךשךשךשךשךשךשךשך..... לללל ל לקקרקרקרקראאאתאתאתאתאתאתאתאתאת אואואואואואואותםתםתםתםתםתםתםתם הההלהלהלהלהלהכככיכיכיכיכיןןןן ככדכדכדכדייי

”ב”ב”ב”בממקמקמקמקביביביבילללל ררריריקיקיקיקיקי,, ררפרפרפרפרתת מסמסמסמסמסמס ממממקקיקיקיףף“ף“,,,, הסהסהסהסבבברברברבר נתנתנתנתנההההה ונוונונ הההההההסיסיסיסיסיככככוכוכוכוניניניניםםםם ככלכלכלכלכל

ששששישיששישישישהההההההה אאאאאא עםעםעםעםעםעם גוגוגוגםםם שתשתרממממממרמרמרמהההה מנמנמנמנמנתתיתיתיבובובובותת ממימימימיששהשהשהשהשהשהשהי עעעעעםםםםםם חחחחחחחחחחתיתיתיתיתי ושושושושושושושו לכלכלכלכלכלכלכלכךךךךךךךך

ללאאאאאא חחחחוחוח שששהננננהנהנהננניתיתייתיתיתית ךךכךכך מממממכוכוכולםלם ע עלללל עמעמעמעמעתתתיתי שששש ששששששתתתרתרתרתרםםםםםםםם.ם.ם. ףףףסףסף ננננונו חבחברר ששששלללל

אאאאאאתת ללעלעלעלעכלכללכלכל ההתתחתחללתלתי  טטטאטאט--ל--לאאטאט לללל טקטקטקטננננים, ייינייםםםםם והוהססססיסיככו מפמפמפמפחיחיחיחידד

ההרררהרהרהרהרעעעיעיעיוןוןון“““““.“.

םיםיםים.... חחחיחיחי ממממממממתנתתנתנתנתת עעעעעםעםעם הההדדדוקק קבבקבקבקששר ללעלעעלעלהה וובובוב יהיהיהיהיאאא ההההיו  לשלשלשלשלבבבבבבב בבאבאבאווותותוווווו

עעעעעעללללללל ררררור אא הההבהבה ההההההר כפכפכוו שששששש יייימימידעדעדעדע,  ווודדדפדפיי חחוחוחוחובבבברברברברותותותות ללנלנלנלנוו ששלחחלחלחלחווו ””הםםהםהם

צצצוצהה לחלחלחלחלח היהיהיהייתיתי נאנאנאניייי עעוע,, ווררגרג םםלללםלם ששששש ההזהזהזממןמןמןמן ככככלללל ההיהיהיהיה הההההההההה עבעבעבעבעללילילילי ההנונונונושאשאשאשאשא...

ללללללללבב הההמה שש רברבר ההה תיתתתיתיתתית נבנבנבנבנבנ ההרהרהר יוויםםםםם ממסמסמסמס בבשלשלשלשלשלבב חחחחחחאחאחררורורורוןןןן.ן. הההההה עגעגעעגעגעגעגע הרהר עעדדדדד

ווווהההשההשהשבתבתבתבתבתבתבתי  ,י,י,י, עע עע עללילילי להלהללהלהקלקקקלקלקלקלקל ששששששפשרררר אא א ךךךךיך אאאאאא א אווואואותתתתתתתתיתיתיתיתיתי שש ש שאאאאלאלהה אאאיאאאיאיא ההה ה ללי,י, השהששהשה קשקשק

יננניניתתתת ההההההההרברברב .‘.‘. שתשששתשתשתשתשתשתחחחחיחיחי קקצקצקצקצקצקייי קקקקווקוקוללדלד בבבבבברבברברברברברבננניניניתתתתתתתת ההההה םעעעםעםעם ררררררורורוצהצהצה לל לדדבדדדבדבררררררררררררר נננאנאניייי הלהלהלה ש

אא א א א אלילילליליליייייי שששקשקשקשקשקקשקשקשקשקשררהרהרהרהרהרהרה התהת קקקקקקקקוקולדלדלדלדלדלדצקצקקצקצקייי ברברברברברבניננניננננניתתתתתתתתתתתתת ששההשההשה עע עדדד דודוד ממאמאמממממאמממא אאתאתאתאמצמצההההההה ההההה הההההברברברבר

."."."... תתותותותותות כרכרכרכרכ בב ב בב ב שששששש ש שללללללללללללללללללל ההפפפהפהפה עלעלעלעללעלעלעלעלעלעליייייייייי וווווווההההרהרהרהרעעיעיעיעי ,ה,,ה, ו ובעבעבעבעצמממממצמצמ כבכבכבבבבכבכבבבבבבבבבובודדדה

כככ כךך עלעלעלעלעלעל בשבשבשבווו חח לאללללללאללאלא ללללכללללללללללל הה ההה ה הםם ההההדהדהדהההדהדרךךרךרךרך ללללילילתתתתתתת בבבתחתחתחתח ככככככככככככככיכי נננינינינתתתת ממממממצייציייצייייצי ימימיררלרלרלרלרלרל‘ה‘ה‘הה

ננננננחנווווווו ששששאנאאנ ללללללללל שששששששששבבבגבג חחחחחחחחח”ח”חששששבשבשבנוווווונו חחחחיחחייםיםים.. ללמלמלמתנתנתנתנתנתנתנתנתתתתתתתת ונונונונותתתת ללפפלפלפ וכוכולליליליםםםם ייייי םההםהםהםהםהם ששששששששש

ש ש ש שלללללל וויויויויווךוךוךך בתבתבתבת רררורורורךךךךךךךך צצצצצצצצצצ ןיןיןן אא אאא זאאזאזאזאזאז ללללללההההגהגהגיעיעיע,,, ההרהרהרה אא א אממומו ורורורורומממממהמהמהמהמהמה ההההההתהתהת מללמלמלמלמלמלמייי דדדדדדודודודודעיעיעיעיעיםםםםםם ייייי

ללשלשלשלשלשלשלאאאא ההההההההזמזמזמזזמזמזמןןן כככככלכלכל ההההההההרגרגרגרגרגרגששששששששנששנשנשנשנשנווווווווווו אאאאאאאאאאאאבללבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל יידידידידידדדידיקקקקקקקוקוקוקוקוקוקוקוקוקותתת,ת,ת,ת,ת,ת,ת,ת בבבבבבבבבבבבבבבבבבבב חחחחתחתחתחתחתחתחתחלנללנלנלנללנלנלנלנוווווווווו ההההההההה כךכךכךכךכך ןוןוןןןוןון... אאהאאהאהאהאהארררררגררגרגרגרג

הההההה ה ה ה התחחתחתחתחתחתחתחושושושושההההה ררורורהההה,ה, קקשקשקשקשקשקשקשק ממממממהההההההה לעלעלעלעלעלעלעל ווו ךךךךךךךךךיךךךיךיךךך ללהלהלהלללהלהלהל התתהתהתהתהת עעעעעעללללל קקקקקקקקקקיקיק פסספספספספ מממממממממ לל ל ל לנונונוננו םיםםםיםים ריריריר ממממממממססבסבסבסבסבסב

יימיימימימיםםםםםם ההיהיהיהי חחאחאחאחאחאחאחאחדדדדדדדדד בבבבב ב ב יידודדדודודודודועעע.ע.ע.עע.ע.ע.ע.ע.ע. לללללאלאלאלא דדדדדדבדבבדבדבדברררררר קקקקקקקקקקקלקלקלקלקלקררררררראראראראראתתתתתתתתתתת הההההה הווללוללולולולולכככככככיכיםםם חחנחנחנחנחנננננונונו ששאשא תתתתתתיתיתיתיתההההההההה ההיהיהיהיהיהיהיהי

