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 ר איתי גל"ד

אחת מהם היא . חייהם של אלפים בישראל ניצלים בזכות תרומות אברים
לפני . שהצילה את חייה, שעברה השתלת כליה לפני שנתיים 70אישה בת 

לאחר , עתה. מספר ימים לקתה אותה אישה בשבץ והיא כעת מתה מוות מוחי
נדהמו אנשים בית החולים לשמוע , שנתבקשו בני משפחתה לתרום את אבריה

לאחר שרב המשפחה מבני ברק הטיל וטו על , כי המשפחה מסרבת
 .ההשתלות

  
, לקתה באי ספיקת כליות, המאושפזת בבית חולים במרכז הארץ, החולה

לפני ימים אחדים . ועברה לפני כשנתיים השתלת כליה שעברה בהצלחה
פי מידע שהגיע לידי -על. והיא הוגדרה במצב של מוות מוחי, בשבץלקתה 

ynet  מגורמים בבית
לאחר שהובהר , החולים

למשפחתה כי אין סיכוי 
פגשה אותם , להצילה

מתאמת ההשתלות של 
. בית החולים

  
, בשיחה עם המשפחה

פי אותו מקור בבית -על
נדהמה המתאמת כאשר בנה של האשה הביע סירוב להשתלת , החולים

פרטי הרב (בטענה שהרב של המשפחה מבני ברק , אברים מגופה של אמו
המדובר ברב הידוע . מתנגד לתרומת האברים, .)ג.א -שמורים במערכת 

שיכנע , לאחר שהרב שוחח עם בנה של המושתלת. בסירובו לתרומות אברים
שיכנע הבן את יתר בני המשפחה , בהמשך. אותו להתנגד לתרומת האיברים

. לסרב לתרומת האיברים מגופה של אם המשפחה
  

בשעות . ריאותיהחרף גילה של האישה התברר כי ניתן להשתיל מגופה את 
לאחר שלקה במחלת , ד"רב מחב, אלה ממש נאבק חולה אחר על חייו

אם לא יעבור , רופאיו צופים כי נותרו לו ימים ספורים לחיות. פיברוזיס ריאתי
. השתלת ריאות דחופה בשעות הקרובות
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, כ די   ל ה ג ד יל   א ת   מ א ג ר  הת ו רמ י ם  ו לה צי ל   ח יי ם 

מלאו  את  .  חתמו  עכש יו  על   כ רטי ס  א די  מ שלכם 
 הטופס והכרטיס יגיע לביתכם

לחצו כאן -לחתימה על כרטיס אדי 

 

Page 1 of 17Ynet  בריאות -המשפחה מסרבת לתרום  -מושתלת כליה מתה מוחית #TalkbacksAnchor#TalkbacksA...

9/26/2008http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3598971,00.html



'& 20!1  )2!*�*$& 2!'�.�' &�'(�$,$,$% ��&"��+,�H
 
 
 
 
 UWL XV OUV \PSM WMTQWNSYP cNSbP XMKSXPNW XKKMWa

, מהלך נבון וחשוב
אבל לא מתאים לי 

אישית

הדבר הנכון לעשות 
)ויש לי כרטיס אדי(

נוגדת את אמונתי 
������������או את תפיסתי

  תוצאות

 

 

התשובות : תרומת אברים

	  לכל השאלות ששאלתם����
���
��
�����

 ��� �� ���� ����
 

רוצה לדעת יותר על 
מניעת סרטן צוואר 

 !הכנסי? הרחם
��� למידע נוסף לחצו כאן ���� � �� �� ����� 

מכון פרטי של 
פסיכיאטרים ופסיכולוגים 

 מומחים
head.org. ���� ��� ��� ��� ���

 
הרשמו לסדנת אלן קאר 

שעות תפסיקו לעשן  6-וב
 מידע !באחריות

allencarr.co.il ��� � � ���� � ���!
 

מומחי  -אלטרנטיבה 
טיפול בכאבים בשיטות 

 מידע משולבות
www.drpriman.co.il ������" ��� �# ����� �

 
 4השאירו פרטים ועד 

מרפאות יחזרו אליכם 
 מידע .לטלפון

Best-Clinic.Co.il �$ ���� �� �� ��� �
 
 4השאירו פרטים ועד 
מכונים יחזרו אליכם 

 מידע .לטלפון
Best-Clinic.Co.il 

  
הגיע מידע שצוות מתאמי ההשתלות ניסה לשוחח עם הרב המתנגד  ynetלידי 
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מבית החולים בו 
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שוב גוזר את דינם של חולים , רב חרדי שידוע בסירובו, וכאן. השתלה
 ".זה פשוט מזעזע ועצוב. שזקוקים להשתלה

  
לא ניתן היה להשיג את תגובתו של הרב או את תגובתה של המשפחה עד 

 .מהמרכז הלאומי להשתלות סירבו להתייחס לפרטי הכתבה. לפרסום הכתבה
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תורמים חיים  .76
 )18.09.08(

 זאת נבלה , זה לא רב .77
R��S

)18.09.08( ירושלים ,  אריק 

 !!!! לא לחרדים -תורם כל אבר  -לי יש כרטיס חלופי  .78
R��S

)18.09.08( עשו כמוני נגד הנבלות 

הרב הזה לא יהודי ולא בן אדם  -אל תאשימו את הדת  .79
)18.09.08( גלית 

 ! לקצור אותה,צודק 2-ו,למנוע מרב זה לקבל השתלה אם יחלה .80
R��S

 )18.09.08(

81. 
��� �� � ��� �� ���� �� � ��� �������

)18.09.08( בובו עדיין עצבני 

 !! תנו להם למות ואל תתרמו להם כלום ,,הדתיים חלאות .82
R��S

)18.09.08( חולון ,  משה 

! זה לא תעמוד על דם רעך! זה ההיפך מההלכה 21 .83
 )18.09.08(

 המשפחה הזאת עושה מעשה נבלות  .84
R��S

)18.09.08( ירושלים ,  אריק 

 ? למה לא לפרסם את שם הרב .85
R��S

 )18.09.08(

! להחרים את הרב .86
)18.09.08( נתניה ,  ציני 

כל התורה על רגל אחת  .87
)18.09.08( הרבנית 

! י"בדיוק בגלל זה סירבתי לחתום לאד .88
)18.09.08( רמת גן ,  רמי 

... זו עוד סיבה למה אני ואחרים שונאים את הדתיים.. .89
)18.09.08( ירושלים ,  פליקס 

 ! תודה -ברגעים כאלו יש לי לומר משהו אחד לתקשורת  .90
R��S

)18.09.08( ערן 

91. 
� ��" ��� ��X�� ��� ��"� � ���" �� � � ��� ��� �" ��� � � �� �

)18.09.08( ירושלים ,  יהודי ירושלמי 

! לא לתת איברים לחרדים .92
Silvia2 )18.09.08(

93. 
����" �� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ���� � ���� � � �� ���" ��� 

)18.09.08( טבריה ,  אפי 

 !!!! י"תחתמו עכשיו על כרטיס אד? אתם כועסים, אנשים .94
R��S

)18.09.08( רחובות ,  מאיר 

 נראה את הרב הזה מוותר על כליה אם למשל בנו היה זקוק לזה  .95
R��S

)18.09.08(  21-למאה ה,  שסוף סוף יעברו 

96. 
�#���#����� ���

)18.09.08( רמלה ,  אחת שיודעת 

יפורסם שם הרב לאלתר כדי שנדע למי לא לתרום  .97
)18.09.08(!  על כרטיס אדי שלנו,  שנוסיף את ההתניה הזו 

 -" אדי"כשחותמים על ! חוצפנים .98
)18.09.08( ירושלים ,  דקלה 

 להחתים מושתלים דתייםלפני קבלת אברים  .99
R��S

)18.09.08( נינה 

!! הדת מביאה רק ריב ומדון לעולמנו!!צודק 1.מגיב מס .100
aaa  ,18.09.08( ג "ר(

אני בעצמי מושתל פעמיים  .101
)18.09.08( קיבוץ העוגן ,  רון 

זה אמנם לא יפה לעשות  .102
 )18.09.08(

 !!!!!!!!!!! לתרום איברים בתנאי שאלה לא יושתלו אצל חולים חרדים .103
R��S

)18.09.08( שמוצצים דמנו וכספנו ,  בושה לחרדים הסחטנים 

 כי רואים ' הוא עושה חילול ה -יש לעקור מהרב הזה את כליותיו  .104
R��S

)18.09.08( כמה חארות הם הדתיים 

אביב  29ל .105
)18.09.08( ירושלים ,  אלבז 

 ומסרבת " רב"י "משפחתה הופחדה ע, האישה במצב מוות לפי ההלכה 30 .106
R��S

 )18.09.08(

 37ו , 11-ל .107
 )18.09.08(

כמו בכל עניין דתי  .108
)18.09.08( אבי 

לקבל כן לתת לא !!!! מנוולים .109
)18.09.08( אילת ,  הכועס הזועם 
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 רות סוף נקודה . זכותם המלאה, כן רב לא רב .110
R��S

)18.09.08( ליאור 
 כלבה  .111

R��S
)18.09.08( שש 

 הם לא תורמים כי אולי התרומה תלך לערבי ולפי הדת אסור  .112
R��S

)18.09.08( בני ברק ,  אברהם 

חרפת אלוהים  .113
Shimi )18.09.08(

 ! תפרסמו את השם של הרב -פחדנים וויינט  .114
R��S

)18.09.08( מוטי 

אני לא מבין  .115
)18.09.08( אבי 

... איזו שינאה יש בישראל כלפי יהודים דתיים .116
)18.09.08( ! שנה טובה

 זה מדהים ומצמרר כפיות הטובה וחוסר המצפון הזה  .117
R��S

 )18.09.08(

הרב הזה הרס חיים  .118
 )18.09.08(

 הזקוק לתרומה הוא רב לא ערבי חבדניק  .119
R��S

)18.09.08( הרצליה ,  מרי 

כ פשוט "תרומת איברים זה לא עניין כ-לא צריך לשפוט .120
)18.09.08( הודיה 

שגוזר גזר דין מוות על רב אח "!!!!!!!!!!! רב"לפרסם מיד את שם ה .121
)18.09.08( נ 

 רבנים רבים מכל הזרמים פוסקים שצריך ומצווה לתרום איברים  105 .122
R��S

)18.09.08( יש כאן רב שעושה צרות 

 יש אדיוטים ויש רבנים אדיוטים .אל תאשימו את היהודים ואת היהדות .123
R��S

)18.09.08( יש טובים וגם רעים ,  כך בכול קבוצה 

חוצפה לדרוש ממנה מה זה  .124
)18.09.08( רג ,  כריס 

השתלה היא עניין של בחירה ? למה פרטים כאלו מפורסמים .125
)18.09.08( דקלה 

 הרב המחליט שייך לליטאים  .126
R��S

)18.09.08( פשוט גועל נפש 

 זה כעס על חלילה הרג הרב הזקוק לריאות , זו לא שינאת חינם 29 .127
R��S

 )18.09.08(

? עד מתי לא יוכר מדע האגו כנכון ויושלחו האשמות הצידה .128
)18.09.08( אין להם חיים ,  זקנים יהודים 

