מוסדות††††††††††ופעיליה
נשיא

אליהו מצא ,משנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס

הנהלה מצומצמת

בינה דיבון  -יו"ר ,טל' 03-6731950
מיה רשף ,טל' 03-6186325
ציפי חן ,טל' 03-6445945

ועד מנהל

טל' 08-6881965

זיווה בן-ענת,
עליזה גרשון-שריר  -רכזת מרכז מידע,
קשר טלפוני:
יום א'  , 8.00-10.30טל' 03-6730574
רבקה הויכהויזר ,טל' 04-8372326
שלום טטרו
מרים טמיר-רופין  -קשר עם עמותות,
טל' 03-6049954
חנה סגל ,טל' 04-8253736
דינה נקש  -חברה לשם כבוד ,טל' 08-8554576

גזברית

דפנה עמית,

טל' 02-5664901

רבקה הויכהויזר,
חנה סגל ,טל' 04-8253736
זיוה בן-ענת,

טל' 04-8372326

טל' 08-6881965

רכזות מתנדבים

טלילה בן-זכאי
רחל יאבו

פיתוח תוכנה
מרים קוגל

- Live and Die With Dignity

Lilach

חיפה

עו"ד יעל פנקס ,טל' 04-8661378
עו"ד יונתן פרידלנדר ,טל' 04-8531446

אשדוד ובאר שבע
עו"ד נעים שומר,

טל' 08-8565522

ועדת ביקורת
מוריס קנה
נמרוד קנמון

ועדת השקעות
עוזי שריר
נחמן זילברברג

המשרד

שעות עבודה
ימים א'-ה
פגישות במשרד  -בתיאום טלפוני מראש בלבד
כתובת למשלוח דואר :ת"ד  2213בני ברק 51121
13:00-10:00

חיפה והצפון
דרום

עו"ד אלי זוהר
עו"ד איתי זוהר ,טל' 03-7101616

בטאון†העמותה†הישראלית†ליל¢ך≠†לחיות†ולמות†בכבוד

טל'  03-6730577פקס' 03-6730582

יעל זגורי

רכזות
ירושלים

יועצים משפטיים:
תל-אביב

חיים†בכבוד

דואר אלקטרוני
Lilach19@zahav.net.il

אתר באינטרנט
www.Lilach.org.il

הפקת דפוס

ספי דגן בע"מ
הבונים  11רמת-גן
טל'  03-6130466פקס' 03-7523101

Tel-Aviv
  -P.P.
^a]Y
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על
הפרק

עלהפרק-בינהדיבון
תיקוניםבחוקהחולההנוטהלמות
אליהומצאריטה,חברתי-בינהדיבון
הוראותפרידה-דר'רבקה
רייכר-עתיר
בחזרהלאמאאדמה-
פרופ'מיריברוך
חדשותחו"ל-ציפיחן
הקורבןה-59-איתןהבר
כןלזקן,לאלזיקנה-רונהגיל
עלג'ודיתויורסט-תמראבידר
עלסבים,נכדיםונינים-חיהיוסף
ספרים-עליזהגרשון-שריר
המתנדב-רוןגלילי
מהנעשהבארץ-טלילהבןזכאי
ומריםטמיר-רופין
תשבץ-בינהדיבון
אנגלית-תרגום:לינדהברמן

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה
לפנייותרמחמששניםנתקבלבכנסתחוקהחולההנוטה
למות.אנו,עמותתליל"ך,קיבלנואותובברכהכיראינו
בופריצתדרךוהכרהראשונהבאוטונומיהשלהאדם
עלגופו,גםבהגיעולמצבסופני.יחדעםזאת,היינו
מודעיםלכךכיהחוקהואחלקיבלבדונותןמענהרק
למצביםסופנייםמסויימים.
גםבביצועהחוקנתגלוליקוייםרבים,אםבשלהתקנות
עצמןואםבשלביצועכושלשלהממוניםעליהן.עמותת
ליל"ךלקחהעלעצמהלהיאבקעלהרחבתהחוקוהחלתו
עלחוליםחשוכימרפאשאינםנכנסיםלמסגרתהחוק.
עלפעילותנובתחוםזהתוכלולקרואבמאמרושלנשיא
העמותה,המשנהלנשיאביהמ"שהעליוןלשעבר,מר
אליהומצאבביטאוןזה,עמ'.4כןפועלתהעמותה
במספרמישוריםכדלהלן:
.1בפגישהעםמנכ"למשרדהבריאותפרופ'רוניגמזו,
העמדנואותועלהעובדה,כימשרדהבריאותאינוערוך
לקלוטאתכלחברינוהמעונייניםלחתוםעלטופסמתן
הוראותרפואיותמקדימותשלמשרדהבריאות.עוד
הדגשנו,כילפיקצבהעבודהשלמשרדהבריאות,
הדברעלוללהימשךשנים.כתוצאהמכךהוציאהמנכ"ל
הוראהלרופאיםלהתחשבבטופסשלעמותתליל"ך
במסגרתהחוק.

ציורהשער:ז'נבייבטרווה-נואל",אתה
שומעאותי?",2010,שמןעלבד,
באדיבותגלריהג'ינאלאמנותנאיבית
בינלאומית,דיזנגוף255תלאביב

www.ginagallery.com

מערכתחייםבכבוד:
בינהדיבון
טלילהבןזכאי
עשיוינשטיין
עיצובגרפי:טוביתאוריאל
ת.ד2213.בניברק51121
©כלהזכויותשמורות
יולי2011גיליון32

.2באותהפגישההצבענועלהקושיבמילויהטופס
הממשלתיבגללסירבולוואורכו.המנכ"לנתןהוראה
לדר'הלפרין,הממונהעלביצועהחוק,להיפגשעם
נשיאהעמותהכדילחפשדרכיםלהקלעלמילויהטופס.
לצערנופגישהזועדייןלאהתקיימה,בגללדחיות
חוזרותשלדר'הלפרין.
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.3אנוממשיכיםלהיפגשעםמנהליבתיהחוליםכדי
לוודאכיבכלביתחוליםנמצאממונהעלביצועחוק
החולההנוטהלמות,אליוישלהפנותכלשאלהאו
בירורבנושאזה.

הסריקהדורשתהשקעהשלעבודהוזמן.כדילזרזאותה
נצטרךלשכוראדםשיבצעאתהסריקותלאחרשעות
העבודהבמשרד.
הגיעהזמןלהזכירלכלחברינושעברוחמששנים
ועליהםלחדשאתהטופס,כפישדורשהחוק.התזכורת
נשלחתלחבריםבלוויתטופסחדש,זמןסבירלפניתום
חמשהשנים.החבריםהמחדשיםאתהטופסמתבקשים
לאלשכוחלשלוחעותקלמשרדנו,כדישנתייקאותו
כנדרש.כלזהבנוסףלעבודההשוטפתשלקבלתדמי
החברורישומן,תשובותלשאלותחברים,תיוקהטפסים
המתקבליםועודועוד.כלהעבודהלמעטמזכירהאחת
בשכרנעשיתעלידיחברינווחברותינובהתנדבות.כאן
המקוםלהודותלהםולפנותלחבריםוחברותנוספים
–נאלהתנדבלעזרהבעבודותהמשרדהשונות.

.4באותהפגישהעםמנכ"להמשרד,הובטחלנוכי
בשישהמרכזיםרפואייםגדוליםהוקמהכברועדה
מחוזית,אליהיופנומקריםבהםישצורךלהחליטאם
לכבדבקשתחולהלאלהאריךאתחייו.
.5למרותשאלותינוולמרותהבטחתהמנכ"ל,לאברור
לנומהמצבושלה"טיימר"האמורלפתוראתבעיית
הניתוקממכונתההנשמה.מסתברכיפיתוחה"טיימר"
התעכבבגללחוסרתקציבשנשלחבטעותלמקוםאחר.
הטעותתוקנהולדברינציגימשרדהבריאותהפעלתו
תתאפשרבקרוב.
במקבילאנוממשיכיםבפעילויותשונותלמעןחברינו.
בביצועהשלחברתנומריםקוגלנבנתהתוכנהשמטרתה
ליצורקשרביןבתיהחוליםוביןחבריהעמותה,כדי
שבעזרתסיסמהובלחיצהעלכפתוריוכלצוותביה"ח
לברראםחולההמאושפזאצלוהואחברבליל"ך,ואם
מילאטופסמתןהוראותרפואיותמקדימות.
בימיםאלואנומתחיליםלסרוקאתכלהטפסיםשנשלחו
אלינועלידיהחברים,טפסיםשנמצאיםבמאגרבמשרד.
עםתוםהסריקהנוכללהמציאבצורהממוחשבתלכל
בית-חוליםולפיבקשתועותקשלהטופס.פעולת

כפישהנכםרואים,היקףהפעילותשלנוגדלמאוד,
ויחדעםזאתגדלוגםההוצאות.לאחרשניםשבהןלא
העלינואתדמיהחבר,החליטההאסיפההכלליתלהעלות
אתדמיהחברהחלמינואר2012לסכוםשל120שקל
לבודדולסכוםשל190.00שקללזוג.אנובטוחיםכי
העלאהזותתקבלעלידכםבהבנה.כאןהמקוםלהזכיר
כיכלפעולותינוממומנותמדמיהחברבלבד.אנומודים
לחבריםולחברותהמתמידיםלשלםאתדמיהחברמדי
שנה,ומחזקיםבדרךזואתידינולהמשיךולהיאבק
למעןהמטרהשהצבנולעצמנו-שמירהעלכבודהאדם
בחייוובמותו.

אליהומצא-נשיאהעמותה,בינהדיבון-יו"רהוועדהמנהל
חבריהוועדהמנהלוכללחבריעמותתליל"ך
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חבריהכנסתשהםרופאיםבמקצועםולעודעשרה
חבריכנסתנוספים,שלמיטבהתרשמותנועשויים,
על-פיתפיסותיהםהחברתיות,לתמוךביוזמת
החקיקההמוצעת.מטרתהשלרשימהזוהיא
לסקוראתעיקריההצעהאותההפנינולחברי
הכנסת.
מהגדרתובחוקשל"חולההנוטהלמות"מתחייב
כיהחוקחלרקעלחוליםשתוחלת
חייהם–עלפיקביעתושל"רופא
אחראי"כמשמעובחוק–אינהעולה
עלשישהחודשים.הגדרהצרהזו
מותירהמחוץלגדרתחולתושל
החוקחוליםחשוכימרפארבים,
הסובליםעקבמחלתםמכאובים
וייסוריםקשיםמנשוא,אךתוחלת
חייהםהמוערכתעולהעלשישה
חודשים,אואינהניתנתלהערכה
כלל.כאלההם,ביןהיתר,החולים
חוק†החולה†הנוטה†למות†דורש†תיקוניםÆ
במחלותממאירותובמחלותניווניות
קשות.יתר-על-כן:רופאים,כידוע,
עמותת†ליל¢ך†פונה†ל≠†±¥ח¢כים†במטרה
נמנעים ככל האפשר מקביעה
פורמאליתמחייבתבדברתוחלת
להכניס†שלושה†תיקונים†לחוקÆ
חייו הצפויה של חולה )הגם
מאתהשופטבדימוסאליהומצא,נשיאליל"ך
שהמדוברבקביעההמבוססתעל
הערכה סטאטיסטית ולא
אינדיווידואלית( ,והימנעותם
מקביעהכזאתמסכלתלאפעםאתיישומושל
בדצמברשנהזותמלאנהחמששניםלתחילת
החוקגםבאותםמקריםשהחוקנועדלחולעליהם.
תוקפושלחוקהחולההנוטהלמות,שנועדלהסדיר
ישיסודלטעוןכיהתנייתתחולתושלהחוקעל
אתדרכיהטיפולבחולההסופני,תוךאיזוןבין
חולההנוטהלמותבקביעהרפואיתהנוגעתלתוחלת
ערךקדושתהחייםלביןההכרהברצונוהאוטונומי
חייוהייתה,מעיקרה,מוטעית.לפיהידוע,הועתק
שלהחולהלהימנעמקבלתטיפוליםמאריכיחיים.
תנאיזהמןהחוק,Death With Dignity Act
שהתקבלבמדינתאורגוןבארצותהבריתבשנת
הניסיוןשנצברבמהלךהתקופההאמורהמוביל
,1998אלאשביןהחוקבמדינתאורגון)שהסדריו
למסקנהכיהחוקבמתכונתוהקיימתלוקהבכמה
אומצובינתייםגםעל-ידימדינותנוספותבארצות
מגבלותבסיסיותהטעונותעיוןותיקון.עלרקע
הברית(לביןהחוקשלנוקייםהבדלמשמעותי:
זה החליט הוועד המנהל של ליל"ך לעניין
החוק באורגון מכיר בזכותו של חולה סופני
ארבעה-עשרחבריכנסתמסיעותשונות,בייזום
שתוחלתחייואינהעולהעלשישהחודשיםלקבל
הצעתחקיקהשמטרתהלהוביללתיקוןהחוק
מידי רופא מוסמך ,בהתקיים תנאים נוספים
בשלושנקודות.הצעתנוהמנומקתהופנתהלארבעת

