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עלהפרק–בינהדיבון
באכוח,מיופהכוח,אפוטרופוס,מה
ביניהם-אליהומצא
געגועיםלריטה-תמיגור-אפטר
רגעיםאחרוניםבאורגון-טלילה
בן-זכאי
תרופהנובחת-דר'ישילב
סוףטוב-המחזמר
המשאלההאחרונה-רוניתגל
צ'יקונג-נירהרבינוביץ
רות,סוף-אורינועם
חדשותחו"ל-ציפיחן
דורהקלנועית-אמנוןשמוש
ספריםחדשים-עליזהגרשון-שריר
חדשותהארץ-מריםטמיר-רופין
אישהללאגיל-רבקהסנה
העבירואתזההלאה-אינטרנט
תשבץ-בינהדיבון
אנגלית-תרגוםלינדהברמן

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה
עברוששהחודשיםמאזיצאהגליוןהאחרוןשל
"חייםבכבוד".בדרךכללמתאפייניםחודשיהקיץ
בפעילותאטית.המתנדביםעסוקיםבטיפולבנכדים
הנמצאיםבחופשתהקיץ,אנשיםנוסעיםלחו"ל
וכו'.
בקיץהאחרוןצףועלהנושאהאוטונומיהשל
האדםעלגופובעקבותהמקרהשלעדיטלמור
ז"ל,שדרןבגליצה"ל,שנאלץלהיעזרבשירותיה
שלעמותת"דיגניטאס"בשווייץ,עמותההעוזרת
לחוליםסופנייםמכלהעולםלסייםאתחייהם.
מקרהזההעלהמחדשאתהבעיהשלחוליםחשוכי
מרפא במדינת ישראל שאין להם פתרון בכל
כובדה,כיאינםנכלליםבחוקהחולההנוטהלמות.
המקרההעלהגםאתהבעיהשלאנשיםשמצבם
תואםאתהחוקאךאינםזוכיםתמידלכיבוד
רצונם,מאחרוחלקמןהרופאיםאינםמכיריםאת
החוק ,ומשרד הבריאות אינו עושה דבר כדי
להנחותם.
כתוצאהממקרהושלעדיטלמורהוצפנובפניות
מכליהתקשורתהשוניםלההתראייןבנושא,ונציגינו
הופיעוברדיוובטלוויזיה.מאמריםבנושאהתפרסמו
בעיתון"הארץ"ובאינטרנט.במשרדנוהורגשה
עלייהמשמעותיתבמספרהמצטרפיםלליל"ך,
דבר המעיד על התמיכה הרבה שיש לרעיון
האוטונומיהשלהאדםעלגופובקרבהציבור.

תמונההשער:
יונההנביאבמעיהדג,
מאת:זיגמונטפרנקל
ראופרטיםבעמ'.3
מערכתחייםבכבוד:
בינהדיבון
טלילהבןזכאי
עשיוינשטיין
עיצובגרפי:טוביתאוריאל

ומהעתה?
במשרדנוהחלהלעבודמזכירהחדשה,לינדה,ואנו
מאחליםלהקליטהמוצלחתוהצלחהבעבודתה.
מלבדהעבודההשוטפתשלקליטתמצטרפים
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חדשים,רישוםדמיהחברותשובותלשאלותחברים,
עסוקיםמתנדביהמשרדבשנינושאים:א.סריקת
כל טופסי ההנחיות המקדימות של החברים
ומיחשובם.ב.שליחתטפסיםחדשיםלחבריםשמלאו
חמש שנים מאז חתמו על טופס מתן הוראות
רפואיות.כרגענשלחוטפסיםחדשיםלאלהשמילאו
טופסבינואר-יוני.2007העבודהבמשרדרבהואנו
משוועיםלמתנדביםנוספים.
ב  28.11.11-התקיימה פגישה שנתית של כל
המתנדביםכדילהתעדכןבכלמהשהתחדשויתחדש
בשנההקרובה.

איורהשער:
זיגמונט†פרנקל
זיגמונטפרנקל,1929-1997,נולדבפולין,
גדלבסיבירוחיבאנגליהלפניעלותולארץ.
למבוגריםהואכתבבעיקרבאנגליתולילדים
בעברית.ספריו-בפרוזהושירהתורגמולכמה שפות ,ביניהן יפנית וערבית.
כאישאשכולותמובהק,הואהיהצייר,פסל
וצלם.עסקגםבתרגוםוכתיבהשלספרות
יפה,אףשבהכשרתוהיהבכללמהנדס.
ציור השער" ,יונה הנביא במעי הדג",
התפרסם על העטיפה של אסופת שיריו
שהתפרסםבאנגלית.עודעלהאישוגלריה
של עבודותיו ניתן לראות באינטרנט:

מההןתוכניותינולעתיד?

במידעוןהאחרוןסיפרנולכםעלהקשרשנוצר
בינינווביןמ.ס.ר)מרכזסימולציהרפואית(.גוף
זההמנוהלעלידימספררופאיםבכיריםמבי"ח
שיבאוהדסהעיןכרם,והואעוסקבהשתלמות
רופאיםבדרךשלסימולציה.ההשתלמותבשנה
הקרובהתוקדשלהתנהגותהרופאמולהחולהבסוף
חייו.תוכניתההשתלמותהוכנהבשיתוףנציגינו
שהעלו את הבעיות המגיעות אלינו מן השדה.
לשמחתנוהצלחנולענייןבתכניתאתנציגיקרן
סבה,קרןשמרכזהבאנגליהוהיאתורמתלפרויקטים
העוסקיםברווחתהחולה.לאחרשהוצגהתוכנית
ההשתלמותלפנינציגיהקרן.הסכימוהאחרונים
להרחיב את הפרויקט לשלוש שנים ולתרום
₪30,000מדישנה,כאשרליל"ךמשלימהאת
הסכוםל.₪50,000-
ב5.12.11-התקיימהההשתלמותהראשונהלשנה
זוואחריהעודארבעהשתלמויות.בכלשנהישתלמו
במסגרתהתוכנית60רופאיםמבתיחוליםשונים,
)180רופאיםבסךהכל(.לאחרההשתלמותייערך
מעקבאחרהמשתלמים,שיבחןעדכמההופנמו
הדבריםובעיקרעדכמההושפעההאווירהבבתי
החוליםבהםהםעובדים.

http://www.zygmuntfrankel.com
קודמיוחדומקשאחדבמחשב,לברראםהמאושפז
הואחברבליל"ך,ואםהטופסתקף,ואםמילא
טופסמתןהוראותרפואיותמקדימות.ביה"ח
הראשוןשנבחרהואתלהשומר.בשיחהעםהרופא
האחראיעלהנושאנענינובחיוברב.ב4.12.11-
תתקייםפגישהביןנציגינווהגורמיםהנוגעים
בדברואנומקוויםשתהאזוהתחלהמוצלחתוכי
בתיחוליםרביםילכובעקבותיהם.
אנומצייניםשובאתהערכתנוהרבהלתרומתם
שלכלמתנדביהעמותההעושיםמלאכתקודש
במסירותאיןקץובליתגמול,מלבדתחושתהסיפוק
עלעזרתםבקידוםהאוטונומיהשלהאדםעלגופו.
אנוקוראיםלמתנדביםנוספיםלהצטרףאלינו.
מחכהלכםעבודהמעניינתומאתגרתבתחומים
שונים:עזרהבמשרד,הסברהבציבור,ארגון
פרויקטים ועוד .להצטרפות פנו
למשרדנו.03-6730577:

פרויקטשניהיוצאלדרךהואפרויקטהקשרלבתי
החולים.חברתנומריםקוגלבעזרתהשלציפיחן,
בנתהתוכנהלפיהיוכלנציגביתהחולים,באמצעות
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לכך,שהיאתינתןבנוכחותשניעדיםותתועד
בכתב.סעיף16לחוקקובעכי"מטופלרשאי
למנותבאכוחמטעמושיהיהמוסמךלהסכים
במקומולקבלתטיפולרפואי".שרהבריאות,
שהחוקהסמיכו"לקבועהוראותלענייןאופןמתן
ייפויהכוח",לאעשהשימושבסמכותשהוענקה
לו,אךמהוראתהסעיףש"בייפויהכוחיפורטו
הנסיבותוהתנאיםשבהם
יהיהבאהכוחמוסמך
להסכים במקומו של
המטופללטיפולרפואי",
מתחייבת המסקנה
שכוונת המחוקק היא
לייפוי כוח בכתב;
משמע ,כי אין די
בהרשאההניתנתעלפה.

בא†כוח
מיופה†כוח
אפוטרופוס

חוקזכויות
החולהאינו
מבחיןביןחולההכשיר
למתןהסכמהלביןחולה
שאינוכשירלכך,מחמת
היותוקטיןאופסולדין.
רבים†תוהים∫†מה†בין†¢בא†כוח†¨¢כמשמעו†בחוק
אך מהוראת סעיף
זכויות†החולה¨†לבין†¢מיופה†כוח†¢כמשמעו†בחוק
)15א-ב( לחוק ניתן
החולה†הנוטה†למות†øומה†בין†שני†אלה†לבין
להסיק,כיאפוטרופוס
שלחולהשהואקטיןאו
¢אפוטרופוס†¢בכל†אחד†משני†החוקיםø
פסולדיןרשאילהסכים,
מאתהשופטבדימוסאליהומצא,נשיאליל"ך
או להתנגד ,שלחולה
יינתן טיפול רפואי.
ככלל,ובכפוףלחריגים,הוריושלקטיןהינם
סעיף)13א(לחוקזכויותהחולהקובע,
אפוטרופסיוהטבעייםוחלהעליהםחובהלפעול,
כי"לאיינתןטיפולרפואילמטופל
יחדיו,בכלענייןלטובתו.גםמישמונהעלידי
אלאאםכןנתןלכךהמטופלהסכמה
ביתהמשפטכאפוטרופסושלחולהשהואקטין
מדעת".להלן,בסעיף,14מורההחוק,כיהסכמת
אופסולדיןחייבלפעוללטובתו.ואףשהדברלא
מטופללקבלתטיפולרפואייכולשתינתןבעל
צויןבחוקזכויותהחולהבמפורש,ברישהכוונה
פה,אואףבדרךשלהתנהגות,אךלגביטיפולים
למישמונהעלידיביתהמשפטכ"אפוטרופוס
רפואייםמסוימים)שפורטובתוספתלחוק(מחייב
לגוף"שלהחולה.
החוקשהסכמתותינתןבכתב;ובהיעדראפשרות

מה†ביניהםø
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הסדריושלחוקהחולההנוטהלמות
הםיותרמורכבים.סעיף4לחוקזה
מורהכי"חזקהעלאדםשהוארוצה
להוסיףלחיות,אלאאםהוכחאחרת".הימנעות
ממתןטיפוללחולהשנקבעלגביו)עלידי"רופא
מוסמך"כמשמעובחוק(שהואנוטהלמות,מותנית
בקיוםראיההמוכיחהמעברלספקסבירשרצון
החולההואשחייולאיוארכו.לענייןהדרךלהוכחת
רצונושלחולההנוטהלמות,שלאלקבלטיפול
שיאריךאתחייו,מבחיןהחוקביןחולהשהוא
"בעלכשרות"לביןחולהש"אינובעלכשרות".
חולהבעלכשרותהואחולהשמלאולו17שנים,
שלאהוכרזפסולדיןוהמסוגללהביעאתרצונו.
חולהבעלכשרותיכוללסתוראתחזקתהחוק
בדבררצונולהוסיףולחיות,עלידיכךשיביע
במפורשאתרצונושחייולאיוארכו.חולהשאינו
בעלכשרותהואחולהשמלאולו17שנים,אשר
במועדהקביעהכיהואנוטהלמותשובאינומסוגל
להביערצוןשלאלקבלטיפולרפואילהארכת
חייו;אםמפנישאינושרויבהכרה,אושהכרתו
מעורפלת,ואםמפנישאיןלוהיכולתהפיזיתלומר
אתדברו.מסקנהבדבררצונושלחולהכזה,שלא
לקבלטיפולשיאריךאתחייו,יכולהרופאהאחראי
להעלות,ביןהיתר,מהנחיותרפואיותמקדימות
שנתןהחולהבעודנוכשיר,אומהחלטתמיופה
כוחושלהחולה,שמונהעלידיהחולהבהתאם
לחוק.

וסמכותולייצגאתרצוןהחולהשחייולאיוארכו,
מותניםבכךשייפויהכוחייערךעלפיהנוסח
הקבועבנספחב'לחוק,הדומהבמבנהולנספחא'
לחוק ,המיועד לעריכתן של הנחיות רפואיות
מקדימות.ייפויכוחכזהישלערוך,לאחרקבלת
הסברומידענדרשיםמרופא,וישלחתוםעליו
בפנישניעדים.כןיצויןכיתוקפושלייפויכוח
מתחייבת†המסקנה
שכוונת†המחוקק†היא
†לייפוי†כוח†בכתבª
משמע¨†כי†אין†די
בהרשאה
הניתנת†על†פהÆ
ייפוי†כוח†כזה
©לחוק†החולה†הנוטה
למות®†יש†לערוך¨
לאחר†קבלת†הסבר
†ומידע†נדרשים†מרופא¨
†ויש†לחתום†עליו
בפני†שני†עדיםÆ
כזה)בדומהלתוקפןשלהנחיותרפואיותמקדימות(
מוגבללחמששנים,ומישערךייפויכוחכזהיכול
להפקידולמשמרתבמאגרשלמשרדהבריאות
)בין בנוסף להנחיות רפואיות מקדימות ובין
בלעדיהן(.

בחוק החולה הנוטה למות בחר
המחוקק להשתמש במונח "מיופה
כוח",להבדילמ"באכוח",בונעשה
שימושבחוקזכויותהחולה.להבדלבמינוחאין
משמעותשכןהמדוברבמונחיםנרדפים.אךאופן
המינוישלכלאחדמןהשנייםשונהבתכלית:
בעוד שלמינוי "בא כוח" )לעניין חוק זכויות
החולה(דיבעריכתייפויכוחבכתב,בויפרט
החולהאתהנסיבותוהתנאיםשבהםיורשהבא
כוחולהסכיםשיינתןלוטיפולרפואי,תוקףמינויו
של"מיופהכוח")לענייןחוקהחולההנוטהלמות(,

חוקהחולההנוטהלמותכוללהוראות
מיוחדותלהסדרתנושאהטיפולהרפואי
בחולההנוטהלמותשהואקטיןאו
חסוי".קטין",כמשמעובחוק,הואמישטרםמלאו
לו17שנים.ביחסלחולהקטין,שנקבעלגביו
שהואנוטהלמות,מורההחוקכיהוריושלהחולה
מוסמכיםלייצגו,ביןלענייןהארכתחייוובין
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המשך

המשך

מוסדית.עלהוועדהלשמועגםאתעמדתהקטין,
ואםשוכנעהשהדבריהיהלטובתורשאיתהיא
להורותשלאליתןלוטיפולמאריךחיים.עניינו
של קטין יובא להכרעת הוועדה המוסדית גם
במקרהבוהתגלעוחילוקידעותבינולביןהוריו,
אואפוטרופסו,אוביןמימהםלביןהרופאהאחראי,
בשאלהמהמחייבתטובתו.

