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מבוחעו:
מתאוחי

ויץספירכרמית

שללועודכספיפיצויהקובעההשתלות,חוק

חמשמצייןבחיים,בעודםאיבריםלתורמיהטבות

יצאהישראלהרפואה.עולםאתששינושנים

והעיסוקבאיבריםסחרשלהשחורהמהרשימה

עודשישאלאחברתית.לנורמההפךבנושא

לטפללדעתהואשבהםוהגדולבדרך,מכשולים

ויץספירכרמית//שלנובחששותיותרטוב

יצלי־שלאמשפחותכמהיש

חו

$TS1$יצליחו$TS1$

$DN2$יצליחו$DN2$הא־תשריחגיאתלשכוח

חתנים

$TS1$האחתנים$TS1$

$DN2$האחתנים$DN2$שעםבזמןירצו.אםגם

וספרהשולחןלידישבישראל

ביןשניצבוכאלההיוקלוריות,

לביןעליהןשצנחהפתאומיהשכול

להפוךיכולשלהןשהאסוןהברורההידיעה

אחר.אדםשלהחייםלתחילת

בתשעהאיבריםהושתלוהסוכותחגבערב

הרכיפור,יוםבערבכן,לפניקצרזמןחולים.

יצאואנשים20חולים.ב־איברים14שתלו

שתרמוהמשפחותבזכותחדשהלדרך

יקיריהן.שלהאיבריםאת

מתלוויםהעמוקהעצבאל

שאינםרגשייםענייניםגם

החוזרתהשאלהתעידכךועללשכול,קשורים

חושש״אנילהשתלות:הלאומיהמרכזבאתר

צרי־לאאדיכרטיסעלהחתימההאםהרע.מעין

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$.נושאשלהסיפורתמציתבעצםזולהדאיג?״

בארץ.ההשתלות

תלבאוניברסיטתנערךהשבועשניביום

רבניםמומחים,בהשתתפותגדולכנםאביב

הב־ההשתלות.לחוקשניםחמשלציוןוחוקרים

שורה

$TS1$הבשורה$TS1$

$DN2$הבשורה$DN2$תשא־אםהכנס,מןשיצאהביותרהגדולה

לו

$TS1$תשאלו$TS1$

$DN2$תשאלו$DN2$במש־להשתלותהלאומיהמרכזמנהלתאת

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$עשהשהחוקהיאאשכנזי,תמרד״רהבריאות

דעתבאיברים,סחרעודלאישראל:למדינתטוב

מנפטרים,מוסדרתותרומהבעולםחיוביתקהל

חיים.מאנשיםהבדלותאלףולהבדיל

ומיצבההשתלותבתחוםסדרעשה״החוק

עםכמדינההבינלאומיתבקהילהישראלאת

שלהענייןחברתיות.ונורמותמוסרערכים,

האיבריםתרומתאתלהפוךהואאדיכרטיס

חברתית",סולידריותעלשיחכריתוךלנורמה

אשכנזי.אומרת

נחזור,עודבתחוםישראלשלההישגיםאל

הסרתהיאלהיוםנכוןהגדולההמשימהאבל

איברים.לתרומתהנוגעבכלהרגשייםהחסמים

אומרתאותם״,מסיריםלאקמפייניםגם״הרי

לעבורצריך״לפעמיםמפוכחת.בנימהאשכנזי

אמו־מינימכללהתנקותבשבילשנייםאודור

נות

$TS1$אמונות$TS1$

$DN2$אמונות$DN2$.מבוטלת,לאתקופהזושניםחמשטפלות

החוקבהרבה.ממושכיםבתהליכיםמדובראבל

והאדמי־הבירוקרטייםההליכיםאתלעגןבא

ניסטרטיביים

$TS1$והאדמיניסטרטיביים$TS1$

$DN2$והאדמיניסטרטיביים$DN2$האפשרותואתההשתלה,סביב

ארי״.כרטיסעללחותמיםבתורקדימותלתת

מהמשפחהתרומותיותר

ביש־להשתלות,הלאומיהמרכזנתוניפיעל

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$000,1מ־יותראיבריםלהשתלתממתינים