תיקונים†נדרשים

בחוק†החולה
הנוטה †למות

4

סירובםלקבלתטיפולרפואימאריךחיים-מקום
ששובאינםכשירים,אומסוגלים,להביעאת
רצונםבעצמם-עלהנחיותרפואיותמקדימות
שערכו והפקידו בעודם כשירים .ו (2-הזכות
להתאשפזבבית-חוליםלשםקבלתושלטיפול
פליאטיווי,שיקלעליהםלשאתאתהמכאובוהסבל
הכרוכיםבמחלתם.
נדגיש:הזכותלקבלטיפולפליאטיווי)שלאבמשולב
עםקבלתטיפולתראפויטי(נתונה,לפיחוקהחולה
הנוטהלמות,רקלחוליםהמקיימיםאתהגדרת
החוק,בעודשחוקזכויותהחולהאינומעניקזכות
חשובהזולכללהחוליםשמחלתםכרוכהבמכאובים
ובסבל.כךמתחייבמהשוואהביןהגדרתוהשונה
של"טיפולרפואי"בשניהחוקים:בעודשחוק
החולההנוטהלמותמכירבמפורשבזכותהחולה
לקבל"טיפולמקל",ואףמטילחובהעלהרופאים
"שייעשהכלשניתןכדילהקלעלכאבווסבלושל
חולההנוטהלמות")מתוךסעיף23לחוק(,הגדרת
"טיפולרפואי"בחוקזכויותהחולהאינהמאזכרת

מהגדרתו†בחוק†של†¢חולה†הנוטה
למות†¢מתחייב†כי†החוק†חל†רק†על
חולים†שתוחלת†חייהם†≠†על†פי
קביעתו†של†¢רופא†אחראי¢
כמשמעו†בחוק†≠†אינה†עולה†על
שישה†חודשים††Æהגדרה†צרה
זו††מותירה†מחוץ†לגדר†תחולתו
של†החוק†חולים†חשוכי†מרפא
רבים¨†הסובלים†עקב†מחלתם
מכאובים†וייסורים†קשים†מנשוא¨
אך†תוחלת†חייהם†המוערכת
†עולה†על†שישה†חודשים¨†או†אינה
ניתנת†להערכה†כלל
מסוימים,מרשםלקבלתסםממיתשיאפשרלו
להקדיםולסייםאתחייובנטילתהסםבמו-ידיו.
ואילוהחוקשלנואינומזכהאתהחולההנוטה
למותביותרמיכולתלסרבלקבלתטיפולשמטרתו
להאריךאתחייובאופןמלאכותי).במאמרמוסגר
יוזכר,כיהצעהלאמץ,במסגרתהחוקשלנו,הסדר
דומהלהסדרהנוהגבאורגון,הוגשהזה-לא-כבר
על-ידיחברהכנסתלשעברחייםאורון,אךנדחתה
על-ידיהכנסת,ברובדעות,כברבשלבהדיון
הטרומי(.

הצענו†לחברי†הכנסת
להוסיף†לצד†הגדרתו†של
¢חולה†הנוטה†למות†¨¢קטגוריה
נוספת†של†חולים†שיוגדרו
כ¢חשוכי†מרפאÆ¢
¢חולה†חשוך†מרפא†¢יוגדר
כחולה†הלוקה†במחלה†קשה
וסופנית¨†העתידה†בדרגת
הסתברות†גבוהה†להביא†למותו¨
אלא†שתוחלת†חייו†הצפויה†אינה
ניתנת†להערכה†ולקביעה

אתהדרישהלתוחלתחייםמוערכתקצובה,הכלולה
בחוקשלאורגון,ניתןלהצדיקבהתחשבבסעד
מרחיקהלכת-סיוערפואילהתאבדות-שחוק
זהמעניקלחולהסופניהמבקשזאת.אךקשה
להצדיקקיומהשלדרישהדומהלהחלתושלחוק
החולההנוטהלמות,שהלואהזכותלסרבלקבלת
טיפולרפואיעומדתלכלחולה,ממילא,לפיחוק
זכויותהחולה,תשנ"ו.1996-נמצאאפואשביחס
לחוליםחשוכימרפא,המקיימיםאתתנאיההגדרה
של"נוטיםלמות",לאהוסיףחוקהחולההנוטה
למותאלאשתיזכויותאלו(1:הזכותלסמוךאת

כללאתהטיפולהפליאטיוויכסוגשלטיפולשחולה
זכאילקבלו.
חרףעמדתנו,שלדרישתהחוקלתוחלתחייםקצובה
איןהצדקהעניינית,נמנענומלהציעאתביטולה
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המשך

המשך

מהגדרתובחוקשל"חולההנוטהלמות"מתחייב
כיהחוקחלרקעלחוליםשתוחלתחייהם–על
פיקביעתושל"רופאאחראי"כמשמעובחוק–
אינהעולהעלשישהחודשים.הגדרהצרהזו
מותירהמחוץלגדרתחולתושלהחוקחולים
חשוכימרפארבים,הסובליםעקבמחלתםמכאובים
וייסוריםקשיםמנשוא,אךתוחלתחייהםהמוערכת
עולהעלשישהחודשים,אואינהניתנתלהערכה
כלל .כאלה הם ,בין היתר ,החולים במחלות
ממאירותובמחלותניווניותקשות.יתר-על-כן:
רופאים,כידוע,נמנעיםככלהאפשרמקביעה
פורמאליתמחייבתבדברתוחלתחייוהצפויהשל
חולה)הגםשהמדוברבקביעההמבוססתעלהערכה
סטאטיסטיתולאאינדיווידואלית(,והימנעותם
מקביעהכזאתמסכלתלאפעםאתיישומושל
החוקגםבאותםמקריםשהחוקנועדלחולעליהם.
ישיסודלטעוןכיהתנייתתחולתושלהחוקעל
חולההנוטהלמותבקביעהרפואיתהנוגעתלתוחלת
חייוהייתה,מעיקרה,מוטעית.לפיהידוע,הועתק
תנאיזהמןהחוק,Death With Dignity Act
שהתקבלבמדינתאורגוןבארצותהבריתבשנת
,1998אלאשביןהחוקבמדינתאורגון)שהסדריו
אומצובינתייםגםעל-ידימדינותנוספותבארצות
הברית(לביןהחוקשלנוקייםהבדלמשמעותי:
החוק באורגון מכיר בזכותו של חולה סופני
שתוחלתחייואינהעולהעלשישהחודשיםלקבל
מידי רופא מוסמך ,בהתקיים תנאים נוספים
מסוימים,מרשםלקבלתסםממיתשיאפשרלו
להקדיםולסייםאתחייובנטילתהסםבמו-ידיו.
ואילוהחוקשלנואינומזכהאתהחולההנוטה
למותביותרמיכולתלסרבלקבלתטיפולשמטרתו
להאריךאתחייובאופןמלאכותי).במאמרמוסגר
יוזכר,כיהצעהלאמץ,במסגרתהחוקשלנו,הסדר
דומהלהסדרהנוהגבאורגון,הוגשהזה-לא-כבר
על-ידיחברהכנסתלשעברחייםאורון,אךנדחתה
על-ידיהכנסת,ברובדעות,כברבשלבהדיון
הטרומי(.

בדצמברשנהזותמלאנהחמששניםלתחילת
תוקפושלחוקהחולההנוטהלמות,שנועדלהסדיר
אתדרכיהטיפולבחולההסופני,תוךאיזוןבין
ערךקדושתהחייםלביןההכרהברצונוהאוטונומי
שלהחולהלהימנעמקבלתטיפוליםמאריכיחיים.
הניסיוןשנצברבמהלךהתקופההאמורהמוביל

הצענו†לתקן†את†ההגדרה†של
¢טיפול†רפואי†¢בחוק†זכויות
החולה†ולכלול†בה†גם†את
הטיפול†הפליאטיווי†כסוג
של†טיפול†שחולה†חשוך
מרפא†עשוי†להזדקק†לוÆ
את†הזכות†לקבל†טיפול
פליאטיווי¨†שלא†במקביל
וכתוספת†לקבלת†טיפול
תראפויטי¨†ניתן†כמובן
להגביל†לחולים†חשוכי
מרפא¨†כמשמעם†בהגדרה
המוצעת
למסקנהכיהחוקבמתכונתוהקיימתלוקהבכמה
מגבלותבסיסיותהטעונותעיוןותיקון.עלרקע
זה החליט הוועד המנהל של ליל"ך לעניין
ארבעה-עשרחבריכנסתמסיעותשונות,בייזום
הצעתחקיקהשמטרתהלהוביללתיקוןהחוק
בשלושנקודות.הצעתנוהמנומקתהופנתהלארבעת
חבריהכנסתשהםרופאיםבמקצועםולעודעשרה
חבריכנסתנוספים,שלמיטבהתרשמותנועשויים,
על-פיתפיסותיהםהחברתיות,לתמוךביוזמת
החקיקההמוצעת.מטרתהשלרשימהזוהיא
לסקוראתעיקריההצעהאותההפנינולחברי
הכנסת.

אתהדרישהלתוחלתחייםמוערכתקצובה,הכלולה
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¯¨‰ËÈחברתי
מאת:בינהדיבון

ריטההצטרפהלעמותתליל"ךעלמנתלשמש
כיו"רהוועדהמנהל.חשבנוכישמה,קשריה
ובעיקרהטרגדיהשלמותבעלהמוטהגורז"ל,
ישרתוהיטבאתמטרותהעמותה.
פיניתילהאתמקומיכיו"רהעמותה,תכננתי
לעזורלהלהיכנסלתפקידואז-להניחלהלפרוש
כנפיים ולעבוד באופן עצמאי .אך עד מהרה
נשביתיבקסמההאישי,בחוםשהפיצהסביבה,
בחיוךהקורןשהעניקהלכלאדםבלילשיםלב
למעמדו,לתפיסההמקוריתשבההייתהמקבלת
ומנתחתדברים,בתיאבוןהבלתינדלהשבוגמעה
אתהחייםובאהבההאיןסופיתלכלהיפה:לאמנות,
לתיאטרוןובעיקרלאופרה,לידעחדשבתחומים
שוניםולטיוליםברחביהעולם.
חישמהרהפכנולחברות.קבענולעצמנולהיפגש
לפחות פעם בשבוע ,להסיר מעלינו את מדי
התפקידולהתמסרלדבריםשאנחנואוהבותבאמת.
היואלהשעותקסומותשלשיחות,ביקורים,
לימודים,החלפתדעותורעיונותוהתייעצויות
בתחומיםאישיים.עדמהרההכרנוזואתבני
משפחתהשלזו.השתתפנובשמחותולהבדיל,

באבל ,הלכנו ביחד ללמוד נושאים חדשים
ומעניינים,וטיילנוביחדברחביהעולם.שובושוב
התפעלתימרוחבליבה,מןהחוםשקרןממנה
ובעיקרמןהתפיסההמיוחדתוהמקוריתשבה
ראתהוניתחהדברים.
ואזבאההאימה.בחרדהראיתיאתוילוןהחושך
ההולך ומכסה את מוחה ,את מאבקה הנואש
בשינייםובציפורנייםכדילהיאחזבשאריתהתבונה,
בפירוריהזיכרון.בכאבלבראיתיאתעיניה,
שתמידקרנו,בוהותבייאוש,אתהאדישותההולכת
ואופפתאותה,אתהבלבול...כלהנסיונותלעזור,
להדוףאתהחשיכההנוראההמשתלטתעליה
הסתיימובתיסכולגדולובחוסראונים.הניתוק
הגמורמןהעולםהשתלטעלמוחה.
לפניזמןמהפגשתיאתהרופאהשטיפלהבהוהיא
סיפרהליכיריטהשקטה,רגועה,מטופלתהיטב
ונראיתמאושרת.אנימקווהכיבמעמקימוחה
המשיכולהבהבפירוריאורוקרעיזכרונותשגרמו
להאושרבשניםהנוראות.
נוחיבשלוםעלמשכבך,ריטה,חברתיהטובה.
זכרךיהיהאיתיתמיד.
7

הוראות†פרידה
מי†מנהל†את†הבריאות†שלנו†øואת†צורת†מותנוø
דר†ßרבקה†רייכר≠עתיר†אומרת¨†ש¢כיום†כל†אדם†בוחר†איך†לנהל†את†הטיפול
הרפואי†במחלותיו†Æראוי†גם†שכל†אחד†יקבל†אחריות††על†סוף†חייו†ויכין†צוואה
שבה†יפרט†כיצד†יש†לטפל†בו†בימיו†האחרונים¢
מאת:דר'רבקהרייכר–עתיר
חיים,בן,74פנהאלילטיפולפסיכולוגילאחר
שהשתקםמאירועמוחישפקדאותלפניכשנה.
הואנשויואבלשתיבנותבוגרות,בעלותמשפחה,
גמלאישלמערכתהחינוך.היום,כדבריו,הוא
"כותבשיריםלמגירה".בפגישותעםחייםהוא
סיפרלישחשובלולבחורלמותבדרכו.הוא