לענייןהימנעותמהארכתחייו.גםמישמונהעל
ידיביתהמשפטכ"אפוטרופוסלגוף"שלחולה
קטין,והואבבחינתאדםקרובלו,רשאילהשמיע
אתעמדתובענייןזה,והרופאהאחראירשאי
לפעולעלפיה.בהיעדרהוריםאואפוטרופוס
שהואגםאדםקרוב,תכריעבעניינושלהקטין
הוועדההמוסדית.עםזאתיצוין,כיביןאםיש
לקטיןוביןאםאיןלוהוריםאואפוטרופוס,זכאי
הקטיןעצמולהשתתףבדיוןלקראתקבלתהחלטה
בעניינו,אםהואמודעלמצבוומבקשלהשמיע

"חסוי"הואמישבשלמוגבלותשכלית
או נפשית אינו מסוגל ,דרך קבע,
לדאוגלענייניו.המדוברהוארקבמי
שגםבטרםנקבעלגביוכיהואחולההנוטהלמות,
לקהבמגבלותהאמורות.הדיןלגביחסוידומה
בעיקרו,אךאינוזהה,לדיןהחלעלקטין.היינו,
אםהחסוימבקשלהימנעמהארכתחייו,יוכרע
עניינועלידיהוועדההמוסדיתלאחרשמיעתכל
הנוגעיםבדבר,לרבותהחסויעצמו,ועלפימה
שתראההוועדהכטובתושלהחסוי.אםמונהלו
עלידיביתהמשפט"אפוטרופוסלגוף",חייב
הרופאהאחראילהיוועץבו.אםהסכימוהרופא
והאפוטרופוס,כיטובתהחסוימחייבתלהעניקלו
טיפולרפואימאריךחיים,יפעלהרופאהאחראי
עלפיההסכמה.אךאםעמדתהאפוטרופוסהיא,
כיטובתהחסוימחייבתלהימנעמהארכתחייו,על
הרופאהאחראילהעביראתעניינולהכרעתהוועדה
המחוזית.

תוקפו†של
ייפוי†כוח†כזה
מוגבל†לחמש†שנים¨
ומי†שערך†ייפוי†כוח
כזה†יכול†להפקידו
למשמרת
במאגר†של†משרד
הבריאותÆ

אתעמדתו;ובלבדשהרופאהאחראיקבעשכושרו
ובשלותוהשכלייםוהנפשייםמאפשריםלשתפו.
בהתקייםתנאיזה,ואםהרופאהאחראיהשתכנע
שהדבר לא יגרום נזק לבריאותו הגופנית או
הנפשיתשלהקטין,חלהעליוחובהלמסורלקטין
מידעהמתייחסלמצבו.ואולםבטרםיקבלאיזו
מןההחלטותהאמורותביחסלקטיןהנוטהלמות,
חייבהרופאהאחראילהתייעץעםהוריהקטין,
עםאפוטרופסו,עםהמטפליםבו,עםרופאים
רלוונטייםאומומחיםלעניין,וככלהאפשרגם
עםרופאוהאישישלהחולההקטין.

מןהאמורעולהשלהוריוולאפוטרופסושלקטין
חולההנוטהלמותישמעמדיותרדומיננטי,בגיבוש
החלטהלהימנעמהארכתחייושלהחולה,מזה
הנתוןבידיאפוטרופוסעלחסויהנוטהלמות.בעוד
שביחסלחולהקטיןדישהרופאהאחראייקבלאת
עמדת ההורים ,או האפוטרופוס ,שהדבר הוא
לטובתהקטין,כדישיורהשלאלהאריךאתחיי
החולה,הרישביחסלחסויהנוטהלמות,גםאם
שוכנע הרופא האחראי בצדקת עמדתו של
האפוטרופוס,כיטובתהחולהמחייבתשלאלהאריך
אתחייו,איןבידולקבלהחלטהבענייןוחובה
עליו להעבירו להכרעת הוועדה המחוזית.

אםחולהקטיןשמלאולו15שנים,
שהוכרז"נוטהלמות",מבקשלהימנע
מהארכתחייו,תכריעבדברועדה
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עוד†יש

מקום†לאהבה
רגע†לפני†ההדפסה†של†הגיליון†הקודם†של
ליל¢ך¨†נפרדנו†בצער†רב†מריטה†גור¨†ז¢ל¨†יושבת
הראש†של†עמותת†ליל¢ך†במשך†שנים†רבותÆ
בתה†של†ריטה¨††נפרדת†מאמהÆ
מאת:תמיגור-אפטר
הלוואי והייתי יודעת למה בדיוק התכוונה.
אמאשכבהעםהזרועכפופהתחתראשה.נראה
לישהיאניסתהלהזיזאותה,לשנותתנוחה,אך
לאהצליחה.לארציתילנסות"לעזור"כילא
באמתידעתימההיארוצהוחששתישאכאיבלה.
במקוםזאתליטפתיאתהידהכפופהבעדינות.
!פתאוםהיאשחררהאתהידולאטלאטהרימה
אותהלעברי.בהתחלהלאהייתיבטוחהלאןהיא
מנסהלהגיע.נשענתיקצתקדימהוחיכיתי.אמא
הושיטהאתהידוליטפהליאתהראש.אתהלחי,
אתהשיער.שחררהקצתשיערמהצמהשליוליטפה
אותה.ושובאתהלחי.והנהנהאליב"כן".נדהמתי
מהרכותוהעוצמהשבמגע,מגעשלאמא,נדהמתי
עדכמההיאהצליחהפתאוםלשלוטבידובתנועה.
אחריכמהזמןיאירנכנסוסימןשאיןברירה,
חייביםללכת.חייכתיאלאמאואמרתילהשאני
מצטערת,שאניממשממשחייבתללכתכיהחברים
כברבחוץ.והפעםהיאחייכהוהנהנה"כן"כמו
אמאששמחהשהילדהשלהיוצאתלבלות.ואולי
כמואמאשיודעתשהילדהשלהנשארהאיתהכל
עודיכלה.ואוליסתםבליפרשנות.לעולםלא
נדע,והלוואיוהייתייכולהלשאולאותה,רקלרגע.

שעת ערב .רותי והילדים יצאו אחרי ארוחה
משפחתיתיחד.אתהפרחיםשקניתילאמאבאותו
הבוקרוקישטואתשולחןהארוחה,העברתיליד
המיטהשלה.אמאשהתעייפהכברקצתקודם,
שכבהלנוח,ערה.שמעתיאותהמשמיעהצליל
כמו"אוֹם"שלמדיטציה.אוליניסתהלשיר,אולי
זמזמהלעצמה,אוליזההיהפשוטקולבלתינשלט.
התיישבתילידהוהפעלתיאתהרדיו,לשמחתי
מצאתיתחנהששידרהשיריםישראליםשקטים
שלפעם.כמושעשיתיכברכמהפעמיםבעבר
וידעתישאמאאוהבת,שרתי.
אמא לא הורידה ממני את העיניים ,בהתחלה
השתתקה,אחרכךחזרהלזמזם)אניחושבת(
ומדי!פעםחייכהאלי.גםאני,לאהפניתימבט
וחייכתיישראלתוךעיניה.
אחרימספרשיריםאמרתיבצערשאניצריכה
להתארגן ,יאיר ואני יוצאים עם חברים.
באופןמפתיעמאודמאוד,כשהתכופפתילנשק
אותהולומרלילהטובאמא,היאאמרה":לא,לא,
לא".שאלתיאםהייתהרוצהשאשארעודקצת,
אםלזההיאמתכוונתוהיאחייכהוהנהנהש"כן".
חזרתילשבתוהמשכתילשירוהעינייםשלשתינו
חיברואותנומחדש.
אמאהסתכלהעלהשפתייםשליכלהזמן.באיזשהו
שלבהיאהסתכלהעלליאורהשנכנסהלחדר
וממשהישירהמבטוהנהנה"כן",כמהפעמים.

הרגעהזההתרחשכשנהלפנימותהשלאמא,
ריטהגור.הרבהזמןאחרישאנשיםהפסיקולבקר,
הרבהזמןאחרישאנשיםאמרושכברלאבאמת
יששםמישהו.
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רגעים†אחרונים
באורגון
הוא†היה†הישראלי†הראשון†ששיתף†את†הציבור†בארץ†בבחירה†שלו†למות†בכבוד
בעזרת†¢דיגניטאס†¢בשווייץ†Æהוא†היה†הראשון†שהעלה†את†הנושא†לא†רק
לתודעה¨†אלא†גם†לתקשורת†≠†ובענקÆ
תודה†לעדי†טלמור†ז¢ל¨†על†תרומתו†לחברה†בישראל
מאת:טלילהבן-זכאי
שדרןהרדיועדיטלמורלאהיההישראליהראשוןשנסעלשווייץ
כדילהיעזרבשירותי"דיגניטאס"עלמנתלמותבכבודבמדינה
היחידהבעולםהמאפשרתזאת,לארקלאזרחיהאלאגםלאזרחי
מדינותאחרות.לפחות15אישואישהישראליםקדמולו,אלא
שהםהעדיפולאלשתףבכךאתהציבור,אולימשוםשחששו
שלאיבינואותםואולימפחדשבניהמשפחהשליוואותםיואשמו
במתןעזרהאובאימניעתהתאבדות.
תודתנונתונהלעדיעלשבהתנהגותוהאמיצהוהמכובדתהעלה
אתהנושאלשיחהציבורי.
לוהיהיודעכמהתכניותרדיווטלוויזיההוקדשולנושא,כמה
מייליםנשלחו,מאמריםובעקבותיהםכמהתגובותהתפרסמו.וגם-כמהפניותהגיעולמשרדי
"ליל"ך"מאנשיםהמחפשיםמידע,אבלמתוךהבנהשהחוקהישראלינשרךבעצלתייםאחרי
אחיוהשווייצרי,הפוניםביקשולהסתפקבמהשיש-בחתימהעלהוראותרפואיותמקדימות.
הטלוויזיההגדילהעשותכאשרבמהלךשבועאחדבאוגוסטשידרהשניסרטיםתיעודיים,
האחד":תיירותמוות"בשווייץ.והשני"איךלמותבאורגון".
המקומי,שבעזרתןיוכללהשתמשאםוכאשר
ירגיששאינומסוגליותרלהתמודדעםהמחלה,
הטיפולים,הכאבים,חוסרהאוניםוההשפלה.

אורגוןהיאמדינהקטנהבארה"בהמונהכ4-
מיליוןתושביםוהיאהראשונהבהנתקבלבשנת
 1994החוק המתיר התאבדות בעזרת רופא.
הדמוקרטיההאמריקניתמאפשרתגםלציבור
להציעחוקים.אתהזכותהזאתמימשופעילים
מסוריםשעמלוללאהרףעדש51%-מהמצביעים
אפשרואתקבלתהחוקהמתירלחוליםסופניים
שנותרולהםשישהחודשיםבלבד,לפנותלרופא
המשפחהולבקשממנומירשםממית.עםהמירשם
החולהרשאילרכושתרופותבביתהמרקחת

גם באורגון ,כמו בשווייץ ,קיימים הליכים
בירוקרטייםהקודמיםלמעשה15.יוםחייבים
לחלוףביןפנייתוהראשונהשלהחולהלבקשת
המירשםלבקשתוהשנייה.הרופאחייבלהסביר
לחולהאיךיתנהלהתהליך.שניאנשים,שלא
מבניהמשפחה,יצטרכולחתוםשהואשפויואחראי
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ייקחמהשהוארוצה.אנילאמתכוננתלסייםאת
חיימחוברתלכלמינימכשיריםולאמסוגלת
לשלוטבסוגרים.גםלאאלךלביתחוליםשםהם
מאמיניםשחובתםלהחיותאותךולכןשולחים
אותךלעודצילומים,לעודטיפולים,לעודבדיקות
מיותרות.הריהםיודעיםיותרטובמכולנושאין
למצביפיתרון.אניכברסיימתיאתחיי,עכשיו
אנירוצהלצאת".

למעשיו.החולהצריךלרכושאתהתרופותבאופן
פרטיולאחסןאותןלנוחיותו.בסופושלדבריהיה
צורך לרוקן את תוכן הקפסולות לתוך מיכל
ולערבבןעםנוזליםלשתייה.
המליםהאחרונותשלאחדהחוליםשתועדבסרט
היו":תאמרולזהשיבואאחרישלמשקהישטעם
שלעץ,אבלאפשרלסבולאותו".
בצדהמצדדיםבחוק,נותרו49%שהתנגדו.אלה
העלואתהחשששכלמינישיקוליםזריםישפיעו
עלהחוליםומכאןשמספרהמשתמשיםבמירשמים
ישבשאתחייהקהילה.

לאורךכלהתהליך,הרופאההאונקולוגיתשלה
נמצאתלצידה.נעניתלכלקריאהביוםאובלילה,
מתקרבתלבניהמשפחה,ומעריצהאתהתנהגותה
האציליתשלקודי.
"היהליקשהלכתובלהאתהמירשם",מספרת
הרופאה",אבלאחותי,שבעצמהעברהסרטןבשד
אמרהלי:כמובןשתתנילה,זוחובתך,אתהרופאה
שלה".

צריךלצפותבסרטעלמנתלהשתכנעעדכמהכל
החששותהאלהמצוציםמןהאצבע.
עדכמהכלהחוליםרוציםלהמשיךלחיותכלעוד
ישסיכוילהחלמה,וכמהנוראיתהיאההבנה
שלרפואהאיןיותרמהלהציעלאדם,וגםהטיפול
הפליאטיבי)התומך(כברלאעושהאתהעבודה.
ברובהמקריםהמתועדיםבסרט,איןהחולהממהר
להשתמשבמירשם.הואמבקשאותוכדילדעת
שהכיןלעצמואלטרנטיבה.כדישלאיהיהחייב
לתתלמחלהלנהלאתחייו.כדישהואעצמוינהל
אתהמחלהואתהמוותהבלתינמנע.