" חכמים"למגיבים ה .129
)18.09.08( א "ם של ת-י,  ) חילוני(מתמטיקאי 

? אני אומר למה לתרום אם אפשר למכור .130
)18.09.08( גבעתיים ,  . בוריס ר

 !! אבל זו זכותם המלאה, סליחה .131
R��S

 )18.09.08(

!! מצווה לתרום .132
)18.09.08( אלעד ,  יוסי 

 ? מה בין האנשים האלה ויהדות .133
R��S

)18.09.08( ! שהיהודי האמיתי יקום

 זה הטמטום  -" אשמה"זאת לא הדת  .134
R��S

)18.09.08( הרצליה ,  רועי 

? לקחת לא היתה להם בעיה הא  .135
)18.09.08( אני רק שאלה 

שאלה קטנה  .136
)18.09.08( אזרח 

" חיים ומוות ביד הלשון: "על זאת נאמר .137
)18.09.08( מרכז ,  תמי 

? כל המציל נפש כאילו הציל עולם ומלואו .138
)18.09.08( טירת כרמל ,  ארז 

ואם הרב היה אוסר עליהם בזמנו לקבל תרומה  .139
)18.09.08( סדום ועמורה ,  ו "ל

 78-ל .140
)18.09.08( ם "י,  מוטי 

! נא לא להתלהם  .141
)18.09.08( מרכז ,  מושתל מבן של רב 

מצווה לקחת כמה שיותר . מבחינתם היתר כמו גויים. ככה זה החרדים .142
michael  ,tel aviv  )18.09.08(

זוהי תרומת האברים , מי שמציל חיים הוא אביר האבירים .143
)18.09.08( כפר סבא ,  אלי 
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 51 --ל .144
)18.09.08( תא ,  שמוליק 

... יש לי כל כך הרבה מה לומר למגיבים פה .145
)18.09.08( !! אתם מרגיזים

עלובים מושחתים , צבועים .146
)18.09.08( כפר שמריהו ,  עמוס 

מוסר הוטנטוטי של רב חרדי אנטי מוסרי  .147
)18.09.08( חיפה ,  מוזאר 

בואו נתפלל , זה מלאך המוות, זה לא רב  .148
 )18.09.08(

פשוט שיביאו אליהם רב חרדי בכיר אחר  .149
 )18.09.08(

 גועל נפש , המשפחה ממש כפויי טובה .150
R��S

)18.09.08( גוש דן ,  שרה 

???? מה זה השינאה הזאת .151
)18.09.08( עידן 

הרב יוצר שנאת חינם שעליה חרב בית המקדש  .152
 )18.09.08(

!!! ד" רב מחסידי ח ב !!! ד"ל א בל! 11 .153
)18.09.08( שלום 

154. 
�� ��" �"� �� �� � �� ��� ��" �� �� � ���� � � �����

)18.09.08( לפני שמשמיצים ,  כדאי לברר 

155. soon enough they will join my neghborhood .
David  ,Hell - Neve Reshaim  )18.09.08(

156. to # 21 
 )18.09.08(

 החרדים חושבים שאנו חייבים להם וכולם צריכים לתרום ולעזור להם  .157
R��S

)18.09.08( בישיבה __היום עושים,  אך הם בטלנים שכל 

 הם בורים ועם הארץ ומייעצים סתם -רק מראה שאסור לשמוע רבנים .158
R��S

 )18.09.08(

מקדשים את הרבנים  .159
)18.09.08( רחובות ,  המשקיף 

 . זו כבר חוצפה ואפילו רשעות. טוב .160
R��S

)18.09.08(???  ולתת לא ,  לקחת הרב הסכים 

תאופיק ליד חיפה  11-ל  .161
)18.09.08( יבס 

 ? "לא תעמוד על דם רעך"ומה בדבר  .162
R��S

)18.09.08( תל אביב ,  אליס 

יופרדו החרדים מהמדינה  .163
)18.09.08( קוקולוקו 

זה יהיה בומרנג למשפחה זו  .164
)18.09.08( נגב ,  אחי מאיר 

! ?!?!?תרומה  .165
 )18.09.08(

תוכנית סינגפור  .166
)18.09.08( ג 

... רב זקוק להשתלה שרב אחר לא מאשר, כמה אירוני .167
)18.09.08( חלם ,  מיכל 

 עלובי החיים  .168
R��S

)18.09.08( בני 

 מדובר בעובדי אלילים ולא ברבנים  .169
R��S

)18.09.08( חיים כהן 

 ) כמו קהילה(תיצריך שתנתן רק למי שיש לו כרטיס אדי  .170
R��S

)19.09.08( מודיעין ,  יוני 

רובוטריקים  .171
 )19.09.08(

 . לא של החולים. אבריו של אדם הם שלו. זכותה .172
R��S

 )18.09.08(

! לחץ תקשורתי לרצח בדם קר .173
)19.09.08( ירושלים ,  אריאל 

לפרסם ברבים את השמות  .174
)19.09.08( יריב 

 לא לתרום לאלו שלא חתמו על אדי  .175
R��S

)19.09.08( יריב 

??? השתית מהבאר וגם ירקת בה .176
 )18.09.08(

אני לא יכול להתאפק אבל אני חייב להגיד שאני  .177
)19.09.08( רעננה ,  חילוני 
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 זה לא רב זה מלאך המוות הלוואי וילד שלו יצטרך השתלה  .178
R��S

)19.09.08( עוזי 

! זכות הציבור לדעת .179
)18.09.08( ריקי 

לפני שנותנים איבר בתרומה להחתים את החולה  .180
)18.09.08( הערבה ,  שרון 

??? ובחרת בחיים  .181
)19.09.08( אזרח חרד 

של אינטרסנט " החלטה"לא , ההלכה היא הגיון .182
)19.09.08( ירושלים ,  נפתלי 

 ? למה הרב לא פוסק נגד קבלת איברים .183
R��S

)19.09.08( צפ האדום 

אינטרסנטים ..גועל נפש של אנשים .184
)19.09.08( בוגי 

!!!!!! תורם לכולם חוץ מלחרדים: י שלי"אפשר לסמן בכרטיס אד .185
)18.09.08( מהסוציומטים האלה ,  נשבר הזין 

בגלל שרב אחד אמר לא צריך לעשות כאילו כולם אומרים  .186
 )18.09.08(

סתם עושה בלגנים  YNET!!! צודק 29 .187
 )19.09.08(

!!! זו לא שאלה של מתאים או לא  .188
h/k )18.09.08(

הם מדווחים עובדות , לא מכניסים שנאה YNET, 29-ל .189
)19.09.08( שגיא 

הרגלנו אותם : כולנו אשמים .190
)18.09.08( ירושלים ,  אפרת רז 

!!!!!!! כפיות טובה .191
)18.09.08( רון 

 . 37-לערן הגזען מ .192
)18.09.08(++++  ים -בת,  חילוני מזרחי +++ 

 ! לא ידעתי שיש רבנים ערבים .193
R��S

)19.09.08( אילנה 

עצה לכל עם ישראל  .194
 )19.09.08(

??? אתם חושבים שתרומת איברים זה כל כך נושא פשוט? מה יש לכם .195
)18.09.08( אריק 

? למה לא מפרסמים את שמו של הרב .196
)19.09.08( רחל 

הצגה מעוותת לצורך אינטרסים  .197
)19.09.08( קצת הגיון 

אני מכיר אישית לא מעט דתיים וחרדים וחוזרים בתשובה  .198
)19.09.08( הוד השרון ,  עמיר 

? ולמה היא חייבת לתרום! במוות מוחי היא עדיין לא מתה .199
 )18.09.08(

##### או שוואי נט משלמים לכם ? כולכם מטומטמים, תגידו###  .200
 )18.09.08(

צריך לעשות חוק שמחייב כל מי שמקבל תרומת  .201
rachel  ,usa  )18.09.08(

 חרה משפחה  .202
R��S

 )19.09.08(

... היקר וחבריו אנחנו אמנם חילונים אבל 154 .203
)19.09.08( דיקדיק 

204. Publish the rabbi’s name . 
R��S

J  ,USA  )19.09.08(

!! ??אתם רציניים 66-ו 13-ל .205
)19.09.08( לא יאומן כי יטומטם 

אנשים כלל לא יודעים מהו מוות מוחי  -הבורות בתגובות מזעזעת .206
)19.09.08( שולית 

 ! לב-ולא סתם. דווקא מחזיר כן משתילים איברים -14 .207
R��S

)19.09.08( עוד אחד 

. לקבל מוכנים אבל לתת לא מוכנים,צביעות .208
)18.09.08( יהוד ,  דב בינדר 

... למי שבאמת רוצה לדעת את הסיבה של הרב .209
)19.09.08( ליטל 

רב טמבל  .210
)19.09.08( אביב -תל,  שלומי 

! סין זה כאן? אירן זה כאן .211
)18.09.08( למה 
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 זה הפתרון הצודק  166 .212
R��S

)19.09.08( וחצי  2האזרח מספר 
 %) ומשהו  70-מה שקורה ב(אולי זה ערבי?למה לא אומרים מי הנתרם .213

R��S
)18.09.08( אולי התורם חולה מידי 

אז שהמשפחה שלה תשלם על הניתוח שעברה בהשתלה לפני שנתיים  .214
)19.09.08( תל אביב ,  אורית 