מעונייןלתרוםאתאיבריוומבקשלהפסיקאתחייו
אםסיבלויהיהבלתיהפיךובלתיניתןלשיכוך.הוא
סיפרלרעייתוולבנותיו,שישלותוכניתסדורה
ל"מיתת חסד" ושבכוונתו לבצע אותה בעצמו.
בתוםתריסרמפגשיםהואניסח"צוואהבחיים",
שבהבחרבהמתהוולונטרית,אבלויתרעלהרעיון
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שהואיבצעאתההמתה"בעבורעצמו".הואטרח
לכלולבצוואתוהצטרפותלעמותתאדי,המעודדת
תרומתאיברים.כדילתתתוקףלצוואההואקיבל
ייעוץמשפטי,כדישהניסוחיתאיםללשוןהחוק.
בשונהמתוכניתההתאבדות,הצוואההייתהפרי
שיחשחייםקייםעםעצמו,עםבנימשפחתו,איתי
וגםעםהריבון,כלומר,החוק.בשיחתהפרידה
שלנוהואהוסיף":ישליעותקשלהצוואהבכספת
הבית ואצל עורך דין .מעכשיו אני חופשי".
חייםיודעכיימותבבואהעת.מתוךכבודלעצמו
וליקיריו,הואמבקשלבחוראתהניתןלבחירה,
באופןשיבטאאתתפישותיוביחסלמותו,תפישות
שהןהמשךישירלתפישותיוביחסלחייו.ככל
אדם,הואיכוללבחורבאופןאוטונומיאתנסיבות
מותורקכשהואבמצבצלולותבוני.ייתכנומצבים
שבהםלאיהיהכשירלכך,כמומצבובעתהאירוע
המוחי.זהומצבלימינלי)מצבסיפי(,שבואין
לאדםיכולתלבחוראתהחייםשראוילולחיות.
צוואהבחייםישלנסחכשאדםנמצאבמצבצלול
ותבוני.צוואותהמתייחסותלסוףהחייםכבר
רווחותבימינו.דוגמאותלכךהןצוואותלפיחוק
החולההנוטהלמות,הצוואהשלעמותתליל"ך,
חתימהעלכרטיסאדיוצוואותביחסלהסדרי
קבורה.
אםהיוםישלכלאדםסמכותלבחוראיךיחיה
וינהלאתהטיפולבמחלותיו,ראוי,לדעתי,שכל
אדםייתןאתדעתוגםלסוףחייוויקבלאחריות
לשלבזה.ראויגםשכלאדםיכיןצוואהבחיים
בהתאםלהשקפותיו.ראוילעשותזאתבשיתוף
עםהקרוביםולנקוטאתהסידוריםהמשפטיים
הנחוצים.זהאתגרקשה,כיהואמחייבלארק
להרהרבמוות,אלאגםבבחירותשסביבו.זה
קשהשבעתיים,כיזוגםדרךלהרהרעלהבחירות
ועלההחמצותשבחיים.
סיפורושלחייםמתקשרגםלדיוןשהתעורר
לאחרמותושלכדורגלןהעבראביכהן.כהן
יישאר כנראה צרוב בתודעה לא רק כאייקון
תרבותימתחוםהספורט,אלאגםכמנוףלשיחעל
ההסדרים להשתלת איברים .נראה שכל עוד

החתימהעלכרטיסאדילאתהיהחלקמצוואה
מוסדרת,לבניהמשפחהיישמרהמנדטלהכריע
ביחסליקירםההולךאלמותוולתרומתאיבריו.
בעבודתנו בבית החולים אנו פוגשים לעיתים
קרובותמשפחותהנשארותמוליקירןכשהוא
במצבלימינלי.המשפחותמבולבלותונמצאות
המצוקהקשה,משוםשאינןיודעותמהןההעדפות
שליקירן,אולחילופין,יודעותאותן,אבלאלו
לאהוסדרוכצוואההמאפשרתלפעוללפיה.זהו
מצבעגוםהןלמשפחהוהןלצוות.
צוואתושלחייםהיאפיתרוןמסתמןאפשרי.
כשצוואותמוסדרותשכאלואינןבנמצא,מנצנצת

ראוי†שכל†אדם†ייתן†את
דעתו†גם†לסוף†חייו
ויקבל†אחריות†לשלב†זהÆ
ראוי†גם†שכל†אדם
יכין†צוואה†בחיים†בהתאם
להשקפותיוÆ
ראוי†לעשות†זאת†בשיתוף
עם†הקרובים†ולנקוט
את†הסידורים†המשפטיים
הנחוציםÆ
נקודתאורבדמותהשלועדתהאתיקהלידמיטת
החולה,המתקיימתמתוקףחוקבביתהחולים.זוהי
ועדהרב-מקצועית,שיחדעםבניהמשפחהדנים
חבריהבפתיחותובשיקולדעת,ומכריעיםמהו
הטיפולהראויבהתאםלחוקולנוכחהעדפותהחולה
ובנימשפחתו.
הכתבהפורסמהבעיתון"הארץ"ב2.6.2011-
הכותבתהיאפסיכולוגיתקליניתורפואית,מנהלת
המערךהפסיכולוגיבביה"חבילינסון,יו"רועדת
האתיקהבהסתדרותהפסיכולוגיםבישראלוחברת
סגלבמכללההאקדמיתת"א-יפו.
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חזרה†אל
אימא†אדמה

ניסיתילהסבירלילדשסבתאכבררצתהלמות.
היאהייתהכמואותופרחשעליהכותרתשלוכבר
נשרו,גבעולונכפףוהוארוצהלחזורלאדמה.
מאז,הדימוישלהפרחמלווהאותנוכמהשנים.

איך†מדברים†עם†ילדים†על†מוות
במשפחה†øאיך†מכינים†אותם†בלי
להפוך†את†הנושא†לטאבו†או
לטראומה†øפרופ†ßמירי†ברוך†מביאה
דוגמה†מהספר†¢אני†והזקנה†משבט
הנבאחו†¨¢מאת†מיסקה†מילסÆ
איורים∫†פיטר†פרנול

לפניכחודשבאאלינכדיובידוספרמהספרייה,
ושאלאםאנימכירהאתהספר,ואםיתכןשסבתא
הכירהאותו,כיבספרכתובבדיוקבדיוקמה
שאמרהלוסבתאלפנימותה.
הספרמרתק.הואאמנםמרחיקאתחוויתהאובדן
אלהאינדיאניםבשבטהנבאחו,אבלהואמתאים
לכאן,בדיוקכמולשם.
אספרלכםאודותיואףכימומלץמאדלקרוא
אותובשלמותו.

מאת:פרופ'מיריברוך

"כאשריוֶסרהשטיחהחדשמןהנוֶל,אניאחזור
אלאמאאדמה",כךלוחשתסבתאלאחרארוחת
הערבבאוזניבנימשפחתההקרובים–אבא,אמא
ונכדתה,ששמהאני.אירועזהמתרחשבחוות
הנבאחו,בשבטאינדיאני,שאנשיומתפרנסים
מאריגתשטיחים,רקיעתתכשיטים,גידולשדות
תירסוטיפולבעדרים.
אניהנכדהאוהבתאתסבתהבכלעוצמותנפשה.

לפנישניםאחדות,כשאמיחלתהמאד,שאלאותי
בבעתהנכדי,בןהחמש":האםסבתאתמות?"
ומידאחרכךהוסיף":אנילארוצהשהיאתמות
לעולם".הרגשתינבוכהמאד,שכןאמישמעהאת
דבריו.לאמצאתימיליםלענותלנכדי,והייתהזו
אמישפנתהאלהילדואמרהלו":כשאמות,לי
יהיהרקטוב,לאיכאבלייותרשוםדבר.אתם
תהיוקצתעצוביםאבלתדעו,שחייתיחייםמלאים,
שמחיםוטובים.וכמופרחשבתחילההוארקניצן,
ואחרכךפורחבשיאיופיו,בהמשךהואמשיר
אתעליהכותרת,נובל,מתכופףורוצהלחזור
לאמאאדמה.כךגםאני.זהטבעי,זהנכון,וזה
גםלאעצוב.
"כלזמןשתזכרואותיאהיהקיימתלצידכם,ואחר
כךאהיהחבוקהעםכלבנימשפחתיהזקניםשחיו,
גדלווהזדקנוומתו.וזהטובוזהנכון,כיכךחיים
כלהיצוריםבטבע".
אמאנפטרהכחמישהימיםלאחרמכן,ונכדיהרבה
לבכותאחרימותה.הואהיהקשוראליהמאד.
בכלערבכששוחחנועלכךהואאמר":אנימתגעגע
אליה.היאלאהייתהצריכהלמות,כיעצובלנו
שהיאאיננה".
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היאיוצאתאחריהאֵםמןההוגאן)המבנהבו
מתגורריםבניהשבט(ושואלתבבעתהאתהאֵם:
"איךיכולהסבתאלדעתשהיאתחזורלאדמה
כאשריוֶסרהשטיחמןהנול?"והאםמשיבה:
"סבתך היא מאותם אנשים החיים בשילוב
ובהתאמהעםהטבעכולו:עםהאדמה,עםזאב
הערבותועםהציפריםשבשמים.הםיודעיםיותר
משילמדורביםאי–פעם,הםיודעים,הזקנים".
אנימחליטהלמנועאולפחותלעכבאתמותהשל
סבתא.היאמחליטהלהשתוללבביתהספר,לקוות
שהמורהתזמיןאתאמאלשיחהכדישאמאלא
תגמורלארוגאתהשטיח.ביוםאחרהיאמשחררת
אתעדרהעיזים,כדישכלבניהביתירוצואחריהם,

ושובלאתארוגאמאאתהשטיח.וכךאניממשיכה
לחבלעודועודתחבולותשונותומשונות.כשכל
זהאינומועיל,הילדהמחליטהלקוםבאמצעהלילה,
ולפרוםחלקיםמהשטיח.היאעושהזאתלילהועוד
לילה ומצליחה לעצור את האריגה ,אך בלילה
השלישי,סבתאמתעוררת,ניגשתאלאניהיושבת
לידהנולומבקשתממנה":לכילישון,נכדתי".
למחרתבבוקראניהולכתעםסבתאלשדההתירס.
שם,כשסבתאשולחתמבטרחוקאלקצההמדבר
בונוגעיםהשמיםבחול,היאפונהלאניואומרת:
"נכדתי,אתניסיתלעצוראתהזמן,אבלדעיכיאי
אפשרלעשותזאת.בבוקרעולההשמשמקצה
האדמהוהיאחוזרתאלקצההאדמהבערב.האדמה
אשרממנהנובעיםכלהדבריםהטוביםהניתנים
ליצוריםהחייםעליה,מחזירהאליהלבסוף,אתכל
היצורים".
אניהבינהלפתעדבריםרבים:
השמשזורחתוגםשוקעת.
הקקטוסאינוצומחבליסוף.
עליהכותרתקמליםונופליםלאדמה.
אניידעהשגםהיאחלקמןהאדמהוכלמהשגדל
בה.היאתמידתהיהחלקמןהאדמה,ממשכשם
שסבתהתמידהייתהוכשםשסבתהתמידתהיה,
לעולםועד.
אחריהשיחההזוהלכוסבתאואנייחדלביתן.אני
לאניסתהעודלחבלבשטיח.להפך,היאאחזה
במוטהאריגההישןשנתנהלהסבתא,לקחהניצת
צמראפורהוהתחילהלארוג...

לחברת†ההנהלה†מיה†רשף

ברכות†חמות†להולדת†הנין†≠†עמית
מר†אליהו†מצא†≠†המשנה†לנשיא†ביהמ¢ש†העליון†לשעבר†≠†נשיא†עמותת†ליל¢ך¨
בינה†דיבון†≠†יו¢ר†הוועד†המנהל
חברות†הוועד†המנהל¨†מתנדבי†העמותה†וכל†חברי†ליל¢ךÆ
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ידיעות
חו¢ל
מאת:ציפיחן

ביואתיקה
¢ביואתיקה†היא†תחום†המתפתח†ומשתנה¨†משום†שהיא
מתייחסת†לבעיות†מוסריות†חדשות†המתעוררות†בחברה¨¢
אומרת†ביואתיקאית†לורה†רוברטס†מסטנפורד¢†Æאנו†מנסים
להבין†ולפתור†בעיות†מורכבות†בדרכים†המסתמכות†על
יותר†מאינטואיציה¢
רוברטסמסטנפורד".אנומנסיםלהביןולפתור
בעיותמורכבותבדרכיםהמסתמכותעליותר
מאינטואיציה".
הדבר נוגע גם לתכנית הלימודים בקורסים
לביואתיקהבאוניברסיטאות,שעדייןלאקבעוכמה
דיסציפלינותכמופילוסופיה,משפטים,תיאולוגיה,
סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה או אחרות לכלול
בתוכניתהלימודים.הסמכהבתחוםזהתיתכןכאשר
ארגוןאומוסד–עלהמבקרומאשרבתיחולים
ידרושזאת.כיוםמקובלרקשבתיחוליםצריכים
לספקייעוץאתי,אךרמתהמומחיותשלהייעוץ
אינהאחידה.

ביואתיקההואמדעחדש,המשלברפואה,משפט,
מדעיהחברה,מדעיהדתותועוד.ועדותאתיקה
בבתיחוליםהדנותבתחיקהבנושאיםרפואיים
שונים,חייבותלכלולמומחיםבתחומיםאלה.
השבועוןהאינטרנטיביואדג',היוצאלאורבעריכתו
שלהעיתונאיהאוסטרלימיכאלקוק,הואמקור
חשובלמידעבנושאיםאלה.כשלישמהידיעות
עוסקותבשאלותשלמוותבכבוד,לצדנושאים
כמומחקרבתאיגזע,זכויותנכיםומוגבלים,
פונדקאותוהפרייהחוץגופית.
במהדורהמיום18.3.2011מצוטטמאמרשפורסם
בביטאוןרפואישלאוניברסיטתסטנפורד,הטוען
שישלקבועכלליםמקצועייםעבורביואתיקאים
קליניים.החברההאמריקאיתלביואתיקהומדעים
הומנייםשוקדתעלהגדרתהבסיסהדרושלבתי
חוליםהמציעיםייעוץביואתי.
"יתכן שבבית חולים אין אדם אחד בעל כל
המיומנויותהדרושות,אבלישנהועדהאוקבוצה
המכילהאותןבאופןקולקטיבי",אומרדודמגנוס,
מנהל המרכז לאתיקה ביורפואית בסטנפורד.
גורמיםבכיריםבתחוםמעליםהסתייגויות,משום
שאישאינויודעמהיביואתיקה.הסמכהברפואה
היאענייןמורכבויקר,ועולםהביואתיקהקטן
מכדילתמוךבכךכיום.מגווןהגישותהתיאורטיות
והמעשיותגדול,וקשהלקבועמבחןסטנדרטי.
בארצותהבריתעוסקיםבביואתיקהבצורהזואו
אחרתבין2000ל–6000איש.
"ביואתיקההיאתחוםהמתפתחומשתנה,משום
שהיא מתייחסת לבעיות מוסריות חדשות
המתעוררותבחברה",אומרתביואתיקאיתלורה

קליניקות†לטיפול†תומך†המאפשרות
המתת†חסד∫
הולנד†החברהלהמתתחסדמרצוןמתכננת
קליניקהבתשמונהאנשיצוות,המיועדתלחולים
שמבקשיםלסייםאתחייהם.לפיההערכהישתמשו
בשירותיהכאלףאישבשנה,כשקהלהיעדהוא
חוליםחשוכימרפא,חוליםפסיכיאטרייםכרוניים
וחולידמנטיה,שנתקלובסירובלהמתתחסדעל
ידירופאים.
בשנת2009מספרהמתותהחסדבהולנדעלה
ב–,13%ל–.2636המתתהחסדחוקיתבהולנד
בתנאיםמגביליםשלכאבבלתינסבלוהוכחהשל
בחירהמדעת.עדייןלאברורכיצדהקליניקה
החדשהתעמודבתנאיםאלה.
ההתאחדותהרפואיתאינהתומכתבהקמתהמרפאה,
משוםשהחוליםאמוריםלשהותבהרקימים
12

אחדיםלפנימותם,וקייםחשששהםלאיזכו
לטיפולתומךנאות,כשהתוצאההאפשריתהיחידה
שלשהותםשםתהיהמוותללאבדיקתהחלטה
נאותה.

