
עמותת עזר מציון תערוך בשבוע הבא את יום: יונית לוי 

החידוש השנה. למאגר הלאומי של מח העצם, ההתרמה הארצי

אלא הקמפיין, שלא רק אפשר להסתפק במתן דגימת רוק פשוטה

,תימנים, עיראקים. עצמו שמגייס את העדות השונות למבצע

,הם כוכבי הפרסומות והקונספט העדתי, בוכרים וגיאורגים, אתיופים

:הכתבה של רותי שילוני . עובר אפילו דרך במת התאטרון

,בבידוד, בחדר, אתמול בערב כשישב יוסף קריכלי: רותי שילוני

גם. המחשבות שלו היו בכלל במקום אחר, במחלקה ההמטולוגית

חיכו שההצגה, כמו שני אחיו שישבו בקהל בתאטרון הקאמרי, הוא

.תסתיים ויגיע הרגע שבו ידברו עליו

יוצאת במבצע עדתי מיוחד" עזר מציון"עמותת : שלמה בראבא 

אחד, חמישה חולי סרטן- מוקד המבצע . לגיוס תורמי מח עצם

חולה, אבא לשני ילדים, בן העדה הגאורגית, יוסף קריכלי, מהם
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.זקוק לתרומת מח עצם שתציל את חייו, בלוקמיה

מאז. סרטן הדם,  חודשים התגלה אצל יוסף9לפני : רותי שילוני 

עד, עבר כימותרפיה, במחלקה בבית החולים וולפסון, הוא גר כאן

.שהרופאים הבינו שרק תרומת מח עצם תוכל להציל אותו

אני הבן אדם הכי, תאמין לי, אם תעזרו לי: -יוסף קריכלי 

.מאושר והכי עשיר בעולם

.בהצלחה, אני יודע-

מנהל המחלקה ההמטולוגית במרכז הרפואי, ר אשר וינדר"ד

אנחנו לא מדברים על דחיפות של. זה בהחלט דחוף: וולפסון 

.אבל בהחלט מדובר בדחיפות של ימים עד שבועות, דקות

הוחלט, מכיוון שלא נמצא תורם מתאים במאגר: רותי שילוני 

אתמול כבר הוצבו.  בחודש31- לצאת במבצע התרמה שיערך ב 

התאטרון שבו. מחוץ לאולם בקאמרי, דוכנים למתן דגימות רוק

.רומן וסיימון- משחקים שני אחיו של יוסף 

אני רוצה להאמין שבעקבות האירוע הזה נצליח: שלמה בראבא 

...ל, אתה יודע, וזה ישמש באמת דוגמה, למצוא תורם לאח שלכם

.הלוואי, הלוואי-

כששמעו בתאטרון על מצבו של האח החליטו: רותי שילוני 

הצגה", מעגל הגיר הקווקזי"לא סתם נבחרה ההצגה . להתגייס

ימצא, התורם הפוטנציאלי של יוסף. גאורגיה- שמתרחשת בגרוזיה 
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יש בארץ קרוב למאה אלף יוצאי: אחיו של יוסף , סיימון קריכלי

כי יכול, תנו את הבדיקה, עזרו לנו, בבקשה, אנא. גאורגיה שחיים

יציל גם האח שלי וגם הרבה, הדם שלכם, להיות שהרוק שלכם

.אנשים אחרים

.בוקר טוב-

?מה נשמע יוסף  -

?מאיפה נפלת פתאום -

?איך אתה מרגיש -

.אין לי חזרה בבוקר-

דיבר, שלמה בראבא עשה שירות מאוד גדול, היינו בקאמרי בערב-

.אם הקהל

המטרה: מבצע ההתרמה הפעם הוא מבצע עדתי : רותי שילוני 

תימנים, אתיופים, אלא גם בוכרים, לגייס למאגר לא רק גיאורגים

.ועיראקים

אנחנו" : עזר מציון, "מנהלת מאגר מח עצם, ר ברכה זיסר"ד

,לא לפחד. מהעדות האלה פשוט לבוא, מבקשים מהאנשים האלה

אם מישהו נמצא, ואחר כך, זו בדיקת רוק פשוטה, להצטרף

זה בפירוש, חשוב שאנשים יידעו שמי שנמצא מתאים, מתאים

.תהליך כמו תרומת דם

מאלף. שאני אמצא תורם. אני מקווה שיהיה בסדר: יוסף קריכלי 
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כשיבריא יוכל סוף, יוסף חולם שימצא כבר התורם: רותי שילוני 

לחזור, להשאיר את הבמה לאחים שלו, סוף ללכת שוב לתיאטרון

.אל מאחורי הקלעים

.נקווה: יונית לוי 
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