המשפחה מסרבת לתרום  -מושתלת כליה מתה מוחית  .215
)19.09.08( גוש עציון ,  וץג 

*** יש הסבר פשוט ***  .216
acc )19.09.08(

: אם היו מחלקים כסף לעניים במקום לבנות את בית המקדש: 151 -ל .217
)19.09.08( ! ויפה שעה אחת קודם

" אתה חונך לאדם דעת"משהו שחרר אותך מברכת , 1 .218
)18.09.08( . שאול א

אתם עושים דבר שלא ייעשה  .219
)18.09.08( דור 

! ד"אמרו הרי שזה לרב של חב! התרומה לא תלך לערבי: 112 .220
)19.09.08( גלית 

: ידועה האימרה. אני ממש לא מופתע מיחסה של הדת .221
)19.09.08( אופיר 

 וסוף מטיפייך יטופון , על דאטפת אטפוך .222
R��S

 )19.09.08(

כולכם מטומטמים  .223
)19.09.08( מסווג ,  לא מעניינכם 

 יצילו חיים .. לפחות שיקחו חזרה את הכליות .224
R��S

 )18.09.08(

סחטנות רגשי -לכתבת" יזכו"אבל הם לא , יש גם חילונים שלא תורמים .225
)19.09.08( מדינה בהתאבדות ,  אזרח פשוט 

? בשם איזו דת טבחו הקומוניסטים עשרות מליונים, 1 .226
)19.09.08( גל 

? האם זה בטוח סופי .227
)18.09.08( חולון ,  גבריאל צדקה 

! ?מה הבעיה לחייב כל מושתל לחתום על כרטיס אדי .228
)19.09.08( לא יקבל ? לא רוצה

 ? לקבל תרומה הם מוכנים? מה לכל הרוחות מעניינות הסיבות: 19-ל .229
R��S

)19.09.08( אז אין הצדקה לזה 

 מה שמרתיח אותי בתגובות החרדים זה שאם זה נגד התורה לתרום  .230
R��S

)19.09.08( ! ??למה קיבלתם תרומה

רב בזוי ופרימיטיבי  .231
)19.09.08( מזעזע 

! פשוט מאוד לתרום רק למי שחתום על אדי .232
)18.09.08( ירושלים ,  חכם חנוכה 

 הוכחה שהאמונה הורגת  .233
R��S

)18.09.08( רוני 

רק למי שיתחייב לתרום -השתלת איברים .234
)18.09.08( חומוס 

! גם אל תגידו להם שלום! תפסיקו לתרום לדתיים .235
)18.09.08( צ 

גם אני בחרתי באופציה שרב יאשר את התרומה  .236
)19.09.08( אילת ,  איציק 

? איפה אותו הרב היה כשהשתילו לאותה חולה את הכליה .237
)19.09.08( לא יאומן 

? למה לא להציג עמדות בצורה הוגנת  .238
)18.09.08( תקוה -פתח,  יעקב קליין 

?? בשביל מה .239
)18.09.08( חן 

ח "מעשה פסול של ביה .240
)19.09.08( חילוני למהדרין 

 ??? ראית פעם רב ערבי 11 .241
R��S

 )18.09.08(

... זה לא קשור לדת ?!למה אתם דפוקים  .242
 ???? )18.09.08(

דמגוגיה בגרוש  .243
)C )19.09.08יו

 ) ?או שזו היהדות(אתם לא יהודים אתם כת השטן  .244
R��S

)19.09.08( משה 

יש הבדל בין תרומת חי לתרומת מת  .245
)19.09.08( . אחת
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..... אחריי לחמאס .246
 )18.09.08(

 ? וכאשר נזקקתם לכליה גם פניתם לרב .247
R��S

doron  , 18.09.08( השרון(

 ! אישור בלתי מותנה מראש לקחת אברים -תנאי להשתלה  .248
R��S

)18.09.08( איש חיפה 

!!!!!!!!! בא לי לקלל .249
)19.09.08( . ג.י

!!!!! שימו לב שימו לב כולם  .250
)19.09.08( רמלה ,  ניר מ 

!!! תנו למות בשקט .251
)18.09.08( אלי 

לקבל תרומה לא היתה ! חוצפה. לא ייאמן. פרימיטיבי מימי הביניים .252
)18.09.08( עע 

 עוד הוכחה לפרזיטיות של הציבור החרדי  .253
R��S

)19.09.08( טפילים מוצצי דם 

אני מבטל את כרטיס אדי ומבקש מהמשפחה שלי לתרום . החלטתי. זהו .254
)19.09.08( איציק 

255. I rest my case- דתיים פרימיטיביים וצבועים במיטבם !
)18.09.08( אין דברים כאלה ,  ישראלית 

. נקודה. אני מוכן לתרום רק לחילונים .256
)19.09.08( הרב אמר 

 . רב בישראל גוזר דינו של יהודי אחר:פירוש הדבר .257
R��S

)19.09.08(?  לא, החיים,  הדת אמורה להיות בעד 

צריך לאפשר לתורמים להחליט למי הם רוצים לתרום  .258
)19.09.08( הפתרון לבעיה 

? לא מספיק ראש ממשלה נהרג, דיי להסתה .259
)19.09.08( האנטי יהודית שלכם ,  תפסיקו עם התעמולה 

כל סיפור כזה תולש לי חלק מהלב מחדש  -גועל נפש  .260
)18.09.08( הדר 

... אם יש אלוהים .261
 )18.09.08(

 בושה וחרפה  .262
R��S

 )18.09.08(

ותשובתו המגוכחת  154-ל .263
Silvia2 )18.09.08(

חולירות  .264
 )19.09.08(

! מה שהרב יכול לעשות .265
)19.09.08( ראשון לציון ,  גיל 

? ת תרומות איברים-ל-ב-למה טרם שמעתי על רב שמתנגד לק .266
)19.09.08( שאלת תם 

" סלקטיבית"הבעייה היא באמונה  29-ל .267
)19.09.08( ס "כפ,  נועה 

יש לי כרטיס אדי ואני מחזיר אותו בתנאי שאני לא תורם לדתיים  .268
)19.09.08( עמיר 

 כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו  .269
R��S

)19.09.08( אדוני הרב 

מי שתורם מקבל חינם -!תלמדו מבנק הדם  .270
)19.09.08( תא ,  אילן 

 . י.ד.לתת איברים רק לאנישים חתומים א .271
R��S

)18.09.08( הרצליה ,  אני 

הם לא בטוחים שהיא מתה משום שעדיין נושמת  -צודק 154 .272
 )18.09.08(

! לתרום רק למי שיש אדי .273
)19.09.08( מחזיק כרטיס אדי 

 ! היה לנו עולם טוב יותר לולא הפרימיטיבים הללו והמבין יבין .274
R��S

)18.09.08( יובל 

275. fphu, yucv 
)19.09.08( רמת גן ,  דני 

 ! לפרסם את שם הרב .276
R��S
)19.09.08(?  של רוצח,  למה להגן על פרטיותו 

המשפחה שלי יודעת שאני אתהפך בקברי אם גופתי תתרם לדוס  .277
)19.09.08(!  חצופים ,  !!! יודעים רק לקחת 

 . שזו לא שנאת חינם, אז זהו -29ל .278
R��S

)19.09.08( אפרת 

!! ההלכה במצב זה ברור כנסו .279
)19.09.08( רב ופוסק 
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? יותר קל לרב להביא למותו של חברו מאשר לפרסם את שמו .280
)19.09.08(!  רעהו בסתר,  ארור מכה 

... כדאי לדעת קצת לפני שמשמיצים .281
)19.09.08( דנה 

. בטח הרב שצריך תרומה הוא יריב של זה שלא מאשר .282
)18.09.08( אחד 

 ... היה אומר) אם היה קיים(ומעניין מה אלוהים . הכל טוב בשם הדת .283
R��S

)19.09.08( דרור 

 ! לא לתרום,אם זה ערבי אני מצדיקה .284
R��S

)19.09.08( השרון ,  סימבה 

! חרדים הם כמו היפופוטם .285
)18.09.08( ברוך 

שהאיברים שלי ילכו לאנשים "! אדי"בחיים אני לא אחתום על כרטיס  .286
)18.09.08( דווקא חילוני 

צריך להפסיק לתרום לפנטים הדתים הם כמו בתקציב רוצים רק לחלוב אבל לא  .287
 לתת 

R��S
dan )18.09.08(

288. NO WAY 
LILI )19.09.08(

צהוב מזה לא יכול להיות  .289
)19.09.08( צ "גבנ

290. one wey 
vivo chaouat  ,los angeles  )19.09.08(

! הרב האוסר הוא בבחינת בוגדד דת ובחזקת רוצח לכל דבר, אם ימות .291
)19.09.08( ארץ הקודש ,  בן אדם 

השגתם עוד קצת שנאה נגד דתיים  , YNETיופי  .292
)18.09.08( לא מאמין לרופאים ,  גיל 

 !!!!!!!!!!! די כבר עם הטמטום הזה .293
R��S

)19.09.08( נמרוד 

אנשים מתלהמים שנראים טפשים  .294
)19.09.08( איציק 

 אני מקווה שבנו של הרב הסרבן יצטרך תרומה  .295
R��S

oreny )18.09.08(

לא מקבל ...לא נותן .296
 )18.09.08(

 ? אתפ הייתם מנתקים את יקירכם! ליבה פועם!!! היא חיה .297
R��S

)19.09.08( מיטל 

זה ממש לא הדת זה הרבנים  .298
)18.09.08( אופקים ,  עדי 

ד "מה דעתם של רבני חב .299
 )19.09.08(

 . זאת לא הרוח של היהדות!!! לתת לא !!! לקבל כן  .300
R��S

)19.09.08( דני 

 !!!! לא לתרום לחרדים .301
R��S

 )18.09.08(

טוב שברופאים לגהינום  .302
)18.09.08( תל אביב ,  עידו 

איתי גל תפרסם את שם הרב  .303
)18.09.08( יובל 

עכשיו הבנתי מה מצבי , תודה לכבודו .304
)19.09.08( חמורו של משיח 

איפה גורנישט כשצריכים אותו  .305
)19.09.08( נוך אין זיין הרץ ,  ביסלה חמלה -א

!!!!! שממתין להשתלה של ריאות CFאני חולה  .306
)19.09.08( טל 

 אז אנו נגד תרומה לכל חרדי וגם לרב  -בגלל הרב שהורה לא לתרום  .307
R��S

)19.09.08( האחר החולה 

 הרב סירב לתרום כליה ומדובר בחולה חרדי .מי שחופר בור נופל בו .308
R��S

 )19.09.08(

 ! זה חד צדדי" אל תעמוד על דם רעך"או " הצלת נפשות:"אצל החרדים  .309
R��S

)19.09.08( מיכל 

 !!!!! שהחרים יממנו אחד השני ויתרמו אחד לשני ויבנו מדינה נפרדת .310
R��S

 )19.09.08(

 . שנורריות.אונן בישיבה.גילוי עריות.טפילים. עלוקות= ח ר ד י ם  .311
R��S

)19.09.08( רשעות ורוע לב .שוחד,  סירחון .סטיות.בטלנות

בוגד -הרב המתנגד .312
)19.09.08( מרכז ,  רב 
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! ,י הלכה"מוות מוחי אינו מוות עפ! זאת דמגוגיה והסתה במיטבה .313
)18.09.08( חרדי משכיל 