להשתלתממתינים700כ־ומבוגרים.ילדים

ממתינים70כ־לכבד,ממתינים150כ־כליה,

רקלב.להשתלתממתינים120וכ־לריאות

הקרו־בשנהלהשתלהיזכומהממתינים250כ־

בה

$TS1$הקרובה$TS1$

$DN2$הקרובה$DN2$בהמתנה.מותםאתימצאו100וכ־

250כ־בישראלמתבצעותממוצעתבשנה

בכלאבלוילדים,מבוגריםבקרבהשתלות

חר־ממתינים300כ־לרשימהמצטרפיםשנה

שים.

$TS1$.חרשים$TS1$

$DN2$.חרשים$DN2$ממתינים91נפטרוהשנהמספרים:עוד

שי־הקודמת.בשנה105ל־בהשוואהלהשתלה

עור

$TS1$שיעור$TS1$

$DN2$שיעור$DN2$עלעומדהממתיניםרשימתשלהתמותה

אי־במדינותאחוזים22ל־בהשוואהאחוזים

רופה.

$TS1$.אירופה$TS1$

$DN2$.אירופה$DN2$המו־המוותבמקריירידהחלהגםהשנה

חי

$TS1$המוחי$TS1$

$DN2$המוחי$DN2$האיברים,תורמיובפוטנציאלאחוזים16ב־

לע־וגרמההאיבריםהשתלותבמספרשפגעה

לייה

$TS1$לעלייה$TS1$

$DN2$לעלייה$DN2$להנ־ניתןתורםמכלהממתינים.במספר

ציל

$TS1$להנציל$TS1$

$DN2$להנציל$DN2$היאשהמשמעותכךאיברים,שבעהער

לתרומתההסכמותשיעורבתרומות.ירידה

דומהנשארמוחימוותקביעתלאחראיברים

אחוזים.50כ־עלעומדוהואשעברהלשנה

הופי־ישראלספורותשניםלפניעד

עה

$TS1$הופיעה$TS1$

$DN2$הופיעה$DN2$הנגועותהמדינותשלהשחורהברשימה

הוצאהעלדוברהשארביןבאיברים.בסחר

האיברים.בשבילבסיןעציריםשללהורג

מס־באיברים״,סחרלמנועהיאהחוק״מטרת

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$.הלאומיתהקהילההחוק,״לפניאשכנזי

שמס־כמורע,מאודבמבטעלינוהסתכלה

תכלים

$TS1$שמסתכלים$TS1$

$DN2$שמסתכלים$DN2$ועוד.פקיסטןסין,הפיליפינים,על

אנשיםשלדרמטיתירידהישהחוקמאז

ממ־לאוהקופותלהשתלה,לחו״לשיצאו

מנות

$TS1$מממנות$TS1$

$DN2$מממנות$DN2$חיים,מתורמיםבחו״להשתלותיותר

מת־איךשיודעיםבמדינהמדוברכןאםאלא

נהלים

$TS1$מתנהלים$TS1$

$DN2$מתנהלים$DN2$לפימנפטרהיאוהתרומההדבריםבה

השתנודבריםכיוםמקובלים.ונהליםחוקים

אומרהעולמיהבריאותוארגוןלקצה,מקצה

שישראלמהאתיאמצושבארה״בשהלוואי

עשתה״.

עללתורמיםשניתןהפיצוינושאכמהעד

איברים?לתרומתהנוגעבכלמועילחוקמי

שבאיםהאנשיםשלהדמוגרפי״התמהיל

מאור.השתנהחייםמתורמיםהשתלותלתרום

עלייהוישבחו״ל,השתלותשאיןמביניםאנשים

המש־מתוךחייםתורמיםשלבארץבתרומות

פחה.