וותותותותותותותותו.. ווחוחוחו ללאלאלא כככככלילילילייהההההה שתתשתתשתשתרםםרםםםרםרםרםרם הקקקהקהקהקהילילילילילילהההההה ממממממממממהמהמה וטוטוטטוטטובבבבבבב חחחבחבחבחבחבחבחברררררררר עעעעלללללל ששששממעמע בעבבבבעבעבעבעבעבעלללילילילילי

דדדדבדבדבדבדבדבריריםם ממממבבמבממבמבמבמבמההה ממימיממימידדדדדד ששהשהשהשהשהבביביביןןןןןן ררררברבררר,,,,,,,,,,, וווהחחחהחהחההחהח אאא אלילליו,ו,ו,ו,ו, קקקקקקתקתקששרששרשששרשרשרשרשר לההלהלהלהלהלה ילילליטטטט החהחהח הוההואאא

‘ך‘ך‘ך‘.. ללללל לבביביביתתתתתששלשלשל תתחחתחתחת מתתתתתממתמתמת אאנאנאאאנאניי ד דדדד דקוקקקוקוקותתתת ככככ כממהההמה עעעעבעודוד ’’ :וווו:ו:ו: עיעיעעיעיעיעיעיעיעיעיע ללללל לללל דדדדדודדדודודוד הה ה אאאמומממממומומומומוררריררריםםםםםםם,

ירירריהההה אאאא וממומומומו ככ תייתית בבבבבב תבתיייייי הההסתסתסתובבבבבבובוב וואואננניניני אאאאתתתתתותו,, חחחחחחחחחחחחחחח לללללללללששוששושושו דרדרדדרדרדרד יי עעעבעבעבעללללילילילילילי

וווולשששלשלשלשממממוממממממומועעעע.ע.ע.ע.ע.ע. ןכןןכן גג גםםםםם לחלחלטטתטתי לררלרדתדתדת ההההה ה ררררברבר ששלשל ד סבסבסבסוופופו רררררגרגרגר.. בבססססו

תתתתות, קקקיקיקיק דדדדדבדבדבדבד הההה עלעלעל ססססססססיפיפררררר אאואאוא הה הההכלככלכלכל – עעעעלעלעלעלעלעלעל וחוחוחוחותתתתתתתתתתתת בפפפפבפבפתיתיתי ביייביברר דד רררבררברבר ””ההחהח

ככךךך עלעעלעלעל תתבתבתייי חשחשחש בדבדבררררררר ממ אוא הההשהשה דכדכדי  תתתותתותוךךךךךךךך לההלהליךיךיך.  ווהתתתתתהתהת חחחחחוחוחוח תיייתית נננננננהנהנהנ

קצצצקצקצקצתתת ללללללו כככשכשכוככואבאבאבאאבאבאבאב ההההרהרהרייי זהזהההזה.. אאאאאא אתתתתתת דדדדדדודודוד ללל לל לל לששששרששר ההיהיהיהיהיה ממ מסוסוסוסוסוגלגלגלגלגלגלגללגל הייהיההיה לל ללאאאאא ששששבבבעעעעבעבעבעבעללילילילי

שאשאאשאששאשאשאשאלללללללללכככככמכמכמכמכמהה בבב ב בעעלעלעלעליייי דדדודודודדד.ד.ד. להלהלהתמתמתמתמתמ לוללולולקק קשהשהלל לוו חקחאא א אקקמקמקמקמקמקמ ההרהרהראשאאשאשוו וההוהוהוהואאאאלולולוללו

םםיםים... חחייחי עעעעםעםעםעם מ מתתתנתנתנתנתתתת ’’’דדדדדדבדבדבררר וויויויותת:תת:ת:ת: בטבטבטבטבטבטבבעבעבעבעבעבעבע לללל ל ל לוו עעיע ההצהצהצהצ ההה ה החחבחבחברררר זאאאזאז ווו ששאשאשאאשאשאשאלללללוללוללולולולותתתתתת,ת,ת,ת,ת,

ללמלמלמלמלמתתנתנתתתתתת תתההתתהתתתהתהתקקקשקששששקשררר לעלעלעליייייי בב ב תתתרתרתרתרת בבבב ב בבבובובובובוקרקרקרקרקרקר ל ל למחמחחמח .‘.‘.‘.‘. לךלךלךךךלךלךלךלך יייענעננענעננענווווו ווו והםםהםהםהם רשרשרשרשרשרשרשר קתקתקתקתקקקתקתקק תתתתתתת

ווווואואואודדדדדדדד מ מ מ מ תותותותהההההההה ה ה הזזזוזזזזזזזזזזזוזוזו שישישיש ה ה ה הננגננגנגנג עעשעשעשעעעשענתנתנתהההההה.ה. זזזזזז ז זוווווווווו אאאייאיאיאיאיאיאיא תיתיתיתההההההה ה ננבנבנבנבנבנבנבנבנבנ רהרהרהרהרהר הללהלללהלהלהפפתפתפתפתפתעתעתעתעתעתעתעתווווו ווווו וו ו חחחחחחיייייייייםםם,םםם,ם,ם,

אואאאאואותתתנתנתנוו.ו. תתתפתפתפתפתפתיעיעיעייעיעיעיעהההההה ההההה

חיחיחחיחיחהההה ההההההשהששהשהש בבבבבב ב ב בתתתתתתתתתחתחתחתחילילילתתתתתת ווווווכוכווכוכוכבברברבר בבבבבבאראאראראריככככיכיכיכותותותותות,,, תתיתיתיתית רההרהרהרבנבנבנ עעעעעעםםםםם וששושושושושושוחחחחחחחחחחחחח ב”ב”ב”בעעלעלעלעליייי

נחחנחנחנווווו ’’’אאנאנאנאנ –– בבבבביויויויותרתרתרתרתר הבהבהבהבהבהבהברורורורורורורהרהרהרה ההההתתתחחתחתחתחושושושושהההההה אתאתאת ללללנלנלנלנווווווו ררררירהההה ההההעעבעבעבעעבעב איאאיאיאיא ההה

הבהבהבהבדדדדידיקוקוקוקקוקוקותתתתתתת עעעעללללל םיייםיםיםים ההסהסהסהסבברברבר לששלששלשלשלשמממממומומועעעעעעע יייכככוככככוכוכוכוללללנלנלנלנווו ססס-ס-ס-ס-ס-ס-ס-סוףווףוףוףוףוף ססססססווווףוףוף תאתאתאתכםכםכםכםכםכם.‘.‘.

