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מוקד תרומות: 2716*
judy@kilya.org.il

 

חוברת מרגשת זו וכלל פעילות 
עמותת 'מתנת חיים' לזכרון עולם 

של מייסד העמותה ומי שמסר נפשו 
למענה ולמען כל 

חולה כליה באשר הוא 

הרב אברהם 
ישעיהו הבר זצ"ל 




שלנו ושלכם, שלו הוא 

תהא נשמתו הטהורה 
צרורה בצרור החיים




































































                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

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

זכות כפולה






















 



       













     

      





     

       






    











        

      







    





   







    



      









    











                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

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

זכות כפולה





         




































   

         

        

       







 

        



        

        





   

 

















          





         











          



         


































    











      



   


























                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

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

זכות כפולה
















 

      



        








         



























  

















          















  










                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

1011      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה














   







          















 









        

         














        



















          







































  














          














































                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

1213      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה


























          



         














                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

1415      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה








   

       



          


















































































       











          


























           















           











         





         

















































                



                              

    







             











            



















       



















                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

1617      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה

























            




































            
























































        

          

         



          











          

          






























                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

1819      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה

      







       







      




      

      



       

       











       











      



      



      

      



      



     

       



         















       

      





       









      



        







       





      

       

      

      











       

      



      

        
















      

      

       









       



      



  



      







        











     

       





      

       







      

      

     

      























        

































                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

2021      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה














       













     
























         





       









    













 











        










                      

מיסודו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל

2223      info@kilya.org.il    02-5000755 :למידע על תרומת כליה judy@kilya.org.il   *2716 :לתרומות כספיות פסח תשפ"בפסח תשפ"ב

זכות כפולה
                      

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:
מ

וג
ד

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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ניצלו  שחייהם  הרבים  הכליה  מושתלי  בין 

בשנים האחרונות, ישנם גם עשרות מקרים 

סבוכים במיוחד. כאלו שבעבר כלל לא היו 

קיומם  בשל  בעיקר  השתלה,  לידי  מגיעים 

של נוגדנים גבוהים או בעיות אחרות קשות. 

במשך  לפעמים  המתינו  אלו  מושתלים 

נופלים  כשחלקם  לתרומה,  שנים  עשרות 

לייאוש ובטוחים שלעולם לא יזכו בהשתלת 

כליה. 

פשוטה  הלא  המצב  תמונת  שלתוך  אלא 

הזו נכנסה 'קרן דניאלי'. קרן זו הוקמה על 

היה  יכול  זצ"ל שלא  ישעיהו הבר  ידי הרב 

ומוטי  החולים,  של  הרב  בצערם  לשאת 

ע"ה,  זוננפלד  דניאלי  של  אביה  זוננפלד, 

אשר רואה לעצמו שליחות להנציח את בתו 

שנהרגה בגיל 20 בתאונת דרכים, ולעשות 

זאת באמצעות שלל יוזמות.

שקיים  הגדול  בצורך  שהכיר  זוננפלד  מר 

בקרב חולי הכליות במצבים סבוכים, נרתם 

לסייע, ובסיועו האדיב הוקמה במתנת חיים 

מחלקה מיוחדת המטפלת במקרים כאלו. 

בזכות  ניצלו  האחרונות  השנתיים  במשך 

נוגדנים  עם  כליות  חולי  עשרות  המחלקה 

ספיר,  חיים,  יוסף  של  סיפוריהם  גבוהים. 

ועופר, הם רק חלק מתוך עשרות  מששה 

המקרים המופלאים האלו. 

בזכות 
דניאלי

עשרות מקרים סבוכים שבעבר התקשו לקבל כליה, זכו בשנתיים 

האחרונות בחיים חדשים. בזכות פועלה הברוכה של קרן דניאלי
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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

ומבררים על אפשרויות
לתרומת כליה

במספר: 02-5000755
או במייל:

info@kilya.org.il










תרומות כספיות מאפשרות לנו לגייס תורמי כליה חדשים

לתרומה
מאובטחת
 באשראי:

http://bit.ly/MC_TRUM




עיגול לטובה: 
קנו בכרטיס אשראי, 
תעגלו לשקל הקרוב 

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

 