אוסטרליה,אבלכניסתהלשםנאסרה,משוםשהיא
נשפטהבשנת2003עלנסיוןלרצחאימהוריצתה
עונששלשבעהחודשימאסר.
ד"ריאןברנהייםמבלגיהדיברבכנסעלהקשר
ביןטיפולתומךוחוקהמתתחסדמרצון,שאושר
בבלגיהבשנת.2002הואהדגיששבעודשבארצות
אחרותהטיפולהתומךהתחזקוהתפתחכדילמנוע
עזרהבהתאבדות,בבלגיההטיפולהתומךהאיכותי
מאפשרהמתתחסד.לדבריואיןניגודעניינים
ותחרותביןשתיהפעילויות,וניתןליצורביניהן
שיתוףפעולה.
ארוג'ורג',מנהיגקהילתימאורי,דיברבכנס
בזכותהמקלטים.בקהילותהמאוריותהמסורתיות,
הואאמר,היהנהוגשזקניםהנוטיםלמותעזבו

ניו†זילנדבכנסבנושאמוותבכבודשהתקיים
בוולינגטון,ניוזילנד,התייחסהמייסדתהאגודה,
לזלימרטיןלחזוןבדברמקלטימוותבכבוד.מדובר
במוסדותשחוליםסופנייםיוכלולקבלבהםטיפול
תומךמצויןוגם-לבקשולזכותבהמתתחסדאם
יבחרולזרזאתתהליךהגסיסה.לזלימרטיןאוספת
כסףלמימוןהמקלטים,למרותשהחוקבניוזילנד
רחוקמלאפשרסיועבהמתתחסד.
מרטיןהתכוננהלהציגאתתכניתהבמלבורן,
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המשך

המשך

מאינטואיציה".
הדבר נוגע גם לתכנית הלימודים בקורסים
לביואתיקהבאוניברסיטאות,שעדייןלאקבעוכמה
דיסציפלינותכמופילוסופיה,משפטים,תיאולוגיה,
סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה או אחרות לכלול
בתוכניתהלימודים.הסמכהבתחוםזהתיתכן
כאשרארגוןאומוסד–עלהמבקרומאשרבתי
חוליםידרושזאת.כיוםמקובלרקשבתיחולים
צריכיםלספקייעוץאתי,אךרמתהמומחיותשל
הייעוץאינהאחידה.

ביואתיקההואמדעחדש,המשלברפואה,משפט,
מדעיהחברה,מדעיהדתותועוד.ועדותאתיקה
בבתיחוליםהדנותבתחיקהבנושאיםרפואיים
שונים,חייבותלכלולמומחיםבתחומיםאלה.
השבועוןהאינטרנטיביואדג',היוצאלאורבעריכתו
שלהעיתונאיהאוסטרלימיכאלקוק,הואמקור
חשובלמידעבנושאיםאלה.כשלישמהידיעות
עוסקותבשאלותשלמוותבכבוד,לצדנושאים
כמומחקרבתאיגזע,זכויותנכיםומוגבלים,
פונדקאותוהפרייהחוץגופית.
במהדורהמיום18.3.2011מצוטטמאמרשפורסם
בביטאוןרפואישלאוניברסיטתסטנפורד,הטוען
שישלקבועכלליםמקצועייםעבורביואתיקאים
קליניים.החברההאמריקאיתלביואתיקהומדעים
הומנייםשוקדתעלהגדרתהבסיסהדרושלבתי
חוליםהמציעיםייעוץביואתי.
"יתכן שבבית חולים אין אדם אחד בעל כל
המיומנויותהדרושות,אבלישנהועדהאוקבוצה
המכילהאותןבאופןקולקטיבי",אומרדודמגנוס,
מנהל המרכז לאתיקה ביורפואית בסטנפורד.
גורמיםבכיריםבתחוםמעליםהסתייגויות,משום
שאישאינויודעמהיביואתיקה.הסמכהברפואה
היאענייןמורכבויקר,ועולםהביואתיקהקטן
מכדילתמוךבכךכיום.מגווןהגישותהתיאורטיות
והמעשיותגדול,וקשהלקבועמבחןסטנדרטי.
בארצותהבריתעוסקיםבביואתיקהבצורהזואו
אחרתבין2000ל–6000איש.
"ביואתיקההיאתחוםהמתפתחומשתנה,משום
שהיא מתייחסת לבעיות מוסריות חדשות
המתעוררותבחברה",אומרתביואתיקאיתלורה
רוברטסמסטנפורד".אנומנסיםלהביןולפתור
בעיותמורכבותבדרכיםהמסתמכותעליותר

קליניקות†לטיפול†תומך†המאפשרות
המתת†חסד∫
הולנד†החברהלהמתתחסדמרצוןמתכננת
קליניקהבתשמונהאנשיצוות,המיועדתלחולים
שמבקשיםלסייםאתחייהם.לפיההערכהישתמשו
בשירותיהכאלףאישבשנה,כשקהלהיעדהוא
חוליםחשוכימרפא,חוליםפסיכיאטרייםכרוניים
וחולידמנטיה,שנתקלובסירובלהמתתחסדעל
ידירופאים.
בשנת2009מספרהמתותהחסדבהולנדעלה
ב–,13%ל–.2636המתתהחסדחוקיתבהולנד
בתנאיםמגביליםשלכאבבלתינסבלוהוכחהשל
בחירהמדעת.עדייןלאברורכיצדהקליניקה
החדשהתעמודבתנאיםאלה.
ההתאחדותהרפואיתאינהתומכתבהקמתהמרפאה,
משוםשהחוליםאמוריםלשהותבהרקימים
אחדיםלפנימותם,וקייםחשששהםלאיזכו
לטיפולתומךנאות,כשהתוצאההאפשריתהיחידה
שלשהותםשםתהיהמוותללאבדיקתהחלטה
נאותה.
ניו†זילנדבכנסבנושאמוותבכבודשהתקיים
בוולינגטון,ניוזילנד,התייחסהמייסדתהאגודה,
לזלימרטיןלחזוןבדברמקלטימוותבכבוד.מדובר
במוסדותשחוליםסופנייםיוכלולקבלבהםטיפול
תומךמצויןוגם-לבקשולזכותבהמתתחסדאם
יבחרולזרזאתתהליךהגסיסה.לזלימרטיןאוספת
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בעצם†עזרה†לנו†Æהיא†גרמה†לנו†לפשפש†בארונית
התרופות†ולנסות†לעשות†בה†סדר
מאת:איתןהבר
המקרההעצובשלשירלימרדר,קורבןתרופת
ההרגעהנורופןשפגעהאנושותבגופה,הוליך
אותיהשבועאלחלוםבלהותבלילהלבן-אלא
שלאהיהזהחלוםולאבלהות.עבוריזוהייתה
המציאות-מרה,כואבתושחורה.אלוהיםבדמותו
שלרופאהחזיראותילחיים.
הנההסיפורשכלמילהבותולשתשערות,אבל
הואאמתלאמיתה:
כמומאותאלפיםואולימיליוניםבישראל,ומאות
מיליוניםבעולם,גםאניקיבלתיכדוריםלהורדת
רמתהכולסטרול.במשךשנים,בוקרוערב,בלעתי
אותם.הכולסטרולהמסוכןאכןירדפלאים.הודו
לה'ולרופאיםכיטוב,כילעולםחסדו.בעיקר
הוקרתיתודהלפרופ'אביקרסיקמתלהשומר,
שהאכיל אותי באותם כדורים .ישתבח שמו.
ואז,כעבורשנים,קדחראשימכאבים,הידיים
רפווהנוראמכל:איבדתיאתשיוויהמשקלונפלתי,
מעדתי באמצע הרחוב ,בבית ,בכל מקום.
בתלהשומרהפכתיאורחקבוע,כמוהעובדים.
נוירולוגיםחפרובראשי,אורתופדיםהיכועל
רגליי,רופאיעינייםחקרואתהאישונים:מה
אכלת?מהשתית?הלכת?רצת?תורידמשקל!
כברנבדקתאצלהפרופסור?ומהעםאמ-אר-איי
ומהעםסי-טי?עשית?
שבועות,חודשים,ימיםולילות,עברתיכמעטאת
כלמחלקותהרפואה,ולפעמיםהיהנדמהלישאת
כלהרופאים.שאלתי,חקרתי,בדקתי,לאהרפיתי
מהם.רקאחדלאהיהב"לופֶ":אביקרסיק,הפרופ'

שביקשממנילבלועאתהתרופה.
ואזנסעתילניויורק.חבריםהציעולירופאים,
והתכוונתילהיפגשאיתםכדילדעתמהקורה–
אלאשבאחדהימים,כמושקרהליבארץ,נפלתי
באמצעהכביש,בשדרותלקסינגטון.שמעתיאת
צעקותהאנשיםעלהמדרכות,ואזהתחלפוהאורות
ברמזורמאדוםלירוק.ארמדהשלמכוניותקרבה
במהירותלעברי.האנשיםהמשיכולצעוק.ראיתי
אחדיםשהליטועיניים.המכוניותקרבובמהירות
עצומה.גייסתיאתכלכוחותהגוףהאוזליםוזינקתי
אלהמדרכה.נדמהליששמעתימחיאותכפיים.
מניויורקהמשכתילמיאמיובשובימשם,בנמל
התעופה,תוךהמתנהארוכהלמטוס,מצאתיידיד,
פרופסורלרפואהמהנודעיםבישראל.תיניתיבפניו
אתצרותיי,סיפרתילועלהמוותשוויתרעלי
בשנייה האחרונה בשדרות לקסינגטון.
האישהביטביארוכות,שאל,שמעואמר":זה
לאנכוןמצידילומרלךבליבדיקותמקיפות,אבל
אניחושששישלך"."LEMS
.LEMSמהזה?אלוהים,מהזה?הפרופסורבחר
לאלומרלי.הואהתעטףבשתיקה.
מנמלהתעופהבןגוריוןאלהביתברמתגןספרתי
את הדקות על לפגישה עם המחשבLEMS  :
לאמברט-איטוןמיאסטניהסינדרום.מחלהשתוקפת
אולי,ארבעהלמיליון–וישמוראותנואלוהים
כמההיאנוראה,סרטןהואשפעתקלהלעומתה.
קדרותעטפהאתפני,ועםזאתהחלטתילהיות
מעשי,להיפרדמארץהחייםבצורהמכובדת.
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הכנתיצוואה,אמרתימהלעשותוהיכן.שלוםלך
ארץנהדרת.
ואזהוזמנתיליום-יומייםלעצרתזיכרוןליצחק
רביןשלהקהילההיהודיתוהישראליתבטורונטו,
קנדה .בערב שלפני העצרת ,הזמין אותי בן
משפחתי,דר'גידיקורן)זוכרים?הרופאהמזמר,
"האחיםוהאחיות"(,לנגבחומוסבמסעדהבשם
"ירושלים".
בפיתה השנייה בערך סיפרתי לגידי קורן על
קורותיי,עלכאביהראש,הנפילות,החששהנורא
מ.LEMS-
עודלפנישנעלמההפיתההשנייהבכרסיהמשתפלת
שאל הדוקטור מה הן התרופות שאני לוקח.
אמרתילו.
גידיהניחאתהסכיןוהמזלגואמר,בעצםפקד:
"נוסעיםאליךלמלון!"במלוןביקשלראותאת
התרופות,לאלפנישהרביץביתורהבדרך":כל
הסימניםמוריםשמהשקורהלךנובעמתרופה".
תרופה? מיטב הנוירולוגים ,הקרדיולוגים,
האורתופדים ,הפנימאים ,רופאי העיניים
והפרופסוריםחופריםבגופיכברשנהויותר.ומה
עםהLEMS-יימחשמו?!
ואז,כמעטבתרועתניצחון,הוציאגידיקורןאת
ניירההתוויותמקופסתהתרופהנגדכולסטרול
והקריאלי":במקריםנדירים"...וכאןבאפירוט
של כל הקורות אותי ,כאילו נכתב לכבודי.
כעבור יומיים חזרתי הביתה ומשם מיד לתל
השומר ,לספר על אבחנתו של הרופא .בדרך
פגשתיאתפרופסוראביקרסיק.סיפרתילואת
קורותהשנתייםהאחרונות,הרופאים,הנפילות,
הסיכות שנעץ הנוירולוג בראשי ,ה.LEMS-
"נו,מההבעיה?"אמרהפרופסורקרסיקבפסקנות,
"זהקורהמהתרופה",ונקבבשמה".לפיהספרות
המקצועית",אמר",כברמתומהתרופההזו,באופן
נדיר58,איש.נו,אתהיכולתלהיותהמתה"...59-
השבוע,עםהפרסומיםהעצוביםוהכואביםעל
שירלימרדר,נזכרתיבסיפורובהוןהתועפות
שמערכתהבריאותהוציאהעלי.לשווא,תודה
לאל.

