בס”ד
קול דמי אחינו צועקים אלינו!
באנו בזה בקריאה דחופה לעורר לב אחינו בני ישראל על ענין נחוץ הנוגע לפיקוח נפש והצלת נפשות ממש.

Place for one to
three sentences
that describes
what matnas
chaim is and
what they do.

אחת מפלאות הבריאה שהטביע הקב“ה בעולמו היא שכל עם ועם מופרש ומובדל זה מזה בהבדלה מציאותית מבחינת גופם
ומהותם ,ונכלל בזה גם עם ישראל בכל מקום שהם ,שמציאותינו שונה לחלוטין משאר העמים ,באופן שה  DNAשל האיש הישראלי
כמעט ואינו מתאים עם ה  DNAשל שאר הבריות ,כפי שנחקקה בטבע הבריאה שה  DNAשל כל עם ועם אינם מתאים זה לזה .
עקב כך ,שומה עלינו האחריות הבלעדית לבוא לעזרתם של מאות חולי ישראל שלקויים רח“ל במחלות קשות ל“ע ביניהם המחלה
הידוע רח“ל ושאר מחלות גינטיים ) ,(geneticשישנה האפשרות לטפל בהם באמצעות  ,stem cell transplantsולמרות שישנם
מאות אלפי אנשים מאומות העולם על רשימות –  registriesשל  stem cellsמכל מקום לדאבוננו כמעט אי אפשר למצוא מי
שיתאים להם ,שהרי כאמור  DNAיהודי כמעט ואינו מתאים עם אותם שאינם מבני עמינו ,ובינתיים עיניהם של החולים האומללים
כלות ומייחלות עד שמגיעים למצב של סכנת נפשות ממש רח“ל .זאת אומרת שהדבר תלוי אך ורק בנו ,בני ישראל רחמנים בני
רחמנים ,ואיככה נוכל לעמוד בחיבוק ידים?
על כן נתייסד הארגון ”מתנת חיים“ ,במטרה לעשות ולקבץ רשימה –  registryמיוחדת של אלפים ורבבות אחינו בני
ישראל די בכל אתר ואתר כן ירבו ,ובזה תהי’ הזדמנות מוכנה בעזרת השי“ת שהסיכויים מרובים עד מאד שיימצא אחד
מבין אחב“י שיתאים ה  DNAשלו לצורך החולה ההיא ,וכל המציל נפש אחת וכו׳ כאילו קיים עולם מלא! ]כדי להירשם
ל ”מתנת חיים“ קל מאד ,ונעשה באמצעות קינוח עם  q-tipבתוך הלחי ). [(cheek
ולזאת פונים אנו בזה בקריאה דחופה לכל בני ובנות ישראל ה‘ עליהם יחיו ,שמצוה גדולה עד מאוד שכל אחד ואחד
בפרט מגיל שמונה עשרה שנים ועד גיל עשרים ותשע שנים ] [29–18שאז שייך ההצלחה הכי גדולה עם ה  ,stem cellsאנא
חוסו נא על נפשות ישראל ,ותתחברו לרשימה זו של ”מתנת חיים “ בהקדם האפשרי וזריזין מקדימין למצוות ,בפרט מצוה גדולה
הזאת של הצלת נפשות ישראל .ויצויין שכל מי שיקראו לו להודיעו שאכן נמצא לו התאמה ,מוטל עליו החוב לענות ולהיות
עומד הכן להתנדב לכך אפילו אם זה כרוך בחילול שבת כדי להציל נפש מישראל!
ובזכות המצוה הגדולה הזאת ע“י ”מתנת חיים“ לאחרים ,יזכו כל המתרשמים והמתחברים גם הם לחיים ארוכים וברואים מהמכלכל
חיים בחסד מתוך שפע ברכה והצלחה נחת וכל טוב ,אמן .כ