זהכלכךהרבהיותראנושיואצילימאשרהדרך
של"דיגניטאס".באורגוןאתהלאחייבלהסתיר
את עמדתך לא מהרופא ולא מבני המשפחה
העובריםלצידךאתכלהתהליךומכיניםעצמם
לפרידה.באורגוןאתהלאחייבלצאתמביתך
ולנסועלדירהאנונימיתחסרתכלחמימותביתית.
באורגוןאתהרשאילהישארבבית,בחדרשלך,
במיטהשלך,כשלצדךלבדמבנימשפחהאוחברים
קרובים,גםהרופאהמעניקלךביטחוןמפניתקלה
שלהרגעהאחרון.
הבעיההיאשהאופציההזאתלאמוצעתלזרים
אלארקלאזרחיאורגון.

הסרטמציגאתקודיוסטן-קרטיס,אישהצעירה
ונאה,אםלשניים,המתבשרתשסרטןאליםתקף
אתהכבדשלהורקניתוחיוכל,אולי,להצילה.
אחרישניניתוחים,שביןהאחדלשניהיאמנסה
להתאוששולחזורלפעילותמינימלית,אחריתקופת
הקרנותושניסוגיכימותירפיה-היאלאמסוגלת
יותר.המשפחההמסורהשותפהלמאבקשלה
ומעודדתאותהלאלהיכנע,לאלוותר,אםלא
למענה-אולילמענם.אבלגםהםמביניםשזה
לאצודק.
אתהמחירהיאמשלמתיוםיוםושעהשעה,והגיע
הזמןלתתלהללכת.
"הכנתילכםמכתביפרידה",היאאומרתבמעין
חיוךמתנצל",והארוןיישארפתוחכדישכלאחד

"מוותבמירשםרופא",הואהמינוחהמועדףעל
פני "התאבדות בעזרת רופא" ,זאת משום
שלמרותהעובדהשהחולהמבצעבמוידיואת
הפעולהשתביאלמותו,מדוברבהליךמתמשך
ומבוקר,לאברגעשלחולשהאודיכאוןאלא
בהכרהשלאלכלמצבישלרפואהתשובה,וכשזו
מרימהידייםישלאפשרלחולההסופנילממשאת
זכותולהיאסףאלאבותיובכבוד.
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זהירות¨

התרופה†הזו
††††נובחת
מאת:דר'ישילב,אתרכלליתwww.clalitblogs.co.il

הטלוויזיה,בצפייהאובבהייהבחדשותובשידורים
חוזריםשלתוכניותריאליטיעבשות,שאתרובן
כברשכחנו!!!!.
נוראעצובלראותאדםשמעביראתהשבועות
האחרוניםלחייוהמלאיםוהפורייםבבהייהבמסך
חמישיםאינץ'ממרחקשלושהמטר,בוההאל
הכלוםוממתיןלסוףהשידורים!!!!.
הספר המקסים ֹ -ביקור חולים עם אוסקר”,
שממנולקוחהציטוטהמובאבראשהפוסט,
מבוססעלאירועאמיתישדווחבכתבעתרפואי
שהואמןהמכובדיםביותרבתחום,מספרבשפה
קלילהומהנהעלחתולשהופיעלפתעפתאום
עלמפתןדלתושלביתאבותאמריקניטיפוסי.
החתולהזה,אוסקרשמו,הואבעלכישרוןיוצא
מןהכלל.מסתברשבדרךכלשהיהואמזההאת
הנוטיםלמותובוחרללוותאותם-ורקאותם-
עדרגעמותם!!!!.
לאייאמן?!!!!
ייאמןגםייאמן!!!!.
אבלמעברלפליאההראשוניתוהתהייה"איךהוא
עושהזאת",הכישרוןהאמיתישאנימזההאצל
אוסקרהואכישרוןייחודיבאמת,כישרוןהחמלה!!!.
נוכחותומספקתהסחתדעתמבורכתלמשפחות
הקשישיםוהמטפלים,הואמעיןאובייקט-מעבר
שאליונצמדיםחזקבעתהטלטלותוההתמודדויות
ברגעיםהאחרוניםשלסוףהחיים,וברגעיםהקשים
שלאחרמכן!!!!.
אוסקרמעניקנחמהבזמןהנכון,כשאנשיםזקוקים
להביותר.בעצםנוכחותועלמיטתהחולההוא
מודיעהןלצוותהמטפלוהןלקרוביםשהגיעהזמן
להיפרד,לנטושאתהאחיזההקלושהבסיכוילחיי

"אמא,תראי",הואאמר",הנהחתול".הבטתי
בילד.זוהיתההפעםהראשונהמהרגעשראיתי
אותושפניוהוארווהואהיהמלאהתלהבות
והתרגשות".קוראיםלואוסקר",אמרתי".הוא
גרכאן?"שאלהילדוניגשלמיטהכדילהביט
באוסקרמקרוב".כן",אמרתי",אוסקרמתגורר
כאן,עםכלהאנשיםהאחריםשגריםבקומה
הזאת"".מההואעושה?""ובכן",עניתי",בדרך
כללהואעושהדבריםשחתוליםעושים,אבל
אנימשערשהואגםמשגיחעלכלמישנמצא
כאןומטפלבו"".והואיטפלגםבסבתאשלי
כשהיאתהיהכאן?"הואשאל".כן,פרדי.הוא
יטפלבה.הייתרוצהשהואישגיחעליה?"פרדי
חשב לרגע ואז ענה בכובד ראש" :כן".
בעידןהמודרניהביתכבראינואותומבנהכפרי,
שבוהפרהגועהלידהחלוןהפתוח,הפרחים
קופציםפנימהלביקורופרפריםמרפרפיםליד
מיטתהחולה-ומעופםהחוצהאולימרמזעל
עולםאחרהממתיןלנוטהלמות.
בעולםכזהגםקרוביהמשפחהשלנוכברלא
נמצאיםבבקתותהעץהצמודות,אולכלהיותר
במורדההרבכפרהסמוך.הםעסוקיםולרוב
מתגורריםרחוק.כן,ישטלפון,אבללהגיע?ֹ"לא
נספיקהשבוע,סבתא”!!!!.
רבים מהמטופלים שזכיתי ללוות אותם בסוף
החיים,היוספוניםבדירותקטנותוחשוכות,מלווים
בבןמשפחהאחדאובעובדזר)שכמהאירוני,
קוראלמעסיקאולמעסיקה"סבא"או"סבתא"(.
מטופליםיקריםאלהמבליםבדרךכללאתהחודש
האחרוןלחייהםבאותהדרךשבהבילואתהשנים
האחרונות-מרותקיםלביתםאולמיטתםמול
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במהזהמתבטא,אתםשואלים?בהרבהתחומים.
בהפחתתהדיכאון,בהורדתלחץהדםובשיפור
במצבהשומניםבדם.אבלהצורךלטפלבחיות
!להעניקלהןאהבה!,והקבלהשלהאהבההחייתיתבחזרה-משפיעיםלטובהלארקעלמבוגרים.
הםמשפיעיםעלכלהגילאיםועלכלהמצבים-
משיפורמצבםשלמבוגריםהסובליםמאלצהיימר,
דמנציה )שיטיון( ומסרטן,ועד שיפור מהירות
ההחלמהשלילדיםהמשתחרריםמביתחולים!!!!.
!!
אחת השאלות שאני נשאל הכי הרבה כרופא
משפחהעלידי!קשישיםובנימשפחתםהוא"כמה
זמןנותר?"ו"מהיהיהברגעיםהאחרונים?"!!!!
אוסקרהחתולהואאוליהאלגוריההמושלמת
לתפקידהרופאברגעיםאלה.הואמעניקהתראה
בזמןעלמותוהקרבשלבןהמשפחה;הואעושה
זאתבעדינותשקשהלהתחרותבה;הואמעביר
מסרבלימילים,כאשרלאתמידישמילים;והמסר
נמסר בצורה רכה ומלטפת ,ובגרגור חם!!!!.
הלוואישגםאניהייתייכוללענותככהלשואלים
אותי!!!!.
נאהדורשנאהמקיים:אצלנובביתתמידהיה
כלב,מילדותיועדהיום.ותמידהכלבהיהשלי.
למעשהכלבי,יונתן,גידלאותיכמואחגדול.
כיום,אורה,אשתיהאהובהובעלתלבהזהב,
אוספתמדיפעםגוריחתוליםעזובים,ציפורים
שבורותכנףואפילוצביםדואבים,כדילסעוד
אותם לבריאות ולשמנמנות ,ולשחררם ברגע
שיחלימו!!!!.
רובם,אגב,בוחריםלהישארפראבגינתנו,באים
והולכיםאיךשבאלהםובחורףבוחריםלהסתתר
מדיפעםבחוםביתנו.כלהחיותהאלהמעניקות
לכלבניהביתהזדמנותלחוותרגשותשלאהבת
הזולת,שלקשרושלנתינה-וגםאפשרותללמוד
מתילוותרולשחררוכיצדלהיותאנושייםיותר.
ובריאיםיותר.

אינסוף ולהכיל את הרגע ,רגע הפרידה!!!.
להיותבו!!!!.
רובהקשישיםשאותםאוסקרמלווהלאהכירוהו
בחייהם.רובם,בסוףימיהם,כבראינםבהכרה
כדילהודותלועלהתמיכה.אבלאצלבניהמשפחה
של הנוטים למות ואצל אנשי הצוות המטפל,
המתואריםבספר,נרשםהמהפךהאמיתיביחס
לתקופתסוףהחיים!!!!.
בדיעבד,לאחרקריאתהספר,נזכרתיבדאגה
שאחזהביכילד,כאשרראיתיאתאמיבוקראחד
במיטה,לאחרשלאקמה,כמדיבוקר,לתפעלאת
הביתכגדודצבאימתורגלהיטב.באותובוקר

נצמדהאליהחתולתהביתהסיאמיתשלנו,לולה,
וכךגיליתיאתהמחלהשלאמי,שהוסתרהמעינינו,
הילדים)ואשרממנההחלימהבסופושלדבר.
אולי בזכות אותה תמיכה של לולה החתולה
הסיאמית?(!!!!.
בעשוריםהאחרוניםהוכיחומחקריםרביםאת
הקשרהחיובישביןחיותמחמדביתיותכמו
חתולאוכלב,לחיזוקהתהליכיםהמשפחתיים
ולשיפורם.רקחשבולרגעעלהעינייםהתמימות
שלכלבלבשמשתובבבאמצעריבמשפחתי
והשפעתועלהסביבה.
עודנמצאבמחקריםכיטיפוחחייתמחמדמסייע
בהתמודדותעםמצביםמלחיציםועםגורמיחרדה
ומשפראתהבריאותבאופןישיר!!!.

פוסטאורחמתוךהבלוגשלדר'ישילב,
"רופאעםלב",באתרכללית.

11

סוף†טוב
צילומים:אליצורראובני

השגרתי.היארוצהאחרת.
הדיאלוגיםהשנוניםשלענתגוב,שחלתהבסרטן
ומתמודתעםהמחלהגםבאמצעותהמחזה,נוגעים
בלבהתהיותוהפחדים,התקוותוההשלמהעם
המחלהועםהחייםהקרביםלקיצם.בעזרתהמוזיקה
והבימויהדינאמי,הרצינותהתהומיתשלהנושא
שדןבחייםובמוותזוכהלטיפולהומוריסטיושובר
מוסכמות.מומלץביותר.

פנטזיה†מוזיקלית†מאת∫†ענת†גוב†ªבימוי∫
עדנה†מזי¢א†ªמוזיקה†ומילים†לשירים∫
שלומי†שבן¢†Æלהיות†או†לא†להיות†≠†לא
זו†השאלה†Æהשאלה†היא††איך†להיות¨¢
זהו†המוטו†של†המחזה†המספק†חומר
למחשבה†עמוקהÆ
העלילה מספרת על מחלקה אונקולוגית
לאישפוז-יום.שחקניתתיאטרון
נמרצת),השחקניתענתוקסמן(,
נכנסתלמחלקהכדילקבלטיפול
כימותרפי,שנועדלהאריךאת
חייה.מסביביושבותשלושנשים
)זהרירהחריפאי,שריתוינו-אלעד
ורוני שובל( ,המחוברות
לאינפוזיות,נשיםשהשלימועם
הטיפול הכימותרפי ,כל אחת
בדרכה .וקסמן ,בתפקיד של
שחקניתסקסיתודעתנית,מורדת
בפרוטוקול הנהוג במחלקה,
ומסרבת לקבל את הטיפול

„Â·Î·†˙ÂÓÏÂ†˙ÂÈÁÏ
THE ISRAELI SOCIETY TO
LIVE AND DIE WITH DIGNITY

עמותהרשומהמס'58–012–322–2

דמי†חבר
שנת  2012מתחילה
הגיע הזמן לשלם דמי חבר
להזכירכם,ליל"ךהיאעמותהללאמטרותרווח,
המממנתאתכלפעולותיהמכספיחבריה

דמיחברלשנה:
120ש"חליחיד/ה190ש"חלזוג
התשלום:בהמחאהלפקודתליל"ך
ליל"ך,לחיותולמותבכבוד,ת.ד2213.בניברק51121
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היםבהרצליה,מתנהמיוחדתליום
הנישואים ה 48-שלהם" .מנהלת
ההוספיס",סיפררוני",הסבירהלי
שמצבהשלקתיאינוטוב,והקדמנו
אתהטיולבכמהימים.מאותורגע
התחילמרוץנגדהזמן....קיוויתי
שקתיתשרודעדאז.בכליוםשעבר
הרמתי מבטי לשמים והודיתי
לאלוהים,בתקווהשיחכהקצת...
באמבולנסישטלוויזיהבמעגלסגור
וקתיראתהאתהנוףולאהסירהאת
עיניהמהמסך.אנינהניתילהסתכל
עליה.חשבתיאז-מייודעכמההזדמנויותיפות
כאלהעודיהיולי?
"עצרנוכ50-מטריםמהחוף.אתקתיהורידואנשי
מד"אבכיסאגלגליםודאגולשמשייהמעלראשה.
'כמהנחמדכאן',היאאמרה'.ממשיפה.בטחלא
אחזורלכאןאףפעם,נכון?'במסעדהבנמלתל
אביבקתיהזמינהשתיביציעין,סלטוהרבה
צ'יפס,מהשהיהנדירמאודבמצבה'.אנילא
בטוחהשרוניואנינחגוג50שנותנישואיןכמו
שתכננו.אבלגםכךטוב.אלוהחייםוכךצריך
לקבלאותם',היאאמרה.הצביטותשבליביכבר
לאכאבוכלכך"...
ואמנם,קתינפטרהכמהשבועותלאחרהטיול.