חזרהאלינומתאבדתזקנה
מאת:דר'מאירפרסיקו
חזרהאלינומתאבדתזקנהמביתהחולים.
חזרהעםחולמתחתלעפעפיים
מכלהכדוריםשלקחה;
חזרהעםזיפזיףבגרוןמצינורההנשמה
אשרבגסותהכריחאותהשובלנשום;
חזרהעםשיערדבוקזיעתהמוות
אשרליטפהאותהבדרכה,
ובאוזנייםמלאותבסיפורים
המחכיםלהמעברלסף.
בנההיחידשנעלםבאחתהמלחמות
ואיןלוקבר,ובעלהשאיננו;
ודלתשישלביתו,
עלהאדמהמונחתפתוחהלפניה.
חזרהאלינומתאבדתזקנה
אותההחזירולחייםרופאיםצעירים.
במשךארבעיממותהיעדרהמכאן
קשרוומתחואותהבחבליגומי,
סתמואתמוצאנשימתהבמסיכה,
ודקרואותהבסמיחייםמרים.
תתביישולכם,רופאיםצעירים!
חזרההמתאבדתהזקנהשובלהסתובבבינינו,
עםחיוךבןאדםהיודעכמהטוב
לאלהיותבעולם,
כמהטובלעזובאתהחסד,העזרהוהרחמים.
וכעת,מבויישתכנערה
ששכחהלהגיעלפגישתמאהבה,
שובאומרתהיא,המתאבדת:
האםאיןלימוצאבעולם?
האםאיןליקיצורדרךמכאןלשם?
מעברלעבורמכאן?
דר'מאירפרסיקועבדכרופאכלליבקיבוץ
יגורוכתבשיריםבפולנית.

פורסםלראשונהבידיעותאחרונות
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כן†לזקן
לא†לזיקנה
צילה†ודידי†מנוסי†זכו†בפרס†¢עיפרון†הזהב†¢לשנת††¨≤∞±±מטעם†אגודת
הקריקטוריסטים†Æתערוכה†של†העבודות†שלהם†התקיימה†בבית
העיתונאים†בתל†אביב†ומשם†עברה†למוזיאון†רמת†גן†Æלפניכם†תמונות
מתוך†¢המדריך†הזואולוגי†¨¢אלבום†קריקטורות†פוליטיות
מאת:רונהגיל
דידימנוסינולדוגדלבקבוצתגבע,בעמקיזרעאל,
בשםידידה.היום,בגיל,83כשהואיושבבכיסא
גלגליםומתנייעבעזרתמטפלחביב,הואעדיין
ממשיךלהיותהציניקןשהיה,צוחקעלהמחלה
ועל הזיקנה ולא מתגעגע לשום דבר.
"אנירציונליסט",הואאומר,כאילוזהמסביר
הכל.וזהבאמתמסבירהרבהמאוד.זהמסביר
את היכולת להביט לעבר בלי
איש†צעיר†במדינה†זקנה†!
מרגיש†כמעט†זקן†בעצמוÆ
איש†זקן†במדינה†צעירה†!
איננו†מרגיש†צעירÆ
איש†זקן†במדינה†זקנה†!
מרגיש†זקן†כפלייםÆ
הואמכתיבליעלפיבקשתי,
מקדישאתהדברים
לקוראיליל"ך.
להתגעגע ולהביט להווה בעיניים.
"מחלותומוות",הואאומר",הםשני
נושאיםמצויניםלבדיחות".
לבקשתי הוא מביט קדימה ואומר:
"אפשר להגיד כן לזקן  -אבל לא
לזיקנה" .האיש שבמשך  38שנים
התמידלפרסםפעמייםבשבועחרוזים

עוקצנייםולעיתיםארסייםבעיתוןידיעותאחרונות,
עדיין בועט ,אבל בשקט .גם בהשלמה.
לפניכשנהנערךלכבודוערבהוקרהובחדשות
ערוץ,2במהדורההחגיגיתשליוםשישיבערב,
הוקדשהלוכתבהארוכהומקיפה.דידי,כדרכו,
לאהתחמקמשוםשאלה.כן,הואהודה,הואחולה
במחלתהפרקינסון.כן,הואאמר,הואשונאאת

מהשקורהלאדםלקראתסופו.
אבל,בערבהמחווהלכבודו,הואשראתהמילים
שלהשיריםשהואחיבריחדעםחבריהגבעתרון.
ובעודהםשריםלוברגשאת"בת,"60השיר
שהואכתבבמלאת60שנהלקיבוץגבע,שיר
שהפךלהימנוןגםמחוץלגבולותהקיבוץ,דידי
מניעשפתייםושרעימםאתהמילים.כךגםבשיר
"מישחלם",שמזמןהפךלאייקוןבימיהזיכרון
ובתוכניותשלשיריםישראליםאהוביםבמיוחד.
היוםהואאומר,החלוםהכזיב.גםהגוףועלכך
הואמצר.אבלאףשהגוףבוגדבו",הזיכרוןצלול.
הבעיההיא-שהזיכרוןצלול",הואאומרבקול
קטן".לאהייתירוצהלגמורככהאתהחיים".
מחזמר/מדרחוב/רכבל.מההמשותףלשלושת
המושגים? דידי המציא אותם לטובת השפה
העברית.הואאהבלכתובוהחרוזיםוהמיליםשלו
–יצאובקלותובחינניותמתחתלידיו,בעיקר
בקטעהפוליטי.
גולדהמאיראמרהעליולפנישנים":דידיהוא
משלנו ,מהשמאל ,אבל הוא מקיז את דמנו".
והואעשהזאתלתפארת,כשהואכותבמשלים
פולטיים ואשתו צילה מכניסה אותם למעין
קריקטורות,שהגיבוריםשלהןהםחתולים,כלבים
ושארבעליחייםמקסימים.

לפניכמהשניםיצאלאוראלבוםקריקטורותשל
דידיוצילהמנוסי",המדריךהזואולוגילפוליטיקה
הישראלית",מֵעֵטצילהודידימנוסי,מהשזיכה
אתהשנייםבפרס"עיפרוןהזהב"שלאגודת
הקריקוריסטים בישראל ,והפך גם לתערוכה.
עלכךכתביעקברוטבליטבמאמרביקורתבידיעות
אחרונות ובעלון המלווה את התערוכה:
"מנוסיאוהבלהמשילמשלים...איאפשרלהאשים
אותובעדינותיתר.ההומורשלובוטה...איאפשר
להגידשהביקורתשלונועזת,אבלהיאעוקצנית
וחריפה.במובןזהאפשרלומר,שכתיבתומצליחה,
ואולינועדה,להרגיזאתמתנגדיויותרמאשר
להלהיבאתתומכיו.
"צילהמנוסיהייתהתמידעזרכנגדהדידי)אשתו
מזה52שנים(...האיוריםהצבעונייםשלהתופסים
מקוםמרכזיוישבהםהרבהחןושמחהלעין".
מתחת†למצבות†שניים†שוכבים
אשתי†ואני¨††גב†אל†גב¨
אם†יבוא†המשיח†לעורר†מתים††≠
אם†אשתי†תקום¨
אני†אמשיך†לשכבÆ
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כך†החלטתי†לאחר
מחשבהÆÆÆ
¢מוטב†שבעלי†ואני†נמות†ביחד†בצורה†נעימה
וללא†כאבים מסיבות†שהטבע†גרמן†ובגיל
ההולם†ונשאיר†לילדינו†להתעסק†עם†המיסים
וחשבונות†הבריאות¢
מאת:תמראבידר

ג'ודיתויורסט

אחתלעשרשניםשולחתאליחברתיהאמריקניתג'ודיתויורסטאתספרהפואמותשהיאכותבתלכבוד
יוםהולדתההעגול.ספרכזההואלימעיןחגיגה,כמולאלפיקוראיםהשומריםלהאמונים.אםניתן
בכלללדברעלרבי-מכרבשוקשלספריהשירה,ג'ודיתהיאבסט-סלרית.מלבדזאת,היאסופרתפוריה
לילדים,עיתונאיתשפרסמהמאמריםבניויורקטיימסוגםבוושינגטוןפוסט,וגםמרצהמבוקשתברחבי
ארצותהברית.
מאזגיל20ומדיעשרשניםהיאמפרסמתספרישירהוהרהוריםעלהשניםהעוברות,כשהיאמתמקדת
בנושאהגילהמתקדםשלהושלנו.ההצלחהשלהנובעתבשלההומורהעוקצניוהראייההמפוכחתבחיי
הנישואים,הורות,גידולילדיםו"טרגדיותאחרות",שלאנסליחםגםעכשיו,כשהיאעוסקתבגיללגמרי
לאפשוט,גילה,80-ומצליחהלצאתמזהבשלום.
ג'ודיתויורסטגרהבביתיפהבוושינגטון,נשואהלאותובעל)כתבמדיני(,אֵםלשלושהבניםוסבתא
זוהרתלחמישהנכדים.מלבדהיותהסופרתפעילההיאמרבהלעסוקבענייני"שלוםעכשיו"ובקיצור
מעניינתונותנתהשראה.לפניכםתרגוםחופשישלילשירבספרההאחרוןשלג'ודיתויורסט,המוקדשלגיל:80
והילדיםשלו-
משימהבלתיאפשריתלמרותשאנידימחבבת
אותה.

לאחרשהקדשתילענייןהרבהמחשבה
החלטתישאינירוצהלחיותיותרמבעלי
ואףאינירוצהשיחיהיותרממני,
נשוילאיזהצעירהשתחפוץלסדרמחדש
אתהמטבחשלי
ותדעלפתותאתילדיי
כךשתגרוםלילדיילהיותמטורפיםאחריה
ותדעכמהטריקיםסקסיים
מהסוגשלאידעתיבכללעלקיומם.

לאחרשהקדשתילענייןהרבהמחשבה
החלטתיכימוטבשבעליואנינמותביחד
בצורהנעימהוללאכאבים
מסיבותשהטבעגרמןובגילההולם
ונשאירלילדינולהתעסקעםהמיסים
וחשבונותהבריאות
עםהבלגןבקומתהמרתףשהבטחנולסדר
ואףפעםלאהספקנו
והםיזכרואותנובשלהנישואיםשלנו
שבטובוברעהיוראוייםלהיזכר.
כךהחלטתילאחרהרבהמחשבה.

לאחרשהקדשתילענייןהרבהמחשבה
החלטתישחיייהיוהרבהפחותמשעממיםבלעדיו
וגםלאארצהגבראחר
עםסידרתהמחלותשלו
והשיעולהמעצבןבבוקר
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אהבה†בגיל†הזהב
היהליהבוקרלאנעים,כילאזכרתימיהציעלי
אתמולנישואים.

קשישהוקשישזקופיקומהונאיםנפגשולעיתים
מזומנותבמועדוןהגמלאים.באחדמערביהחג
נערכהשםמסיבהוהםהעיפוזהבזומבטיהערצה
וחיבה.הואאזראומץושאל:התינשאילי,יפתי?
היאללאהיסוסענתה:כן,אהובי.
שמחוטובלבחזרכלאחדמהםלביתו,מודה
למזלוהטובשלאעזבו.כשהתעוררבבוקרבגד
בוזיכרונו,האםאמרהלוכן,אואמרה:לא.לאחר
לבטים,טלפןאליהופתחבשאלה:אמשעניתעל
שאלתיבחיובאובשלילה?כמהמאושרהיה
כשענתהלובחיובובשמחה,אפילוהשכחהלא
פגמהבחדוותההצלחה.היאאמרה:נהדרשצלצלת,

„Â·Î·†˙ÂÓÏÂ†˙ÂÈ
ÁÏ

TH E IS R A EL
LIVE AND DI I SO C IE TY TO
E WITH DIGNI
TY
58–012–322–2
ותהרשומהמס'
עמ

תזכורת

הוצאותהדפסה
מטרהלחסוךב
"עולםירוק",וב
אראלקטרוני(,
למען
מושבדוא"ל)דו
שי
ם
ונייר,אנועושי
חבריהעמותה
עידכוניםבקרב
להפצתמידעו
דוא"ל שלכם,
את כתובת ה
ם מסרתם לנו
ון השם המלא
אם טר
הקדם )תוך צי
שילחו אותה ב
כתובת הבאה:
אנא
בר בעמותה( ל
ומס' הח

Lilach.haverim

@gmail.com
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הרהורים†על†סבים†בקיץ
וסבים†בכלל
אומרים∫†שנכדים†הם†הריבית†של†החיים†Æאומרים∫†שקשה†לגדל†ילדים¨
אבל†נכדים†הם†אושר†צרוף†Æאז†אומריםÆ
לקראת†הקיץ¨†סבתא≠רבא†חיה†יוסף†משתפת†אותנו†בניסיון
חיים†עשיר†וצלול†במיוחד
חיהיוסף
בשנת,1919כשהוריברחומביתםבפוליןמערבה
לגרמניה,הםעזבומאחוריהםמשפחהענפה,אולי
מעיקה,אבלבעיקרחמהואיכפתית.הםלאיכלו
לשאתאתהאנטישמיותבפולין),וכמהשהםטעו
כשחשבושבגרמניהאיןולאתהיהאנטישמיות!(.כתוצאהמההגירהשלהורי,שניאחיואניגדלנו
בגרמניה רחוק מבני המשפחה המורחבת.
הורימצאואתעצמםזרים,בארץזרה,חייבים
להסתגללשפהחדשהולסביבהשהםלאהבינו.
אנחנו,הילדיםשלהם,לאהכרנואתהסביםשלנו