$TS1$.המשפחה$TS1$

$DN2$.המשפחה$DN2$בממו־מהחיכליותתורמי70היופעםאם

צע

$TS1$בממוצע$TS1$

$DN2$בממוצע$DN2$ליותרכעתהגענוהמשפחה,מתוךבשנה

יותרהיוםהאלטרואיסטיםהתורמים100מ־

שצרי־כאלהדווקאלאוומשכילים.מבוססים

כים

$TS1$שצריכים$TS1$

$DN2$שצריכים$DN2$.בעודלתורמיםפיצוישנותניםנכוןכסף

לאשאנחנובכךמיוחדתישראלאבלמדינות,

זהמהחי.שתורםמילכלפיקססכוםנותנים

כלכליבמצבאנשיםשבומצבלמנועכדינעשה

גבוה".סכוםבשביליבואוקשה

ורגשייםדתייםחסמים

בעיתוןפורסםהתשעיםשנותבראשית

העי־שידעההמשוניםהסיפוריםאחד״הארץ״

תונות

$TS1$העיתונות$TS1$

$DN2$העיתונות$DN2$:הערו־הכבשהניסוי״סיפורהעברית

פה״.

$TS1$.הערופה״$TS1$

$DN2$.הערופה״$DN2$שחרהעיתונאיחתוםהיההסיפורעל

חוקההיסטוריה

איבריםהשתלת

סעיףעםוהפתולוגיההאנטומיהחוקנחקק1953בשנת

מבניאישורקבלתללאמנפטראיבריםשלהנצלהבעייתי:

שלנשימתי״מוחימוות״חוקנחקק2008בשנתמשפחתו.

מוחימוותשלקביעתואופןאתהמסדירשנלר,עתניאל

לרבנים.הרופאיםביןהמחלוקתעללגשרומנסהנשימתי

שנחקקאיברים״,השתלת״חוקגםאושרשנהבאותה

החוק,פיעלבישראל.איבריםבתורמיחמורמחסורבשל

שלמעמדהתרומהמתןלאחריקבלמאיבריושתרםחיאדם

פטורכספיות,להטבותזכאיויהיהכרוניתבמחלהחולה

מהמדינה.הוקרהותעודהפיצוייםמסוימים,מתשלומים

לאמץשהחליטהבעולםהראשונההמדינהגםהיאישראל

בתורלקדימותהניקוד״תוכניתהמכונהתמריץגישת

להשתלה״.

אולחותמיפעדיפותמסוימיםבתנאיםמעניקהתמריץ

להשתלה.לאיבריזדקקואםראשונהמדרגהמשפחהלבני

בע־יזכהמותולאחראיברלנטילתבחייושהסכיםאדם

דיפות

$TS1$בעדיפות$TS1$

$DN2$בעדיפות$DN2$שנישבובמקרהכלומרלהשתלה,חתורבקביעת

תינ־זהים,הרפואייםונתוניהםלהשתלהממתיניםחולים

תן

$TS1$תינתן$TS1$

$DN2$תינתן$DN2$אוהואתורםכרטיסעלבעברשחתםלחולהעדיפות

באיב־סחראיסורחללכךבנוסףמשפחתו.מבנימישהו

רים

$TS1$באיברים$TS1$

$DN2$באיברים$DN2$לצורךתיווךעלואיסוראיבריםבעבורתמורהוקבלת

התרומה.השגת
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סדרעשההחוק

בביתהשתלהבתחום.

בילינסוןהחולים

בילינסוןבי״חצילום:

דתלחופשחדו״שתנועתםמנכ״ללימיםאילן,

היההזה״הניסויהיה:כךשהיהמעשהושוויון.

האוני־בתולדותביותרהמוזריםמהניסויים

ברסיטה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$,1992״בינואראילן.כתבהעברית״

שמ־למכשיריםוחוברההרהכבשההורדמה

טרתם

$TS1$שמטרתם$TS1$

$DN2$שמטרתם$DN2$מוחה,הוצאאזבחיים.אותהלהחזיק

איברישאראתלהפעילהמשיכוהמכונותאבל

הראש.גםנערףמכןלאחרשעותשלושהגוף.