המשאלה†האחרונה
לא†מדובר†בפייה†טובה†או†במלאך†Æובכל†זאת†≠†מדובר†בהגשמת†משאלה¨
המשאלה†האחרונה†Æכמעט†Æעל†אמבולנס†מד¢א†המגשים†משאלות†והופך†את
הרגעים†היותר†קשים†של†החיים†לרגעי†קסםÆ
מאת:רוניתגל
גנאדיויחנסקיביקשלטיילבתלאביב.אחריהכל,
טיולבעירשנבנתהמ"קצףגלועננה"וחוףהים
יכוליםלהשכיחאתהכאבולחוללכמהרגעיאושר.
"הרבהזמןרציתילטיילבתלאביב,להכירמקרוב
את סגנון הבאוהאוס והבתים שהוכרו על ידי
אונסק"וכאתרמורשתעולמי.
"לדאבוני,אובחןאצליסרטןהמעיהגס.עברתי
ניתוחיםואיןספורטיפוליםכימותרפיים.לצערי
היותרגדולודיבמקביל,גםאשתיאובחנהכחולת
סרטןונפטרהמהר.התפתחויותאלומנעוממני
לצאתלטיול.

"לאחרונהולמרותמצביהרפואי,ניתנהליהזדמנות
עלידי'אמבולנסהמשאלות',לטיילבתלאביב
עםצוותמד"א,כשהאמבולנסהמשוכללמכילאת
כלהציודהרפואיהדרוש.
"קצתחששתישלאאהיהמסוגללעמודבכךפיזית.
לשמחתי,לקחתיסיכוןואנילאמתחרט.ליוואותי
אחותי,דר'קירהלויןוידיד,מדריךבעלידענרחב
בהיסטוריה,איגורקמינסקי.הסיורהסתייםבארוחת
צהרייםבמסעדתדייגיםביפו,הליכהקצרהעל
החוףוביקורבגלריהלאמנות".
גנאדינזכרשבאותומקוםהואישבעםאשתו

בביתקפהעשריםשנהקודםלכן.וכן,הצוות
הרפואיעשההכלכדילהנעיםולהעציםאתהחוויה
ולהקלעלהחולה".הםנתנולילהרגישבריא
ליוםאחד",כותבגנאדיבמכתבהתודהלצוות,
שמתפרסם )בשינויים קלים( באינטרנט.
"אמבולנסהמשאלות"הואמיזםשלמגןדודאדום,
שמטרתולמלאבקשותשלאנשיםשיכולתהניידות
שלהםקשה-עד-בלתי-אפשריתוהםסובליםממחלה
קשהאוסופנית.אךלמרותהסבל,הםרוצים
לראותאת...לבלותבחתונהשלבןמשפחהאו
להגשיםחלוםנוסטלגי.אחריהכל,מדוברבמשאלה
בעלתערךרגשי,שיכולהלהעניקלחולהרגעי
חסדונחמה.
ביצועשלכלמשאלהמתוכנןבקפידהבתיאום
עםהרופאהאחראילחולה,בהתאמהלצרכיו,
ובליווי צוות רפואי שעבר הכשרה מתאימה.
החולה מוסע לאתרים לפי בקשתו באמבולנס
ייעודי,המצוידבמערכותרפואיותמתקדמותביותר.
האמבולנסמכילכיסאגלגליםבעלעבירותגבוהה.
מצלמההמותקנתעלגגהאמבולנסמאפשרתלנוסע
לצפותבתוואיהדרךעלגבימסך.ולאפחותחשוב
השירותניתןללאתשלום,ללאהבדלדת,גזעולאום,וביחסחםואוהד.

לאמבולנסהמשאלותהתקשרו:

רוניעזריהמאשקלון,שאשתוקתיהייתהמאושפזת
בהוספיס,לקחאותהעלפימשאלתהלטיולבחוף
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צßי†קונג†

האומנות†והדרך

לאיזון.כאשרהאיזוןמופרבגופנו,מתחוללחולי
והתפקודלקוי.
בתרגולהטאיצ'יוהצ'יקונג,מתרגליםאתה"דאו",
,Daoהדרך.מתרגליםזרימה,שינויוהשתנות
ביןהקטבים.ריקותומלאות.מתוךשיאהשל
תנועהאחתמתפתחתהתנועההבאה.כשהיאנג
בעיצומו,נולדהיין.כשהייןבשיאו,ניתןכבר
לראותאתניצניהיאנג.
הסיניםמשוויםאתאיכותהזרימהההמשכיתשל
התנועות,למשיכתקורמשימתוךפקעת.אם
ההמשכיותמופרעתאומתרחשתאיזומשיכה
פתאומית,קורהמשיייקרע.לכןאנומפתחים
בתרגולכוחמתמשך.בביצועהתרגילים,בנוסף
לתרגולהמחזקוהמגמישאתהגוף,ישנותרגול
פנימי המתאם גוף ונפש ,מחזק את האברים
הפנימייםומביאלזרימהשלצ'יבגוף),כוחהחיות(,
ולבריאותמשופרת.הצ'יקונגמפתחגמישות,
רכות,זרימה,ומודעותלעצמנובקשרעםהסביבה.
שעותהיוםהןיאנגיותלעומתהלילהשהוא-ייני.
גםבמסעהחייםשלנו,תקופתהילדותוהנערות
היאיאנגיתהנעהלעברהיין,שזוהזיקנה.משום
כךאנחנוצריכיםלהיותקשוביםלשינוייםהללו
ולהתנהגבהתאם.כלומר",ללכתבדרך"",להיות
בדאו",לחפשאתהאיזוןבחיינו.איזוןביןפעילות
למנוחה;ביןנתינהלקבלה;ביןהקשבהל"להשמיע"
וכו'.
נזכורשהייןוהיאנגהםניגודיםהמשלימיםזהאת
זה.בכלייןישיאנג,ובכליאנגישמטעמושל
היין.והכלקייםבזרימהוהכלבשינוי,הכלמחזורי
ואללנולהתכחש,להתקשותולהתקשח-אלא
למצוא את העוצמה שברכות ולנוע בהתאם.
הצ'יקונגמתאיםביותרלאנשיםבגילהשלישי.
הואמתרגלתנועותחסרותמאמץומלאותחן,
השומרותעלשיוויהמשקלהפיזיוהנפשי.לבריאות!

¢במקום†שיש†תנועה††יש†בריאותÆ¢
את†זה†חיה†נירה†רבינוביץ†יום≠יום†דרך
הצßי†קונג†Æהצßי†קונג†מתרגל†תנועות
חסרות†מאמץ†ומלאות†חן¨†השומרות
על †שיווי †המשקל †הפיזי †והנפשי
ומתאים†ביותר†לאנשים†בגיל†השלישיÆ
נירה¨†מחלוצות†מורי†הצßי†קונג†בארץ¨
שחייתה†שנים†בסין†מעבירה†שיעורי
טאיצßי † וצßי †קונג †מופלאים †ומלאי
השראהÆ
מאת:נירהרבינוביץ
כשאתה יוצא לפנות בוקר לגנים הציבוריים
ולכיכרותבסין,אתהיכוללראותקבוצותרבות
שלאנשיםמתנועעיםבתנועותאיטיות,משהו
שהואביןריקודלאומנותלחימה.זהוטאיצ'י–
-Tai Ji Quanהאגרוףחסרהגבולותוהצ'י
קונג = Qi ,כוח החיים;  = Gongמיומנות.
זוהי!אומנותמסורתיתבתאלפישנים,המבוססת
עלהשאיפהלאיזוןביןהייןליאנג-הכוחות
השולטיםבטבע,ביקוםכולוובאדםכמיקרוקוסמוס.
זוהיאומנותהמתורגלתבצורהעדינה,איטית
וזורמת,בדריכותרגועה.כפישהסיניםאומרים:
"תנוע כמו כותנה שבמרכזה  -מחט".
הצ'יקונגנועדלריפויואיזוןעצמי,להתפתחות
האדםבאינטראקציהעםסביבתוולשיפורהחיים.
זהוהבסיסלכלאומנויותהלחימה.בפילוסופיה
הסינית,כלעולםהטבעוהאדםמורכביםמשני
יסודות-ייןויאנג.הקשרביניהםיוצראתאנרגיית
החיים.
הצ'יהואהכוחהגורםלדבריםלהשתנות.הוא
התנועהוהאנרגיה.הואקייםבכלמקוםונמצא
בתוךכליצור,כחלקמכלתופעתטבע.כלפעולות
החייםבגופנומתנהלותעלפיאיזוןדינאמיבין
תנועה)(Dongלשקט).(Jingהכלביקוםשואף

נירהרבינוביץ,מחלוצותמוריהצ'יקונגבארץ,
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היא מייסדת ומנהלת מגמת צ'י קונג בקמפוס
ברושיםבאוניברסיטתתלאביב,ובמקבילעובדת
בביתהחוליםוולפסוןבמרפאתמג"ן,מלמדת
בנקודתמפנהותעצומות-פרויקטיםשלתמיכה
במתמודדים ומחלימים ממחלת הסרטן.
כלהזכויותשמורותnira

חייתהשניםבסיןבמהלכןלמדהוהשתלמהבצ'י
קונגהמסורתיוהשתמשהבידעשרכשהגםלריפוי
אישי.בנוסףהיאהתמחתהבסיןבצ'יקונגלפתיחת
הלב.היאלמדהבארה"בולמעלהמעשריםשנה,
לצדעיסוקיהכשחקניתוכזמרת,היאמטפלתבמגע
ובתנועהטיפולית,ומתרגלתבמסורתהבודהיסטית.
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רות¨סוף

לאחרכמהשנים,כשמצבההתדרדר,היאאף
אמרהלישהיאמעדיפהלמות.לגמורעםזה.אך
הטיפולהרפואיהאינטנסיבילאאיפשרלהלעשות
כן.לאחרתקופתהתדרדרותארוכהוקשהלכל
הצדדים,היאנפטרה.

לילה†אחד¨†שכנתה†של†רות†במחלקה†הסיעודית
נחנקת†Æרות†מחליטה†שלא†לקרוא†לעזרה†ובכך
מובילה†בעקיפין†למותה†Æרות†כורתת†ברית†עם
מזל¨†חברתה†והאדם†השפוי†היחיד†במחלקה
מלבד †רות¨ †בתקווה †ששתיהן †לא †יסיימו
כ¢קקטוסים†¨¢כפי†שהן†מכנות†את†האנשים
האומללים†והמנותקים†סביבן†Æאך†כידוע¨†בריתות
נועדו†להישבר†Æזהו†התקציר†הדי†מזעזע†שכתב
אורי†נועםÆ

התיישבתילכתובסצנהעםדמותשמפתיעהאת
עצמהומצאתיאתעצמיכותבעלקשישהחריפה
במחלקהסיעודית,אשרשותפתהה"קקטוסית"
לחדרמתחילהלגסוסבאמצעהלילה.הקשישה
מביטהבלחצןהמצוקהאךמחליטהשלאללחוץ
ובכךמובילהלמותהשלהשותפהה"קקטוסית"ומעטמפתיעהאתעצמה,אךבעיקרמפתיעהאת
הצופים.
החברים לכיתה באוניברסיטת ת"א אהבו את
הרעיוןוכמוהםגםהמורהלתסריטאות)וראש
מגמתההפקה-ירוןבלוך(,אשרשאלהאםאני
מתכווןלהמשיךאתהסצנהלתסריטשלם,כסרט
סוףהשנההשניה.אנילאהייתיבטוחשאנירוצה
להתעסקבנושאהזהבאופןאינטנסיבי,אךהחברים
המליצו והמורה לתסריטאות אפילו די לחץ,
שלפחותאנסה.
היהליקשהלדמייןכיצדאוכללצלםסרטכזה
וכיצדאשיגשחקניותמבוגרותומוסדסיעודי,אך
המפיקהשלי)אופירגולדמן(,שאיתהאניתמיד
עובד,הרגיעהאותיואמרהשאםנרצהנשיגכל
דברבליבעיה.
!
גיוסהצוותהלךחלק,ונבנהצוותנהדרשלחברים
ואנשיםמצוייניםאחד-אחת.
מציאתהשחקניםכברהיתהסיפורמסובךהרבה
יותר.רציתישחקניותמבוגרותבאמת,שהנושא
נמצאבליבן,עודלפנישהןקוראותעמודאחד
בתסריט.סיבהנוספתהיאשאיפורכבדפוגע
במציאותיותשלהסרטבעיניהצופה.הצופים
שמיםלבלאיפור,ובכךמתוודעיםלתהליךההפקה
שמלווה את הסרט  -וכתוצאה מכך לריחוק.
פניתי לרוב השחקניות המבוגרות בארץ ,אך
קיבלתיתשובותשליליותבזואחרזו.הנושאהיה

סרט†ישראלי†חדש

בסרט,שזכהבפרס
"הסרט האסייתי
המצטייןלסטודנטים"
ולציון לשבח
בפסטיבל בשנחאי,
סין,משחקתבתפקיד
הראשיאורנהפורת.
לצידהמשחקתרות
פרחי.
‡ÌÚÂ†È¯Â
הסרט נולד כאשר
התבקשתיבשיעורתסריטאותלכתובסצנהבה
דמותמפתיעהאתעצמה.
כמהחודשיםקודםלכןנפטרהסבתיבגיל,86
לאחרחמש-שששניםשבילתהבמחלקהסיעודית,
וכשנתיים-שלושקודםלכןבהןנעזרהבפיליפינית,
לאחרששברהאתירכה.סבתיהייתהאישהעם
כבודומוחחריףועלכןלאהיהלהקלעםהיותה
סיעודית-וכלהמשתמעמכך.
בביקוריבמחלקההסיעודיתובשיחותיעםסבתי
הבנתיממנהשהפחדהגדולביותרשלההינולהיות
אחתמה"קקטוסים"-החיים-מתים,שנמצאים
סביבהבמחלקה,בניגודלפחדמהמוות,שסברתי
שמטרידאותה.
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שהסברתילהאתכוונותיהיאהיססהאךהסכימה.
היאידעהשהתפקידיקשהעליה,היאשחקנית
טוטאלית.לימיםהיאאמרהלישהסיפורהאישי
שליעםסבתיעזרלהמאודלהגידכן.לאחר

להןקשהמאוד.אניציפיתישירצודווקאלהוציא
אתהדברהחוצה,אךהתבדיתי.לאחרחיפושים
רביםנמצאהשחקנית,כארבעהימיםלפניתאריך
תחילתהצילומים.לאחרשנפגשתיאיתהוהסברתי

‡ÔÈ’‚ÈÈ··†ÚÂÏÂ˜‰†Ï·ÈËÒÙ·†ÔÂ˘‡¯†Ò¯Ù·†‰˙ÎÊ†¨˙Â¯†„È˜Ù˙·†¨˙¯ÂÙ†‰¯Â

הפגישהאיתהלתפיסתיהיאהתאימהלדמותהשניה
בסרט,זושעוברתאתתהליךההבנהוהשינוי
במקביל לצופים  -במהלך העלילה ,ובעקבות
הדמותהראשית.
לבסוףהגעתילאורנהפורת.השארתילהתסריט
כמהחודשיםקודםלכןומעולםלאחזרהאלי,אז
הנחתישהיאאינהמעוניינת.החלטתילהתקשר
בכלזאת,והיאענתה.כששמעהאתשמיהופתעה,
אמרהשזהצירוףמקריםמכווןשבדיוקמצאהאת
התסריטבאותוהבוקרוקראה.היאסיפרהלי
שהיאחברהבעמותת"לילך"שמקדמתאתהרעיון
של"לחיותולמותבכבוד",והתסריטנשמעלה
מעניין והיא הסכימה להשתתף בסרט.