שששששבבבבבבכבבכבכבכלללללל ווונונוננו ללל ל ל אאאמאמאמרהרהרהררהרה ברברבבניניניתתתת ההההה .ו.ווווווווו. נניינינינינ צצרצרצרצרצ ש ש ששש ש מהמהמהמהמהמה ללככלכלכלללללל תתתתתתתשששושושושושובבבובובותתתתת ווולקללקלקללקבלבלבלבלבלבל

בססבססבסיויויוםםם שיששישישהה הוהוהוהדדגדג אלאלאלאלא,,, וולהלללהלהלהלהגגגיגיגיגגגיגידד ללללללעצעצעצעצעעצורור אאפאפאאפאפשששרשרשר בבבבתתתתתהתהתהלליליךךךךךך בבלבלב ששששששש

זזזזוווו .הה.ה.ה אאאלילילי הההלהלהלהלהלהתתקתקתקשששרשרשרשר יייייכככככוכולללילילים  חנחנחנחננו אאאאאא הההלללהלה שאאשאשא כככלל ששששששעעםעםעםעם ההחהחה הההששישי

ללללללללללאאאאאאא אשאשאננננניני ההרגררגרגששתשתי  סססבסבסיוייומממה ווו עעיעיעיעיעיעהה,ה,ה,ה,ה,ה, ממממרררגרגרג דדדודוד מאמממממאמאמא חחיחיחההההה ששששש התההתהתה הההההיי

טטוטובב תתתותות מממ ממ מעעעעשעשעשעשעשההההה ל ל לעעעעשעשעש בעבעבעלילי. הוהוהוהוהוהוהוהוא ררוצהצהצה אאאא אתתתתתתתת ללללללל ל לעצעעצעצעצורורורור דודודוד תלתללללתלתלת ע ע גוג מסססמס

מממממממממממנונננו??“?“ אאזאאאזאתתת נננמנמנעעעע אאשאשאשאשאשאשא למלללמלמלמלמהההההה צצצצעצעצממומו,,,, מממ ללללללולתתתתתתתתתת

ועעותתת לשלשביבי היהההיו מממממשש תתותייה לאא ששששש שתתתתתתתתותותוצצצאצאצא בבב ב בדדידידידידידידידיקההקהקהקהקהקה כככככככשהשהשהשהשהההגגגגיגגגיגיגיגיגיעהעהעהעהעהעהעהעה ללללללבלבל אאאא

אאאתת רריר להלהססתסתסת ררירירללל‘ל‘הההה ממ שקשקשתתתתהתה תתהתהתהתהתהת ופופופופופואאאיאיאי,  הההההרהר ווווווותתתתתת הצהצהצ ששללללל וווצוצוצוצוצוצוננוננונונו ררר

לגלגלגלגללללל בבבבבב אלאלאלאלא רררצרצרצרצר,,, יייעיע ללהלהלהלהלליךיך ששששששההתהתהת וצוווצויייןיןיןיןין ממ ליללילי משמשמשמשמשמשמשמעע ננננננ ההיהייה הההה””ה”ה”ה התתתתהתה.. חחמחמחחחמחמח ששששששש

לולולולולולולולםםםםםםםםם אאאאאאא .םםםםם.ם. תיתיתיתיתיתאאיאיאיאיאיאיאיאי ללללאאאאאאאא יילללילייי בעבעבעבע ככככיי פששפששפשפשפשפשווט אאללאלאלאאאאאא אאאאואאותתתתותותותותו,, תתתררתרתיי עעצעצעצעצ שששששששאנאנאני 

יישישישישישיךךךך ההמהמ לללעלעלעלעלעלעלעלעלייייי בבבבבבובוב תות, תקתקתקינינ צוצוצוצאואואותתת תהתהתהתהתהתהת שששששש ללנונווונונו וננונונונודדדעדעדעדעע מממממאואודדדדדדד ררהר מממ

ההלהלהלהלהלהתתקתקתקתקתקתקתקתקדםדדדדדם“.

תתפתפתפתפתפתאאואוואוםםםםםםםםםםםםםם ”” לולללולההה.ה.ה.ה. דגדגדגד הה תיתית תהתתתהתהתתהתהתהתפנפנפנפנ הההההההגהגהגהגהגיייעיעיעהההה ממכמכמכמכמכןןןןן ללללאאאחאחאחרררררררר םםםיםים חחחחחחחוחודשדששדשדש מממכממכמכמכמכמההההההההה

הוהוהוהוההוהואאאאא א אךךךךך םםוםום ככ כליליללללליה,ה,ה, רתתרתר ל ל לולול ווווייכיכיכיכ איאיא בבבברבברבר אאוואואואואאאאאא אמנממנמנמנמנםםםםם ששהשהההשהשההההשה לבלבלבלבלבלבעלעלעלעלעליייייי עיעעעיעוווווו הההההודדדדודודודוד

ווטווטוטוטותתתתתתתת בלבלבלב תהתהתתהת ששששש שללללל לללרללרלרגעעגע ווווואאאזאז ננננ נקקלקלקלקלעעענעענענוו קיקיקיקיקיקששש,ש,ש,ש, בבשבששב ללחלחלחלחלחלחלחולולולולולהההההה תממתמתמתאאיאייאיאיםםםם ללללאאאאא

הההכלכלכלכלכלכלכל??????? לללעזעזעזובבבבוב אאואו אאאחחרחרחר,  וחוחוחולההלה וומממממומוללל הההתהההתהתהליליליליליךךךךךךךךך בבבבבבבבב םםדםדםדםדם לללללהלהלהתקתתקתקתתקתק ההאהאםםםםם ––

מ ממ מקקקרקרההההה ’’הההההגהגיעאא אלללילינוננננו עיעיעההההה:ה:ה: דודוד ווהוווהוה ההרהרהרהרההה הההההרברברבררברברברברבננניננניניתתת תהתהתהתהתקשקקקשקשקשקש חאאחאחררררררכשכשכשבבבבובועעע לללל

ששששששםםםםם לללמימיווןןון, וכוכברברבר ררבררבר עעועוע אאאואא ה ה שששששקקרקרקרקרקרקרקרסס,ס, יייששששישיבההבה רורורור בחבחבח ששששללל רררייר דדננדנד

סססוסוגג ישישישישללל לווו פתפתפקקקדקדותתותות.. מ מ לאלאלא לככלכליייויותתת הה ה ה כיכיכי ההההזההזהזה,, אאיאיאיאללללילי טטטטטטטטיטיפפפפפפפופולילילילי דד ייחיחיללל הההההתההתהת

לוללולולו... תתלתלתללתרורורוםם ששששתשתשתשתשתשתוככוכוכללללל אארררארראהה וווננונונ ךלךךךךלךלך,,,, ששש ש כ ככככ כ כמממממממומו דדםםדםדם

תותתותותותותותרררררר ייייי אואואואוהבהבהבהבהבהבהב לעלעלעלעלעלייי בשבבשבבשב דבדבדברררררררר ייאיאאאיןןןןן ססססססתםםתםתםתםתםתםתם. אלללאלא תרתרת ו צצצצמרמרמרמרממומו ששגשגשתיתי ””ההההרההר

בבבבבבנבנבנבניייי איאיאיגגגוגודד א אאתתתת בבבזבזבזבזבזב עעעעעע כ ככ כששהשהשהשהשהואואואואואואואוא – שש ש שססיסיפפפפפרפרתתתתי וכווכוכפיפיפיפי הבבהבהבה,, יישישי ממבחוחורירי

לללוו חלח קקקקקהקקהקבבבבבב“ב“ה ששו הוהוהוהוהוהוהוהנננהנה,,, כככככבבבבדבדבדבד.. בבבבבבבבבלבלבלבלבלב זזזזזזאתתאתאתאתתאת עע עשהשהשהשה אוא הה תתתתות ביב שיש הה

עעע ע עללל נוווונונונונודדעדע ככככ כשששששששששלששלשלשלאנאנאנאנששישיםםם בבבבהבהבהמשמשמשמשךך,ך, ללולולולולולולו.. עיעיעיעזזזוזורררר שש ידי ככ הבהבה יישששששישי רוורור חבחבח

ללהלהלהלבבבבבבבב אאאאאתתתתת ררוררורורוריםים לללללללבבבחבחבחבחבח ננ’נ’נ’נתתתתת מאמאמאמאמאמאמאמאמרררררורו::::: ששששששששששש כאאכאכאלולולולולו תתתתרםרם, היהיוו אאואא ששהשהשה ככככךךךךך

