
 כולנו אוהבים לתרום דם. גם הפעם, כמו כל 3 חודשים, הגיעה ניידת התרמת דם לישיבה.
יצאתי מה'סדר' והתקדמתי לניידת. נכנס, נותנים לי טופס... התהליך הרגיל. אני מתחיל למלא- שם:
עיר: פתאום מגיע לסעיף- ארץ מוצא אב...  מה?? ארץ מוצא הורה 1!!! הי, לאן נעלם האבא?
איפה אמא שלי? מה קורה פה?  לא ידעתי מה לעשות. לענות על הסעיף? הורה והורה? לא מסוגל.

לא לתרום? לא מסוגל. הלכתי לראש הישיבה. שאלה קשה. יצאתי עם פסק ברור: "לא לתרום דם!!"
הלם.  טוב, רץ לחבר'ה, מעבירים זריז הוראה של הראש ישיבה. סערה בהיכל- מה, לא נציל חיים?
איך מדא מעיזים לדחוף סעיף שנוגד את הערכים שלנו? טוב, אולי הם נאיביים קצת..נסביר להם.
הסברנו. הם לא הבינו-או לא רצו להבין. מפה הכל התחיל להתגלגל- עוד רבנים הורו לא לתרום,
עוד ישיבות הצטרפו לחרם, עוד ישיבות לא תורמות דם. עצוב. דיברנו עם מד"א- הסברנו להם-

משפחה זה אבאואמא בלבד. השאר-נוגד את הערכים שלנו. בנתיים- חסרות מנות דם. מתנהלות
ישיבות עם מנכל מדא- אלי בין. לנו יש בקשה אחת- אנחנו רוצים להציל חיים, תנו לנו! ובאמת,

מדא אמרו שיחזירו את אבא ואמא לטפסים. (וזה לא קרה,אם שאלתם). 
התעקשנו, אנחנו רוצים להציל חיים. הגענו למדא עם הצעה מפתה- נארגן 4000(!) בחורי ישיבות

לערב תרומה מאורגן- ואתם תביאו לנו טפסים מתוקנים, עם אבא ואמא. לא ביקשנו לשנות
לכולם, רק לנו. מדא ממשיכים להתעקש!! תכלס', אני לא מבין, מי אמור לרצות שיהיו תרומות? זה
לא אינטרס שלהם? בנתיים, עוד ועוד ישיבות ואולפנות מצטרפות למאבק. במדא מצאו פתרון-

בעצם, הם נזכרו שלא צריך את הסעיף הזה.. לא יהיה כתוב אבא ואמא- ומצד שני גם לא הורה  
1 הורה 2. פשרה.  

וואלה! פתאום לא צריך את הסעיף הזה? לי זה נשמע מן דרך לרדת מהעץ, לרצות את 2 הצדדים.
בדקתי וגיליתי שסעיף ארץ מוצא אבא ואמא חשוב מאד, הוא נועד כדי לגלות סוגי דם נדירים
וככה לעזור לחולים שזקוקים לסוגי הדם הספציפים האלו. אז לא הבנתי, למה מדא לא מוכנים

לכתוב אבא ואמא? זה יעזור לחולים! וזה בדיוק התפקיד של מדא! 
 בכל אופן, כל עוד מדא ממשיכים לרמוס את הערכים שלי ולא מוכנים להודות שמשפחה זה אבא

ואמא- אני לא תורם. 
והחולים? על המצפון שלהם.

 נספח 1/ מיומנו של בחור בישיבה: 
בס"ד


