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שלחו להדפסה

תורמים חיים

ח"כ בני אלון" :מצווה להציל חיי אדם ,גם אם אינו יהודי"
"זה טבעי ואנושי לאהוב יותר את העם שלך ,אבל זה רע לא לשמור מקום בעולם לכל
בני האדם" ,אומר הרב ,הח"כ ויו"ר סיעת האיחוד הלאומי  -בני אלון" .חשוב שאנשים
שהם שומרי הלכה ידעו שיש הרבה מיסטיקות ותפישות פשוט לא נכונות ,מבחינה
הלכתית ,שמרחיקות אנשים מלקיים את המצווה הזאת ,וחבל ,כי הם יכולים להציל
חיים"
גיל בן נון שטרן

החתימה
חתמתי על כרטיס אָדי לפני למעלה מחמש שנים.

הגורם
הזכות לקיים מצווה יחד עם הזכות להבהיר לכולם שההלכה היא הרבה יותר מבינה ,נאורה ומתקדמת ממה
שנהוג לחשוב ,הובילו אותי לחתום על הכרטיס.
חוק קביעת מוות מוחי לא
ישפיע .בני אלון צילום:
דודי ועקנין
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

ההתלבטויות
מי שמתמצא בהלכה יודע שלא מדובר פה ברגשות ודמיונות .כיום ישנם מצבים בהם ניתן להאריך חיים אף
על פי שלפי ההלכה אלה כבר אינם נקראים חיים .לא היו לי התלבטויות לפני החתימה ,להיפך ,זה דבר
חשוב ,וחשוב מאוד להבהיר שלא דנים כאן בקיצור חיים של אדם למען התרומה .עלול להיווצר שימוש לא
הולם או לא מכובד בגופה ,לכן אני ממליץ שאיש דת יהיה מעורב בתהליך .בבתי החולים ישנם כיום רופאים
שהם מומחים לאתיקה וגם בעלי הכשרה רבנית.

הבעיה אינה הדת או ההלכה ,אלא הבורות .בני אלון )צילום :דודי ועקנין(

התגובות
אני לא חושב שסיפרתי למישהו על כך .זה דבר מובן מאליו.

פגשתי בחולה
בדיונים שונים בכנסת פגשתי באנשים שונים שהמתינו להשתלה .העניין פה ברור ,לא צריך לשם כך להכיר
אישית .בעבר היו כמה מקרים שהתייעצו איתי ,באחד מהם תלמיד שלי התייעץ איתי בנוגע לתרומה של
ילדה קטנה שלבסוף לא היו זקוקים לאבריה ,אבל הוא היה מלא מוטיבציה לתרום.
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חותמים עכשיו:
 zלחתימה על כרטיס אדי מקוון  -לחצו כאן
פרויקט תורמים לחיים:
 zהמטרה של  :ynetחצי מיליון בעלי כרטיס אדי
 zמתלבטים? היכנסו לפורום אדי בynet-

כולנו שווים
זה לא רע שאתה אוהב יותר את אמא שלך ,אשתך ,ילדיך ומשפחתך .זה לא חטא .זה לא רע שאתה יותר
אוהב את העם שלך .זה גם לא חטא .זה בסדר ,טבעי ואנושי .אבל זה רע שאתה לא שומר מקום בעולם
לכל בני האדם .כעקרון אני חושב שבפיקוח נפש ,המציל נפש אחת מציל עולם מלא .להציל בן אדם ולהאריך
את חייו זוהי מצווה גדולה גם אם אינו יהודי .איני רוצה לפגוע ברצונו של תורם ,אבל לא צריך לתקוף
תורמים אם יש להם רצון כזה או אחר .צריך לחנך אנשים.

התרומה והדת
העולם ההלכתי חי לו בפני עצמו ללא קשר לחקיקה ,ולגיטימי שתהיינה בו גם מחלוקות .זה לגיטימי שתהיה
מחלוקת הלכתית לגבי הרגע הקובע את המוות .זה גם לגיטימי שתהיינה דעות אחרות שאומרות שמוות
מוחי אינו מספיק .אין בכך שום פסול .אבל צריך גם לדעת שיש מחלוקות ואז נפסקת ההלכה  -וצריך לעבוד
לפי ההלכה.
לכו ללמוד תורה ותבינו את כל העולם המורכב של גוף ונשמה .מדובר בעניין ערכי .חשוב מאוד שאנשים
שהם שומרי הלכה יידעו שיש הרבה מיסטיקות ותפישות לא נכונות מבחינה הלכתית ,שמרחיקות אנשים
מלקיים את המצווה הזאת וחבל ,כי הם יכולים להציל חיים .מי שחושש שיעשו שימושים שהוא אינו חפץ
בהם או שימושים אחרים ,יכול לציין בכרטיס שהוא מבקש שאיש דת יהיה שותף להחלטה לגבי ההשתלה.
אני ממליץ לכל אחד לשאול את הרב שלו,
לבדוק את ההלכה ולראות שזאת מצווה
גדולה מאוד.
אני לא חושב שחוק 'קביעת מוות מוחי' ישפיע .יש אנשים שסומכים על דעת המיעוט ואני לא חושב שהם
ישנו את דעתם .הבעיה לא איתם ,הבעיה עם הבורות ועם אנשים שאינם דתיים ויכולים ,לצערי ,לעבור
הרבה מאוד עבירות כמו חילול שבת ודברים אחרים אבל פתאום שזה מגיע למוות הם הופכים להיות
מיסטיקנים ,הם מפחדים שלעולם הבא הם יגיעו בלי אבר כזה או אחר והם פשוט לא מבינים שהעולם הבא
הוא עולם אבסטרקטי אליו לא מגיעים עם שום גוף .זה יותר בורות מאשר דת.

מילה לספקנים
בחתימה שלכם על כרטיס אָדי אתם שותפים למצווה גדולה מאוד של הצלת חיים .אתם גם שותפים
לאמירה מאוד משמעותית שההלכה היהודית איננה מגיה ואיננה עולם של אמונות טפלות אלא עולם
מבוסס ,רציונלי ומלא עוצמות של חיים .מי שאוהב את החיים צריך לדעת גם להעניק חיים.

רוצים לראות מי עוד חתם על כרטיס אדי ומפציר גם בכם להציל חיים? לחצו כאן

חזרה
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