ממימיד ששישישררררר אאא א שששש שבבבבבעבעבעלילילי כ כממומומומובןבןבן ףוווףוףוףוף‘. גהגההגהג אאאתת גגםגם תתתתנתנתתתתתתתת נההההנהנשמה, וכעכעתת וווו

קקקיקיק עע עוברר ששששש ש שהההההתהת ךךכככךכךכךכךכך ווווודעדעדענונונונונונונונו לל ל ל לללל תההתהת גגגג גגגגםםםםםם זז זאתתאת עםעםעם חיחדד וו ו ממומממומה,ה, אאאתאתאת התתתתתתרתתר

חחחחחחוחוחוח“.“.“. הנהננהניתיתיתית להלההלהלהלהלהתקתקתקתקתקיייייייייםםםםם צצצ צצצפפופופויייי םםםםםשםםשםשםשם הסהסהסה,, ההההדהדהדהד ההההההההה ה החחחחחחוחחוחוחולילליליםםםם תיתית לללבלללבלבלב

”הכי שלמה בעולם“
קקקקלוללולותתת ההההההההייויויו לללאלאלאלאללאלאלא סדדסדסההההההההההה הבהבה יייידיידידיקוקקקקוקות בבבב ךךרךרךרך לללצוצוצו םםםיםים לששלשלשל ללליליליליררורורו ננננננהנהההנהנסיסססיססיסיעועועועותתתתת

להללללהלהלהכיכיכירררר דככדכדדייי הההה הייהיהששששש שווווהההה ההההההזהזה לללרלרלרלרלללרל‘ה‘ה‘ה בבב בטוטטוטוחחהחחהש ש מיימיימימי הההכהכהכהן,ן,ן,ן, אאאאאאאאא אךךךךךך ה הזזוזזוזוגגגגג בבלבבלבלבלבננני

שהשההשהשהשהההההוהותתת זזזבזזזבזבזככוכוכותתתת ” חיייייייייםםםם.ם.  מממתמתמתמתנתתתנתנת  שששללללל חחוחחוחדתדדתדדדתדת הההההההההמימימי תתותותותותות ססמסמסמסמסמסמסיירריריררריריריר ההההה אאאאתאתאתאתאתאתאתאת

וווהיההיהיהיאאא ינננננינננניניםם,םם,םם,םםם,ם,ם, פפפפפפפפפפפפ לאלאלאלאלאלאל יינניניםםםם פפפ תיתיתתיתית ההרהרבנבנ אאאתתת לללפגפגפגפגפגושושוש לולולולולנוננננננו כיכיכיכ בבבביייייייירירירירוושושושלייליליליםםםם

פססספספספרררר קקקלקלקלקררררורורואאאאא לללל ל ל לייי הנהנה תננתנת היהיהיהיהייאאאאאא שששששישישישישייייי אאאאאאא בבב בב באואואאופןפןפןפן .ה..הה.ה. וווועועועועועודדדדדדד ההההקהקקהקהקהקה זזזזייזייזיז חחחח דדודודודודוד מאאמאמאמא

שבשבשבשבשבשבשבשניניניםםםםם עשעעעשעשעשעשעשעשעברבררררברברברברברההה תאתאתאתאתממממ ממההה עעעעתעתעתעדדדתדתדתדתאא אישישישהההה בובובובו מ מ מ ווויויויויויויותת‘ת‘ת‘,,,,,,, לכלכלכל מומומומןןןן בשששבשבשבשבשםםםםםם’י’י’י

איאיאיאהההה ההההקרקרקרקר כלככלכלכל רורורורךךךךךךךך לללללאלאלאלאלא ההזהזהזהזהזהזהזה.. ייילילילילילילילילי איאיאיא בבבדבדבדבד וווטוטטוטוטוטוטופפלפלפלפלהההה חחחחחחוחחחחוחוללהההלהלהלה ההיההיהיייתיתיתיתהההההה שששששששבבהבהבהבהןןן

ננאננאנאנייי שששששככששכשכש שששש ללרלרבנבנבניייתיתיתיתית תרתתתתתתתרתתרתרתייייי אאאאאמאמאמאמאמאמאמ בדבדבדברררר בבובובובובובובסוסוסופפו שש שלללל וצוצחקחקחקחקתתתתיתתיתי,  דמממדמדמדמדמעעתעתעתעתייייייי

ע ע עדדד ממ מ מבבביביביבינההנהנה א א אנינניניניניני ויויותתתת,ת, הההההההההככלכללכל חוחחולילילילילילי שעשעעשעשעשעווובובובובובובריריריריםםם ודודוודודוללללללל ההגהגהגהג ללללססבלללללללל תעתעתעתעתעתעת ממממווודודודוד

הנההנהנהנהנהנה. ומוומו תתלתתלתלתלת וחוחוץץץץ מ מ שששששישישישאאאאאר לללללהלהלה שששפשררררררר ש ש שאאאאיאי א א כככככממהמהמהמה

וככככוככוכוכוכוכותתתלתתלתל,,,, בב פתפתפתפתפללללללללל ההלהלהלה הלהלהלהלהלכנככככנווו בבהבהבהבבהבדדדדדדידידידיקקקקקקווקותתתתתתת חאחאחתתתתת ללל קששקשקשקשקדםדםדםדם ללילילההה ””בלבלבלבלבלבלבל

ללללללללהצהצהצהצהצהצצהצלללחלחלחתתת יתיתיתיתיתי ה’ה’ה’התתתפתפתפתפללללל עבבעבעבעללילי:: ללל אאאאממררמרתי םםםםשםשםשםשםשםשםשם מממממ אאאאצאצאצאאנוננונונונונו וכוכוכוככוכוכוכוכשששששששישי

תתתשתשתשתשתשתיי גרגגרג הה בבבבבבבבבעעעועולםלםלם‘.‘.‘. ךתתךתך אאאאאאאאאא וההוהוהוהככככיכי זההה םעםעם ששששללמלמלמלמההה אאאאאאאאנייניני ,ך,ך,ך,ך, הההתהתהתהלילילילי

קקקקיקיקררר בעעעעעבעבעבעעבעבעבע אאזז דדעדדדעדדעדעד כככיייי ללהלהלהלהלב,בב, ממממעמעמעמעווומומק  הההההדבדבדבדבררריםםם אתאתאתאתאתאת אאאואואואואוממרמרמרמרתתתתת נאאנאנאני שששש

ררררקקק בבבבדידדיעעבעבד.ד.ד. לשלשלשל ממקקקקוםם מתמתמתמתווך רוריי שיש אאאא אאתאת תתתתתתתתתתיי ונונ ררגרגרררררתרתייי ננ

פפכפפכפיי וווו בבבבבבבבבנניניניתתותתתתתתותותתותוחח, הצהצהצהצהצהצהצהצה חפחחפ נאנניי ששגשגשגםםם ממכמהה עעדד ןין ללהההבהב התהתהתהתהתהתחחלחלחלחלחלחלחלחלתתיתתתתיתיתיתיתיתיתי אאאאזזז

כוכוכוחחח“ח“ח“.. ברבררברבהההה הה ל לל לבבבבבבעבבבעלילילי ננ נ נתןתןתתתן זהזהזהזה –– תייייייתיתיתיייי אראראראראררארארארא שששששששש

דכדכדכדכדייי ממאממממאמאמאמאמתתת ההההההההממממתמתמתמתמת ששקשקשקשקשקשררההרהרה התהתהתתהת ששבשבשבשבשבשבוווו גגגגגגרגרגעע בבבב כזכזכזכררתרתרת ננננ רירירירייייקקיקיקי וואואואואילילללילילילילילווווו