)18.09.08( על כיסא המנתח הטוב ,  דיי לחמידת איברים 

 11ל  .315
 )19.09.08(

מעניין שהם לא התייעצו עם הרב כשתרמו עבורה  .316
)19.09.08( חיים 

 !!! תגידי על מה את מדברת שנאת חינם  .317
R��S

adi  ,melbourne  )19.09.08(

, מוות מוחי הוא מוות לכל דבר ועניין .318
)19.09.08( הנבצר האחרון 

!!!!!!!! לפרסם את שם הרב  .319
)18.09.08( גם עצבני , בובו אחר

???? איפה היו האמונות כשהיא זאת שהיתה צריכה השתלה: 21-ל .320
)19.09.08( איציק 

 ! גם הוא רב בישראל....החולה הזקוק להשתלה! לא מאמי - 11 .321
R��S

)19.09.08(?  אפשר לומר שהם רבים,  . רב הורג רב אחר

 . ביהדות 1' הצלחת חיים זו המצווה מס, פיקוח נפש .322
R��S

)19.09.08(?  מעדיף רק להתפלל,  ? הרב שכר את זה

 ... וישנה פסיקתו" בלי שירגיש"בקשיש  .323
R��S

 )19.09.08(

 ... יפה מאוד. לתת לא. לקבל כן .324
R��S

 )19.09.08(

 המדובר ברב הידוע בסירובו לתרומות אברים  -כתוב במפורש בכתבה154 .325
R��S

)19.09.08( על תרומות איברים ,  זה איסור גורף שלו 

פעם מוצץ תמיד מוצץ  .326
)19.09.08( עפולה ,  שולה 

 . זה היה נכון לו לא קיבלה לפני כן תרומה בעצמה.ודומיו 27ל .327
R��S

 )19.09.08(

אתם אלה שמוציאים . מי שמגעיל פה אלה אתה ושכמותך: 93-ל .328
)19.09.08( שם רע ליהודים 

 במוות מוחי האדם מוגדר כמת לפי ההלכה לכן כל תרומת , "החכם "129 .329
R��S

)19.09.08( אינה חלילה הריגה ,  איברים ממנו בשלב זה 

 רב עוכר ישראל ומפיץ שנאת חינם  .330
R��S

)19.09.08( עדנה כהן 

? זה לא זה  .331
)19.09.08( חיפה ,  חיים 

סליחה אך על אף שהיצגת עצמך כאב לבן מושתל כבד נראה שאינך  91 .332
)19.09.08( . מבין בתחום

 ! אי אפשר לכפות ךתרום .333
R��S

 )19.09.08(

 הדת מוציאה את המוח לאנשים . איזה רב אדיוט .334
R��S

)19.09.08( שגיא 

? למה לרצוח את הזקנה חסרת האונים  .335
)19.09.08( לחיות ,  תנו לזקנה 

 זאת הבעיה עם הרבנים מרוב התעסקות באלוהים נדמה להם שהם הוא  .336
R��S

)19.09.08( בושה וחרפה 

בושה וחרפה + ההפך הדת היהודית הצילה ממחלות  1 .337
)19.09.08( תל אביב ,  שלומי 

זומבים = דתיים  .338
 )19.09.08(

 ? אלוהים יצר את חווה מאדם אז אי אפשר לתרום איברים .339
R��S

)19.09.08( רב שחושב שהוא אלוהים 

 ? רב זה אחד שרב עם האנושות .340
R��S

)19.09.08( א "כד,  אחד שלא רב 

מוות מוחי הוא מוות ללא שום דרך חזרה . אתה חרדי לא משכיל 313 .341
 )19.09.08(

 . אין לך לב. את כבר צריכה תרומה, שלא תורמת לערבים 284 .342
R��S

)19.09.08(!  גזענית, לא מגיע לך,  שאף אחד לא יתרום לך 

אך אדרוש לא לתרום לחרדי או דתי כלשהו , בעל כרטיס אדי  .343
)19.09.08( קרית מלאכי ,  אפי אליאן 

 11לתאופיק מ  .344
)19.09.08( ניוה 

אל תשמע לרב וקיים את המצווה כל המציל  .345
)19.09.08( אבי 

חיי הרב תלויים בתרומה , ושלא נדע. מוות מוחי הוא מוות ודאי 335 .346
)19.09.08( הקשישה כבר נפטרה 
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תפסיקו להשתלח בדת ובשם  .347
)19.09.08( חזי 

כל מי שכותב על ההתחשבות במשפחת הנפטרת טועה כי  .348
 )19.09.08(

הטיפש שלא מבין שומדבר מהחיים שלו  338-ל .349
)19.09.08( דתי עצבני 

! בלי שום קשר לדת ! צריך לחוקק חוקים שיצילו אנשים .350
)19.09.08( ! מגעילים

מוסלמי אמיתי לא היה חושב פעמיים והיה נותן גם את נשמתו להצלת  .351
)19.09.08( אזרח 

וכל המתלהמים נגד הכתבה  219ל  .352
)19.09.08( מהצפון 

 11-ל .353
 )19.09.08(

? ואהבת לרעך כמוך .354
)19.09.08( אילי 

? ואם הרב היה אומר לקפוץ מהגג .355
)19.09.08( אילי 

 39במקום להתלהם תקראו את תגובה  .356
)19.09.08( הרצליה ,  יוסי 

! די כבר עם המסחרה הזאת .357
)19.09.08( כוכב צדק ,  מתנגדת להשתלות 

 !! לחתום על אדי לפני השתלה) ן(לחייב כל מושתל  .358
R��S

)19.09.08( !! זבלים זה מה שהם

משפחה פושעת וחסרת לב  .359
)19.09.08( מושתל ריאות 

? אין להם בושה מי הם .360
)19.09.08( ערך לחיים ,  . זה?מה זה רבי

.................. אני למשל .361
)19.09.08( אביב  -תל,  אני 

 173מסכים עם  .362
)19.09.08( חילוני 

המושתלת המאושפזת הייתה צריכה לחתום  .363
)19.09.08( איתי 

חתמתי על כרטיס אדי ואני רוצה לבטל  .364
)19.09.08( ? איך אפשר לבטל

חוסר סובלנות משווע  .365
 )19.09.08(

מסביר משהו פשוט  313 - 341 .366
)19.09.08( מעין 

 ... תצטרך לצום יומיים וחצי במקום יום כבוד הרב .367
R��S

 )19.09.08(

כליות  2כמדומני שלרוב המתלהמים פה יש  .368
)19.09.08( ירושלים ,  מתעניין 

369. ynet אתם פשוט נהנים לגרום לסיכסוכים ..
)19.09.08( .. יומכם עוד יגיע

. רואים שאתה גזעני גמילות חסד לכל יהודי וגם אם הוא חילוני אבל .370
)19.09.08( 313למספר 

קודם כל נראה לי שאת סתומה כי כתבו שהתרומה לא לערבי וגם אם  .371
)19.09.08( אזרח 

זו הצלת נפשות וערך עליון בתורתינו .הרב מעוות את התורה .372
)19.09.08( בית שמש ,  אני מתבייש -כאדם דתי

אישה כפויית טובה  .373
)19.09.08( גבעת שמואל ,  אילנה 

הצלת חיים  .374
)19.09.08( ראשלצ ,  בנבנישתי חיים 

... לכל מי שמתנה את תרומותו שלא תגיע לחרדים .375
)19.09.08( לא כמוהם 

למה הוא מתבייש ממשהוא הרב הזה ??? מה זה השם המלא שמור המערכת .376
 

R��S
TALKBACK7 )19.09.08(

היתה להם אפשרות להציל חיים  .377
)19.09.08( אמכם מתביישת בכם 

 משפחה יקרה עוד יש לכם הזדמנות להתחרט  .378
R��S

)19.09.08( !!! ולהציל חיים

 !!! בבקשה תצילו את הרב שמחכה לריאות .379
R��S

 )19.09.08(
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יש כאלה שאכן מקפידים לא לקבל כאן בארץ  67-ל .380
 )19.09.08(

)19.09.08( ירושלים ,  ציפי 

הצעה לאדי  .382
)19.09.08( חלב . ק

? אז במה אתה יותר טוב מהם -7' מס .383
)19.09.08( נועם 

מוסר כליות  .384
 )19.09.08(

385. idiots 
itsik  ,brussels  )19.09.08(

... נשמע שהרב הוא חבר טוב של זה שהטיף לשחיין האולימפי .386
)19.09.08( מרכז ,  גלעד 

הגזען  11-ל .387
)19.09.08( ליטל 

! ?היתכן שחקלאי ילמד את הרופא לעבוד .388
)19.09.08( ני יורק ,  ארז 

הדת  .389
Guy  ,New york  )19.09.08(

... במשנה זהירות .390
)19.09.08( שרון ,  אכפתניק 

 סחתיין עליך  .391
R��S

 )19.09.08(

 צריך להחתים משפחה לפני השתלה שיתרמו ?לקבל כן לתת לא.חוצפה .392
R��S

)19.09.08( שאם יקרה שכזה 

תרומת איברים  .393
)19.09.08( קובי 

שמשפחתה תתיעץ עם רב אחר שאינו פרימיטיבי  .394
)19.09.08( להציל כל מי שאפשר ,  פ תורתינו הקדושה "ע