הדמעותהחמותעלפניהשלאמי,הבנתימה
הפסדנואחיואני,שגדלנוהרחקמהסביםשלנו.
בבואהיום,כשהפכתיבעצמילסבתא,השתדלתי
לזכוראתהחסרהראשוניואתהשפעשבוזכו
ילדיי.ניסיתילהעניקלנכדיםוהיוםגםלנינים
שלי,אתהחוםוהתמיכהשהםהמצעשעליוגדלים
ילדיםוהופכיםלאנשים.
אבל,כשנולדונכדיי,הייתיצעירהועסוקה.עבדתי
שעותרבות,רציתילטיילבארץולראותעולם
ולאתמידהייתיפנויהלטפלבנכדייולהקדישלהם
אתהזמןותשומתהלבהראויים.ואזהגיעוהקיץ
והחופשהגדול-ונכדייהיוזקוקיםלביתחלופי,
שכןהוריהםהיובשיאהקריירה.לכןעשיתיהכל
כדילהשתחררמעיסוקייהרגילים-ודווקאבחופש
הגדוללהיותסבתאבמשרהכמעטמלאה.כדי
להעסיקאתנכדייבאופןיצירתי,ולאלהרבות
בהוצאות,חיפשתיעיסוקיםנעימיםבבית.לפניכם
כמהרעיונותקליםליישוםומתגמלים-לסבים
ולנכדים,גםלנינים.
פיניתילילדיםקיראחדבסלון,שעליויכלולקשקש
ולציירעודועוד.ביחדקנינוצבעים,מכחוליםוגם
סידלבן-כדילפנותלהםעודועודמקוםלצייר
ולהתבטא.אתהריצפהכיסיתיבעיתונים,הילדים
לבשובגדייםוהרגישו-שהםנוגעיםבחופש,
נוגעיםבאושר.כשהםגדלומעט,התחלנולבשל
ביחד.הקטניםאהבולבחוש,הגדוליםאהבולקצץ
ולבחוש-וכולםאהבולתתליהוראות.גםלאכול

ואףפעםלאזכינולהרגישאתהאהבהוהחוםשל
סבאוסבתא.
עברושניםושובהיגרנו-לפלשתינה.כששכבתי
בביתהחוליםבתלאביבוילדתיאתבתיהבכורה,
מיכל,אמאשלי,שהפכהלסבתא,עמדהעלידי
משתאה.האחותשמהאתהתינוקתבזרועותיה,
ואמיהחרדהבכתהמאושר.הדמעותזלגועלפניה,
והיאלאהצליחהלנגבאותן.רקכשראיתיאת
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שוחחה איתי על המוות ועל המשמעות שלו.
התלבטתיולאידעתימהלומרלה.בסוףמצאתי
תשובה:האמת.תינוק,אמרתי,נולדוגדלומתחיל
ללכת.ברבותהימיםהילדהופךלמבוגרוישלו
ילדיםמשלו.כמותפוחעץ,המבוגרמזדקןומתקמט
עדשהואנעלםלגמרי.גםאנחנועוזביםאתהחיים.
דליתשאלה":סבתא,גםאתרוצהלמות?"למזלי
צלצלהטלפוןבאותורגעועדשהתעשתתי,דלית
כבררדפהאחריבניהדודיםשלה,התעסקהבחיים
ושכחהאתהמוות.

אתמהשבישלנוואפינו.
היואלוחופשותנפלאותלילדיםולי.איךאני
יודעת?כשנכדיימביאיםאליאתילדיהם,הנינים
שלי-הםשואליםעלאיזהקיראפשרלצייר?
מהאבשלעםילדיהםלארוחתהצהריים?הם
זוכריםוגםאניזוכרתאתהימיםהחמיםשבילינו
יחדבגעגועים.
ולסיום.ביוםחםבמיוחד,כשנכדתיהבכורהדלית
הייתהכבתשמונה,נפטרהסבתההשנייה.דלית


מצבה†בטעם
יענק'להטופורהיההאופההאגדישלקיבוץנען.גולתהכותרתשלהמאפיםשיצאומתחתלידיוהייתה
עוגתשמריםריחניתוטעימה,שחבריהקיבוץהתגעגעולטעמה,אךלאזכולקבלאתהמתכון,שיענק'לה
שמרלעצמו.רקלאחרמותםשליענק'להואשתומינה,החליטונכדיהםלפרסםאתהמכוןהסודיעל
גביהמצבה.מעכשיוכולנויכוליםלזכוראתהאישוהמאפה.
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ספרים†חברים

חדשות
מרכז
המידע

ספרים
מאת:עליזהגרשון–שריר

כיצדקשישיםמסוימיםמגיעיםלשלהיחייהם
כשהםשבעירצון,בעודאחריםמאוכזביםואינם
מרוצים כלל ממצבם .המחקר מציג מודלים
להזדקנות מוצלחת ומדגיש את החשיבות של
מערכות יחסים בינאישיות ,לרבות חברויות
והתקשרויותחדשות.
והמסקנההעיקריתהיא:ההחלטותוהבחירות
שאדםעושהבמשךכלשנותחייו,הןהמשפיעות
עלשלהיהחיים.

מרכז המידע על שם יפה ורד ז"ל ,שוקד כל
העת על איסוף ועדכון חומרים מהארץ ומהעולם.
בשנה האחרונה מסתמנת התעניינות בנושאים
הליבה של ליל"ך בקרב סטודנטים צעירים,
הבוחרים לכתוב עבודות על חיים ומוות בכבוד.
המרכז מסייע במתן הדרכה ,מתן חומר כתוב,
פגישות עבודה ועוד ,ראיונות ועוד .למגמה זו
חשיבות רבה בהעמקת התודעה בנואי בכלל
ובקרב הצעירים בפרט.
לקבלת יעוץ והדרכה ניתן להתקשר:
03-6730577
לפניכם מבחר עדכני של ספרים חדשים:

עדיין אליס

מאת:ליסהג'נובה,
הוצאתמטר2010

ליהנות מהזיקנה

גיבורתהספר,אליסהאלנד,פרופסורית
לפסיכולוגיהקוגנטיביתומומחיתעולמיתלבלשנות,
חייהבאושרעםמשפחתה.בגיל50היאנתקלת
בתופעותחולפותשלשיכחהוחוסרוהתמצאות,
שאובחנוכהתחלהשלמחלתאלצהיימר.בהיותה
אישהמשכילהובעלתתובנהמעמיקה,היאידעה
שעליהלהתמודדעםמחלהקשהועםתסמינים
שיחריפובחלוףהזמן.
וכךאנומתוודעיםלשקיעהשלהגיבורהלתהום,
לאובדןהעצמאותשלהוהדעיכההאיטית,המשנה
אתחייהללאהכרומתוארתבגוףראשון.בהתחלה
מדוברבשינויםקליםעדלאובדןמוחלטשל
העצמאות,תלותבמטפליםוחוסריכולתלזהות
אתבניהמשפחה.

מאת:דר'ג'ורג'אי.ווילאנט,
הוצאתמטר2002
העולםהמודרנימתמקד)ביןהשאר,צריךלהדגיש(,
בהארכתתוחלתהחיים,דהיינו,תהליךהזדקנות
ארוך,הנושאעימותובנותחדשות.לעיתיםקרובות
יותרויותראנופוגשיםקשישיםנמרציםופעילים
הנהניםמאיכותחייםטובה,בעודאחריםסובלים
ממחלות קשות וחייהם מיוסרים וכואבים.
דר'ווילאנט,פסיכיאטרומנהלהיחידהלחקר
התפתחותהגילהמבוגרבאוניברסיטתהרווארד,
ערךמחקרמקיףאודותהגילהמבוגר,שנמשך
(!)50שנה.הממצאיםוהתובנותשעלומןהמחקר
מתפרסמיםבספרזה,המציגנתוניםהמסבירים
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הסיפורהינומכמירלב,שכןאנחנועדיםלדעיכה
שמטילהמוראעלהקוראים.כקוראים,איננו
יודעיםבאיזואדםהמחלהעלולהלפגועובאיזה
גילזהעלוללקרות,שהריהרפואהעדייןמחפשת
תרופהשתצליחלמגראתהמחלה.בינתיים,ניתן
להתנחםרקבעובדהשקיימותתרופותהמאיטות
את קצה התפתחות המחלה .נחמה פורתא.
)הספר הוענק למרכז באדיבות ההוצאה(

הפטפוטיםהזיקולהעדבלאמתום:
בביתהוריה,בכיתה,עםהבנים
עםבעלהוהילדים.בכלמקום
השאירהנעלביםותאביםלנקום.
עכשיוסוף-סוףהיאלאאומרתכלום.
ובכלזאתכלמהשכתבה
ממשיך,כמוקולעמוםשלרוח,
לשאתבאוזניכםנאום.

חקוק באבן חתוך בעץ

מלך הציפורים

מאת:חמוטלבר-יוסף
וחנהפייזרבן-דוד,
הוצאתאבןחושן

מאת:דרורדניאל,
הוצאתכרמל

זהוספרשירההמביאלידיביטויידידותביןשתי
אמניותירושלמיות.הפסלוהגרפיקאיתחנהפייזר
בן-דוד,היאאמניתידועהועתירתמעש,שהשתתפה
בתערוכותרבות.המשוררת,חמוטלבר-יוסףהיא
מתרגמתוחוקרתספרות,וזהוספרשיריהה.11-
השיריםמלוויםבעיטוריאפיטפים,חיתוכיעץ.
אפיטףביוונית,פירושו:עלהקבר,והכוונההיא
לשירהחרוטעלמצבתהקבר.בעולםהקלאסי
היהנהוגלחרוטאפיטפיםעלהמצבותשלנוצרים
ואףשליהודים.בספרהחדשמופיעים15שירים
ולצידםאפיטפים.
מס':8
פהנטמנהאישהנוקבת
כלצלהר,כלבעיהכואבה.
בליהבחנה,לאמתחשבת,
כלאוזןמתקרבת–
שומעתלאשומעת
אוהבתלאאוהבת–
בדברחוכמההיתהרוצעת.
מס':15
פהנטמנהאישהשלאידעהלשתוק.
עודכשהיתהתינוקתבתשלוש
היאפטפטהנון-סטופ,בלילבדוק
עםהקרובוהרחוק.

דרורדניאלנולדבירושליםב,1957-כבןלמשפחה
עתיקתשורשיםמעירק,שעםעלייתהארצהלא
הצליחהלהתערותבחברההישראליתוהתנהלה
כמשפחהקשתיום.
דניאל,שנולדלתוךתמונתמצבקשה,כברילדות
מורכבת.מצדאחד,הואהיהחלקממשפחתוהטבעית
והמיוסרת.מצדשני,הואנשלחלמשפחהאומנת
ובהגדל.חרףהרקעהתרבותיהדומהשלשתי
המשפחות,דרורחשתלוש.
בנעוריוהואהחללכתובשירהוכשבגרפירסם
אתשיריווזכהבפרסנוימןלביכורייצירה.באמצע
שנותה30-לחייוהואחלהבמחלהנדירה,שגרמה
לולאבדאתהשליטהבגופו,אךלאפגעהביכולתו
השכלית,כךשהואהמשיךכלהעתללמודולעסוק
בכתיבה.
"מלךהציפורים"הואספרהפרוזההראשוןוהאחרון
שלו.דרורנפטרבערבפסח.2003כיווןשהוא
ידעשקיצוקרוב,דרורדניאלהפךאתהכתיבה
למנועשהכיןאותולקראתהמוות.הואהצליח
לסייםאתכתיבתהספרמתוךנחישותודבקות
בחיים,ואםכילאזכהלראותאתהספרהכרוך,
הספרמהווהלומצבהחיה.
יהיזכרוברוך.
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צילום:אייללנדסמן

המתנדב
דרמה†שבה†הכל†אפשרי††≠††חולה†ערירי†הנוטה†למות†ªמתנדב†שמבקר†אצלו
בקביעות†ומתבקש†לעזור†בהמתת†חסד†Æשאלות†חשובות†בעטיפה†משעשעת
מעט†ומאוד†נוגעת†ללב†Æמומלץ†ביותר
מאת:רוןגלילי
באיידס,לאחרשמכראתגופולגבריםכדילהרוויח
כסף.עכשיו,כשהואבודדוחסראונים,הואמנסה
להתעללבאדםהיחידשרוצהבטובתו-המתנדב.
המתנדבהואההפךממלוויןהחולה.הוארגיש,
מדברבלחש,רחוקמלגלותשמץשלאלימות.
ולמרותהזעםשלהחולה,המתנדבממשיךלבקר
ולתמוךבחולה,והואנענהלכלהבקשותשלו.
מלוויןמבקשמהמתנדבלהביאלוחומריםהאסורים
בהוספיס,כמוחוברותפורנוגרפיות,סמיםושאר
דבריםשאמוריםלהנעיםלואתימיוהאחרונים.