וווננלנלנלחחחחצחצחצתתיתיתי,,,, להלהלהלהלהלהלהלהלתתתתתתתתתיתיתי נננבנבנבנבנב ואאאאאואאאואודדדדדדדדדד מממשמשמ ההיהיאאאאאאא ה”ה”האאאאאאמאמאמתתת תתיתיתוחוחוח:: לללנלנ תותותותתתתוררר קקללקלקלקלקבובובובובובועעעעעעע

לעלעלעלעלייי וווממומושתשתשתששתשתשתשתללללללשלשלשלשלשלבבבבבב בבב בב ב לללצלצלצלהה הה ה ה ככככככיכיאאאאאא אא דנדנדחהחהחה,,, וווכשכשכשכשבבבסבסססבסבסבסבסבסבסופפפפופופפוווווווווושששלשלשלדדד ד דברברברבברהה הנניניניניתותתוחחחחח

ןממןמןמן... זזז עעע ע עודודודוד ונונונונונו ללללללל ישיייששישישיש הההנהנהנההההה ––– תחתחתחתחתחתיי מששמשממ קקקקקקוקאאאא דדדודדדדו רבברבברברברגלגלללגלגלגלגל,, זזיזיההוהוםםםם תתהתהתהתהתהתגלגלגלגלהההההה

אבלל הההוהוהשששששלשלשלשלשלשלמהממה. וווכוכוכולללללל עייעי שששלללללללל לתלתלתלתקוקוקוקופההפה קוקוקוקההה זקזקזקזק ששששששהההיהיהיהייתיתיתיתיייייייי ככככככככככנרנרנררנרנראאהאאהאהאהאהאהאהאה

במבמבמעטעט,  התתתתתהתררומהמה רקק אאאאאאתתתת עעעעעעיכבכב ששששהשהשהזיהוהוםםםם ההתהתהתהתהתברבררררר ממממאאואואאואודדדדדד רהרהרהרהרהר ממממממממממ

תתתתתתתתורר ובועע לקלק שאששאפשפפפפפשר  ווההתהתברברררררר ,ת,ת,תת, תתקיקינונו שששובובוב ויו הה קיקקקקקקקיקיקוותותותתותותות דבבדבדבד הההה

דדדדדודודודודששש ששששאשאשחחח ח ברבר ב בעררערךךךך רשרשרשר קק ק ק מממהמהמתאתתאתאתאמממתמת עע עםםםם רררצרצר יי עעבעבעלללילי תתתשתשתשתששתשתשתללהללללללהלהלה... הללללללהלה

עווווע“““““.“. ששב תתתתיתוחוחוחוחוח ל לאחאחררר ההההנ א א אתת לל לעבעבעבוורור וללולו עעעיעיעהה צצההצהצ ו והההיהיאא אדאדאדאדרררר,

פפורירירירים?ם?ם?ם? עועועוע ל לפנפנפנפנפניי שבששבשבשבששב יינינננניניתתותותותותוחחחח

ששישישלללל לנונונונו שששש שישישששששישה  פפאפאפאפששרשרי –  מממשמשמשמשמעעכככמכמכמכמעטעטעטבב ב בלתתלתי  ננננננ נ היהיה ההההההזהזהה ה גםגםגםל לי ””כככןכן,,,

אתאושושושושושושששש עבבעל ששמ עע עםםםםםםם גחגגחג עעאעאעאעאעבבובובוררראאאתאתהה ה ייאיאיאאיך וו וו ו שהשהשהשההשהשהשםםםםםםםםםםםם,ם, וורורורוךךךך םםיםיםבבבב ב דדדללדלדלד יייי

אבאאאבאבללל והההפחדחדים. הההחההחהחהחרררררררדרדוות כככככככלל אאאאאאואואותייתיתי הצהצהצהצהצהצהצהציפיפיפיפיפיפיפיפוווווווווווו ואואואואואואואאואוםםםםםםםםם פתפתתפתפתפתפתפת םיםיםיםיםיםיםיםם??????? ללחלחלחלחלחל מוומומומומומ

ייכוכוליליםםם ונו ’אנחנחנח אאותיתיתי:: ששששששכככככככנעע ששששממאמאמאודוד רררברברברבר דדד לילילילי אאאמאמרר בבבבעלעעלעעלעלעלעליי

ייייכוכוכוכולייליליליםםםם םגםגםגם ש שאנאנאנחנחנו ככךכך תתחחשחשבבי עלל אא א אבלבל פפפספספספספסחחחח,ח,ח,ח, ללאלאלאלאלאלאלאחרחרחרחרחריייייייי ללדלדלדלדלדחוחוחוחוחוחוחותתתתת

שאשתתתתתתתתותותו,  ויו ו םעעם ילדללד דסדסדרררר הה שששששולולולולחחן סבסביביב בשבשבשבשבשבתתת ליליליליליההוהווהוהוהוהודידידידי ל ל ל ל ללללעלעלעלעזוזוזוררר

צקצקצקצקצתתת קנקנקריריבבבב לווולולוליי אאא אאזאז םםים.. כאאאב ובובללילי סססבסבלל בלבלבלבלבלבליי הההזהזהזהזה,,,, דדדייאיאיאלילילילילילי בבבבבבבבליללללללילילילי

תיתיתיתייי ייהיהיהי לל ללל לאאא הזהזהזה ההה ה ה ההה ה המשמשמשמשמשמשפטפטפט ירירי חחחאאאחאח בבובובובוב????? טטטטטט ט היהיהיהיה היהיהיה ששש שללללהללהםםםםם צצצעצעצעצמננמנוו, כ כדידי ממ

רסרסרסרסרסרססרסרבבבבב“ב“ב“ב“... דדודוד ל ל ל ל עעע ע תתלתלת גוגוגוג ססמססמסמסמס

בשולי הגלימה
ממ מהה גלגלגלגבבביביביביבי הההיההיהיהיווו לשללשלשלשלהההההה אאדאדאדאגגוגוגותתהגהגהגדוודודודולללללולולולותתת ממירירלל‘ל‘ל‘הההההמסמסמספפפפרפרתתתתתתכככככי אחתחתחתההההה ה

לנללנלנו י”י”י”י”י”ישששש ורורורוורורו.  דעדעדעדעדעדעדעד יייי ה ההםםם בבבימימימיםיםים ב בההםהם ההילילילילילילדדדדדידידידיםםם,ם, עעםעםעםעםעםעםעם בבבב ב בביייביביתתתתתתת ההרהרההרהרה קקיקיקיקיק ששששששש

זזזזההההה עםעםעםעם נננננעעעעיעיםםם לאלאלאלאלא וואואאואודדדד ממ ו וההההרהרגשגשתתתיתי ,,,ע,,ע,ע,ע,ע,ע, הההרהההרהההההרהר עיעיעיעיעיעיעעיעיעיעיןןןןןןןן בבלבלבלבלבליייייייייייי לללילילילילילדדידדידידידידיםםםםםם ששששבעבעבעבעבעבעבעההההה

סחסחסדדד אאאתתנתנתנתנתנווווווו וולולולולולולו שישיגמגמ ווהוהוהוהגיגיגיסססססיסיסיםםםם הההההההדדדודודודודודודודודדדידידידידיםם לכלכלכלכל ממממ ששקקשקששקשקשקשקש ללבלללבלב ששאאאיאיאיאאאלאלאלאלאלאלץץץץץץץץץ

אהההההאהאירירההה היייהיההיאא תיתית,, נבבנ עעעעע ע עללללללללכךכךכךכךעע ע עםםהההההרהרהר שששששכשכשכששוששושושוחחחחחחחחחחתתתתתתתתיתיתיתיתיתיתי בבאבאבללל ייאיאיאיאיאיאיאיתתםתםתםתםתם.. ויויויויהיהיהיהיהיווווו