להאתכוונותייבפרוטרוטהיאכנראהנבהלה,כי
למחרתבבוקרצלצלהואמרהשהיאמתחרטת.
הצילומיםנדחו.
פניתילכשלושיםשחקניות.חנהמרוןאפילוצעקה
עלי,אמרהלישהתסריטלאמוסריושאסורלי
לעשותאותו.שאלהכיצדחשבתישהיאתעשה
סצנהשבהמחליפיםלהחיתול.ניסיתילהסביר
שזהקולנוע,ורקצריךלהביןשמחליפיםלה
חיתול,לאודווקאלראות.ניסיתילהביןהאםהיא
הבינהנכוןאתהכוונהשליבתסריט,אךהיאהיתה
נסערת.כמובןשלאהסכימהלשחקאתהתפקיד.
מצאתישחקניתנפלאה,רותפרחי,אשרהתסריט
תפסאותהבבטן.היארצתהלפגושאותיולאחר
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ידיעות
חו¢ל

מכך אין הפרש מגדרי במספר הנעזרים(.
††יפן†≠†מגפת†הזנה†מלאכותית
†מלאכותית
† †יפן † †מגפת †הזנה
ליקטה:ציפיחן

האגודההיפניתלמוותבכבוד,המונהכ126,000-
חברים,יזמהתחקירעלריבוישימושבהזנה
מלאכותיתבבתיחולים.הםמצטטיםמחקרבו
מתוך55חוליםשטופלובפג)צינורהזנהקבוע(,
41לאיכלולתקשרבעתהתקנתהמכשיר.רק
במקרהאחדהתקבלההסכמהשלהחולה.עלפי
הערכה,אםכולליםצינורהזנהזמנילתוךהאף,
40%מכלהמאושפזיםביפןמוזניםבאופןמלאכותי,
 100,000מקרים חדשים נוספים מדי שנה.
יו"רהאגודהשואל":האםאנועוזריםלחולהעל
ידיהחזקתובחיים?במצבהנוכחי,איןאנויכולים
למות באופן טבעי .האם זה הדבר הנכון"?

†מסצßוסטס¨†ארה¢ב†≠†הצבעה†צפויה
†מסצßוסטס¨†ארה¢ב†≠†הצבעה†צפויה
†מסצßוסטס¨†ארה¢ב††הצבעה†צפויה

בסקר שנערך במדינה ,כמעט שלושה רבעים
מהמשתתפיםהצביעובעדרפורמהבחוק.ישסיכוי
שתושבימדינתמסצ'וסטס,ארצותהברית,יצביעו
בשנההבאהבעדחוקעזרהבהתאבדותלחולים
סופניים.
אםהחוקיאושר,מסצ'וסטסתהיההמדינההרביעית
בארצותהברית)אחריאורגון,וושינגטוןומונטנה(
שתכירבזכותםשלחוליםהסובליםסבלקשה
לקראת סוף חייהם לבחור במוות מזורז.

†ספרד†≠†הפסקת†טיפול
ממשלתספרדאישרהחוקהמרשהלהפסיקטיפול
רפואיבחוליםסופניים,אפילואםהדברמזרזאת
מותם.שרהבריאותאמרשהחוקאינומשנהאת
האיסורהחלעלעזרהבהתאבדותאועלהמתת
חסד,ואינואמורלהוביללמותםשלאנשיםשיכלו
להמשיךלחיות.
מניעתטיפולמחוליםסופנייםנהוגהבבתיחולים
בספרד,אבללאאושרהעדעתהבאופןרשמי.
החוקעומדלאישורהפרלמנטבחודשיםהקרובים.
הוא מכוון לחולים שנותרו להם חודשי חיים
ספורים,ומבטיחאתזכותםלקבלטיפולפליאטיבי.

†שווייץ†≠†מחקר†חדש
צוותחוקריםמאוניברסיטתציריך,בראשותג'ורג'
בוסהרד,חקרנתוניםרשמייםשלמיתותבעזרת
מירשםרופאבציריךבשנים.2004-2001אגודת
דיגניטאסעזרהל274-חולים)למעלהמ90%-
מהםמחוץלמדינה(ואקסיטעזרהל174-אזרחי
המדינהבשניםאלה.
שנישלישיםהיונשים.הקבוצההגדולהביותר
הייתה בגיל  .65-84רבע מכל החולים סבלו
ממחלותלאסופניות.המחלותהסופניותהרבות
ביותרהיוסרטןומחלותנוירולוגיות3%.סבלו
ממחלותבעלותאופימנטלי.
המחקרמוכיחעלייהבשיעוראנשיםמזדקנים,
נשיםוחוליםבמחלותלאסופניות".עייפותמהחיים,
ולאמצבסופניוחסרתקווה",זוהוכסיבהלבקשת
עזרהעלידיאנשיםמזדקנים.
אגודתאקסיטשינתהאתהתקנוןלטובתהקלות
בקבלתאנשיםזקניםבמצבמנטליתקין,המבקשים
למות.
)בהולנדנשיםהןרובביןמבקשיעזרהבמיתה,
אבלחלקןנדחהבשלאיבחוןבדיכאון.כתוצאה

איטליה†≠†איסור†מניעת†הזנה †הזנה
איטליה †≠ †איסור †מניעת
הביתהעליוןשלהפרלמנטבאיטליהאישרחוק
סיוםהחיים,האוסרברובהמקריםמניעתנוזלים
והזנהמחוליםבמצבשלחוסרהכרהמתמשך.חוק
הנחיותמקדימותאוסרהמתתחסדוהתאבדות
במירשם,וקובעשאסורלמנועמחוליםמתןנוזלים
והזנה.ניתןלהפסיקאתהטיפולרקכאשראלה
אינםאפקטיבייםעוד"כדילקייםאתהתיפקוד
הפיזיולוגישלהגוף".
החוקמכירבקדושהמוחלטתשלחייהאדםומבטיח
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אךלפעמיםהנתוןהראשוןאינומהווהמפתח
לבעיהכולה.
השגיאההקוגניטיביתהשניהנקראת"זמינות":
אנושולפיםמהזיכרוןאתמהשזמיןביותר,כמו
מקריםשראינולאחרונהאוכאלהשעשועלינו
רושםעמוק.אםאנובעיצומהשלמגיפתשפעת,
אנונוטיםלהניחשהחולהשבאעםחוםגבוה,
שיעולוצמרמורת-סובלמשפעת.החשיבהנוטה
להתעלם ממצאים חשובים המנוגדים להנחה
הזאת.
מלכודתהחשיבההשלישיתהיא"הטייה",בה
אנו מתאימים תסמינים וממצאים קליניים
לסטריאוטיפיםתרבותייםוחברתייםבמוחנו.
חולהעםכבדמוגדלשנראהמוזנחומספרשהוא
גמלאימהציהמסחריואוהבלשתותכוסית,הוא
בוודאיאלכוהוליסטוהרופאלאיבדוקשורה
ארוכה של הסברים אחרים למחלתו.
חוכמהבאיבחוןצריכהלקחתבחשבוןאתהידיעה
וההבנהשלהחשיבהבהסקתהמסקנות.ההבחנה
שלהנטיותהאלההפועלותבמוחנונקראת-
מטהקוגניציה),היכולתלחשובעלהחשיבה(.
המושגמטהקוגניציהמכילתכונהשלענווה,
שלהכרהבחוסרשלמותושלמוחנו.ישגבולות
לאמיתותשלהנחותינו,ואםנביןשישלנודעות
קדומות,נוכללהטילספקביכולתהשיפוטשלנו
ונבדוקפרמטריםנוספים.
אפילוהרופאיםהמנוסיםביותראינםמושלמים.
ההטיותשלנומוגברותכשאנוחושביםבמצבים
של לחץ זמן וחוסר ביטחון ,שהם המצבים
השכיחיםבקבלתהחלטותקליניותכיום,כאשר
חוליםרביםיותרנבדקיםבפגישותקצרותיותר,
כשהרופאיםחייביםלהפעילשיקולדעתמהיר,
מחפשיםקיצורידרך,וכךנופליםלמלכודות
חשיבה.
הרפואההמודרניתנעזרתבמקצועותקרובים
כמוביולוגיהמולקולרית,שתרמהניתוחד.נ.א.
להבנתמוטציותגנטיותהגורמותלמחלות.היא
נעזרת בהנדסה מכנית ,שתרמה טכנולוגיות
מתקדמות כמו סריקות סי.טי .ו-מ.ר.אי .כדי

אתזכותהחייםבשלבהסופישלחייהחולהשאינו
מסוגללהביןאתמצבו,עדשמותומאושרעלידי
רופא.
החוקאושרבהצבעהסודיתברובשל278קולות
לעומת205מתנגדים.סנטוראיגנציומרינו,רופא
העוסקבהשתלות,הגדיראתהחוקכברבריובלתי
קביל,ונדרלהלחםבו.
†חוכמת†הרפואה
תקציר מאמר מאת ד"ר ג'רום גרופמן
Incharacter.org.review

השקפתיעלהחוכמהברפואהנובעתלאמפרסום
מדעיחשוב,אלאמברכהבתפילתשחרית":אתה
חונןלאדםדעתומלמדלאנושבינה.חננימאיתך
דיעה,בינהוהשכל".איןצורךלהיותאדםדתי
כדילראותאיךסדרהתכונותהמוזכרותבתפילה
ידיעה ,הבנה והבחנה  -מוביל לחוכמה.הצעדהראשוןהואידיעהמעמיקהשלמבנההגוף
האנושי.הצעדהשניהואהבנתפעילותהגוף
בבריאותובמחלה.היכולתלהבחיןביןרמותשונות
שלידיעהולהשתמשבהבנהבאופןזהירנלמדת
בעיקרמנסיוןמצטבר.
המציאותמראהשכ15%-מכללהפניותלרופאים
מסתיימותבאיבחוןמוטעה.אףשנדמהשטעויות
כאלהקשורותלגורמיםטכניים),כמוהחלפת
מבחנותבבדיקותדםבמעבדה(,טעויותכאלה
נדירותמאוד.רובטעויותהאיבחוןקשורותלהטיות
קוגניטיביותו"מלכודות"חשיבההמתרחשותבשל
לחץשלזמן.רבותמההטיותהאלהזוהועלידי
מדעניםקוגניטיביים-דניאלכהנמןועמוסטברסקי
מהאוניברסיטההעבריתבירושלים.
כהנמןוטברסקיהגדירוסדרהשלשגיאותבחשיבה
שמסבירותטעויותבאיבחון.השגיאההראשונה
נקראת"עיגון".המחשבהנאחזתבנתוןהראשון
בוהיאפוגשתוממשיכהאיתו,במקוםלבדוקאת
המערךהמלאשלמידעפוטנציאלי.רופאנאחז
בתסמיןהראשוןאובתוצאתבדיקתמעבדהומסיק
מסקנהמהירה.לעתיםקרובותהמסקנהנכונה,
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המשךבעמוד23

חיוכו†של

דור†הקלנועית
מאת:אמנוןשמוש
דור הקלנועית יודע היטב מה זה בוק.ספרים ליוו
אותו כל חייו.יודע גם מה זה ילען אבוק.אבל
מה זה,לעזאזל.פייס בוק.
דור הקלנועית שר כל חייו"למך ולזקן אנו פה
חומת מגן".אין לו מושג מה זה מך.ומה מחבר
את המך לזקן.אם מישהו מכם יודע .שיגיד בקול
רם.השמיעה כבר לא משהו.
דור הקלנועיתמבדיל בין זגג לבין גגג-מתקן
גגות.אבל מי זאת ליידי גאגא,מה היא מתקנת?
דור הקלנועית עבד בכל עבודה
פיסית בשדה,בבניין ובמרעה.
תאילנדים ראה בנעוריו רק
בקולנוע.סינים היו רק שניים.
בכינור גדול.
דור הקלנועית אהב קולנוע.ראה
אינספור סרטים.לא מבין מה
הקשר בין סרט לפופקורן,
התרגום היה תמיד של ירושלים
סגל.תל אביב.
דור הקלנועית נסע בסוסיתא,
הפליג לאמריקה באוניה וכשחזר
סיפר בהתפעלות שלכל משפחה
יש שם...שתי מכוניות.שתיים.
דור הקלנועית זוכר את בן-גוריון עומד על הראש.
עומד על שלו וכשפולה אומרת-שוכב לישון.
ואוי למי שמנסה להעיר אותו.
דור הקלנועית קרא לשרב חמסין ,לשרברב
אינסטלטור,למונית טקסי,לרווחה סעד,ולאייבי
נתן עושה שלום.היום-במרומיו.
דור הקלנועית חלםולחם.לֶחֶם וחֶלֶם.ידע להוציא
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לחם מן הארץ ולעשות את הארץ חלם.את כולנו
הפך מחכמים לחסכמים .חסכמי חלם!
דור הקלנועית ממשיך להאמין בויטמין ובמין.לא
זוכר בדיוק מדוע ולמה ואיך ,אבל עובדה:בכל
שנה–שנתיים יש נין,איזה כיף!
דור הקלנועית חולם עדיין על הגלידה בבר
האמריקאי באלנבי,על המערבונים בגן רינה ועל
זאת עם הצמותיים,הקוקו והסרפן.מה היה שמה!??

