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ותעל
שוועתם

ורצוף א ומבטיח  לבן  נראה  כשהכל  החופה,  תחת  ז, 
חיוכים, הם לא חשבו שיכול להיות אחרת. אז, כשהם 
שוטטו עם ההורים וחיפשו דירה לקנייה והחליטו להתאמץ 
כלכלית עוד קצת, כדי לרכוש דירת ארבעה חדרים "כי תוך 
שנים ספורות שלושה חדרים יהיו צפופים, ותצטרכו לעבור 
הדירה  את  למכור  שייאלצו  לעצמם  תיארו  לא  הם   - שוב" 

היפה, הריקה והמרווחת, לטובת מזומנים...
ובכל זאת הם ידעו שיכול היה להיות קשה יותר. הם ידעו 
שבשנים עברו זוגות שלא זכו לחבוק ילד, מצאו את עצמם 
מושגים  במערבולת  וטובעים  סמיכה  באפלה  מתהלכים 
המנוכרים להם. הם לא זכו לכתובת להתייעצות, לא מצאו 

מקום שבו יוכלו לפרוק את כאבם ולא ידעו לאן לפנות.
שליחים  ידי  על  מלווה  הוא  שונה.  שלהם  הניסיון  אבל 
שלמה  הרב  של  המרגשת  העשייה  את  הממשיכים  נאמנים 
בוכנר, שלפני עשרים שנה נטל על עצמו את התפקיד להאיר 

את הדרך הקשה של אותם אלפי זוגות. 
עברו בדיוק שמונה שנים מאז שהבינו הוא ורעייתו שלא 
שבר.  היה  בתחילה  הרופאים.  טענו  לפחות  כך  לילד.  יזכו 
חורבן אישי ומשפחתי. הם חוו טלטלה פנימית, הסתגרו בתוך 
עצמם וכעסו. כעסו על המשפחה, החברים, העולם. כעסו על 
הרופאים, התחזיות והתוצאות. כשתם הכעס, הם נשארו עם 
את  ומכלה  הנשמה  את  השורף  מכאיב,  של שקט  ריק  חלל 

האנרגיות.
היו  בבוקר.  לקום  מה  עבור  שאין  הרגישו  ימים שהם  היו 

שעות שהם שאלו לשם מה ולמה?

על המרורים
באחד הימים האלה הוא החליט לקום ולעלות לביתו של 
שיבקש  לו  אמרו  החברים  זצוק"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
עצה, ההורים הציעו שיתחנן לברכה, אבל הוא? הוא רק רצה 
לשבת ולבכות בפני הלב הגדול. להתפרק בפני אבא רחום 
שאמנם לא מכיר אותם באופן אישי, אבל בליבו מקום לכולם.

כשישב שם ופרט את המרורים, ראה בין דמעות הרב גם זיק 
של תקווה. "לכו ל'בוני עולם', אמר הרב, והוסיף: "כל אדם 
אמור לבצע את שליחותו האישית בעולם הזה, ויש פעמים 

שבהן השליחות צריכה לבוא ממקום של כאב..."
כשיצא מהחדר הקטן, סיפרו לו מקורבי הרב כמה אהבה 
והערכה מרעיף הרב על הארגון. הוא שמע על ארגון שהחל 
בין-לאומי  לארגון  הפך  מאוד  ומהר  בארה''ב  צעדיו  את 
שפועל ללא לאות במדינות רבות על פני הגלובוס: בישראל, 

בארה"ב, בקנדה, בבריטניה ובבלגיה.
"הרב שטיינמן, כמו גם מרן הגר"ע יוסף ומרן הגר"ש ואזנר 
זצוק''ל הניחו את יסודות ההוראה והנחו את קווי ההתנהלות 
שלאורם צועדים יועצי הארגון ורבניו" אמרו לו. והוא שמע 
והבין ששלב חדש נפתח בחייהם. שלב הכולל עידוד ותמיכה, 

מקצועיות, הבנה מעמיקה ואכפתיות.
גיסא  מחד  מעורבים.  ברגשות  המסע  אל  הצטרפה  אשתו 
היא שמחה על הכיוון החדש ועל התקווה שחלחלה לחייהם. 