מאמאוששושריריםםםם ההם  תמתמתמתררגרגשישישישישישים,ם, ככככךךךך לכלכלכלכל ’’’’’אאאאנששישישישישיםםםם חחחחדדדדשדשה:ה:ה:ה: תתיתיתית ווווווווו זז לללללללילי

הקהקקהקה. צצדצד אאיאיא באאמאמאמאמתת הוה הזזזהזהזה‘ה‘ה‘ה‘ה‘.. ודודודודודולל גגהגהגהגהג בדבבדבדבבדבררר ההה ה בב ב בשוששושוללללללילי ללגלגעתעת

ממחחבחברריריםםם ננונונונייםםיםים פלפלפלפלפלפ טטטטט רררהרהרהרהרהרבבבבהבהבהבה ככככככךך כככככלכלכל בביביבלננלנלנוו קקקק חוחוח תיתית הנהנ ””ב”בזמזמןן

ינייניניתתיתיתיתיתי::: עעעעעע ע ללל ל לכככוכולללםלם ווזוזוזוזוזוררר.רר.ר. לעלעלעלע אא א אפפפפפשפשפשפשררררר אאאאא א אאייךיךיךיךיךיךיךיך ממהקהקהיהיהיהיללהללה ששששאשאשאלללללללללו םםםםםים רכרכר ומומ

בובאאאמתתתתתת ההייייייילילדיים‘ם‘,  תתתאתאת נננפפנקקקקקקקקקק לללל הזהזממןמןמןמןמן עעעעכעכעכעתת תתסתדרדדדרדדדרדריםים, ממ חחנחנונונו אאאא’אא’א’א’א’א

םיםים,  וממממממממממממממתתקתקתקתקתק קקקחקקחקחקחקיייםים משממממשמש עעעםםםםם ,ה,ה, רגגרגרגיליל ללללללאא בבבבצצורררהרה פפפונונקוקקקוקו םיםים הההההההההיהילדלדלד

זזהההה תאתאתאת ייזיזיזיזככרכרכרוו שששהשהשהשששהםםםםםםםםם חוחההה טבבטבטבט נאנאניייייי חחחגגיגיגיגהגהגה... שמשמשמש מממ ששםששםשםשם תיתיתהההה הההיההיהי

הבהבייתהה חחחחחזחזררר ככככככ כ כ כ כשששבשבשבשבשבעעעעלעעלעלייי םםםםםםםיםיםששששש ש ש שש שללהללהללהלהלהלהלהםםםם.ם..ם. יחיחיחי תתתתתותותה ה ה הגדגדגדווללולולולולותתותותבב ב ב ב תחתחתחתה ה החוחחוחוחחוחוויויוי אכאכאכא

בכבכבכבכבכבכבכלללללל רזרזרהההההה עועעועועעוע םייםיםים,, רברררררררברב משממממממשמשמשמשמשמשמשמשמשלוללוללוחייחיחיחיחיםםםםםםםם עעעעעעעעעעעםםםםםםםם ––––––– םםםםיםיםים רורוורורורורור פפפפ בבבחחגחגחגחג כ כ כמממומו ששששגשגשגשנונונו הההרהרהר

קבקבקבקבקבקבקבקבקשש.ש.ש.שש.ש.ש. ללל לל ל ל רשרשרשרשרשרשרשר אאאאאאאפאפאפאפ שרשרשרשרקקקק מממממההההההההה

א א אההיהיהיההההה ןהןהן עשעשעשעותתתוותותבבב ב אואואואואהה ה ווהוהוהוה ––– ממממ מ ממנמנמנמנווו חחחשחשחשחשחשחשחשחשששששששתיתיתי ססוסוסוסףף רברבררברברברברבר ננ נ גגםגםגםדדד דדדדדד ד ד יהיהייההההה ”””””””

מאמאמאמאממאאאא אאאאאתתתתת חחחיחח אאאטטטטרטרטר אלאלאלאלא שששששש ש ייידדעדעדעתיתתיתי ככיכיכיכיכי חוחוחוח,,, תתיתיתיתיתיתית הנההנהנ ללללחחחחחדחדחדררר ץץץוץוץוץ מחמחמחמח לללבלבללבלבלבלבדדדדדדד

ווואאבאבאבאבאבאבאאאאא תתיתתתתיתתתי,ייי,י, אאאאאא לללללהיהייהיותותווותותותותות ככככדדדדידידידי מממממחחיחיחיפההפהפהפהפהפהה גגגגגגגהגגהגהגהגיעיעיע ללל יתיתיתיתי אאאאאאחחוחוחו תאאתאתאתאתאת אאאאוווו שששששלילילי

לללולולולייםיםים... החחהחהח לל לללבבבביביבייתתתתת סננסנסנס ההלהלהלהלהלהיכיככ לללללללוווו פפפאפאפאפשרשרשרשרשרשרשר ממתמתמתמת לשלשלשלשלשלשלאאא ככ כ כךךךך הההכהכהכהכהןןןןן,ן,ןן,ן,ן, הההההוהוהואאאאאא ששששלשלשלשלשלייייי

גהגהגהגהגיביביבהה ההיהיהיאאא תיתיתית,,, ההרהרהרבבנבנבנ בבבבאואואוזנזנזנזניייי הההההההזוזוזו הההגהגהגה ההההההדאדאדאדא תאתאתאתאתאתאת ככככככככששששהשהשהשהעעעעלעלעליייתתיתייייי

ל ללחחדדדדחדדדדחחדחדררררר ץץוץוץוץ חחחמחממחמחמח א א א איתיתיתיתיי התהתהתהתה ייייייי ה ה ה אייאיאיא ה ה ה ה וווובבאבאבבאבאבאבאממתמתמת אגאגאגאגיעיעיעיע‘‘.‘.‘.‘. נאנאנאננאנאניי ’ ויויויויויויותתתתתתת: טטטבטבטבטבעבעבעבעבעבע

קקקקרורורורובהבהבהבהבה... ככ כ כממומומומו אא אא אמממממאמאמא ממ ממשמשמששששמש ותתותותוח,ח,ח, יניניני הההה

ההההההממממומוששתשתשתשתשתללל“ל“לל“, תששתתשתתשתשתשתו שלשלשלשל אאא עעעעעעםעםעםעם ה הההנניניניתתותותוחחחחחחח ללחלחלחלחדרדרדרדר ממממממחחוחחוחוחוחוחוץץץץץ ייישששששבששבשבתתתתיתתי אאאאא”א”א”אננננניניניני

נננסעסעסערורותת ייינוונו הה ה שששתתתתתיתיתיתינוננו ופופטפטפטטנטנווו.ו. חיחיחדדד שש”ש”ש”ש”שווחוחוחוחוחחחחחנחנוו יייייריקיקי,, סססמסמספררפרפרתתתתת

הההההההפפחפחפחדדדידדיםםם הההחשחשחששושושותת,ת,ת, עעלעל סיססיסיססיסיסיסיסיפרפרפרההה אחאחאחתתת ככלללל .דד. מממממאואואו תותוותותות וווודאדאדאוגוג

לל להוהוהודדדותת ההכההכהכהכה צ צצצ צצררררררריררירי יניני אאששא ממכמכמכמהה ע עע עעדדדדד אאאאאאתאתאוםםוםוםוםה הבבבבנבנבנתתתיתיתיתיתייתיתיתי פפ פ לשששלשלשלשלהה.ה.ה. קתקתקוווווותתת הוה