הוא פועל בניגוד לתורה ?לב? הרב הסרבן זקוק להשתלת מוח .395
)19.09.08( רק מתחלפים ,  -פרימיטיבים לא מתים

 מישהו אחר הגון יכל לקבל חיים . חבל שביזבזו עליה כליה .396
R��S

)19.09.08(!  ??שהיא תקבל כיליה ,  למה הרב הסכים בזמנו 

שנאת חינם  .397
 )19.09.08(

 לפי התקשורת אז גם מאריק שרון צריך להוריד אברים לתרומה  .398
R��S

)19.09.08( כרגיל התקשורת אשמה 

... רשמת הערה טיפשית ככ 151 .399
)19.09.08( חיפה ,  טליה 

! אל תצפו להבין בלי לשאול ולהכיר אותם! אל תדברו על חרדים .400
)19.09.08( בני ברק ,  מני 

בושה וחרפה  .401
)19.09.08( חדרה ,  אייל 

 27-תגובה ל .402
)19.09.08( ויקטור 

: סיפור על רב  .403
)19.09.08( דוד 

 הוא לא רב ולא יהודי סתם רשע סנילי  .404
R��S

)19.09.08( הרוצח ,  הרב 

. אד בבסיס קליטה ומיון שם למעלה'כנראה שהרב יפגוש את אחמדיניג .405
aviril  , 19.09.08( חיפה(

. מות מוחי הוא מות הוא מות הוא מות--173ל .406
)19.09.08( חיפה ,  חגי 

407. ynet  הגזמתם
 )19.09.08(

 הלכה שכזו היא מזורגגת  .408
R��S

yuvallev )19.09.08(

. לא משנה בכלל מהם המניעים של הרב .409
yuvallev )19.09.08(

. שמו של הרב צריך להיות מפורסם בחוצות העיר .410
)19.09.08( מודיעין ,  ר 

: שתי הערות .411
)19.09.08( צבי 

חוק תרומת איברים  .412
)19.09.08( רעננה ,  ד קובי כשדי "עו

 -שותף להרגשתך שמדובר ביוצאי-37לתגובה .413
k19.09.08( 37ל(
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אי אפשר בלי ריאות , 1אפשר לחיות עם כליה  -כתבה מניפולטיבית  .414
)19.09.08( חיים 

 .. פרימיטיבים .415
R��S

)19.09.08( גלפ 

אבל זו זכותם לגמרי , סליחה .416
)19.09.08( ירושלים ,  יעל 

... ואני מתנה את תרומתי בכך שהיא לא תגיע לעיתונאים .417
)19.09.08( שלא נדע מצרות ,  יעל 

השתלות אברים  .418
)19.09.08( אני 

! ! ! ! ! ! ! בורות .419
 )19.09.08(

כפויי טובה  .420
 )19.09.08(

עובדי אלילים  .421
 )19.09.08(

צריך חוק שמי שמקבל תרומה חייב לחתום על כרטיס אד  .422
)19.09.08( לס 'לוס אנג,  איתן 

? היחיה, "צמח" .423
)19.09.08( בני ברק ,  אלי 

 רוע לב  .424
R��S

 )19.09.08(

זה לא מוות גמור ??? מוות מוחי .425
 )19.09.08(

 itsik 385ל  .426
adonchoco  , 19.09.08( כל העולם(

?? מי מוכן לתרום עכשיו את ראותיו .427
)19.09.08( הלל 

428. do NOT donate 
rav shalita )19.09.08(

איזה גועל  .429
)19.09.08( חן 

... חסרים פה נימוקי הצד השני .430
cwen )19.09.08(

חילוני שקיבל הלואה אינו מוכן לתת הלואה לאדם בחובות  .431
)19.09.08( אריק 

 הרב הוא רוצח  .432
R��S

)19.09.08( אביב 

צבועים  .433
 )19.09.08(

 לא יאומן , אנשים נהנים מהרוע, נראה שכולם ששים לקפוץ ולשנוא .434
R��S

)19.09.08( ? המגיבים כאן מטורפים

יש לחוקק חוק מתאים ואז אף אחד לא תלוי בהסכמתם או בסחטנותם של  .435
)19.09.08( אלכסה 

 . אתה אידיוט שכנראה יודע רק לכתוב אבל לא לקרוא: 11-ל .436
R��S

)19.09.08( אלכסה 

גם אתה שייך לפרזיטים שמוכנים לשדוד אבר מגופה כשהם : 27-ל .437
)19.09.08( אלכסה 

וכשעקרו כליות ממישהו אחר כדי להשתיל לה ולהציל את חייה : 39-ל .438
)19.09.08( אלכסה 

לא לשתול לאף חולה אברים בלא שהוא וכל בני משפחתו יחתמו  .439
)19.09.08( אלכסה 

440. YNET אתם צריכים לפרסם גם את השמות ! כל הכבוד שפירסמתם
)19.09.08( אלכסה 

פיקוח נפש :הם לא שאלו כי אז פעלו לפי כלל משלהם שקובע : 81-ל .441
)19.09.08( אלכסה 

 . בעיני אתה לא? אתה מעז לקרוא לעצמך יהודי: 91-ל .442
R��S

)19.09.08( אלכסה 

רצונך לומר שלדעת החרדים מותר . התגובה שלך מזעזעת אותי: 380-ל .443
)19.09.08( אלכסה 

 הרב שמע מי הרב שצריך את הריאות ולפי זה החליט חחחחחח  .444
R��S

)19.09.08( דודו 

 נראה אז משפחה , לפני שמקבלים תרומה חייבים להחתים על אדי .445
R��S

)19.09.08("  חוזה"שתתנגד ל,  מזועזעת 

 ... ?עם איזה רב הם התייעצו לפני שנתיים .446
R��S

)19.09.08( נגעלת 

לא נורמאלי  .447
)19.09.08( דברים שרואים מכאן 
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שונים , הליברלים מכבדים מסורת של אחרים, 39 .448
)19.09.08( דוד 

!!! מבקשים מהם לרצוח את אמא בגלל שבעבר הצילו אותה. לא מבין .449
)19.09.08( אלון שבות ,  אשר 

לפי ההלכה זהו תרומת אברים מסויימים היא רצח  .450
)19.09.08( קובי 

לא שנאת חינם  .451
)19.09.08( חופשי 

 . באישיי יענו מה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה לא חייבים כלום  .452
R��S

)19.09.08( איש ,  איש 

לכל אלה שמגינים על הרב  .453
)19.09.08( אסתי 

 YNETל .454
)19.09.08( נעם 

גואל נפש  .455
roza  , 19.09.08( מרכז(

!!! ההבדל הוא באיבר הנתרם: לכולם .456
)19.09.08(!  לא -לחיות בלי ריאות,  בלי כליה אחת אפשר 

איך הם יכולים להראות את הפרצוף שלהם  .457
)19.09.08( מאילת ,  רוני 

 . אי אפשר להאמין! פרימיטיבים כפויי טובה .458
R��S

)19.09.08( יעל 

חורבן הבית  .459
)19.09.08( א "ת,  ישראלי 

 אנשים אפלים אני אם תרומות לדוסים גמרתי  .460
R��S

)19.09.08( חיפה ,  אמיר 

 אתה מקולל , בן עוולה, הרב המסרב דינו מוות .461
R��S

 )19.09.08(

 הרבנים הפרזיטים האלה מחזירים אותנו לתקופת ימי הביניים  .462
R��S

)19.09.08( חילוני חרד 

 מי שמקבל תרומת איבר לא יוכל להתנגד לתרום : יחוקק חוק .463
R��S

)19.09.08( כ "דרוש ח

איזה אנטישמיות יש פה . אדי שלי-אני חרדי ורוצה לבטל את כרטיס ה .464
)19.09.08( כתבה שמתאימה לגרמניה 

 יש לפרסם לאלתר את שם המשפחה ושם הרב  .465
R��S

)19.09.08( עדיין לא 

. התורה שווה לתחת .466
)19.09.08( מיקי 

" התפיסה היא המציאות" .467
)19.09.08( בדולינה ,  31אופיר

אבל , אני מאחל לך שלא תצטרך לתרום לעולם 7-ל .468
)19.09.08( מושמוש 

אתה טיפש ואתה לא מכיר את ההלכה  39ל .469
)19.09.08( 39-ל

 אנוכיות דוחה  .470
R��S

 )19.09.08(

 אולי הטימטום עובר באיברים .. טוב שלא עשית  .471
R��S

)19.09.08( מרכז ,  קובי 

  ????????????????? 70מי רוצה ריאות של זקנה בת  .472
R��S

 )19.09.08(

 " רב"לפרסם את שם ה .473
R��S

)19.09.08( ירושלים ,  נדב 

. הצביעות חוגגת .474
)19.09.08( חיפה ,  אריה פויאר 

רק לבני אדם -כרטיס אדי .475
)19.09.08( מדינה ברוורס 

?? מה לעשות עם הבן אדם אינו מכיר במוות מוחי כמוות .476
)19.09.08( גליל תחתון ,  אחד העם 

? מעניין כמה מהמתרגזים חתומים על הכרטיס .477
)19.09.08( ישראל ,  בצד של התורמים 

 !!!!!!!!!!!! לא חותם על אדי -ועכשיו החלטתי , התלבטתי עד עכשיו .478
R��S

 )19.09.08(

! האישה הזאת בחיים והוצאת איבר מגופה כמוהה כרציחה  .479
)19.09.08( יהודי 

... אני הקובע .480
)19.09.08( צפון ,  רונן 

הם חצופים  .481
)19.09.08( ישראלה 
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 27 -תגובה ל  .482
)19.09.08( ירושלים ,  שושי 