מאידך גיסא היא גילתה שגם לתקווה צריך כוח, והרבה.

הלל
היו שם לסייע עם פרוצדורות מורכבות  'בוני עולם'  אבל 
ייעוץ  של  ואמין  מקצועי  מערך  עם  תומכת.  משפחה  כמו 
רפואי, של תיווך למכונים ומעבדות, של השגחות קפדניות, 

גנטית  מחלקה  של  ולתרופות,  לטיפולים  כספי  סיוע  של 
למניעת מחלות ועוד.

הם הרגישו מחובקים. כשמצד האחד ניצבים גדולי ישראל 
ורבנים מכל העדות, הקהילות והחוגים התומכים ומחזקים את 
ידי הארגון ומעריכים את פועלו, ומן העבר השני ניצבים אנשי 
מכונים  בארץ,  הרפואה  מרכזי  הנהלות  הבכירים,  הרפואה 
במעשים  פעיל  חלק  נטלו  אלו  כל  החולים.  קופות  וראשי 
להקל  שנועדו  המשותפים  ובמהלכים  במבצעים  הגדולים, 

עליהם ולהועיל להם בכל התחומים.

הוועידה הרפואית השנתית 
עברו כמה שנים. חדשות טובות אמנם לא היו להם... אבל 
הלב היה מלא וגדוש באמונה ותקווה. כך למשל חשו בערב 
מבכירי  כ-40  נוכחים  היו  שבה  הגדולה,  הרפואית  הוועידה 
בהשתתפות  ידועים,  מחלקות  ומנהלי  פרופסורים  הרופאים, 
פרויקט  פטרון  זוננפלד,  מרדכי  הרב  פירר,  אלימלך  הרב 
'לב דניאלי', ופרופ' ארי שמיס, מנכ"ל רשת 'אסותא מרכזים 

רפואיים', בהנחיית הרב אליקים לבנון, מנכ"ל 'בוני עולם'.
ומציק.  כואב  אכפת,  שלמישהו  לדעת  טוב  להם  היה 
שרופאים  הידיעה  ולאתגר.  ללמוד  לנסות,  ממשיך  שמישהו 
בכירים התכנסו במטרה לחלוק את הידע הרב שצברו, לשתף 
ולאפשר  כיום  הקיימים  החדשים  ובטיפולים  בטכנולוגיות 

קיום רב שיח מקצועי, וכמובן העלאת דילמות ושאלות שבהן 
נתקלים כל העת יועצים ורבנים מטעם הארגון. 

סיפרו  עולם'.  מ'בוני  אליהם  התקשרו  הוועידה  בתום 
שבמסגרת הפעילות פורצת הדרך במציאה ופיתוח מוטציות 
לטיפול  רעיון  וישנו  ייתכן  אחרות,  בבדיקות  כלולות  שאינן 

נוסף, שלא נוסה קודם לכן.
הם שמעו אבל לא חששו לתת לתקווה להרים ראש. המשקל 
נכון  לנשימה.  אוויר  מהם  ושלל  כתפיהם  על  עמד  הכלכלי 
תמיכה  שמעניק  בתחומו  היחיד  הארגון  הוא  עולם'  ש'בוני 
עליהם  ובקביעות  בקריטריונים  העומדים  לאלו  כלכלית 
מפעם  מתכנסת  התמיכות  ועדת  ישראל.  גדולי  החליטו 
)ובלווי חוות  ידי רבנים  לפעם בהתאם לצורך ומפוקחת על 
דעת משפטית של יועץ משפטי(. תפקיד הוועדה לדון באופי 
התמיכה תוך שמירה על דיסקרטיות וראייה של הצורך של 