ב ברייריאאא עבעבעבעבעבעבעליללילליללילי שששש ש בבזבזבזבזבזבזמןמןמן הההניננניתותתוחחחח לחלחלחלחדרדרדר ממממ מחחחחוחוץץץץץץץץ ששששושושושושבתתתבתבת יייי ינננננניניני שששאאאשאשאשאשא ככככככךךךךך עלעלעלעלעל

אאנאננאנששששישיםם ייייישששששש הההה הרררי כ כךך.ך. עעעעעלעלעל בב ב בריריאואאואותתת תדתתדתדת תתתתתתעועעעעו וולללולולו יייייישששששששש אאאאאואפפפפיפילללולולולו ושושושלללםלם, 

ההצהצהצהצהצדדדדד – שששלשלוווו הההההששנשנשניייי דצדצד מהמה וווויויוקקקקקקק דדדדבדבד ההההההההזהזהזהההההה ההההסססיסיסיסיסיסיסיסיפפופופופופופוררררר יככירירים אתאתתאתאתת שששששמשמשמ

ווווווההסהההסההסהסהסהסבלבלבלבלבלבל... ייליליילילי הההההההה החחחוחוחחוחו שלששלשל

ווואואואותנתתנתנתנווו לללללללללבקבקקקקבקררררררר ההההגיגיגגגגיעעעועועו ותותתתתותוחח,ח,ח,ח, מהמהמהמהמהמהמהננננינניניניניני ייציצייציציציצאאאאאאא ששששבשבשבשבשבשבעלעלללללעלעלעלעליייייייייייי אאאאאאאחחרררחרחררחרחררחרייייי ההבהבהבבהבבבהבהבהמששמששמשמשמשמשמשמשמשך,ךךךךךךך,ך,ך,ך,ך, ””

רייייררירווו כככהכהכהכ ללללל ללללל לל לאאאאאאא םלםלםלםלםלם ממ מ ממעועעעועועועועו הםהםהםהםםהםהם יחיחיחיחייםיםייםיםיםםים.... נננננתנתנתנתנתנתנתתתתתתתת ממ מ מ מטממטמטמטמטמטעםעםעםעםעםעםעם יביביייםםםםםםםם מממתמתתמתמתמתמתננננננדנדנד שושוושושההה שששששלשלשלשלשלשלשל

בכבכבכבכבכבכבכבכלללללללללללללל,,,,, בששבשבשבשבשבשלוללוולולולוממממומומומומומומומו....... יייייייייןןןן תההתהתהתעענעענענענ וללולולולולול דדדדדדודודודוד‘‘‘‘ ההההה ההכבכבכבכב ’’’’’’’’’כלכלכלכלכל דידדידדידיד לללללללההההגהההההגהגהגהגהגהגהגהג רררר ר ר רצוצוצצוצצוצוצוצוצוצוצוצוצוצו רקרררקרקרקרקרקרק אאאאואאאאואותתתתתותותותותותתו,,

חחחחחחחיייייייייםםםםםםם מתמתמתמתמתמתנתנתנתנתנתנת שממשמשמשמשפחפחפחפחתתתת מממ קלקלקלקלקלקקלק ללללחלחלחלחלח ההפהפהפככנכנכנווו תתתתתתתרםרםרםרםרםרםרם,,, עעעבעבעבעבעלליללילילילילילילילי בבבב בב ב בוווווווווו ררררררהרהרהרהרגגעגעגעגעגעגע מממ

בבבלבלבלבלבלבלבבבבבב ללללללללללחחבחבחבחבררררריריריריריםםםםםםם וכוכוכו ששששהפהפהפהפ בבבבבממממימימינםנםנםנם םםיםיםיםים דחדחדחדחדחדחדחד ויויויויויויויו ממממממממ םםםיםיםיםיםיםיםים אאאאאאאאאננשנשנשנשנשנש ונונו רכרכרכר והוהוה

.“.“.. ששפשששפש נבנבנ ו

להציל עולם ומלואו
אואואותתנתנתנתנווו??ו? תתששתשתףףף ל ל כווכוכוכללולולולו ת תתת ששושששושותת?ת? אתאתא ההההההה היהיייתיתיתיתיתהה ווואיאייאיאיךךךךך

הה‘ה‘ה,, יממימימירלרל ררררמרמרתתתתתתתת אאאאאאאואו בקקקבקבקללללותת“ת“ת“ת“,  ייחחיחססיסיסיסיסיתתת הההננניניתתתותוחחחח אתאת עבעבר ללעלללעלעליי בב”בב”ב

אאאאחחריי אאאאאאאבלבבל ווווההחהחחלמלמלמללמלמלמהההה, תתתתוות שששששששששש תהתהתתהתאואו ללל זזזממןמן ששנדנדנדררשרשרש כ””כ”כממממומובןבבן

ממסמסווגוגוגלללללל ווההההיהיהיהה טוטטוטטוטובבבב, ההרהרהרהרהרהרבהבהבה יותתותררר יגיגישש ההררהרהר ככבכבררררר הוהוההההואאא צחצחצחציייי וו שבבשבווועועוע

כיכהה צרצר היהיהייתיתיתיתיי כככשששששלשלשלאאא ,זז, אא וווווווווקקאקקקקא דדד הההלהלהסתסתסתסתובובובובובב.בב.ב. וו הטהטה ממהמהמהממימימי וקוםםםם לל

הההרגשתשתיי זזאזאזאזאזאז ווו ללההרהרפפפות,ת,ת, לללללעעעצמיימי הרררהרהרששישישישיתתתתיתי ותותו,,, אאואו לסלסלסעעוועועועודדד עועוד

רברברתיתיתי.. ששעשעשע יויויההה הההחחחחחוחו מממככלכל תתתוות ששששששש תתהתאאואאו לל הקהקהקה ווקקוקוקוקו זז אשאשאשאניני ממכמכמההה עעעדדד

וששושותפתפה‘הה‘,, אאאתת ’’גםגםגם לליי: ששששאמאממאמאמאמררררורו םיים ששנשנש אא ויו הה הדהדהדרךרךרךרך כככככללללל ואאאואואואורררךרךרךךך לללללללל

להלהבבביןןן אזאזאזאזאאזאז התחתחלתללתלתתייי אאבאבאבאבללל יריררירי. לללללגמגגגמגמגמ ממחמחמחמאההאההאהאהאהאה המההההמהמהמ אאא אתתתתתתתת קקקקקיקיבבבבלבלבלבלתתיתיתיתיתתי וללולולאא

שש שש ש שלילילילי.... גםגםגםגםגם וווזו  ההיהיאאאא ההתהתהתהתרררורורומממהמהמהמהמה ה רררברברברבהההההה דידידהה ששששבבמבמבמ

עעעעעעעםםםםםם םים ממממקקקיקקי שששששבעבעבעבעלילילילי הטהטהטהטהטהטהטהטלפללפלפלפלפלפלפוןוןוןוןון ווחוווחותתתתתתתת ישישישי אאאתתתתת שששששששששוומוומומומומעתעעעתתעתעתעתעת יייננניני אאאא ”””כככככיכיכיכיוםםוםוםםום

רורורורורההההה ההההתהתהתהת ככשכשכשכללל ככככךךך עלעלעלעלעלעלעלעלעל וווווווחחוחוחוחוחוששבשבשבשששבשבשבשבשבשבשבתתתתתתת הההכהכלליליליליההההה, אאאאאתתתתתת לבלבלבל ששקקקקיקיקיקיקקי חבחבחבחבחבחבחורורורור הההה