. 40-תגובה ל .483
)19.09.08(.  תרומות איברים,  בעד 

.. תנוח, אוייש: 55 .484
 )19.09.08(

 ... החרדים יודעים רק לקחת, ככה זה .485
R��S

)19.09.08( טל 

לא לתרום לחרדים  .486
 )19.09.08(

 ? לקבל תרומה הרב מוכן .487
R��S

 )19.09.08(

מחסור באיברים להשתלות בישראל  .488
wolff  ,london uk  )19.09.08(

הנושא סבוך  .489
)19.09.08( תל אביב ,  איתמר 

 . כאילו הציל עולם ומלואו, אדם המציל חיי אחר .490
R��S

)19.09.08( מאט טולרינג 

 לא לבצע השתלות למי שאינו מחזיק בכרטיס עדי  .491
R��S

)19.09.08( תל אביב ,  צביקה 

! שייקח אחריות בפני כל העדה! תחשפו את שם הרב .492
)19.09.08( אמת 

493. 29 
)19.09.08( אשדוד ,  רוני 

כרטיס חלופי לכרטיס אדי  .494
)19.09.08( חמורו של משיח 

נא לקרוא את הטור של ניסן סלומינסקי  .495
)19.09.08( קרית גת ,  יובל 

!!! אתה טועה בגדול 51ל .496
)19.09.08( ירושלים ,  יוסף 

 ! החרדים הורסים את המדינה! זה לא שנאת חינם .497
R��S

)19.09.08(!  אנשים חשוכים,  ! פשוט כפויי טובה

! איזה חוצפה לעשות מזה רעש!!! זאת זכותה .498
)19.09.08( ג "ר,  שי 

 אתה בעצמך  82ל .499
R��S

)19.09.08( שי 

 לא משנה מה הרב אמר , כפיות טובה לשמה , בושה וחרפה .500
R��S

 )19.09.08(

   
�

לתגובות הבאות 2 
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 צריך להיות חוק לא תורמים למי שאין לו כרטיס אדי  .501
p�-q

)19.09.08( בני 

!== סוחרי הדת! לא הדת - 9ו  1==  .502
)19.09.08( קוורטי 

ההבדל בין תרומת כליה לתרומת ראה  .503
 )19.09.08(

 

Page 2 of 10Ynet  בריאות -המשפחה מסרבת לתרום  -מושתלת כליה מתה מוחית

9/26/2008http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3598971,00.html



 

 מידע .לטלפון
Best-Clinic.Co.il �� ��-2 �. �� ��) %

 
 4השאירו פרטים ועד 
מכונים יחזרו אליכם 

 מידע .לטלפון
Best-Clinic.Co.il %���� % ���, �� � ����5

 
 4השאירו פרטים ועד 

מרפאות יחזרו אליכם 
 מידע .לטלפון

Mirpaot-Shinaim ����0�5 ��) % �� �) �
 

השאירו פרטים ומומחי 
אסותא אופטיק יחזרו 

 מידע .אליכם לטל
assut-optic.co.il �� ���	A� �����9�A��

. ע'כך כינה אותם אבא נ .504
)19.09.08( דרום הארץ ,  חילוני 

)19.09.08( ירון 

 מספיק בבקשה יש פוסקי דור לא להכפיש  .506
p�-q

 )19.09.08(

לא לעשות השתלות  .507
)19.09.08( צפון ,  איצ .א

 מקבלים ולא נותנים  -אופייני לדתיים .508
p�-q

 )19.09.08(

 ? למה שמישהו אחר יתרום להם, לא מתאים לתרום -13 .509
p�-q

)19.09.08( נשמע רע 

ל "עמדת הגאון רבי משה פיינשטיין זצ .510
)19.09.08( אלון 

511. solution 
someone )19.09.08(

512. organ donation 
dr echad  ,canada  )19.09.08(

 הוא לא שיך לאנושות , הרב הזה .513
p�-q

)19.09.08( לוס אנגלס ,  דויד 

? כמה ערבים חתומים על אדי. חילונים צבועים .514
)19.09.08( תל אביב ,  תומר 

 להחתים כל מי שמקבל תרומת איברים שהוא יתרום גם בשעתו  .515
p�-q

)19.09.08( ! גועל נפש

השתלת איברים  .516
)19.09.08( אמא 

! כנסו דחוףףףףף  .517
)19.09.08( תל אביבית 

הנוהל חייב להשתנות  .518
)19.09.08( אדי 

איפה היה הרב ומשפחתה שהיא היתה זקוקה לכליות  .519
)19.09.08( השרון ,  סיגל 

אפילו שבת נדחית בפני פיקוח נפש  .520
 )19.09.08(

תרומת אברים  .521
)19.09.08( עפולה ,  אהרון גוטמן 

 ... חרדים יודעים רק לקבל .522
p�-q

 )19.09.08(

 רב משובש כשהוא יצטרך השתלת לב שלא יבקש עזרה  .523
p�-q

 )19.09.08(

. הכל ישראבלוף,אין ולא היה רב בישראל .524
Gossay )19.09.08(

להחתים  .525
)19.09.08( שרון ,  נעמי שקולניק 

לשנות את מדיניות אדי שמשפחת התורם תיקבע שאדם שלא חתם אדי לא  .526
 )19.09.08(

להחתים כל מושתל אברים על התחייבות בילתי חוזרת לתרום אברים  .527
)19.09.08( הרב את ריבנו 

כסף מסנוור עיני חכמים  .528
)19.09.08( אור ,שמש

  % 100צודק ב  .529
p�-q

)19.09.08( 3מס -יוסי ל

 להחתים משפחות של נתרמים ואותם עצמם על איסור סירוב תרומה  .530
p�-q

)19.09.08( ני 'ג

 איזו צביעות מקבלים אבל לא מוכנים לתת  .531
p�-q

)19.09.08( ניתוחי השתלה ,  להתנות תחת התחייבות 

 ! להחתים מושתלים גם לתרום לפני קבלת חלקי החילוף .532
p�-q

)19.09.08(!  רע בגדול=ב"ר,  ! דברי תועבה=ת"ד

השמצה לשמה  .533
)19.09.08( קרית אונו ,  אלאור 

 11תגובה ל .534
)19.09.08( חיפה ,  מאיר 

 אני לא מבין מטומטמים ששואלים רב על כל דבר  .535
p�-q

)19.09.08( אריק 

... תרומת איברים חובה כי אין אדם שאושר מאדם שהציל מישהו ממוות .536
)19.09.08( ו 

? למה להרוג אותה, ושתהיה בריאה, אבל היא חיה .537
)19.09.08( אמא 
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הכפשה והסתה לא מוצדקת  .538
)19.09.08( בני ברק ,  אלי 

)19.09.08( דורון 

דמגוגיה זולה  .540
)19.09.08( בני ברק ,  גדי 

יש פה מן האירוניה  -ובכן עם כל הצער  .541
)19.09.08( מכאן ,  אני 

השתלה לפי הקבלה  .542
)19.09.08( מרכז ,  ענת 

להלן תגובותי המתומצתות  .543
)19.09.08( לא מאמינה , לא

מה יקרה אם ? מה זה חובה .544
)19.09.08( אשקלון ,  סימה פרג רווח 

!! לא תרצח .545
)19.09.08( יוסי 

... לפעמים העצות האלה תוקעות חיים שלמים .546
)19.09.08( חיפה ,  ירדן 

ד "אכזבה מחב .547
)19.09.08( משה ה 

 !! אני אתרום אבל רק לא לחרדים .548
p�-q

)19.09.08( מתעב חרדים עלוקות 

 11-ל .549
)19.09.08( לא ערבי 

 ... תלמד איות .550
p�-q

22 )19.09.08(

לחוקק חוק שכולם חתומים על כרטיס עדי  .551
)19.09.08( אריה 

ההלכה היא היגיון ועל כן  .552
)19.09.08( מושתל ריאות 

 . חזירות -במילה אחת  .553
p�-q

)19.09.08( איליה 

שנה לא ידעו מזה מוות מוחי  4000רק להזכיר לך לפני  >> 39 .554
 )19.09.08(

 לא ...יודעים לקחת אבל לתת ...חצופים  .555
p�-q

)19.09.08( מודיעין ,  סילבי 

 ? איפה היו כשהיו זקוקים בעצמם להשתלה. הם נועצים ברב רק כשנוח .556
p�-q

)19.09.08( העם . 1,  איתן נוה 

? לתרום לא! לקבל תרומת איברים כן .557
)19.09.08( הפטריוט 

!!! איראן זה כאן .558
jango11 )19.09.08(

 זה לא איזה מציאה  - 70הריאות בנות  .559
p�-q

 )19.09.08(

 אולי לחייב כל מושתל בתרומת אייבריו למקרה שהוא ימות כמו המקרה  .560
p�-q

 )19.09.08(

 ... זו חזירות, יש כפיות טובה ויש חזירות .561
p�-q

)19.09.08( באר שבע ,  א מ 

טועים כולכם  .562
)19.09.08( מרכז ,  משהי 

כפיות טובה  .563
 )19.09.08(

אבל זה היה נכון גם לפני שנתיים ! צודק-היהודי-479ל .564
 )19.09.08(

לא מבינים במה מדובר  99.9% .565
T/T )19.09.08(

אנוכיות  .566
)19.09.08( ירושלים ,  דנה 

בושה וחרפה  .567
 )19.09.08(

 הם יחיטו מי לחיים , הרופאים מתרברבים, מוות מוחי זה לא מוות .568
p�-q

)19.09.08(.  והעתונאים עוזרים,  . ומי למוות

 היא עוד לא מתה . אתם רוצים לרצוח אותה בשביל להציל מישהוא אחר .569
p�-q

 )19.09.08(

בושה  .570
)19.09.08( ד "כפר חב,  יקותיאל 

? סליחה אני לא מבין מה הכעס .571
)19.09.08( מרכז ,  דני 
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 . לתת לא, )'איברים וכו/כבוד/כספים(לקבל כן : תמצית החרדים .572
p�-q

 )19.09.08(

 !!!!!!! גבול לחוצפפההה!!! אבל אין!!! אין .573
p�-q

)19.09.08(...  ויכה את הגנן,  ויקום המלפפון 

.. כאן מדובר בפרזיטים, צביעות היא עדיין פריבילגיה של בני אנוש .574
)19.09.08( עמרי 