המשךמעמ'21
לאפשרתמונותויזואליותשלרקמותואיברים
בבריאותובמחלה.
הרפואההמודרניתקיבלהממדעניהמחשבאירגון
בסיסינתוניםאדיריםלניתוחנתוניםאלה.אבל
היאעדייןלאהפנימהאתהתובנותשמציעים
המדעיםהקוגניטיבייםבהסברשלעבודתהמוח
תחתלחץזמןאוחוסרודאות.אנימאמיןשסוג
זהשלמידעישלהעבירלסטודנטיםלרפואה
ולרופאים.לימודמטהקוגניציהישפראתהיכולות
הקליניותשלנו,ילמדאיךלנתחאתהחשיבה
באינטראקציהעםהחוליםואיךלשפראתאיכות
השיפוט.

דור הקלנועית פותח כל בוקר את העיתון לראות
את מודעות האבל.אם שמו לא מופיע,הוא יודע
שהוא חי.כיף חיים.
דור הקלנועית אוהב להשתמש בסלנג המתחדש.
לא תמיד במקום הנכון.תמיד עם חיוך מנצח.
אין דבר.יש ישראל היום.חינמון.המצאה חבל
על הזמן.
דור הקלנועית כבר לא ליד ההגה.ויתר בלי
להוציא הגה.אפילו בקלנועית אין הגה.אבל
העיקר שהיא נוסעת והוא מחייך .נשאר לו
ההיגיון.הגה קטן.
דור הקלנועית זוכר פרקי תנ"ך בע"פ.שירים
של ביאליק ואלתרמן.לא זוכר איזה יום היום.
ואם לקח כדורי בוקר.הוא מכדרר בוקר,צהריים
וערב.

מעברלאיבחון,הסוגהשנישלחוכמהברפואה
ממליץ לקבל החלטות זהירות בקשר לאופן
הטיפול.רופאיםנעזריםבפרוטוקוליםשפותחו
עלידיועדותמומחים.הטיפולהאופטימלימבוסס
על ניתוח סטטיסטי .סטטיסטיקה מתייחסת
לאוכלוסיות,לאליחידים.הרופאהחכםבודק
כיצדההנחיותמתאימותלחולההיחיד.שלא
במצביחירום,מוטבלהתבונןולחשוב,להבין
אתמהלךהמחלהעלפניהזמן.חשובלשקולאת
הסיכוניםוהיתרונותשלטיפולספציפי.חוכמה
בטיפול פירושה לא לסמוך על "רפואה לפי
הספר",אלאלהתאיםאתההנחיותהסטנדרטיות
לחולההיחיד.זהדורששותפותאמיתיתבין
הרופאוהחולה,הכרתהמורכבותשלהמחלה
ושיתוףבכלההחלטות.

דור הקלנועית נקרא בנעוריו
דור הפלמ¢חÆ
אח¢כ דור האספרסו†Æמאוחר
יותר†≠ דור הגלולהÆÆÆÆ

רינה או נירה או נורית? אה ,כן ,זרובבלה.
דור הקלנועית נקרא בנעוריו דור הפלמ"ח.אח"כ
דור האספרסו.מאוחר יותר דור הגלולה.דור דור
ודור-שׂב.
דור הקלנועית מסתכל בחמלה על נעים ההליכון
שבא מולו על המדרכה.בלי הליכון לא קל להגיע
לקל-נועית.חבל שהקלנועית אינה יכולה להגיע
לכל מקום.

דור הקלנועית שאיבד את הראייה דוהר על
המדרכות.הוא לא ידרוס לעולם ,אלא את מי
שראוי לדריסה.ראו הוזהרתם!
דור הקלנועית והקלנועית שלו צמחו בקיבוץ.
חלוצים לפני המחנה.את הקלנועית הקיבוץ
יוריש לכל זקני ישראל,באשר הם שם.תחזקנה
ידי כל האוחזים בקלנועית.
דור הקלנועית הבא ייסע על מסלולים שייבנו
במקביל למדרכות ולכבישים.לאורך המסלולים
הללו ייבנו קיוסקים בהם ימכרו גזוז,לבניה,
אסקימו לימון,אסימונים ומכשירי שמיעה.חנויות
הספרים המודפסים על נייר יעברו גם הם אל
מסלול הקלנועיות.עםהספר מזדקן.בוק כבר
אמרנו!?גמרנו.

ישסוגנוסףשלחוכמהרפואית,אותומצאתי
שובבתפילה":רפואתהנפשרפואתהגוף",
המכירהבאמתחשובה.כולנורוציםלרפאאת
הגוף,להחזיראתהמערכתהפיזיתלמצבשל
בריאות.אבלבמציאותשלחייאנושמגיעזמן
כאשרריפויהגוףאינואפשרי.עלינולהכיר
בעובדהשאנובניתמותה,ובשלבהאחרוןאין
אפשרותמדעיתלחפשאתהחלמתהגוף.עדיין
אפשרלחפשאתריפויהנפש,לנצלאתהשלב
האחרוןשלהחייםלפתרוןהבעיותעםבנימשפחה
וחברים,ולמצואשלווהוהרמוניהבתוךעצמנו.
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ספרים†חברים

חדשות
מרכז†המידע
ע¢ש†יפה†ורד

ספרים

ניסיונותיולזכותבהכרתאמונדוניםלכישלון.
בהיוודעלודברמחלתהאם,הואנוסעבעקבותיה
ושניהםשוהיםיחדבביתילדותהשלהאם.המפגש
ביןהשנייםמורכבורוויבמתח,אךהםמשתדלים
לשקםאתיחסיהםודווקאמתוךהמצוקה-להעניק
זהלזהאהבהמאוחרת.

שלוממחלתהסרטן.לאוטמןמספרבגילוילבעל
מחלתווהמגבלותהפיזיותעימןהואמתמודד.
המחלהאיננהפוגעתבראייה,בשמיעהוביכולות
האינטלקטואליות ,מה שמאפשר לו להמשיך
בפעילות ציבורית ולהאריך את תוחלת חייו.

מאת:עליזהגרשון–שריר

הארכתתוחלתהחיים,איכותהחים,התמודדות
עםמחלותקשות,חייםומוותבכבודהינםחלק
מהווייתחייושלכלאדם.במרכזאנומתעדים
חומריםמהארץומהעולםהעוסקיםבסוגיותאלו,
ורוכשיםספריםבתחוםסיפורת,שירהומחקר
אקדמי.המרכזמדריךומסייעללאתשלוםלבעלי
עניין .לקבלת יעוץ והדרכה03-6730577 :
לפניכםמבחרמהספריםהחדשיםשהתקבלובמרכז,
באדיבותהוצאותהספרים,ועלכך-תודתנו.

הריכוזמטהאוזן.הםהתאחדולאחרהמלחמה
וב,1956-עזבואתרכושםוברחומאימיהמשטר
הקומוניסטי לקופנהגן ,בה שיקמו את חייהם.
השאלההמרכזיתהנותרתפתוחההיא–מדוע
אנשיםששרדואתהשואה,המרדההונגרי,זכו
לחירות ורווחה כלכלית ,מחליטים ליטול את
חייהם?לדעתהסופרת,שזהוספרההראשון,קיים
קשרביןהיכולתלשרודלביןרצוןהאדםלהיות
אחראילמותו.

אהבהאקסלוסיבית

דבלאוטמן
לאמריםידיים

הפרדסשלרג'ינה

יברך אותך אלוהים ,דר' קבורקיאן

רג'ינהמועלם,ילידתעירק,אלמנה,גרהבבית
גילהזהב.מזה20שנההיאמנותקתמבנה,מנשי,
אךעדייןממתינהלטלפוןממנו,ולעיתיםמשוטטת
ברחובותותרהאחרידמותו.רצונההעיקשלספר
לבנהעלעברה,מעניקתוכןומשמעותלחייה.
הרומןגדושבזכרונותמימיעלייתהלארץ,חייה
כאשת איש ואם .מעבר לזיקנה ,לתשישות,
לבוגדנותהגוףולכאבההתנוונות,מכבידהעליה
השגרההאינסופיתשלחייבדידותהנעיםבין
זיכרוןלשיכחה.

בפיקוחושלדר'קבורקיאן,המכונה"דר'מוות",
ועוסקבהמתותחסד,הסופרמחליטלשחזראת
חוויהשלכמעטמוות.בסגנוןהומוריסטיהוא
מדלגביןעולמנולעולםהבא,ובדרךמראיין
אנשיםמפורסמיםכמוויליאםשקספירואדולף
היטלר.

מאת:דבירצור;
הוצאתבבל

מאת:יוהנהאדוריאן;
בהוצאתהכורסא,
ידיעותאחרונות,ספריחמד

מאת:כרמיתגיא;
הוצאתכנרת,
זמורה-ביתן,דביר

ארוראתהנהרהזמן

בניהזוגוֶרהואישטווןאֶדוֹריאןהתאבדובביתם
בקופנהגןב.13.10.91-הםנמצאובמיטתםשלובי
ידייםוללארוחחיים.משפחתםלאהופתעה,שכן
השנייםלאהסתירואתתוכניתם,לאחרשחלה
הידרדרותבמצבושלאישטווןבןה81-ואשתו
הצעירהממנובעשור,לארצתהלחיותבלעדיו.
16שניםמאוחריותר,נכדתםיוהנהמשחזרתאת
היוםהאחרוןבחייהםשלהסביםואתאהבתם
יוצאתהדופן,כשהיאחוקרתאתהנושאומוסיפה
ברקעאתההתרחשויותהדרמטיותשלהמאה
ה.20-בניהזוג,ילידיהונגריה,שרדואתהשואה.
סבתאורההסתתרהעםילדיהבסיועחברים,
ואילוהסב,שהיהרופאאורתופד,נשלחלמחנה

שם הספר הולם את האיש ,חתן פרס ישראל
ופרשתחייו,תרתימשמע.לאוטמןאינויכול
להריםאתידיובשלמחלתניווןשרירים,(ALS),
בהלקהב.2003-המחלהאילצהאותולפרוש
מעולם התעשייה ,אך לא עצרה את פעילותו
החברתית,ואףשהוארתוקלכסאגלגלים,ידיו
רפויות וראשו נתמך במשענת ,הוא מרשים
ואופטימי.בשלושהשניםהאחרונותהואעומד
בראש התנועה שייסד" ,הכל חינוך" ,לקידום
החינוךוצמצוםהפעריםבחברה.
הספרחושףאתהתמודדותועםטרגדיותבמשפחתו
אובדןבתוהבכורהבגילתשעהחודשים,התאבדותבנולאחרמותרעייתוממחלהקשהומותרעייתו

הסופרהנורבגימתאראתהנורבגיםכבניאנוש,
שהחייםתובעיםמהםלהתמודדעםשאלותקיומיות
מעבר לדכדוך של ימי החורף הארוכים.
זהוסיפורושלאירויד,37,שעומדעלסףגירושים
וחששחייומתקרביםלקיצם,בעודאמוחולה
בסרטןוחוזרתלעירהולדתהבדנמרק.כבןלהורים
ממעמדהפועלים,הואהתנסהבצעירותובקומוניזם,
ניהל רומן עם תלמידת תיכון ועסק בעבודות
מזדמנות ,כשהוא מכור לטיפה המרה.
לאורךחייוהואחששאחיו,שמתבנסיבותטרגיות,
היההבןהמועדףעלאמומביןארבעתבניה,וכל
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קצרים∫

מאת:קורטוונגוט;הוצאתכנרת,זמורה-ביתן,
דביר

בקשתההאחרונה

מאת:אילנהברנשטיין,
כתר
אלה,הגיבורהמרוחקתמאודמהוריהוהקשרעימם
רווימרירות.אךמשנודעלהשאמהחלתהבסרטן,
היאלוקחתעלעצמהלטפלבה,וסועדתאתהאם
עדלמותה.הספרמתארתהליךשלפרידה-האם
נפרדתמהחיים,האבנפרדמחנותהעתיקותשלו
ואלהנפרדתמבןזוגה.

מאת:פֶֶרפֶטֶרסון;
הוצאתכתר

אניהולךלמותהואאמר

מאת :רבקה רז; הוצאת הקיבוץ המאוחד

סיפורהעוסקבחייםהקרביםלקיצם,עונותהשנה
המתחלפות,מיתוסיםשלמוותותחייהוגם-תפיסת
המוותכארועאחדמתוךסיפורקיומי.הספרזכה
בפרסאקו"םליצירהבעילוםשםלשנת.2003
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מהנעשה
בארץ

כנסים†בנושאים†של†סוף†החיים
מאת:מריםטמיר-רופין

עמותתנאמןלנפגעיאירועיםמוחייםפועלת
להגברתמודעותהציבורלגורמיהסיכוןודואגת
לשיקוםהנפגעיםולשילובםבקהילה,כמוגם
בהגברתהמודעותלנושאוהשלכותיוהחברתיות
והכספיותבקרבהמחוקקיםבכנסת.העמותה
דואגתלהרחבתסלהשיקוםשלהנפגעיםומפעילה
קומידע,שנועדלשרתכ15,000-נפגעישבץ
מוחיבשנה,כפישדיווחפרופ'ברונשטיין,יו"ר
העמותה.
התרשמתיבמיוחדמהופעתושלעו"דישראל
קנטור ,שלקה בשבץ מוחי ובעזרת תמיכה
מתאימה,עלהעלהבמהושיתףאתהקהלברגעי
הסבל והייאוש ,כמו גם בתקווה לשיקום.
התרשמתיגםמדבריהשלאשתושלנפגעמשבץ
מוחי ,שסיפרה על החיים לצידו של הבעל
המשתקם.

מרכז מינרבה באוניברסיטת תל אביב לחקר
בינתחומישלסוףהחייםנפתחבכנסשהתקיים
ביוני,2011במטרהלהביאאתהנושאלחזית
הידעהאקדמיוהיישומיולשפראתאיכותהחיים
לקראתסופם.חוקריהמרכזבאיםמתחוםהרפואה,
קידום הבריאות ,אנתרופולוגיה ,פסיכולוגיה
ומשפטים,בשיתוףעםחוקריםמגרמניה.המחקרים
הרב-תרבותייםיחקרוקהילותבעלותגישות
שונותוהבדליםמהותייםביחסלסוףהחיים.בכנס
השתתפוחוקריםישראליםואנטשבן,שגרירת
גרמניה ,בהכשרתה דר' לתיאולוגיה.
בנובמבר2011התקייםבאוניברסיטתתלאביב
כנסבנושאשבץמוחי,שהוגדרע"יארגוןהבריאות
העולמיכחסרנוירולוגישמקורובאספקתדם
למוח במשך  24שעות ,המסתיים במוות.