ההצגההיאקומדיהשחורההמעלהעלהבמהמצב
אבסורדי:חולהאיידסעריריוסופני,מבוגר,שאין
לומהלהפסידשוכבבמיטתביתחולים.לחדר
נכנסגברצעיר,מתנדבאלמוניומורהבמקצועו,
שבאלבקראתהחולהבקביעותומתוךיםשל
רצון טוב לעודד את המסכן ולתמוך בו.
אבלברצוןטובלאדיכשעליולהתמודדעםאדם
ציני,אפילומרושע,הנוטהלמות.החולה,מלווין,
מתנהגבאלימותכלפיהמתנדב.מתבררשמלווין
שונאאתהעולםומאשיםאתכולםבכךשנדבק
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היחסיםביןמלוויןהחולהוהמתנדבמתחילים
בדחייההדדיתוטינהבוטהומוחצנת,אךלאטלאט
משתניםוהופכיםלסוגשלידידותדימופלאה
ומאודנוגעתללב.
רועיהורוביץ,הבמאיהמשחקבתפקידהמתנדב,
אומר",המחזהמוכרבמסדרהשלשיאיםקטנים
שמוביליםלקראתסופושלהמחזהלרגעשמלווין
מבקשמהמתנדבלעזורלולמות,להעניקלוהמתת
חסד".
זהו רגע שבו המתנדב מתלבט ומתלבט ,ואף
שהאקטהזהחורגלגמרימתפקידוכמתנדבשנועד
לסייע,לתמוךולעודד,הואמחליטלעזורלידידו
החולהולמלאאתבקשתוהאחרונה-למותמתוך
רצון,למותבכבוד.החולהמבקשמהמתנדבלהחיש
אתמותו,לעזורלולמותבכבודרגעלפנישהמחלה
פוגעתבשפיותווצלילותדעתו.הואמבקשעזרה.
לא,הואלאמוכןלהמשיךולחיותכשגופובוגד
בוודעתומשתבשת.האםזההרגעהאחרון,האם
המתנדביעזורלמלוויןהחולההנוטהלמות,למות
בכבוד,כשהואאומר:
"סבתאשליהייתהאומרת,כשאתההולךלבית
שלמישהולארוחתערב,אלתחכהעדשיתחילו
לפהק .תעזוב לפני זה ,כשעוד יש לך כבוד
עצמי"...
ומהבענייןהכבודהעצמי,הזכותלמותבכבוד?
האםזהאפשרי?המחזהנוגעללבומעלהשאלות
קיומיותבדברזכותושלהחולהעלחייוועלגופו.
ומהבענייןהארכתהחייםועזרהבנטילתחיים.
איפההחוקיםואיפההצדק.המחזהדןבכלהשאלות
האלה ובשאלות אנושיות רבות אחרות.
רועיהורוביץ":הנושאשלהמתתחסדהיהחדש
לי.איןליהתנסותאישיתבכך.לפניכמהחודשים
איבדתיאתאמאשלי,שעודהספיקהלראותאת
ההצגהעלהבמהונפטרהחודשלאחרמכן.היא
חלתהבמחלהקשהומתהלאחרארבעהשבועות,
בזמןשעבדתיעלההצגה.באותםימיםהתלבטתי
והתעמקתיבנושאשלאישפוז,בתיחולים,גסיסה
ומחלותחשוכותמרפא,גםבנושאשלהמתתחסד,
אבללאמילאהיהצורךבכך".

האםאתהמאמיןשמחזהכזהיכוללהשפיעעל
עמדות החברה בנושא של המתת חסד?
רועי הורוביץ" :כן .אני חושב שהעוצמה של
התיאטרוןיכולהלגעתבאנשיםבאופןמיוחדואולי
גםלשנותעמדותולהשפיעעלשינויבעמדות
מקובלות.התיאטרוןמאפשרמפגשחיעםקשת
רחבהשלרגשותומעורראותנולמחשבהולתגובה.
במקרהשלהמחזההזה,המחזאימושךלעבר
הקומדיה.הואמובילאתהקהלדרךדיאלוגים
שנוניםומצחיקים,שמהוויםמעיןמלכודתדבש,
עדשהצופיםנופליםבפחוחייביםלהתמודדעם
רגשותיהםבנושאהמורכבכלכךשלהמתתחסד.
גםאניחושבשישבנושאשיקוליםבעדובנגד,
שישכאןמדרונותחלקלקיםשצריךלהיזהרבהם.
אבלבמצביםמסוימים,אניבעדהמתתחסד".
השחקניםהוזמנולהעלותאתגירסתםלמחזה
שכתב דן קלאנזי בפסטיבל התיאטרון בדרום
אפריקהובדבלין,אירלנד.
מחזהמאת:דןקלאנזי/תרגוםלעברית:שיר
פרייבך/בימוי:רועיהורוביץ/תאורה:רוניכהן
/מוזיקה:דניאלסלומון/שחקנים:רועיהורוביץ,
שמעוןמימרן,אורהמאירסון
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מהנעשה
בארץ

נשיא†וטוב†לו

בראיון†שהתפרסם†בעיתון†¢ישראל†היום†¢לכבוד†יום†העצמאות†ה≠≥∂
של†מדינת†ישראל¨†אמר†הנשיא†שמעון†פרס¨
המתקרב†לגיל†∏∏†את†הדברים†הבאים†לעיתונאי†חמי†שלו∫
שאלה:אזאוליהגיעהזמןשתגלהאתהסוד:מה
שמיםלךבמשקה?איךאתהשומרעלכאלה
כוחותוכזאתרעננות?"הסודהואשהכלחשוב,
זהלאמהשאתהשותהומהשאתהאוכל,אלא
גםמהאתהמרגיש.אםאתהשלםעםעצמך,אם
אתהשומרעלהסקרנותשלך,אםישלךמשמעת
עצמית .פעם עישנתי .הפסקתי ,נגמר העניין.
"מהזהאוכל?לאצריךשוםדיאטה.מהשצריך
זהלקנותמאזנייםשאפשרלעלותעליהםכלבוקר,
ואםאתהעולהקילו,אתהמפסיקלאכול.אני
עושהדיאטהלפיהמאזניים.למהלהסתבךעם
פחמימותועםשמחמימות.עולהקילו,יורד,זה
הכל.ואתהצריךלשמורעלהגוף,אתהצריך
להתאמן".
שאלה:מהאתהעושה?
"אניעושהגימנסטיקה.אניעושהתרגיליםעם

הידיים,ישלימקלבשבילדבריםכאלהוגומי
בשביללמשוך,זההכל".
שאלה :אתהעושהאתזהלבד?
"כן,לבד.אנילאחושבשאדםצריךמישהו,אני
מכיןליארוחתבוקרפעמייםבשבוע...אנילא
חושבשמישהוצריךלצחצחליאתהנעליים".

דו¢ח†המבקר∫ †יותר†מדי†תרופות
צריך†למסד†ייעוץ†תרופתי†כדי†להפחית†את†מספר†התרופות†שלוקחים†קשישים
מעל†גיל†††Æ∑μמי†צורך†למעלה†מ≠∏†תרופות†שונות†ליוםø
חברי†קופ¢ח†מאוחדת†צורכים†הכי†פחות†וחברי†קופ¢ח†לאומית†≠†אלופים†°עוד
אליפות†כזו†ואבדנוÆÆÆ
ייעוץגריאטריכוללני,ש"יעשהסדר"בתרופות,
יבדוקאםכולןנחוצותואםהתרופותהשונותאינן
חופפותואינןמנוגדותזולזו.
מהדוחעולהכיבמאי2007הפיץמשרדהבריאות
חוזרלקופותהחוליםהמורהלהןלהפעילמרפאה

קופות החולים השונות ,קובע המבקר ,שבדק
קשישיםהנוטליםשמונה)!(תרופותומעלהליום,
רושמותלחוליםקשישיםמעלגיל75יותרמדי
תרופותשחלקןמיותרותורובןניתנות-ללאדי
פיקוח.המבקרממליץעלכךשקשישיםיקבלו
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מחסורברופאיםגריאטריים.
תגובת משרד הבריאות:האחריות כולה מוטלת
על הרופא המטפליש מקום לניטור התרופות
שהחולה נוטל באופ.ן ממושך והשפעתן עליו.
במועצה הלאומית לגריאטריה,המייעצת להנהלת
משרד הבריאות,כבר פועלת כיום ועדה מקצועית
בנושא הטיפול בתרופות מרובות בקרב הקשישים
בקהילה.כשיוגשו המלצותיה יבחן המשרד את
אפשרויות יישומן.המשרד יבדוק את היקפי הפניית
הקשישים לייעוץ גריאטרי והערכה גריאטרית,
כדי לקדם שירותים אלה .המשרד יגביר את
מודעות רופאי המשפחה לאופני ההפניה למסגרות
אלה.

להערכהגריאטריתלקשישיםבני75ומעלה
בסיכוןגבוהלפיקביעתרופאהמשפחה,לרבות
אנשיםהמטופליםביותרמשמונהתרופותוסובלים
מירידהתפקודית,נפילותחוזרותאואשפוזים
חוזרים.אףשהקופותהפעילומרפאותאלה99%,
מהקשישים המופנים אליהן סובלים מירידה
תפקודית-קוגניטיבית והקשישים המטופלים
בקביעותבתרופותרבות,לאמגיעיםאליהןכפי
שמורותההנחיות.
בבדיקת300תיקיםרפואייםלאנמצאהאףלא
הפניהאחתלמרפאהלהערכהגריאטריתשנבעה
מהתוויההרשומהבחוזר,לרבותטיפולקבוע
ביותרמשמונהתרופות.המבקרמצביעגםעל

זה†לא†חייב†היה†להיגמר†כך
תמר†גולן¨†עיתונאית†שהשפיעה†על†מהלכים†היסטוריים¨†שמה†קץ†לנפשהÆ
טלילה†בן≠זכאי†נפרדת†בכאב†מחברה†קרובה
בצערבצעררבקראתיבעתוןכיהעיתונאיתדר'
תמרגולן)עבדנויחדבמעריבכשהואהיהעדיין
"העיתוןהנפוץבמדינה"(שמהקץלחייה,לאחר
שלאיכלהלשאתיותראתהכאביםשהמאיסו
עליהאתהחיים.
האישההמופלאה,ג'ינג'יתבלבן,תמידבלבן,
משמלתקיץקלילהועדלפרוותחורף,שלבשה
לבןמאזשבעלהנהרגבתאונתדרכיםבאתיופיה,
והיאהזדהתהעםמנהגיהאבלהמקומייםולבשה
לבן ,אותו לא החליפה עד יומה האחרון.
מייכוללהסבירלי,למהאישהדגולהכמותה,
עיתונאיתמןהמעלההראשונה,דיפלומטיתשפתחה
ערוציםלקשריםביןישראללביןראשימדינות
באפריקה,אישהשהייתהמרצהבאוניברסיטה,
כתבהופירסמהספרים,אישהשהקדישהמזמנה
לנושאים ציבוריים שהיו קרובים לליבה כמו
פרויקט של האו"ם בנושא פינוי מוקשים,
ולאוכלוסייתהבדואיםבנגב,אישהששוםקושי
לאהרתיעאותה.למהאישהכמותהנאלצתלבחור

במוצאשלאלימותכדילחסוךלעצמהכאבים
שאיןמהםמוצאואיןלהםמרפא,כדילברוח
מהדרדרותבאיכותהחייםשעודנותרולה.למה
לאמגיעלהלסייםאתחייהבתוךביתחולים,
בסיוע רופא ,מוקפת בני משפחה וידידים?
לאחרונה ניסה ח"כ חיים אורון )לפני שפרש
מהכנסת(,בעזרתעמותתליל"ך,לקדםהצעתחוק
בנושאזהונדחהעלהסף.אסורשזהירפהאת
ידיהאחריםהמאמיניםשזכויותהאדםכוללותגם
אתזכותועלסוףחייו.
מאת :טלילה בן-זכאי
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מיליון†דולר†לחקר†הזיקנה
פרס†דן†דוד†בסכום†של†מיליון†דולר†ניתן†לחוקרים†של†הזיקנה
אוניברסיטתתלאביבחילקהאתפרסידןדוד,
פרסיםיוקרתייםבסךמיליוןדולר)בלבד!(,הניתן
בפעםהעשירית,לשלושהחוקריםבתחומיםשונים
ולאנשיםבעליהישגיםיוצאידופן.
פרסדןדודנקראעלשמושלאישהעסקיםוהנדבן
הבינלאומידןדוד,ומנוהלבאוניברסיטתתלאביב.
פרופ'יוסףקלפטר,נשיאאוניברסיטתתלאביב,
משמשכיו"רמועצתהמנהליםשלהפרס.כנהוג,
הזוכיםתורמים10%מכספיהפרסל20-מלגות
המיועדותלחוקריםצעיריםבשלביהדוקטורט
והפוסט-דוקטורט .הפרס חולק במעמד נשיא
המדינה,שמעוןפרסוהואניתןלחוקריםבנושאים:
עבר,הווהועתיד.
בתחוםהעברקיבלאתהפרספרופ'מרכוספלדמן

)מאוניברסיטתסטנפורד(מגדוליהחוקריםשל
הביולוגיההאבולוציונית,שתורםלהבנתהאבולוציה
שלמערכותגנטיותמורכבות,בעלותהשלכות
חברתיות.בתחוםההווהקיבלואתהפרסאנשי
הקולנוע,האחיםכהן.אךמהשמענייןאותנוהוא
תחוםהעתיד.בתחוםזהקיבלואתהפרסשני
חוקריםשוניםהעוסקיםבחקרהזיקנה.פרופ'
סינתיהקנוןמאוניברסיטתקליפורניהופרופ'גארי
רובקוןמהרווארד,פירסמומחקריםפורצידרך
שהוכיחושתהליךההזדקנותמבוקרבאמצעות
מנגנוניםגנטיים.התערותבמנגנוניםאלהמסוגלת
לדחותאתתהליךההזדקנות.מחקריםאלופותחים
פתח לתקווה שניתן להאריך את משך החיים
ולדחותאתהופעתןשלמחלותהקשורותבזיקנה.