גם אריק שרון במוות מוחי . צבועים .575
)19.09.08( פסגת זאב ,  יעל 

במקום להפעיל עליהם לחץ  .576
)19.09.08( ? למה בכוח

 . רק אלוהים נותן ולוקח חיים ולא אדם פשוט .577
p�-q

)19.09.08( מרכז ,  איש פשוט 

. אחלה חוקים. לתת לא. לקחת כן .578
)19.09.08( אא 

579. Publish the name of this Rabbi 
Alex )19.09.08(

חתומה על אדי אבל אהיה מוכנה לתרום רק  .580
)19.09.08( איה 

 . בושה למוסד. חיקוי של הרב אליאור .581
p�-q

)19.09.08( יהודה 

? מדוע אתם כל כך שטחיים  .582
)19.09.08( חמור קופץ בראש -ynet,  מישו 

שערוריה  .583
)19.09.08( עדנה 

 547ל .584
)19.09.08( טבריה ,  רונן 

אתה חייב להבין משהו , 39-ל .585
Josh  ,Jerusalem  )19.09.08(

 142-ל .586
)19.09.08( מרכז ,  ס 

 498 -תשובה ל .587
 )19.09.08(

זה לא קשור לחרדים  .588
izzy  ,tel aviv  )19.09.08(

 ! לשלול לו את ההסמכה לרבנות . משפחה מטומטמת ורב עוד יותר .589
p�-q

)19.09.08( רמת גן ,  יובל 

אתה ממש ממש סתום  547ל  .590
)19.09.08( תל אביבית 

 26למגיב  .591
)19.09.08( מרכז ,  ס 

 הרב לא רב ולאחל לו בריאות והמשפחה כפויה טובה  .592
p�-q

pnina  ,holon  )19.09.08(

האדם הוא לא מחסן חלקי חילוף  .593
)19.09.08(...........  ,  אמיר 

 משפחה אגואיסטית ומגעילה  .594
p�-q

)19.09.08( אייל ברמץ 

סילוף בתקשורת  .595
)19.09.08( יהוראי 

!!!! כולכם שקרנים .596
)19.09.08( מול איכילוב ,  איש 

רב כשמו כן הוא  .597
)19.09.08( כפר ורדים ,  בן עמי 

אתם לא פחות גרועים מהרב , "בתנאי ש"לאלה שמוכנים לחתום רק  .598
)19.09.08( ראשון לציון ,  טלי 

.. כנסו" כי הרב אמר" .599
)19.09.08( שי 

!!! כמה מעצבן .600
)19.09.08( חיפה ,  מאי 

!! כנסו? "הרצחת וגם ירשת: "רק משפט אחד מהדהד לי בראש .601
)19.09.08( תל אביב ,  בושה לחרדים 

 כפיות טובה וצביעות אכזרית וחולנית מצד המשפחה בשם הדת  .602
p�-q

)19.09.08( אורלי 

... מצחיקים החילונים העלובים שלא יודעים הלכות ומגיבים ש .603
)19.09.08( כנסו 

! כל הכבוד לרב שלך 394ל .604
)19.09.08( אין כמו הציונות הדתי 

? מה ציפיתם .605
)19.09.08( ויקי 
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כנסו והוכחו ? האם אכן הדת נגד השתלת איברים .606
)19.09.08( אייזיק 

החרדים  .607
)19.09.08( אורי 

גם שרון מת מוות מוחי  .608
)19.09.08( דניאל 

הוא נועל אוכלוסיה שלמה , זה לא רב זה רב בריח .609
)19.09.08( המושתל הקטן 

לתרום רק למי שחותם  .610
)19.09.08( גרי 

 498 -ל .611
)19.09.08( גרי 

לכל הפרימיטיביים שלא מבינים שמוות מוחי זה מוות  .612
 )19.09.08(

 29-ל .613
)19.09.08( מיכל 

... שיא השיאים .614
)19.09.08(.  קרית מוצקין,  . מושתל לב' בני בסביץ

יש קבוצה חדשה בפייסבוק  .615
 )19.09.08(

! לא לתרום בשום מקרה .616
 )19.09.08(

בדת ורפואה בי ובכל החרדים " מבינים"אחרי ההשתלחות של כל ה .617
)19.09.08( בני ברק ,  הרב של המשפחה 

 חושך +אלימות+שנאה= דת .618
p�-q

)19.09.08( בעל כרטיס אדי ,  דוד 

..... לא לחתום על אדי עד שלא יחוקק חוק הנותן קדימות .619
)19.09.08( רוטן 

מוזר שלא לכולם מתאים לתרום איברים , 13ל .620
)19.09.08( חיפה ,  אלי 

 ? חיסול חשבונות בעולם החרדי  .621
p�-q

)19.09.08( מדינה ,  ככה בונים 

צריך ליצור חדשנות  100רב בן  .622
)19.09.08( ראש העין ,  אלעד 

הלוואי שמישהו מהנכדים שלה יצטרך  .623
dasha )19.09.08(

 ======= רצחתם וגם ירשתם ======  .624
p�-q

 )19.09.08(

!! למי שלא מתאים לתרום יסרב בעצמו לתרומה-הפרזיט 13ל .625
)19.09.08( הדוסים האלה נמאס מהם 

 ! חייבים להפוך את תרומת האיברים למען חיים לחוק .626
p�-q

)19.09.08( אמיתי 

לחתום על כרטיס עדי תהיה עדיפות לקבלת איברים , החוק קובע .627
)19.09.08( אשדוד ,  טל שחר 

! גועל נפש -???ולקבל איברים הרב הסכים  .628
)19.09.08( א "ת,  גילי 

הרצון לקבל הכח לתת  .629
GILI )19.09.08(

אסור לתרום איברים של שיש לו שבץ מוחי !!סתומים  .630
)19.09.08( אשקלון ,  מירי 

אתם לא מבינים בכלל על מה אתם מגיבים  .631
)19.09.08( אשקלון ,  מירי 

 ! ממש ימיי הביניים .632
p�-q

)19.09.08( יוני 

אסור לרצוח זקנה חסרת אונים כדי להציל מישהו  .633
)19.09.08( כה פשוט 

? עכשיו אתם מבינים למה אני לא חותמת .634
 )19.09.08(

בושה שיש אנשים כמוהו בעולם  .635
)19.09.08( אמא 

האישה לא מתה כנסו  .636
 )19.09.08(

מתקראים בני אדם המתקראים יהודים  .637
)19.09.08( המוהל בפסלו 

! ?מי אתם שתחליטו עבור אחרים .638
 )19.09.08(

להרוג אדם כי זה הומני  .639
)19.09.08( ישראל ,  רצח זה רצח 
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אפשר לוותר גם על הרב  .640
)19.09.08( א 

כשהלב . מות זה מות. מות מוחי אין חיה כזאת  .641
)19.09.08( תרתי דסתרי 

? מה אתה רוצה מהילד שלו, 178 .642
)19.09.08( . שאול א

 . אך בכל זאת לא פשוט לתרום איבריו של קרוב. מעשה מכוער .643
p�-q

)19.09.08( טל 

 ? מי אתה שתשפוט .644
p�-q

)19.09.08( ? מה עשית מעצמך

... והם קוראים לעצמם העם הנבחר .645
)19.09.08( משה 

צריך לשנות את החקיקה בנושא  .646
)19.09.08( אדי יעודי 

 אתה בסוף התור להשתלות , "אדי"אין  -חוק  .647
p�-q

)19.09.08( הגיע הזמן 

 . ואני רחוק מאוד מלהיות דתי, גם אני לא הייתי תורם .648
p�-q

)EXTRA )19.09.08-שמאל

 רצח בחסות הדת =דברי הרב, לא היתה להם בעיה כשרצו לקבל כליה .649
p�-q

)19.09.08( ישראל ,  יהודי 

 206-ל .650
)19.09.08( אחד שמכיר מקרה 

בהוראת רבניהם -חרדים כפויי תודה .651
)19.09.08( ישראלי מהשורה 

לפני שתכלילו את כל הדתיים  .652
)19.09.08( אורטל 

מעניין למה לא סירב שהשתילו לאימו את הכליה  .653
)19.09.08( צפוני 

 חד וחלק מי שקיבל תרומה חייב לתרום בתמורה  .654
p�-q

shmilo3 )19.09.08(

 464 -תשובה ל .655
Silvia2 )19.09.08(

אני אישית הייתי מתביישת בימקום אותה משפחה  .656
nava  , 19.09.08( ניו יורק(

? הרצחת וגם ירשת .657
)19.09.08( רמת השרון ,  אסף 

? מה כולכם מתנפלים על הרב .658
)19.09.08( רחלי 

 גם אני הסכמתי לתרום אך לא לחרדיםוהחזירו לי את הכרטיס  .659
p�-q

)19.09.08( בר שבע ,  ג .ע

ביטוח איברים כמו בנק הדם  .660
)19.09.08( באר שבע ,  ג . ע

 עוד לפני המנוחה , המשפחה והרב במוות מוחי .661
p�-q

)19.09.08( ? ומה היה רצונה

? מה זאת אומרת שאדי לא מוכנים להתנות את התרומה שלי .662
)19.09.08( כנען ,  אדי השני 

 YNETכל הכבוד ל  .663
)19.09.08( צפון ,  ננננ 

 מכעיס ומקומם , עצוב .664
p�-q

)20.09.08( באר שבע ,  . ג

 . לא שופטים אדם בשעת צערו .665
p�-q

 )20.09.08(

חיים בכבוד ומתים בשקר  .666
)20.09.08( צפון ,  דין המבין 

זכותך  -את לא רוצה לתרום ! ?את לא חכמה במיוחד נכון: 498-ל .667
)20.09.08( ! אז לא תקבלי תרומה

 ? נכון, ולקבל איבר של מישהו אחר זה נושא פשוט... אה: 489-ל .668
p�-q

)20.09.08( ! צבוע וחוצפן

??? איבריו/ מה לגבי זכות האדם להחליט על גופו! דיקטטורים .669
)20.09.08( חיפה ,  עוזי 

?????????? רק לקחת אבל לא לתת . רב רע .670
 )20.09.08(

. שמתפלא על השינאה כלפי הדתיים 116-ל .671
)20.09.08( צא ולמד הבנת הנקרא 

זכותו  -כל מי שיש לו בעיה עם תרומת איברים  -בפעם המאה  .672
)20.09.08( . אבל לא תקבלו תרומות

 ?? למה, לא שמעו לדעת הרב -מעניין שכשהיו צריכים לקבל תרומה  .673
p�-q

)20.09.08( חיפה ,  שרון 
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הייתי מציע דבר פשוט לחייב את האדם שמקבל  .674
)20.09.08( 1סתם 