אפשר†למות†אחרת
מאת:איידישחם,מלווהרוחנית

שבועייםלפנימותובהוספיס,אמרליבנימין:
"אנימעדיףשהבתשליתמסורלמשפחהשזה
נגמר.היאבטחתבכהנורא,אךיוקללהכשתדע
שאיניסובלכבר".
הגעתיאליולאחרשנודעלושהסרטןהתפשט
ושלחגרורות.בנימיןהתייסרבשאלותכמו-איך
לספרלילדים?מייטפלבאשתו?למותבביתאו
בביתחולים?להסכיםלטיפול,לוותר?מהעושים,
למיפונים?איךמתמודדיםעםהעומסהרגשי?
בנימין,אישצנועובעלחושהומור,הרגיששהמשא
כבד,כוחותיואוזליםולכןפנהאליכדילקבל
ליוויאישיורוחני.
ליווירוחנימאפשרמרחבמוגןבהתמודדותעם
רגשות–דמעותועצב,אובדןוכאב,תסכולוכעס,
גםתקווהוהשלמה.המפגשיםהראשוניםהתקיימו
בסלוןביתו,יחדעםאשתו.לפעמיםנפגשנו
בביתקפהלבד,הואואני.הואסיפרעלילדותו

ימיםבנימיןעברלהוספיס,וביקששאתלווהאליו
ואלבתו.כשעהלאחרשהגענולשם,הואנכנס
למיטהשממנהלאיצא.בנימיןנפטרכעבוריומיים
כשאשתווילדיונמצאיםאיתובמעגלאהבהעד
נשימתוהאחרונה.
ליווירוחניהינותהליךשמאפשרלאדםולבני
משפחתולסגורמעגליםולהיפרדמאהוביםואוהבים.

בחרלהתאשפזבביתחולים,שםהרגיששיקבל
מענהטוביותרלכאבהמתעצם.ביקרתיאותו
במחלקהבתאוםטלפוני.כשהואלארצהלדבר,
ישבתילצידווהחזקתיבידוללאמילים.מגע,מבט
לעיניים,חיוךקטן.בימיםשהרגישטוביותר,
ליקקנוגלידהוסיפרנובדיחות.
כשנכדיובאולבקרו,הואנפרדמכלאחדואחת
במילותאהבהושמעמהםמיליםחמות.בהמשך
הואנפרדגםמאחיו,מאשתווילדיו,מחבריוואף
מהצוותהמטפל.מדיפעםנכנסתילחדרולראות
מהשלומו.אנייכולהלהעידשאלוהםמרגעי
השיאשבהםאנינוכחתועדהלהבעתאהבה.לאחר

איידישחםהיאמלווהרוחניתלאנשיםעםמחלות
כרוניות,מחלותמסכנותחייםומחלותסופניות.
נייד054-3300960:
www.adieshaham.co.il

מכתב†שלא†פורסם
מאת:טלילהבןזכאי

להתירבארץמוותבמירשםרופא.החוקאינו
מתיר זאת כיום ,אבל חוקים משתנים כאשר
האווירההציבוריתמשתנה.במקוםלספרלנו
בקביעותעלחוסרהאוניםשלונוכחמצבאמו,
הואיכוללהצטרףלמאבקלהרחיבאתחוקהחולה
הנוטהלמותולכלולבואתהצעדהבא-מוות
במירשםרופא.אלאשסרנהנשארפסיבי,כותב
רשימותהחוזרותעלעצמןולאמעמידאתהכשרון
והמוניטיןשלולטובתכלהאחריםהנתקעיםבין
החייםלמוות,שאישאינומקשיבלהם.להםלא
מקשיבים ,ליגאל סרנה   -אולי יקשיבו.

אחתלמספרחודשיםנוהגהעתונאייגאלסרנה
לשתףאותנובסבלהשלאמוהקשישה,השוהה
כברשניםבמוסד,ממתינהלמותה.סבללאיתואר
עוברעליהכמוגםעלבנימשפחתההעומדיםאין
אוניםנוכחתחינתהלאפשרלהלהפרדמהחיים.
"אמא,אניאומרלה",הואכתבברשימהשפורסמה
בספטמברבעיתונו"ידיעותאחרונות"",אףאחד
לאיכוללעשותאתזהבשבילך,רקאתואלוהים".
לוהיהאדםדתי,הייתימקבלתאתתחושתושהכל
בידישמים.אךכאישחילוניבעלערכיםהומניים
אינימבינהמדועהואאינונותןקולובעדהיוזמה

דרושים†גברים†ונשים†שמתפקדים†כבאי†כוח†על†ידי†הוריהם†החיים
למחקרבנושאתפקידושלבאהכוחלקבלתהחלטותרפואיותביחסלהורהזקן.
ונעוריו,עלהצלחותוגםעלחרטותוהחמצות,
כשהואעורךמעיןסיכוםשלחייו:
"אנילאפוחדלמות",הואאמר",אבלאנילא
רוצהלסבול.היוליחייםטובים,ישליאישה
נפלאה,ילדיםונכדיםמקסימים.אנירוצהלסיים
אתחייבליבדיקות,טיפוליםוסבל.אנימבקש
לאלהתחברלמכשיריהחייאהוהנשמה.כשיגיע
זמני,אנירוצהללכתבשקט".
כשהכאבהיהחזקמנשואובהסכמתאשתו,הוא

26

אתהמחקרעורכתיערהשטולברג,עובדתסוציאליתוסטודנטיתלתוארשניבמדעיהזקנה
)גרונטולוגיה(באוניברסיטתחיפה,בהנחייתושלד"רישראלדורון.
המחקרנועדלהביןאתהמשמעותוההשלכותבקבלתהתפקידשל"באהכוחלקבלתהחלטות
רפואיות"ביחסלהורהזקןמנקודתמבטםשלבאיהכוח.
המחקרנועדלהרחיבאתהדיוןהציבוריולהעשיראתגוףהידעהעוסקבכליתכנוןרפואיים
בישראל,גםלקדםאתכליהתכנוןהרפואייםברמההמדיניתוברמתהפרט.
השתתפותבמחקרכוללתראיוןבמשךכשעהוחציבמקוםובזמןשיתאימולפונים.

לפרטים052-6645541:בדוא"לyaarast@yahoo.com:
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בן ישראל היא דור שביעי בארץ מצד אמה,ומצד
האב דור רביעי למתיישבי נווה צדק.אבותיה עלו
לארץב.1857-אחיה הוא יובל נאמן,מדען,חבר
כנסת ושר המדע לשעבר,היא למדה אמנות בפריז.
כשנישאה לגדעון בן ישראל),כיום יו"ר איגוד
הגימלאים בהסתדרות(,השניים התגוררו בבאר
שבע.כשבעלה,שהיה עורך דין,נבחר כחבר
כנסת,היא החליטה ללמוד משפטים".נשביתי,
היא אומרת",בקסם של עולם המשפט.לאחר
שקיבלה תואר ד"ר במשפטים לימדה באוניברסיטת
תל אביב עד צאתה לגימלאות בגיל .74
בשנת 2001זכתה בפרס ישראל לחקר המשפט.

רות†בן†ישראל

אישה
ללא†גיל
חמש נשים מבוגרות עולות על הבמהÆ
כל אחת מהן – סיפור חיים†Æביחד–
הן להקה מסקרנת† Æהתנועה שלהן
אסטתית†Æהרגליים רועדות לפעמיםÆ
שיחה עם אמנית-רקדנית-משפטנית
וכלת פרס ישראל בחקר המשפטÆ
קבלו את רות בן ישראל

בנושא והתמסרה לתחום עניין חדש-ישן באמנות.
היא למדה ציור ממוחשב ועל המניעים לכך כתבה
באתר האינטרנט שלה:
"בשנת2005מלאו לי,כאמור74,שנים.חשבתי
כי קיימת הסתברות לכך שעוד יעמדו לרשותי
עשר עד עשרים שנות פעילות...הרגשתי צורך
עז להתחדש,להתרענן ולהגשים את עצמי בדרך
חדשה ושונה.על כן החלטתי לבצע הסבה מקצועית
ולפתוח דף חדש בחיי...הקושי היה רגשי,בעוד
שבתחום עיסוקי המסורתי הגעתי למעמד בכיר
והייתי לדמות המובילה בתחום,היה ברור שבעיסוק
החדש אתחיל מתחתית הסולם.משמעות הדבר

"זה אפשר לי לבטא את התחושות שלי כיהודיה
וכישראלית,ולתת פירוש משלי לסיפורי המקרא".
היא למדה קורס תסריטאות קומיקס ועד מהרה
הוציאה לאור ספר קומיקס על יונה הנביא.
הסרט הדוקומנטרי"פלטשקעס"של הבמאי עופר
ינוב,הציב את רות בן ישראל וחברותיה למופע
בקדמת הבמה.הכוריאוגרפית חגית ליס ראיינה
את רות בעקבות הספר שכתבה",הגיל השלישי",
כשהחליטה להעלות מופע בתנועה.רות חשבה
שמדובר במופע חד פעמי ,אבל "אז נכנסתי
להרפתקה מופלאה".הסרט"פלטשקעס"מלווה
את התהוות הלהקה והמופעים שלה.
איך התגובות?
"נפלאות.ומוזר,יש צעירים שבוכים במופע".
האםזהמביךלהופיעעלבמהבגילמתקדם?
"אף אחד לא העיר לנו על הגיל.רק פעם אחת
קיבלנו תגובה מאישה,שדרשה מאיתנו להפסיק
עם זה".
ומה המסר לאנשים מבוגרים?
"תעשו תמיד משהו שבשבילו יהיה כדאי לקום
בבוקר.רצוי לעסוק בפעולות של התנדבות ולא
חשוב במה.תחשבו,כמה פעמים אפשר לנסוע
לטבריה?מעבר לעיסוק במשפחה והנכדים צריך
לעשות משהו שתורם לחברה".
האם את פוחדת מהמוות?
"בפירוש לא.אני פוחדת רק מהמצב שבו לא
אוכל לתפקד".
לפני15שנים,לאחר ניתוח להוצאת גידול סרטני,
רות בן ישראל חששה שתגיע למצב של צמח,
היא התקשרה לעמותת ליל"ך,אבל התאכזבה
כשהבינה שעדיין אין חוק בארץ המאפשר המתת
חסד .כידוע ,לשם כך צריך לנסוע לשווייץ.
כאישה המתכננת הכל,היא מראה לי המגירה
שבה נמצאת הצוואה שלה וכל הטפסים הדרושים.
היא מראה לי צילום שלה ,כשהיא יושבת על
מצבה בבית הקברות ברחוב טרומפלדור.המצבה
של עצמה".הכל כתוב שם",היא אומרת",חוץ
מהתאריך".

פלטשקעס¨†על הבמה
פלטשקעס†©זרועות נפולות בייידיש®Æ
עוקב אחרי†חמש נשים אינטליגנטיות¨
שבהנחיית הכוריאוגרפית גלית ליס¨
מעלות מופע מחול מקצועי¨†העוסק
בתהליך ההזדקנות וביחס החברה אליוÆ
במהלך שנה של חזרות מפרכות¨
עוברת כל אישה תהליך שונה†Æהריקוד
מעמיד בפני כל אחת אתגרים קשים
בגוף¨†בנפש ובתודעה†Æברגעים של דמע
וצחוק¨†כישלונות והצלחות¨†נפרש
פורטרט מרגש ואינטימי של נשים
מיוחדות העוברות חווית הזדקנות
ייחודית ומלאת חיים.

מאת:רבקה סנה
רות בן ישראל בת שמונים.היא מודה שבעבר
לא אהבה לגלות את גילה,כנראה בשל היחס של
החברה הישראלית ובעיקר של הצעירים למבוגרים
בכלל ובעיקר למבוגרים מאוד.לאחרונה,לאחר
שהתחילה להופיע על הבמה בחברת ארבע נשים
נוספות שגילן שבעים ושמונים פלוס,היא שופעת
ביטחון עצמי ומציינת את גילה בגאווה.
את המופע"פלטשקעס"הציגו רות וחברותיה
ברחבי הארץ.בעקבות המופע,הזוכה להצלחה
רבה,והסרט הדוקומנטרי המתעד את עבודתן,
הנשים החליטו שלא להתבייש ולהפסיק לשפץ
את המראה שלהן.מה שאומר – שהן לא צובעות
השיער וחיות בשלום עם מה שמנפיק להן הטבע.
בשלום ובגאווה.
המופע מבוסס על טקסטים מפתיעים בהעזה ובכנות
שלהם,כמו גם על ריקוד ותנועה.כשרות בן
ישראל מרימה את רגלה למעלה בקו ישר ומתוח
–פורצת באולם אנחת השתאות ,ובצדק.
נפגשנו לשיחה בביתה היפה באחת הסמטאות
הציוריות בנווה צדק והופתעתי ממגוון תחומי
ההתעניינות והפעילות שלה.

"במיוחד ראוי לציין את ספרה על ההסכם הקיבוצי,
את מחקריה על זכות השביתה בישראל ובעולם
ואת שלושת הכרכים של ספרה על שוויון
הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה.את כל מחקריה
מאפיינת תפיסה ערכית,הרואה במשפט מכשיר
שנועד ויכול לקדם את האדם ואת החברה,במיוחד
לסייע בידי קבוצות חלשות ומקופחות להגיע
לחיים של רווחה וכבוד" ,כתבו השופטים.
עם פרישתה מעבודתה בבתחום המחקר והוראת
משפטים,היא תרמה את הספרייה הגדולה שלה
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הייתה ירידה במעמד המקצועי ...שקלתי זה מול
זה את היתרון שבהתחדשות מול החיסרון של
ההתחלה.הכף נטתה בבירור אל עבר היתרון.
הסיכוי להתרעננות ולהנאה שבלימוד ובהתבטאות
בתחום חדש גברו על החשש מאבדן היוקרה
המעמדית".
בן ישראל התמסרה לציורים של סיפורי המקרא,
"כי זו השפה של היום עם צעירים בגיל הנכדים".
למה סיפורי התנ"ך?
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††העבירו
את†זה
††††††הלאהÆÆÆ
ואזאתהמתחיללעבוד,עורכיםלךמסיבהואתה
מקבל שעון זהב ביום עבודתך הראשון.
אתהעובדבמשך40שנהעדשאתהדיצעירכדי
להינותמהפרישהשלך.
אתהיוצאלחגוג,שותהאלכוהולוחיחייהפקרות,
ואזאתהמוכןלהתחילללמודבתיכון.אחרכך
אתהממשיךלהביתהספרהיסודי,אתההופך
לילד,אתהמשחקכלהיוםבלישוםמחוייבות.
אתההופךלתינוקעדשאתהנולד,ואזאתהמבלה
תשעהחודשיםכשאתהצףבתנאיספאעםבקרת
חימוםושירותחדריםעדהפֶֶה.
אתה נמצא שם ובכל יום הספא גדל סביבך.
ואז  -הופ! אתה מסיים בתור אורגזמה!