גגגגגגגםםםםםםםם ופופופו יייייייייייזקזקזקזק ––– השהששהשהשהשהשהשםםםםם עבעעעבעעעעבעבעבעזרזרזרזרזרזרתתתתתתת ייישישישישישיקקיקיקיקיקיקיקיםםםםם והוהוהוהדודודודורורררורותתתתת ממלמלמלמדדדדד ייי אואואואאוא שהשהשהשהשה

ההתהתהליליליליליךךךךךךך הההה תתאתאתאתאת ווותותותותותייייעיעיעדתתתדתיי ממלמלמלמלמלמלמתתתתתתתת צצצצצ אאאאאניניניני קקקקמקמקצצצצצוצועעעיעיעיעי בבבב גאגאגאגבבב,ב, כזכזזכזכזזכזכזכזכזכווותותוותותותנונוננונונו.  לללללללללל

עעעטעטעטעטעיייי קקקקבקבקבקבקבק ככככככככיויויויויוםם תנתתנתנתנת ננונונ בבבבתבתבתבתב ממממ ככככככשששאשאשאשאניניניניניניני .ף.ף.ףף. ההההססססוסססוסוסו וועדעדעד תתמתמתמתחיחיחיללהלהלהלהלהלה לולללולולולווו ככככ

כמכמכמכמכמההההה עעדד הההנהנהנהנה ומומבבביביבי תתתיתית,, אלאלאלא עיעיעיעיעי תתחתחתחתחתחתחוששושושושושההה שישיששששישישההההה מממממממרררגררגרגרג אאאאאאאאנניניניני סהסהסהסהסהסהסהסרטרטרטררטרטרטההההה,ה,ה,ה,הה, הההההההה

עעענענענענקקק““ק“.. ממממשהשהשהשהשהוווו חחחלחלחלקקקקק שששהההיהיייייינינינינינוווווו

ירייריההההםהםהםהםהם,,,, מאמאמאמאמאחחחוחוחוחו בכבכבכבכבכבררררר שהשהשהשהשהנניניניניתתותותותוחחחחח רחרחרחרחריייייייי אאאאאא עכעכעכעכעעכעתתתתתתת,ת, חוחוחההההה טטבטבט קיקקיקיקיי רררר גגגםגם

ששבשבבבשבשבעעלעעללעלייי ששששששמחמחמחמחמחמחמחהההההה ךכךכךכךכךכך כ כללללל יייניניניניני ”אאא””א ככככמוממוהוהוהו. ןןיןייןין ממאמאאמאמא דעדעדעעדעד ננננ ננ נככוכוכוכוכוןןןן צצצ זהזזהזהזה יייהיהיהיהיהיהההההה שששש

תתיתתיתיתיי ססססיססיס נשנשנשנ כככככככככ כ לילילי ללולולאאאאמממממממממשששששההקהקהקהקשישישישיבבבבב הה ה הזזזהזה,, פפיפיפוורורוורורור הסהסהסהסהס ללללל לתותותוךךךךך אואותתי גרגרגרררר

הההלהלהייויויויותתתתתתת לולולולולההה דדדגדגדגדגדגד זזזזזזזזככככוכוכוכוכותתתתת ההההשהשהשהשהשה ממממרמרמרמרמרגגיגיגיגי אאנאנאנאניי הרהרעיעיוווןוןוןון.. אאתתתת אאכאכאכא ללדלדלדלד בבתחתחילילהההה

עעעעעולולולולםםםםם תתלתלתלתלתלת לללללההצהצהצהצ שושושושושושוווותותותותותותפהפהפהפהפהפהפה דדגדגדגדגדוולולולול,,,, ככככךךךך לכללכלל סחסחסחסדדד עבעבעעללללל ששללללל שששששאשאשתותו

ממומומלולולולואאואו““.

מירל‘ה כהן: 
”””בבבבבבבבעעעעעעלללללללייייייייייייי אאאאאמממממררררררר 
ללללללאאאאאאאאאששששששתתוווו שששששששללללללל 
ההההההההחחחחחחווווולללהההההההה:: ’’’’כככנננננרררררררראאאאאאאההההההה 
ששששששיייששששש ללללליייי בבבבבשששששבבבביייייילללךךךךך 
תתתתתתתתתתתתתררררררווומממממממממההההה‘‘‘‘... בבבבבבבבתתתתתתתתתתחחחחחחחחחייייילללללהההההה 
הההההההיייייייאאאאאאא  לללללללללאאאאאאאאאאא הההההההבבבבבביינננהההה,,,,, 
וווווהההההההההסססססססבבבבבבבבבייייייייררררררההההההההה ללללללווווו:::: 
’’אאאאאאננננחחחחחחנננננננננוווווו ללללללללאאאאאאאאאא צצצצצצרררררייכככככככככככיייייםםםם 
תתתתתררררוווווווממממההההההה ככככככסססססספפפייתתתתת,, 
אאאאאאאאללללללאאאאאאאאא כככככככללללליייייהההההההההההה‘‘,,, 
אאאאאךךךךךךךך בבבבבעעעעעעלללללללייי אאאאאאאמממממרררררררר 
ללללהההההה:::::  ’’’’’אאאאוווולללללליייייי יייייייישששששש 
ללללללללללכככככככםםםםם תתתתתתתתתתוווווווווררררררםםםםםםםםםםם ––– ממממממייייי  
שששששממממממממדדדדדדדדדדדדבבבבבבבבררררררררררר אאאאאאיייייייייתתתתךךךךךךך 
בבבבבבבבבבבבטטטטטטטלללללללללפפפפפפפפווווןןןן‘‘“““.. 

ריקי שמואלי: 
””””בבבבבבבעעעעעעלללללללליייי ההסססססבבבבבבבביייררררר לללללללללייי::: 
’אאאאאאנננחחחחנננננווו  יייייככככוווווווווולללללללייםםםם 
ללללדדדדדחחחחחחוווווותתתת לללללללללאאאאאאאאחחחחחחחחרררררררררררייייייייי 
פפפפפפפסססססססחחחחח,, אאאאאאאבבבבבבבלללללל תתתתתתתתתחחחחחחחשששששבבבבייי 
עעעעעעלללללללל כככככככככךךךךךךך  שששששאאאאאאאנננננחחחחנננננוווו  
גגגגגגגםםםםםםם יכככווווולללללליייםםםםם לללללללעעעזזזוורררר 
ללללללליייההההודדייי לללללשששששששבבבבבבתתתתת 
ססססבבבבבבבייבבב ששששששוווווווללללחחחחןןןן 
הההההססססדדדדררר עעעעעעעםםםםם יילללדדדייוו 
וווואאאאששששתתתתוו, בבבבבללללייי 
דדדדדדיייייאאאאאללללייזזזזזהההההה,, בבבללללי ססססססבבבבבלללללל 
ווווובבבבבבללללייי כככככאאאאאבבבבבייםםםםםם““““
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דרכיםתורת חיים
 להציל חיים!

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

מוקד תרומות: 

*2716
judy@kilya.org.il

ניתן לתרום בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'
למתנת חיים אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46

אפשר לתרום 
למתנת חיים דרך ביט!

לשלוח למספר:
054-3213911

נא לשלוח כתובת 
דוא"ל לאותו מספר

כדי לקבל קבלה

מתקשרים 
למתנת חיים

במספר: 02-5000755

או במייל:
info@kilya.org.il

6
תרומות כספיות מאפשרות לנו לגייס תורמי כליה חדשים

לתרומה
מאובטחת
 באשראי:

http://bit.ly/MC_TRUM

עיגול לטובבהה: 
קנו בכרטיס אשראי, 
תעגלו לשקל הקרוב 

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

 

מתנת חיים
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