להתנות תרומות בחתימה על כרטיס אדי  .675
)20.09.08( צפון ,  איריס 

תרומת איברים  .676
)20.09.08( אזרחית 

!!! אתם מטעים את הציבור  .677
)20.09.08( שחר כהן 

 לוקחים בלבד  .678
p�-q

)20.09.08( כמה זה עצוב 

 אני מאחלת לך רק בריאות ואריכות ימים : 101, לרון .679
p�-q

)20.09.08( אלכסה 

מי שזקוק להשתלה , ראשית. אתה מדבר שטויות ודברי רשע יחד: 112-ל .680
)20.09.08( אלכסה 

מי שעומד לקבל : צריך לאמץ כלל אחד. אני נגד הסתה ונגד אפליה .681
)20.09.08( אלכסה 

לכן יש לקבוע כלל עבור כך . כפיות טובה מרושעת כזו קשה לתפוס .682
)20.09.08( אלכסה 

 מוות מוחי /מושתל מחוייב בתרומת איברים לאחר מותו -לחוקק  .683
p�-q

)20.09.08( פח ,  עמוס 

השנאה לא לדת חלילה אלא למי שלוקח מונופול  .684
)20.09.08( תל אביב 

 צביעות דתית  .685
p�-q

)20.09.08( אא 

 !!! אריק שרון בקומה לא במוות מוחי-398 .686
p�-q

)20.09.08( ! יש הבדל

משפחה כפוית טובה , האלוהים שלי הוא לא האלוהים שלכם .687
)20.09.08( . לכו לרב שלכם

! תרומת האיברים לא לחרדים : כרטיס מיוחד בו יכתב -קריאה לאדי  .688
)20.09.08( מרכז ,  במבי 

. זו הסיבה למה לא לחתום או לבטל חתימה על כרטיס אדי .689
)20.09.08( לא לתרום 

. הפעלת לחץ  .690
)20.09.08( מאוכזב 

לכל מי שרוצה ליטרום ,ב.זוכפיות טובה וחוצפה,א .691
)20.09.08( מודיען ,  גיל 

 ". טפילות"שיגדירו לי טוב יותר את המושג  .692
p�-q

 )20.09.08(

 !!! היא לקחה תרומה?קראת ביכלל במה המדובר-498 .693
p�-q

 )20.09.08(

 ... ?ואיך לדעתך קיבלה את התרומה-479 .694
p�-q

 )20.09.08(

 ... לא לקחת מאחר תרומה כזו-476 .695
p�-q

 )20.09.08(

סרוב להשתלה  .696
)20.09.08( כפר סירקין ,  יהודית אייל 

 !! זה פשוט מביש ומעצבן באותו הזמן  .697
p�-q

)20.09.08( בושה וחרפה 

: פיתרון פשוט למניעת הישנות מקרים כאילו .698
 )20.09.08(

בטח  .699
)20.09.08( נ ,  ש 

 אנוכיים ,יודעים רק לקחת,ככה זה אצל הדתיים .700
p�-q

)20.09.08( צפון ,  להפסיק לתרום להם מיד 

נא לקרוא לכל המשמיצנים היקרים  .701
)20.09.08( צפון ,  חתומה על אדי 

 691ל .702
)20.09.08( לא רוצה ניצול 

 אחוז  100צודק ב -4ול !!! החולה הוא רב-11 .703
p�-q

 )20.09.08(

לחייב נתרמים לתרום בעתיד  .704
)20.09.08( תומר 

 . בפרט את שם הרב, מן הראוי לפרסם את השמות .705
p�-q

)20.09.08( ירושלים ,  דני 

 רב אפילו , החולה הוא יהודי,תקרא את הכתבה  11-ל .706
p�-q

)20.09.08( צפון ,  דוד 

!!! אם היה מדובר בילד של הרב .707
)20.09.08( ם -י,  אליזבת 
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 ... מענייןאם התיעצו עם אותו רב לפני ההשתלה של האם  .708
p�-q

)20.09.08( אביב -תל,  רינת 

! יש לחוקק חוק הפוך .709
)20.09.08( רחובות ,  דן לב פועם 

הענין ! זה לא נוגד את ההלכה  -לדתיים שבינינו  .710
)20.09.08( רופא אחד 

ממוות מוחי אפשר להתעורר אסור לרצוח בשלב זה חולה עבור חולה אח  .711
)20.09.08( שני 

 לא לכולם זה . תקפצו לי עם הלחץ החברתי הזה לתרום, יאללה יאללה .712
p�-q

)20.09.08('  ע-ב' ז=לחץ חברתי,  !! מתאים ויש לכבד זאת

מחלת כליות היא בדרך כלל גנטית : למשפחת האשה .713
)20.09.08( אשת מושתל כליה 

. לחייב אדם שעבר השתלה לחתום על כרטיס אדי .714
)20.09.08( טל 

 לחייב כל מותרם לחתום על כרטיס עדי ולפרסם את שמו של הרב הסרבן  .715
p�-q

)20.09.08( פתח תקווה ,  שלמה 

 ................ ת ק ו ם___ע ו ד___ה י א .716
p�-q

)20.09.08( עוד לא אבדה תקוותנו 

 ??? אז מה עושים .717
p�-q

 )20.09.08(

 מי בכלל מאמין לרופאים  -" צפויים לחולה עוד ימים ספורים לחיות" .718
p�-q

)20.09.08( היו דברים מעולם 

מתי יצא חוק שאומר את הדבר הבא  .719
)21.09.08( אושרית 

 ? האם הוא תרם אברים, אריק שרון במוות מוחי מעל שנתים .720
p�-q

 )21.09.08(

. ואף אחד לא מנתק אותו מהמכונה, גם שרון כעת במוות מוחי .721
)21.09.08( חרפה 

כנראה ששכחת ! הכללות מקוממות .722
 )21.09.08(

! ?השתלת ראות  -מי שמעשן מגיע לו  .723
)21.09.08( פוני יער 

גם אריאל שרון מת מוות מוחי למה הוא לא טורם  .724
)21.09.08( גולן 

 !!! ד שהיה זקוק להשתלה נפטר הבוקר"הרב מחב .725
p�-q

 )21.09.08(

 ! הם רגילים לקבל ולא לתת .. דוסים .726
p�-q

)21.09.08(.  לי מהם,  נמאס 

בין דת לדתיים  .727
)21.09.08( נגה 

 548תגובה ל .728
)21.09.08( חיפה ,  עידו 

! יש הבדל בין תרומת כליה לבין תרומת ריאה  .729
chanit )21.09.08(

... כולם לקפוץ על רגל אחת -רבי סיימון אומר  .730
)21.09.08( יוני 

. קיבלה תרומה זה הזמן להחזיר . תתבייש לך אתה. 27-ל .731
)21.09.08( אני 

 1111!!!ראשון .732
)21.09.08( תל אביב ,  אסף 

... אם מוכנים לקחת אז צריך להיות גם מוכנים לתת .733
)21.09.08( ש "רמה,  אם לוקחים גם נותנים 

אנחנו משפחה דתית מאוד ותרמנו איברים מאבא  .734
 )21.09.08(

הלכה זו הלכה חבל שאמא שלך לא הלכה  21ל .735
)21.09.08( ב ,  רוני 

החולנים לזכות -אבל נדון את החילונים, כמה אהבת חינם כותבים כאן .736
RAFI )21.09.08(

? ולחתוך את איבריה , לרצוח את האישה, מה אתם רוצים. כתבה דוחה .737
 )21.09.08(

כפויי טובה  .738
)21.09.08( זיוה 

739. 498 
)21.09.08( זיוה 

לכל הטועים ומטעים  -הבהרת מושגים .740
)21.09.08( רופא 

 . 'לא לתרום למי שלא חתום על כרטיס אדי'לאפשר  .741
p�-q

)21.09.08(.  לא אוהב רבנים,  . פשוט פשוט
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!!! החכם 11ל  .742
 )21.09.08(

חברה אתם פשוט מסכנים  .743
 )21.09.08(

וכל אלו הטוענים שזכותה של המשפחה לא לתרום  743-ל .744
)21.09.08( מבין 

... הבוקר נפטר הרב שהמתין להשתלה הזו .745
)21.09.08( לא רחוק מכאן ,  אחד העם 

הפעם זה כבר לא יעזור  .746
)21.09.08( מרכז הארץ ,  רוני 

 איברים מהזקנה יגרמו גם למו  -תרומת כליה יכולה להיעשות מאדם חי .747
p�-q

)21.09.08( למוות פיזי 

לצערינו הרב נפטר  .748
 )21.09.08(

 ! חבל שבוזבזה עליה כליה .749
p�-q

)21.09.08( צרה מאוד ,  זאת משפחהעם ראיה 

 ! מי שמקבל איבר חייב לחתום על אדי .750
p�-q

)21.09.08( נגד טפילים ,  צריך לחוקק חוק 

 אדם רב פעלים . הרב מחבד נפטר .751
p�-q

 )21.09.08(

 לא מתאים לך לתרום אז שגם לא יהיה מתאים לקבל  13-ל .752
p�-q

n )21.09.08(

 . זה בדיוק המקרה בו אי אפשר לשפוט אף אחד .753
p�-q

)21.09.08( אחת ויחידה 

 נקו .לא יקבלו אם יזדקקו) בני המשפחה(מי שמסרב לתרום .לקבוע חוק .754
p�-q

)21.09.08( יהודי לא פרימיטיבי 

חסרים פרטים חשובים  .755
)21.09.08( רונן 

חומר למחשבה  .756
)21.09.08( רונן 

גם בעלי תרם כליה וכבר חתם על כרטיס  .757
)22.09.08( באר יעקב ,  נעמה 

תגובה  .758
)23.09.08( רחובות ,  אולי 

ההבדל בין ריאה לכלייה  .759
)24.09.08( בני ברק ,  ביש 

... כנסו!!!!!! יש פיתרון .760
)24.09.08( בעל כרטיס אדי 

 !!!! דווקא מדובר ברב יהודי -עם רגשי הנחיתות  11למספר  .761
p�-q

)24.09.08( לימור 

 1  לתגובות הקודמות
�
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