כל זוג.
ונכון שהם הגיעו אחת לרבעון למרתון קבלת קהל שמקיים 
הארגון ללא תשלום, במהלכו ישבו במשרדי 'בוני עולם' גדולי 
ולמאות  להם  ויעצו  אבחון  שירותי  שהעניקו  הפרופסורים 
זוגות נוספים כיצד למצוא מזור לבעייתם. בין מומחי הרפואה 
הבכירים היו פרופ' שלמה משיח, ד"ר מיכה באום, פרופ' מוטי 
שוחט, פרופ' אדריאן שולמן, פרופ' בועז וייס, ד"ר רועי משיח, 
ד"ר פאשה אייזקסון, ד"ר יגאל מדג'ר, פרופ' אייל סיוון, פרופ' 
מרתה דירנפלד, פרופ' דניאל זיידמן, ד"ר אריק כהנא, פרופ' 

טליה גבע, ד"ר אמיר וינטרוב וד"ר יעל הראל. 
המרתון חסך להם המתנה ארוכה לאותם רופאים ועלויות 

אסטרונומיות נלוות. 
אבל האם יוכלו לעמוד בהוצאה גדולה נוספת? הם התייעצו 

שוב, והחליטו לצאת לדרך.
בעוד כמה ימים, הם ישבו ויחגגו את הסדר בביתם. הכיסאות 
הריקים ימשיכו להמתין, וכשישירו "לשנה הבאה", הם יכוונו 
שבכל בית יהודי, כמו גם בביתם, יחייך ילד יהודי בריא ושלם.

בונים עולמות
הם ידעו לומר ש"כל בית יהודי זכאי לילד יהודי", אבל הבית הפרטי שלהם נותר ריק. 

הם ידעו לחזור על אין-ספור סגולות שנעשו, אבל בשולחן השבת הם ישבו רק שניהם. 
הם הכירו את רכבת ההרים שנסקה בתקווה והתרסקה בכל פעם מחדש באכזבה 

תהומית. הם נשמו את הלבד  אבל הכירו בעוגן המציל שהיה איתם יחד - 'בוני עולם'. 
מעצמה בין-לאומית העוסקת מדי יום בבניית העולם ובסיוע מקיף לאלפי משפחות 

יהודיות בארץ ובעולם מתוך מטרה שיזכו אף הם לגדל ילד יהודי בריא

גולדי גרוסמן

מצד האחד 
ניצבים גדולי 

ישראל 
ורבנים מכל 

העדות, 
הקהילות 
והחוגים 

התומכים 
ומחזקים את 

ידי הארגון 
ומעריכים 
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ומן העבר 

השני ניצבים 
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הרפואה 
הבכירים, 
הנהלות 

מרכזי 
הרפואה 

בארץ, 
מכונים 

וראשי קופות 
החולים

בישראל

בהענקת תעודת הוקרה בועידה הרפואית השנתית ה2

רב שיח במהלך הועידה הרפואית השנתית

יו"ר בוני עולם העולמי הרב שלמה בוכנר 
אצל כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

הכינוס ההיסטורי של גדולי הדור 
מרנן האדמורים לטובת בוני עולם
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מגדולי  מלאה  לתמיכה  זוכה  עולם'  'בוני 
ישראל מכל קצות הקשת. 

בחורף האחרון נערך כינוס מיוחד בביתו של 
שליט''א,  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה,  ראש  מרן 
במסגרתו התכנסו מורי ופוסקי ההלכה: הגרמ"ש 
שליט"א,  רוזנבלט  הגרש"צ  שליט"א,  קליין 
הגר"ש רוזנברג, הגרש"א שטרן שליט"א, הגרי"א 
דינר שליט"א ורבני 'בוני עולם'. הרבנים הביעו 
תמיכה בפעילות המבורכת של הארגון והעידו 
על כך שנוכחו במו עיניהם בהשגחות של 'בוני 
עולם', המפקחות על פעולות במעבדות ומצאו 
הם  וכי  ההקפדה  בתכלית  מוקפדות  אותן 