קי־ניתוחהרופאיםבהביצעושעהחצילאחר

סרי

$TS1$קיסרי$TS1$

$DN2$קיסרי$DN2$כעבורלהלךוהחלבריאיצאהנולדוהטלה

בינלאומית,לבתשומתעוררהניסויקצר.זמן

הגי־בישראלוהלכהלרפואההמומחיםובכירי

עו

$TS1$הגיעו$TS1$

$DN2$הגיעו$DN2$שילמהמהעלעיניים.בשבעאחריולעקוב

מהניס־חלקהיההזההניסויבראשה?הכבשה

יונות

$TS1$מהניסיונות$TS1$

$DN2$מהניסיונות$DN2$לשכנעהבריאותמערכתשלהנואשים

שלוםיוסףהרבניםהחרדיםההלכהפוסקיאת

במותלהכיראויערבאךזלמןושלמהאלישיב

לחרדיםשיתירוכריזאתהמוות,כשעתהמוח

לרבניםלהוכיחהיתההמטרהאיברים.לתרום

כבשהשללבהאתלהפעיליכולותשהמכונות

ליילדאףואפשרודאימוותבמצבשנמצאת

פיעלמוותלקבועהיגיוןכלאיןולכןאותה

ראשהאתכןאםהקריבההכבשההלב.מות

לשווא״.היהקורבנהאךנעלה,מטרהלמען

שי־חללאהיוםועדמאזאילן,שללדבריו

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$״ברורלהשתלות.החרדיהציבורשלביחסו

האיבריםהשתלתמבעייתגדולשחלקלגמרי

שמשפי־הכלליתמהאווירהנובעבישראל

עה

$TS1$שמשפיעה$TS1$

$DN2$שמשפיעה$DN2$מסורתיים,אולייטדתייםאנשיםעלגם

דבריםאלהייפגע.שהגוףשאסורשחושבים

כריטפלות.לאמונותדתביןבאמצעשהם

ברורהמאודאמירהלהיותצריכהישתנה,שזה

איב־בתרומתהגדולההמצווהעלרבניםשל

רים.

$TS1$.איברים$TS1$

$DN2$.איברים$DN2$יוסףעובדיהשהרבולמרותהחוקלמרות

כרוכהשאינהאיבריםלתרומתקריאההוציא

מותלאחרגםלהוציאםושאפשרהמוחבמות

מתייחסיםעדייןהרבניםלי,הידועככלהלב,

שלילי.דברכאלאיבריםלתרומת

מפו־אלישיבהרבאמרספורותשנים״לפני

רשות

$TS1$מפורשות$TS1$

$DN2$מפורשות$DN2$לקחתשמותרלשאלה,בתשובהלמישהו

בסו־וחצופה.ציניתתפיסהזולתת.אסוראבל

פו

$TS1$בסופו$TS1$

$DN2$בסופו$DN2$לתרוםשמסרביםציבוריםישעדייןדבר,של

סוגאםיודעלאאנילוקחים.בהחלטאבלאיברים

כרטיסעלשחתוםלמיהניתנתלקדימותההעדפה

שינוי״.ליצורכדימשמעותימספיקהואאדי

השתנה?מד!אשכנזי,ד״ר

מוותמקבלתלאבכללהחרדית״האוכלוסייה

שכןחרדיםכמהראיתיחי.אדםזהלגביהמוחי.

