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'  מתנת חיים'ייסד את עמותת 2009-ב. בבני ברק' פוניבזהרב הבר נולד בתל אביב ולמד בישיבת 

זאת לאחר שעבר בעצמו  , שמטרתה לסייע במציאת תורמי כליה אלטרואיסטים לטובת חולי כליות בישראל

.השתלת כליה וראה את סבלם של החולים שממתינים בתור

הוענק לו אות  2016-ב. מנשיא המדינה דאז שמעון פרס, קיבל הרב הבר את אות הנשיא למתנדב2014-ב

הקדיש לילות כימים לשינוי התפיסה הרווחת לגבי תרומות איברים  . "מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים

.נימקו מעניקי הפרס, "מן החי

,  מנהלי הדסה בעבר ובהווה: "מבית החולים נמסר על מותו של הרב ובהודעה מטעם בית החולים נכתב

הכירו מקרוב את האיש  , חדרי הניתוח ובעצם כל יחידות בית החולים, הנפרולוגיה, צוות מרכז ההשתלות

בחוכמתו ובאהבת  , בצניעות ובאישיות יוצאת דופן, הוא נגע בלבבות של כולנו.אשר היה בן בית אצלנו

הדסה כולה משתתפת בצערה .והן של הארגון בראשו עמד, הן של האיש הפרטי-האדם שהייתה לסמל 

.העמוק של משפחת הבר ומחזק אותה בשעה קשה זו

,  מקורונההרב ישעיהו הבר הובא הלילה למנוחות לאחר שנפטר ": אבי תרומות הכליה"הכתבהמתוך)

(23.4.2020, ישראל היום

https://www.israelhayom.co.il/article/754569


נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד לפיכך "
".  מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא-מישראל עולם מלא וכל המקיים נפש אחת

(סנהדרין ד ה, משנה)
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,הוריו,משפחתובני,המושתל-הצילהזהשהצדיקשלםעולםעלמספרמהםאחדכל,מלאכיםרבבות.מיטתואחריהולכים

הכוחשהיההאישאתללוותיחדמתאספיםהיוםכולם,התורמיםעלהכתבותכל,לבתיםשקיבלנוהמוספיםכל.זוגוובןילדיו

המעשים,והם.מיליםלהאיןכי,בדממהשעוברתהזוהפמליהכללכבודמיוחדיםשעריםנפתחיםבשמים.הזהלמפעלהמניע

שלהחייםוקולותהשמחה,החיוך,בארץפהאיתנוגםאבל.הימיםאחריתעדאתושםויהיולנצחאתויישארו,האלה

פההשאירושהםהחייםכיגם.חייםנקראיםבמותםצדיקים-לנוויזכירוהזוהדיןקבלתשלהדממהאתיפרוהמושתלים

.ממשיכים

(שילהעידיתהרבנית)

במו ידיו הפך אדם אחד צדיק  . כבר זכו להשתלת כליה מתורם אלטרואיסטי בזכות הרב הבר, מספר בלתי נתפס, איש800

גם זו הייתה  , מבחינתו. ומעורר השראה את מדינת ישראל למדינה עם מספר השתלות הכליה מן החי מספר אחת בעולם

שנהיה מדינה בה . לפחות בכל הנוגע לתרומת כליות, שנהיה המדינה הכי אנושית וסולידרית". אור לגויים"הביטוי משמעות

הוא  ושוביש עוד קרוב לאלף ממתינים להשתלה ושוב , גם היום. גם בעזרת תרומת איברים מן החי, מתגייסים לעזור אחד לשני

מפעל חייו היה למנוע מוות של עוד אדם אחד בהמתנה לכליה וכל מי ששמע זאת ממנו  . אמר שמשימתו היא למצוא לכולם כליה

הוא לא נח . למציאות ישראלית-והפך משימה דמיונית , בצניעות ובשקט אבל בכוחות בלתי נדלים הוא חתר לשם. האמין לו

. במעט מילים ובמעשים גדולים הוא דאג מדי שבוע להצלת חיים. למרות שלא היה אדם בריא לגמרי, לרגע

(N12-כתבה ב.תרם כליה באמצעות ארגון מתנת חיים, טרופרחבר הכנסת חילי )

https://www.mako.co.il/news-columns/2020_q2/Article-bba8e7912baa171026.htm


, "מתנת חיים"ראש ארגון , גרמו לי לקלוט כמה מיוחד היה הרב ישעיהו הבר. שני רגעים גרמו לי להבין עם מי יש לנו עסק

.שנפטר הלילה מנגיף הקורונה

גברים ונשים התארחו בשבת חגיגית שנערכה עבור כל 148. במלון בירושלים, הרגע הראשון התרחש לפני כמה שבועות

: אחד מהם שיתף אותי במוצאי השבת בהגדרה מדויקת מאוד של הרב הבר. בשנה החולפת" מתנת חיים"תורמי הכליה של 

והצליח בקושי רב להשיג  , הרב הבר נזקק בעבר לתרומת כליה. ופותרים אותה רק לעצמם–יש אנשים שנתקלים בבעיה "

,  הוא לא פתר רק את מצוקתו האישית. הוא החליט לחשוב על האחר ולא רק על עצמו, כשהוא כבר לא נזקק לתרומה. אותה

".ככה צריך להסתכל על העולם. אלא החליט להקים ארגון שיפתור את הבעיה לעומק

מופתעים מהיוזמה  , המראיינים באולפן. עם הקמת העמותה, הרגע השני קרה באחד מראיונות הטלוויזיה הראשונים שנתן

התשובה של הרב הבר ". ?למה שמישהו יתרום כליה בחינם לאדם זר: "שאלו שאלה פשוטה, החדשה של תרומת כליות בחינם

, הוא אכן הוכיח בשנים האחרונות שישראלים שלא מכירים זה את זה". הוא אח. כי הוא לא אדם זר: "הייתה פשוטה גם היא

הם מוכנים לתת חלק מגופם כדי להציל את  . הם טובים וקרובים יותר ממה שנדמה. אינם זרים, מכל המגזרים והסגנונות

.צריך רק אדם כמוהו שיזכיר לנו את זה. הזולת

.חייהם של רבים עוד יינצלו בזכותו. אחרי שהציל מאות ישראלים, נפטר מנגיף הקורונה, 55בגיל , הלילה

רהבישעיהוהרבעל,היומיהחלק,מאיר-סיון רהב
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החייםובמפעלהברישעיהוהרבשלהמופלאהבדמותומהתבוננותללמודניתןמה✓

?שלו

.הברהרבשלפועלוולהנצחתנשמתולעילויליזוםשבידכםרעיונותעלחשבו✓

דקות3:10אירוע העשור-סרטון תדמית מתנת חיים 

?מדמותומתרשמיםאתםכיצד✓

?הדדיתערבותשלמופתהואהברהרבמדוע,לדעתכם✓

?הברישעיהוהרבשלדבריועלדעתכםמה✓

https://www.youtube.com/watch?v=g6QUE4peWhE&t=81s