אמבולנס†המשאלות
מד¢א†ומתנדבים†יגשימו†משאלות†לחולים†סופניים†Æכך†נגיע†לחתונה†של†השכנהÆÆÆ
בביתהחוליםאובהוספיס.זאתמתוךרצוןלעזור
לחולההסופני,היודעשימיוספורים,להגשים
משאלההתלויהבניידותשלו.האמבולנסהמיוחד
למטרהזויהיהמצוידבכסאגלגליםבעלעבירות
גבוההובעיקר-בליווישלצוותרפואישעבר
הכשרהמתאימה.
אמבולנסהמשאלותמאפשרלאנשיםשאיבדוכבר
את יכולת הניידות שלהם להגיע לאירועים
משפחתיים,לבקרבאתרינוףיחודייםאומעוררי
זכרונות,במופעיתרבות)התזמורתהפילהרמונית
הודיעה שתשמח למלא כל משאלה הקשורה
לקונצרטיםשלה!(,לבקרקרוביםשגםהםמוגבלי
תנועהועוד.

אמבולנסהמשאלותהינופרויקטשלמגןדוד
אדום,שמטרתולמלאאתהבקשותשלחולים
סופניים.האמבולנסישרתאתהחוליםכאילוהוא
אוטובוספרטי,שהמסלולשלונקבעעלידיהצורך
והבקשהשלהחולה,כשהנהגהואמתנדבייעודי.
הפרויקטנועדלהעניקלחוליםאיכותחייםולתרום
לרווחתם,בנוסףלטיפולהרפואישהחולהמקבל

על מנת להגיש בקשה להגשמת משאלה,
ניתן להתקשר לטלפון1-800-600-101 :
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שבבים†לקשישים
אינטל¨†חברה†הנחשבת†לענק†ייצור†השבבים†בעולם¨†יוזמת†הקמת†קרן
מחקר†של†∞∞≤†מיליון†דולר†לטובת†פיתוח†טכנולוגיה
שתסייע†לאיכות†החיים†של†קשישים
המחקריסתייםולחוקריםיהיהמאגרנתונים
גדול,הםמקוויםלגבשתובנותחדשותשיסייעו
לקשישיםלנהלאורחחייםטוביותרוקליותר
בביתםהפרטי.
כפיהנראהמדוברבנטייהחדשניתלפתחמה
שנקרא:טל-מדיסין,רפואהבאמצעותהטלפון.
הרעיוןהואלעזורלקשישיםהגריםבביתםהפרטי
)ולאבדיורמוגןכלשהו(,לקבלייעוץרפואי
וטיפולרציףמבלילצאתמהבית,ובכךלשפר
בהרבה את איכות החיים .נחיה ונראה.

חברתאינטלהודיעהלאחרונהשהיאתשקיעסכום
)דמיוני!(של200מיליוןדולרבמחקרשנועדלפתח
שירותיםרפואייםלקשישיםהמתגורריםבביתם.
אינטלמתכוננתלשתףבמחקר10,000קשישים
והיאמחפשתשותפיםנוספיםלמימוןהפרויקט.
במסגרתהפרויקט,כלקשישיקבלחיישנים,מחשב
וציודנוסף.כלאלאיתחברולאינטרנטויאספו
נתוניםשייתעדואתהפעולותהיום-יומיותשל
הקשישים.למשל?באיזושעההםלוקחיםתרופות,
באיזוקלותהםמתניידיםבביתוכיוצאבאלו.כאשר

כנסים†עלינו
פונים למגזר.בינוארנפגשהחנהסגל,אחות
מוסמכתבמקצועהורכזתעמותתליל"ךבחיפה
והצפון עם אחים ואחיות ,רופאים ועובדים
סוציאלייםביישובהערבימעילייה.זוהיהפעם
הראשונהשעמותתליל"ךפועלתבמגזרהערבי,
ואנותקווהשיהיהלפעילותחשובהזוהמשך.
מסכימים מדעת.בחודשנובמברהתקייםברמת
גןהכנסה15-לרפואתהגילהשלישי,שדןבחוק
זכויותהחולהשאושרבכנסתב1996-והתמקד
בנושאהסכמהמדעת.פרופ'המרמן,מנהלהיחידה
לטיפולנמרץבבי"חרמב"םבחיפה,דיברעל
רפואהמונעתוהדגישאתהתזונההנכונהושמירה
על משקל הגוף  .דר' קוטן דבר על חשיבות
הפעילותהגופנית.פרופ'מנחםפיינרו,יו"רהמועצה
הרפואיתשלהאגודה,דיווחעלהדיוניםבנושא
סלהבריאותואישפוזסיעודי.הגב'מריםטמיר
ספרהעלעמותתליל"ךוהזכותלמותבכבוד.
כתבה :מרים טמיר-רופין

בכנס השנתי של עמותת ליל"ך,שהתקייםבחודש
מאיבתלאביב,דיברנשיאהעמותה,אליהומצא
עלתיקוניםלחוקהחולההנוטהלמות,ראומאמר
בעמ'.4ברובקולותהוחלטלהעלותאתדמי
החברהשנתייםלעמותהלסך120ש"חלחבר
ול190-ש"חלזוג.
יום עיון בחיפה.יוםהעיוןשלעמותתליל"ך
בצפוןהתקייםבשיתוףהמרכזהבינלאומילבריאות,
משפטואתיקהבאוניברסיטתחיפה,ועסקבנושא:
"מוותבמרשםרופא-סוגיותאתיותוחברתיות",
בהשתתפותכ300-עובדיםסוציאלים,אחיות,
רופאיםואחריםהעובדיםבדיורמוגןובתיהורים
ברחביחיפהוהצפון.עודהשתתפובכנסבעלי
תפקידים דומים מקופות החולים ומהמחלקות
האונקולוגיותוהנורולוגיותבבתיהחוליםבעיר.
בעקבותהכנסהתפרסמהכתבהנרחבתעלליל"ך
בערוץ98שלהטלוויזיההקהילתיתוכןכתבה
בעיתוןהמקומי.
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Amendments in the Law for the
Terminally Ill Patient
By Retired Justice Eliahu Matza, President of Lilach
six months, or which cannot be
determined at all. Moreover,
physicians, as we know, refrain as
much as possible from a formal
determination regarding life
expectancy, and this has prevented
the application of the Law on more
than one occasion, even in cases for
which it was designated.

December this year marked five
years since implementation of the
Law for the Terminally Ill Patient,
intended to organize methods of
caring for terminally ill patients
while maintaining the balance
between the value of the sanctity of
life and acknowledging the
autonomy of individuals over their
bodies and their desire to refrain
from receiving life-prolonging
treatments.

The stipulation that the Law applies
to the terminally ill patient based on
life expectancy was copied from the
Death With Dignity Act, which was
passed in Oregon, USA in 1998;
however, there is a considerable
difference between the law in
Oregon and our Law: Oregon
recognizes the right of terminally ill
patients, with the existence of certain
other conditions, to receive a
prescription for a lethal drug that
will enable them to terminate their
lives on their own. However, our
Law entitles the terminally ill patient
only the ability to refuse treatment
that will artificially prolong their
lives.

The Law in its current format has
several basic limitations. Hence, the
Lilach's Management Committee
approached fourteen Members of
Knesset from various factions, four
of whom are physicians by
profession, initiating a proposal to
amend three points in The Law.
These are the main points of our
proposal.
The definition of the “Law for the
Terminally Ill Patient” determines
that the law applies only to patients
with a life expectancy of no longer
than six months. This limited
definition excludes many incurable
patients who suffer unbearable pain,
but whose life expectancy exceeds

It is difficult to justify the demand
for measured evaluation of life
expectancy in the Law for the
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Terminally Ill Patient, because every
patient has the right to refuse
treatment in any event, according to
the Law for Patients’ Rights, 1996.
Thus, the Law for the Terminally
Ill Patient has added only two
entitlements for incurable patients
who fulfill the definition of
“terminally ill”: 1) The right to exert
their refusal to receive lifeprolonging medical treatment – when
they are incompetent or unable to
express their wishes themselves –
in advance medical directives that

Patients’ Rights does not grant this
important right to all patients whose
illnesses involve great suffering.
Thus, whereas the Law for the
Terminally Ill Patient clearly
recognizes the patient’s right to
accept “alleviating treatment” and
even obliges doctors to do
everything possible to alleviate their
pain and suffering, the Law for
Patients’ Rights does not even
mention palliative treatment as a
type of medical treatment the patient
is entitled to receive.
Despite our opinion that the
estimation of life expectancy is not
justified, we refrained from
proposing its retraction from the
Law for fear of raising objection and
reducing chances of acceptance.
However, to overcome the existing
limitation and without impairing the
basic properties of the Law, we
proposed that in addition to the
"terminally ill patient", another
would be added – the "incurable
patient", one who suffers from a
severe and terminal illness that will
in all likelihood cause his/her death,
and whose life expectancy cannot
be precisely determined. The
application of the law to incurable
patients will stipulate that these
patients are suffering unbearable
pain.
We also proposed an indirect
amendment of the definition of
“medical treatment” in the Law for

The definition of “the terminally
ill patient” obliges that the law
apply only to patients with a life
expectancy not exceeding six
months. This narrow definition
excludes many incurable
patients, who suffer unbearable
pain, but whose life expectancy
is more than six months, or which
cannot be estimated at all.

they wrote while still able to do so;
and 2) the right to be admitted to
hospital for palliative treatment that
will help lessen the suffering caused
by their illnesses.
The right to receive palliative
treatment (without therapeutic
treatment) is granted, according to
the Law for the Terminally Ill, only
to patients who fit the definition of
the Law, whereas the Law for
35

the definition of “medical care” in
the Law for Patients’ Rights, to
include “palliative care”. The right
to receive palliative treatment
without therapeutic treatment can of
course be limited to incurable
patients as implicated by the
proposed definition

Patients’ Rights, and the inclusion
of palliative treatment as a type of
treatment incurable patients might
need.
Another proposed amendment to the
Law for the Terminally Ill relates to
the objective of the Law, which
currently mentions “the value of the
autonomous desire of the individual
and the importance of the quality of
life”. The patient’s right to human
dignity and to privacy, which are
explicitly mentioned in the Law for
Patients’ Rights, is not mentioned
here. This is surprising, particularly
in light of the fact that the Law for
the Terminally Ill states that this law
is based, among other things, on “the
values of Israel as a Jewish and
democratic state”, and in view of the
fact that the Knesset passed the Law
for the Terminally Ill almost ten
years after passing the Law for
Patients’ Rights.

We stressed to the Members of
Knesset that our objective is to help
We proposed amending the
definition of “medical
treatment” in the Law of the
Terminally Ill to include
palliative treatment as a type
of treatment that might be
needed by the incurable
patient. The right to receive
palliative treatment, not in
combination with or in
addition to therapeutic
treatment, can of course be
limited to incurable patients
as implicated by the proposed
definition.

Based on these arguments, we
suggested the initiation of a proposal
for two necessary amendments to
the Law for the Terminally Ill
Patient: The addition of a new
category of the “Incurable Patient”,
and the addition of human dignity
and the right to privacy as part of
the values of this Law. We also
proposed an indirect amendment of

cope with the three most prominent
limitations of the Law for the
Terminally Ill, thus supporting its
actual application and the application
of some of its directives on incurable
patients who do not fit the rigid
definition of “terminally ill”.
English: Lynda Berman

Interested in English translation of Lilach magazine - email me:
assiw@zahav.net.il so we may continue to translate a few articles!
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מוסדות††††††††††ופעיליה
נשיא

אליהו מצא ,משנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס

הנהלה מצומצמת

בינה דיבון  -יו"ר ,טל' 03-6731950
מיה רשף ,טל' 03-6186325
ציפי חן ,טל' 03-6445945

ועד מנהל

טל' 08-6881965

זיווה בן-ענת,
עליזה גרשון-שריר  -רכזת מרכז מידע,
קשר טלפוני:
יום א'  , 8.00-10.30טל' 03-6730574
רבקה הויכהויזר ,טל' 04-8372326
שלום טטרו
מרים טמיר-רופין  -קשר עם עמותות,
טל' 03-6049954
חנה סגל ,טל' 04-8253736
דינה נקש  -חברה לשם כבוד ,טל' 08-8554576

גזברית

דפנה עמית,

טל' 02-5664901

רבקה הויכהויזר,
חנה סגל ,טל' 04-8253736
זיוה בן-ענת,

טל' 04-8372326

טל' 08-6881965

רכזות מתנדבים

טלילה בן-זכאי
רחל יאבו

פיתוח תוכנה
מרים קוגל

- Live and Die With Dignity

Lilach

חיפה

עו"ד יעל פנקס ,טל' 04-8661378
עו"ד יונתן פרידלנדר ,טל' 04-8531446

אשדוד ובאר שבע
עו"ד נעים שומר,

טל' 08-8565522

ועדת ביקורת
מוריס קנה
נמרוד קנמון

ועדת השקעות
עוזי שריר
נחמן זילברברג

המשרד

שעות עבודה
ימים א'-ה
פגישות במשרד  -בתיאום טלפוני מראש בלבד
כתובת למשלוח דואר :ת"ד  2213בני ברק 51121
13:00-10:00

חיפה והצפון
דרום

עו"ד אלי זוהר
עו"ד איתי זוהר ,טל' 03-7101616

בטאון†העמותה†הישראלית†ליל¢ך≠†לחיות†ולמות†בכבוד

טל'  03-6730577פקס' 03-6730582

יעל זגורי

רכזות
ירושלים

יועצים משפטיים:
תל-אביב

חיים†בכבוד

דואר אלקטרוני
Lilach19@zahav.net.il

אתר באינטרנט
www.Lilach.org.il

הפקת דפוס

ספי דגן בע"מ
הבונים  11רמת-גן
טל'  03-6130466פקס' 03-7523101

Tel-Aviv
  -P.P.
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