מוותשחוקאחרירקאבלאדיכרטיסעלחתמו

הק־ביןמהםכמותכתוצאהעברנשימתימוחי

הילה

$TS1$הקהילה$TS1$

$DN2$הקהילה$DN2$שלאהקבוצההרפואית.לקהילההרבנית

במש־היתהלאמראשבכללמוחיבמוותמכירה

חק

$TS1$במשחק$TS1$

$DN2$במשחק$DN2$ישהדתייםשלבקבוצההיום.ולאאזלא

מתפ־הסרוגותהכיפותוחובשישונים,זרמים

לגים

$TS1$מתפלגים$TS1$

$DN2$מתפלגים$DN2$ישלאלהחילונית.התפלגותלפיברובם

יותר״.דתייםולאלהיותררגשייםחסמים

השת־מתאמות20הארץברחביפועלותכיום

לה

$TS1$השתלה$TS1$

$DN2$השתלה$DN2$כתפיהןועלהשוניםהחוליםבבתישעובדות

לא״זהבקהילה.עבודהנוספת:משימהמוטלת

הספרבתיכלאתלכסותרוצההייתיכימספיק,

שוניםארגוניםלרפואה,הסטודנטיםאתבארץ,

החסמיםשאחד״ראינואשכנזי.אומרתועוד״,

ואנחנולוגיסטיקה,שלענייןבכללהואלחתום

בעבודותשמצאנומהכלעםלהתמודדמנסים

בחוקחסם.בגדרשהואובמחקרים

עשרשלמשךנקבעההשתלות

שקלמיליוןנקבלשנים

דקותחמשציבורי.לקמפיין

האוצרשרההצבעהלפני

למאבקיוםישוטו.הטיל

בתאו־למאבקויוםבסמים

נות

$TS1$בתאונות$TS1$

$DN2$בתאונות$DN2$,שי־הזמןוהגיעדרכים

היה

$TS1$שיהיה$TS1$

$DN2$שיהיה$DN2$זההזה.בנושאעיסוקגם

תרו־עללדברמותרטאבו,לא

מת

$TS1$תרומת$TS1$

$DN2$תרומת$DN2$ובבית״.הספרבביתאיברים

במראהמסתכל"כשאבי

מושתל"שאביבזכראבי

לסבולהחלהואבצבאשירת44גרינבאוםכשאיל

במצ־ההמרהחלה2005בשנתהכבד.בתפקודימבעיות

בו

$TS1$במצבו$TS1$

$DN2$במצבו$DN2$קיצוניתעלייהלצדשומני.מכבדכסובלאובחןוהוא

מצ־בהליכה,וקשייםבפהעוויתותהתקפיהגיעובמשקל

בים

$TS1$מצבים$TS1$

$DN2$מצבים$DN2$היהכברמכןלאחרשנהחציועוד.זיכרוןאיבודשל

כבד.מהשתלתמנוסאיןכיברור

אנימאזבגופי.כבדהושתל2006״במאיגרינבאום:

חמשומנהלמאושריםלילדיםגאהאבבעולם,מסתובב

נזכראניבמראהמסתכלכשאנירקעוברים.42עםחברות

טובים.חייםלחיותאפשרעובדה,מושתל.שאני

שהענייןבךההשתלה,לפנימאודשמןאדם״הייתי

ברשימהחיכיתיבהפתעה.אותיתפסלאההשתלהשל

טלפוןשיחתהגיעהאחדשישייוםמאי.עדמרםמחודש

לחפשאותילשלוחנאלצתשהיאשאמרהשלימהרופאה

השת־לעבורמוכרחשאניידעתיבקולומביה.מזליאת

לה,

$TS1$,השתלה$TS1$

$DN2$,השתלה$DN2$שהבןאחרירקיקרהשזהליאמדבתוכימשהואבל

אב־שלבבריתויבואפג,שנולדשלי,העובדיםאהדשל

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$.בתוךאבלולמה,איךלהסביריודעלאאניאבינו

מודעבתתההשתלה.תהיהשבוהתאריךאתתחמתיתוכי

אמצעעדבמרס11ביןשליההשתלהמועדאתתחמתי

שהיהאלבז,ראובןהרבהברית.היתהבמרס10ב־יוני.

כהרףהשם׳ישועתואמר:הידאתלילחץהסנדק,

והושתלתיתורםשישהתבשרתיכןאחרייוםעין׳.

קבעתיההשתלהאחדיבילינסון.החוליםבבית

החולים.בביתהנפטרהתורםמשפחתעםפגישה

עםיהדיזמתיאיבריםתרומתחוקאתלמעשה

זהאבלשנלר,עתניאללשעברהח״כשלי,השכן

עוררשהחוקהואהחשובהדבראחר.סיפורכבר

שניאותוהאנשיםמספראתוהגבירהמודעותאת

הגדול״.ההישגובכךאיברים,לתרום
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