סומכים על הארגון בעיניים עצומות.
תמיכה דומה הובעה גם בבית מרן האדמו''ר 

ורבנן  כינוס היסטורי של מרנן  נערך  מויז'ניץ שליט"א עת 
האדמו"רים גדולי וצדיקי הדור. בכינוס השתתפו האדמו"רים 
מויז'ניץ, טשרנוביל, אלכסנדר, סדיגורה, נדבורנה, מודז'יץ 
והגרש"א  קליין  הגרמ"ש  וכן  שליט"א  ומכנובקא-בעלזא 
שטרן הנמנים עם ועדת ההלכה של 'בוני עולם' אשר הציגו 
בפני האדמו"רים שליט"א את פעולות הארגון. האדמו"רים 
הודו במיוחד ליו"ר ומייסד 'בוני עולם' העולמי הרב שלמה 
כה  עד  לסייע  שהצליח  החשוב  הארגון  הקמת  על  בוכנר 

ולברוא למעלה מ-8,000 עולמות.
הם אף העידו על רמת ההקפדה ההלכתית הננקטת בכל 
'בוני  ידי  על  ודורותיו  ישראל  לטהרת  הנעשות  הפעולות 

עולם' בסיועם לאלפי זוגות המצפים להיפקד בזש"ק. 
בירך בחום רב את ראשי הארגון  מרן האדמו"ר מויז'ניץ 
ומנהליו וציין כי "הכל נעשה לפי דרך התורה. לצערנו אלפי 
משפחות לא זוכות לדורות, אלא בזכות הפעילות של 'בוני 

עולם' שעושים מאמצים ונותנים את הנשמה".
גם כ"ק מרן האדמו"ר מסדיגורה בירך את פעילות הארגון 
המשפחות,  למען  הנשגבים  מעשיו  על  נרגשות  והודה 

הנעשים כולם על טהרת הקודש.
בהזדמנות אחרת ערך מרן חכם שלום כהן סיור במעבדות 
'בוני עולם' בבית החולים הדסה; היה זה סיור נדיר וראשון 
מגדרו  יצא  הוא  הסיור  במהלך  ממנהגו.  החורג  מסוגו 
והתבטא בביטוי מפליא באומרו: 'מה הוא יוצר חיים אף אתם 

יוצרים חיים, זו דרגה שאף אחד לא מגיע אליה..."

כינוסי מו''צים 
'בוני עולם' מקיים עם בתי חולים שונים כנסי עיון ברפואה 
מוסרים  בכירים  פרופסורים  הכינוסים  במהלך  והלכה. 
הרצאות למו''צים ורבנים. כל זאת כדי להנגיש את המידע 
לכל אלו שניצבים בצומת בראשונה בחיי כל זוג, וכדי לצייד 

אותם בכלים שיסייעו להם לכוון ולהדריך.
מאות  בירושלים  התכנסו  האחרון  בחודש  לדוגמא  כך 
דיינים ומורי הוראה, ובראשם הרה"ר הגר"ד לאו שליט"א, 
הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א, הראשל"צ הגר"א בקשי 
דורון שליט"א, לכנס העיון השנתי לרפואה והלכה של ארגון 

'בוני עולם'.

לב דניאלי
הלכתי  פיקוח  לספק  עולם'  ל'בוני  מסייע  דניאלי'  'לב 
צמוד בתהליך המורכב שעוברים בני הזוג, זאת לפי אמות 

ההלכתיות המחמירות ביותר. 
דניאלי',  'לב  תחנות  עשרות  הארץ  ברחבי  פרוסים  כיום, 

המסייעות לזוגות. 
הרב מוטי זוננפלד, הקים את המערך הייחודי ב'בוני עולם' 
לזכרה של ביתו, דניאלי, שנהרגה בתאונת דרכים קטלנית, 
בניינים  להעמיד  אביה  פועל  מאז,  בלבד.   20 בת  והיא 
ופרויקטים אדירים לשמה. בשיתוף הפעולה עם 'בוני עולם', 

זוכה הרב זוננפלד לקנייני חיים, פשוטו כמשמעו.

שותפים של אמת

ותעל
שוועתם

כינוס ועדת ההלכה של בוני עולם
בבית מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בסיור 
בפרויקט לב דניאלי במעבדות