האינטרנט†הפך†מזמן†לחיבור†שלנו
לעבודה¨†לחברים†קרובים†ולהגיגים
שמסתובבים†בעולם†ומעניקים†רגעי
חסד†≠†רעיונות†ומידע¨†לא†תמיד†יישומיÆ
לפניכם†לקט†של†הגיגים†Æאוהביםø
העבירו†את†זה†הלאהÆ

החיים†הבאים†שלי
מאת:וודיאלן

בגלגולהבאשליאנירוצהלחיותאתחיילאחור.
אתה יוצא מהמתים ומתחיל את החיים.
אתהמתעוררבביתאבות,מרגישטוביותרמיום
ליום,עדשמגרשיםאותךמשם,כיאתהמרגיש
טובמדי.
אתהיוצאמשםוהולךלקחתאתהפנסיהשלך,

כל הזכויות שמורות:

 Ba-bamail.co.il

איןזהמעניינושלאיש,אםאניבוחרלקרואאו
לנגןבמחשבעדארבעלפנותבוקרולישוןעד
הצהריים.ארקודעםעצמילצליליהמוזיקההנהדרת
משנותה60-וה,70-ואםארצה,באותוהזמן,
לבכותעלאהבהאבודה...כךאעשה.אצעדלאורך
החוףבבגדרחצההמתוחעלגופיהתפוח.כשארצה,
אפקיראתעצמילחסדיהגלים,למרותמבטי
הרחמיםשלהצופים.גםהםיזדקנו.אנייודע
שאנישכחןלפעמים.אבל,חלקמןהחייםראוי
לשכחה.בסופושלדבראניזוכראתהדברים
החשובים.כמובן,במשךהשניםנשברליהלב.
איךיתכןשליבךלאיישבראםאיבדתאהוב,
כשילדסובל,אואפילוכשחייתמחמדנדרסת
למוות?אבללבבותשבוריםהםהמעניקיםלנו
כוח,הבנהוחמלה.לבשמעולםלאנשברהוא
קשהוסטרילי,ולעולםלאיחושאתהעונגשבחוסר
המושלמות.בורכתיבשניםארוכותמספיקכדי
ששערייהפוךלאפור,ושהצחוקיםשלנעורייחקקו
לנצחבקמטיםהעמוקיםשעלפני.רביםכל-כך
לאזכולצחוק,ורביםכל-כךמתולפניששערם
הכסיף.ככלשעוברותהשנים,קליותרלהיות
חיובי.איכפתליפחותממהשחושביםעליאנשים.
שובאיננימטילספקבעצמי.הרווחתיאתהזכות
לשגות.ואםכברשאלתם,אניאוהבלהיותזקן.
אניחופשי.אניאוהבאתהאדםשניהייתי.נכון,

חוכמת†הגיל†
לעולם לא אחליף את חבריי המופלאים ,חיי
הנהדריםומשפחתיהאוהבתבשיעראפורפחות
אובטןשטוחהיותר.ככלשהתבגרתי,למדתי
לקבלאתעצמיכמושאני.נהייתירחוםיותר
וביקורתיפחותכלפיעצמי.
למדתילהתיידדעםעצמי.אינימוכיחאתעצמי
עלאכילתעוגייהנוספת,עלשלאסידרתיאת
מיטתי,אועלקנייתשממיתהגבסשאינניצריך,
אבל נראית כל-כך יפה בפטיו שלי .מגיע לי
להתפנק,לבלגן,להשוויץ.ראיתיחבריםיקרים
רביםמדיעוזביםאתהעולםמוקדםמדי,לפני
שהספיקולהביןאתהחירותשמגיעהעםהזיקנה.
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לזכרושלסטיבג'ובס

לאאחיהלנצח,אבלכלעודאניכאן,לאאבזבז
אתזמניבקינהעלמהשיכולהיהלהיות,אובדאגה
עלמהשיהיה.ואוֹכלקינוחכליום)אםיבואלי(.
אנימאחללכם,שתמידילווחיוכיםאתפניכם
ובלבבכם...
ואםרקתרצוֹהעבירואתהמסרהלאהלחברים
שלכם...

העולם†עפ¢י†אמא

פניניםמתוךסיפרהשלאדיבהגפן

ו האהבהעיוורת,אבלאחריהחתונה...רואים
מצוין.
ו ילדה יפה כמוך? איך זה שאין חתן?
ו כדאישתיזהרי!אםהואפנויבטחישסיבה
טובה.
ו†אנילארוצהלראותאותךמאושרת-אנירוצה
לראותאותךנשואה.
ו†אםאתרוצהלהיראותצעירה,אתחייבתאורח
חייםבריא:לאכולבמתינותבערב,לישוןכליום
בצהריים,להתעמלכלבוקר,ולשקרבנוגעלגילך.
ו†בחורהעםשכלצריכהלעשותאיתומשהויותר
חשובמלחשוב.
ו†בשביללהיותעשיראתהצריך,להיותעשר
שנים חזיר ,אחר-כך אתה כבר
נשארכזה.
ו†כסףאףפעםלאהזיקלאףאחד.
ו†הכולכואבלי,אבלאניאףפעם
לאמתלוננת.
ו†אחרישבעים-אםאתהקם
בבוקרושוםדברלא!כואב-סימן
שאתהמת.
ו†מהקרהשנזכרתבאמאשלך?
ו †אני ,אני! כבר אנוח בקבר.
ו † על הקבר שלי אני אשים
כספומט  -ככה אהיה בטוחה
שתבקרואותי.
ו † אני את שלי אמרתי!!!....
!
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circumstances and conditions in which
authorization is granted to consent to
the administration of medical treatment
on behalf of the patient", the conclusion
is that the legislator referred to written
authorization; this means that oral
authorization is insufficient.

Representative, Power of
Attorney, and Guardian –
What is the Difference
between Them?

The Law for the Dying Patient does not
distinguish between a patient who is
able to give consent and a patient who
is unable to do so because he/she is a
minor or incompetent. However, section
15 (a-b) of the Law permits the inference
that the guardian of a minor or
incompetent patient is authorized to
consent or not to consent to the
administration of medical treatment to
the patient. As a rule, and subject to
exceptions, the parents of a minor are
his/her natural guardians, and they are
obliged to act in his/her best interests,
together with the patient. Individuals
appointed by the courts as guardians of
a minor or incompetent patient are
obliged to act in their best interests on
their behalf. And even if not mentioned
specifically in the Law for Patient
Rights, it is clear that this refers to a
"guardian" appointed by a court of law

by Retired Justice Eliyahu Matza, President
of Lilach

Many people wonder what the
difference is between "representative"
as the term is used in the Law for
Patient Rights, and "power of attorney",
in the Law for the Dying Patient. And
what is the difference between these
two terms, and the term "guardian", as
used in each of these two laws?
Section 13 (a) of the Law for Patient.
Rights determines that "no medical
treatment will be administered to a
patient unless the patient has given
informed consent to receive such
treatment". Then, in section 14, the
Law determines that a patient's consent
to receive medical treatment might be
given orally, or via certain behavior,
but for specific medical treatments
(which are detailed in the Appendix to
the Law), the Law obliges written
consent; and when this is not possible,
consent must be given in the presence
of two witnesses, and recorded in
writing. Section 16 of the Law
determines that "a patient is entitled to
appoint a representative on his/her
behalf, who will be authorized to
consent on his/her behalf to receive
medical treatment." The Minister of
Health, who was empowered by the
Law "to give instructions regarding the
manner in which power of attorney is
granted", did not make use of the
authority bestowed upon him.
However, based on the instruction in
the paragraph stating that the
"representative" will specify the

Regulations of the Law for the Dying
Patient are more complex. Section 4 of
this Law states that "an individual has
the right to state that he/she wants to
continue living, unless proven
otherwise." Refraining from
administering treatment to a patient who
has been defined (by a "responsible
physician" as determined by law) as a
dying patient depends on the existence
of evidence that proves beyond all
reasonable doubt that it is the patient
who wants his/her life not to be
extended. Regarding the means of
proving that the dying patient does not
wish to receive treatment that will
extend his/her life, the Law distinguishes
between a "competent" and an
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to represent the will of the patient
whose life is not to be extended
depends on the fact that the power of
attorney is applied according to the
version determined in Appendix B of
the Law, which is similar in structure
to Appendix C of the Law, intended
for advance medical directives. This
power of attorney must be applied after
receipt of the necessary explanation
and required information from the
physician, and should be signed before
two witnesses. It will also state that
the validity of such power of attorney
(similar to the validity of advance
medical directives) is limited to five
years, and that whomever wrote such
power of attorney can place it for
safekeeping in the database of the
Ministry of Health (whether in addition
to advance medical directives or
without them).

"incompetent" patient. A competent
patient is a patient who has reached the
age of 17 years, who has not been ruled
incompetent, and who is able to express
his/her wishes. A competent patient can
object to the Law regarding his/her will
to continue living, by explicitly
expressing the wish that his/her life not
be extended. An incompetent patient is
a patient who has reached 17 years of
age who, when diagnosed as terminally
ill, is unable to express his/her will not
to receive medical treatment that will
extend his/her life; whether because
he/she is unconscious, or not fully
conscious, or because he/she does not
possess the physical ability to talk. The
decision regarding administration of
medical treatment that will extend the
life of such a patient lies in the hands
of the responsible physician, who will
draw conclusions, among other things,
from advance medical directives given
by the patient while he/she was still
competent, or from the decision of an
individual who holds power of attorney
for the patient –. appointed for this
matter according to Law.

The Law for the Dying Patient includes
special instructions to cover the
medical treatment of a terminally ill
patient who is a minor or under
protection. "Minor", as specified in
the Law, is an individual under 17
years of age. With regard to a minor
patient who has been diagnosed as
terminally ill, the Law instructs that a
parent is authorized to represent
him/her, both in matters of extending
his/her life, as well as in matters of
refraining from extending his/her life.
The individual appointed as
"guardian" of the minor, who is
considered to be an individual close
to the patient, is also entitled to express
his/her opinion in this matter, and the
responsible physician is entitled to act
accordingly. When there are neither
parents nor a guardian who is a close
person, the issue of the minor will be
determined by an institutional
committee. At the same time, it should
be noted that whether the minor has
parents or a guardian or not, the minor

The legislator chose to use the term
"power of attorney" in the Law for the
Dying Patient, as opposed to
representative, which is used in the
Patient Right Law. There is no
difference between these terms, and they
are synonymous. However, the
appointment of each of these two is
entirely different: Whereas written
power of attorney suffices for the
appointment of a "representative" (in
the matter of the Patient Right Law), if
it specifies the patient, the
circumstances, and the conditions in
which the representative will be entitled
to consent to administration of medical
treatment, the validity of the
appointment of an "empowered"
individual (in the matter of the Law for
the Dying Patient) and his/her authority
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before being diagnosed as terminally
ill. The law regarding a patient under
protection is basically similar, but not
identical, to that regarding a minor. In
other words, if a patient under protection
has expressed the wish to refrain from
having his/her life extended, this
decision will be made by the
institutional committee after hearing all
those involved in this matter, including
the individual under protection, and
based on what the committee deems to
be in his/her best interests. If the court
has appointed a "guardian", the
responsible physician must consult
him/her. If the physician and the
guardian agree that the best interests of
the protected patient oblige
administering life-extending medical
treatment, the responsible physician will
act accordingly. However, if in the
guardian's opinion the best interests of
the patient oblige refraining from
extending his/her life, the responsible
physician must pass the decision on to
the regional committee.

him/herself is entitled to participate in
making the decision on his/her own
behalf if he/she is aware of his/her
condition and wishes to express his/her
opinion, on condition the responsible
physician has determined that the
minor's mental and emotional ability
and maturity permit him/her to do so.
In these conditions, and if the
responsible physician is convinced that
the minor will not be harmed
physically or emotionally, the
responsible physician is obliged to
provide the minor with information
regarding his/her condition. However,
before making one of the above
decisions regarding a terminally ill
minor, the responsible physician is
obligated to consult with the minor's
parents, or with his/her guardian, with
those caring for him/her, with the
relevant doctors or experts, and as far
as possible, also with the terminally
ill minor's personal physician.
If a terminally ill minor who is 15
years old has expressed the wish to
refrain from having his/her life
extended, the institutional committee
will make the final decision. The
committee is obliged to hear the
minor's opinion as well, and if
convinced this is in his/her best
interests, the committee is entitled to
instruct against extending his/her life.
The matter of the minor will also be
determined by the institutional
committee in cases of differences of
opinion between the minor and his/her
parents, or his/her guardian, or between
either of them and the responsible
physician regarding the question of
his/her welfare.

It appears that the parents and guardian
of a terminally ill minor patient have a
more dominant stand in making the
decision to refrain from extending the
patient's life, than that of a guardian of
a terminally ill protected patient.
Whereas in the case of a minor it is
sufficient for the responsible physician
to accept the opinion of the parents or
that of the guardian that they are acting
in the best interests of the minor, to
instruct not to extend the patient's life,
in the case of the terminally ill protected
patient, even if the responsible physician
is convinced of the justice of the
guardian's opinion that the best interests
of the patient oblige not to extend
his/her life, the responsible physician
is not empowered to decide, and is
obliged to pass the decision on to the
regional committee.

A patient under protection is an
individual who, due to mental or
emotional limitations, is unable to take
care of his/her routine needs. This
relates only to an individual who also
suffered from the above limitations

English: Lynda Berman
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בינהדיבון:תשבץ†נושא†פרסים מאת
Æבין†הפותרים†יוגרלו†≥†ספרים
51121בניברק2213.ד.ת,תשבץליל"ך:תשובותנאלשלוחאל
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