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לאחרונההחלנושאסוףהחייםלהעסיקיותרויותר

גורמיםהנוגעיםבדבר,החלמעולםהרפואה,עולם

המדיהלצורותיההשונותוכמובן החוקוהמשפט,

האדםהפרטי.הדברנובעמןהעובדהשתוחלתהחיים

הולכתועולהובעתידאנועומדיםלראותאנשיםרבים

יחדעםזאתהולךומתרבה שחצואתגילה-100.

מספרהחוליםבמחלותאופייניותלגילהגבוה.ברור

כיישלתתפתרונותבתחוםהבריאותובעיקרבתחום

איכותהחייםשלגילזה.כןהולכתועולההתודעה

במותו. והן בחייו הן גופו על האדם זכות של

אנועדיםלאחרונהלשטףשלסרטים,ספריםומסגרות

השתלמותהעוסקותבסוףהחייםבדגשעלשמירת

מוסדכזההוא"מינרבה" כבודהאדםבסוףחייו.

השייךלאוניברסיטתת"א,והמקייםהשנהקבוצת

מחקרשמטרתהלבדוקאתהנושאמכלהזוויותולהציע

פתרונות.בקבוצהמשתתפתנציגתליל"ךהמביאה

ושמירת האדם כבוד של הזווית מן הנושא את

האוטונומיהעלגופו.

עםכינוןהממשלההחדשהנפגשונציגינועםשרת

הבריאותיעלגרמן.העלינובפניהשרהאתמצב
חוקהחולההנוטהלמותואתהבעיותבביצועו.כתוצאה

מכךהשרהמינתהועדהבראשותפרופ'ארנוןאפק
ראשהמנהלהרפואיבמשרדהבריאותובהשתתפות

השופטאליהומצאוכןאישים נשיאהעמותה,
מתחוםהרפואה,המשפטוהאתיקה.תפקידהוועדה

לבחוןאתהתקלותבביצועהחוק,לפרסםאותובקרב

ציבורהרופאיםוהציבורהרחב,לפשטאתהטופס

מקדימות) רפואיות (הוראות הקיים, הממשלתי

חוק את להרחיב כן, כמו לחותמים. ולהנגישו

החולההנוטהלמות,להכניסבותיקוניםאולהציע

חקיקהחדשה.

על
הפרק

מאת:בינהדיבון

מערכתחייםבכבוד:
בינהדיבון

טלילהבןזכאי
עשיוינשטיין

עיצובגרפי:טוביתאוריאל
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מהנעשה†בעמותה
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תמונתהשער:
דיווידהוקני:

מולהולנדדרייב:הדרךלסטודיו

.3'בעמפרטיםראו

תוכןהעניינים
-הסבללהארכתנמרץטיפול

אליהומצא

חייםמולפניהמוות-חייםשפירא

טנטולוגיה-ע.וינשטיין

דעות-חבריליל"ך

תרגיליםלשיפורהמוח-נועםדן

נשמותבמרשתת-שליפורמןאסא

מסךגדול-בינהדיבון

מסךקטן-לורינעים

פלאאנושי-טלילהבןזכאי

חברשלסוף-דינהרום

בקטריולוג,גרנטולוג-יורםטהרלב

חדשותחו"ל-ציפיחן

מהנעשהבארץ-חבריליל"ך

סוףטוב-קאתיבאטלר;תרגום

ועיבוד:תמרסטן

תשבץ-טוביתאוריאל

אנגלית-תרגוםלינדהברמן
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במקבילהגישח"כעופרשלחהצעתחוקפרטית
המרחיבהאתחוקהחולההנוטהלמותומאפשרת

לרופאלרשוםלחולהסופניהמבקשזאתמרשם
ממית.ברגעשהמרשםניתןלחולה,האחריותחלה
עליוובידוההחלטהלהשתמשבו,לדחותאתהשימוש

אולהתחרטולאלהשתמשבוכלל.(פרטיםעלהצעת

דרכהשלהצעתחוקפרטיתעד (12 החוקבעמ'

לקבלתהעלידיהכנסתארוכה,אולםנושאזהחוצה

מפלגותואנומקוויםכיבהרכבהנוכחישלהכנסת

ישסיכוילקבלתה.גםבמשרדהבריאותעצמוחלו

ד"רהלפרין,שהיהממונהעלהאתיקה שינויים.
שני הרפואיתועלחוקהחולההנוטהלמותפרש.

התחומיםהופרדוועלחוקהחולההנוטהלמותהופקד

ד"ראייליעקובסון.אנומאחליםלוהצלחהבתפקידו

ומקוויםלשיתוףפעולהפורהבינינו.

בימיםאלואנועוסקיםבהכנסתהאתרהאינטרנטי

לבתי מריםקוגל, שבנתהחברתהוועדהמנהל,
החולים.האתרמאפשרלבררבאופןמיידיאםהמאושפז

חברבעמותתליל"ך,ואםמילאטופסמתןהנחיות

רפואיותמקדימות.כמהבתיחוליםכברנענווהם

אנומקוויםשהדבריפתוראת משתמשיםבאתר.

בעייתהמאושפזיםשאינםמסוגליםלהביעאתרצונם

בעלפהבזמןאשפוזם.חברתהוועדהמנהל,עופרה
איתןקיבלהעלעצמהלרכזנושאזהואנומודיםלה

ומאחליםלההצלחה.
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ואחרוןחביב:עברנולמשרדחדשברמתגן,רח'
זוההזדמנותלהביעאתהערכתנו .30בן-גוריון
לעזור המתנדבים כל ולנכונות ההתנדבות לרוח

בהעברתהמשרד.הודותלכםעשינוזאתמהר,ללא

תקלותוניתןלחדשאתעבודתהמשרדכמעטללא

˝לכםנתונהכולנותודת.הפסקה

בשער:"מולהולנדדרייב:הדרךלסטודיו",שצייר

דיווידהוקני.תערוכהשלהוקנינפתחהלאחרונה

האינטרנטי, המגזין ובזכות פרנסיסקו, בסן

"אלכסון",(מומלץביותר!),אנחנוקוראיםראיון

עםהצייר,בןה-76ונהניםמתובנותשלובאשר

לגילו,לגילנוובכלל.

וכךהואמצוטטבראיוןשערכהקרולייןדניאל

"הזיקנהאינהמקום פיננשלטיימס: לעיתון

לנמושות!",כתובעלכרטיסברכהשנמצאעל

שולחנו.האמן,שעברשבץקלוהולךומתחרש

מודהש"אניחרשמדיבשביללהיותחברתי".

הוקניממשיךלצייר."אפסיקלעבודכשאפול

לרצפה",הואאומר."בכלהנוגעלעבודהשלי

אנימרגישבן.30אניאיטייותרממהשהייתי

וגםהולךלישוןבתשע.אבלכשאנימצייר,אני

עדייןעומדומציירכלהיום...אניקםועובדואני

בסדר". זה זה. וזהו ומצייר רושם פשוט

דיוויד†הוקני

אתר†הקשר†עם†בתי†החולים
באתרהאינטרנטימרוכזיםשמותכלחברי/ותליל"ך,מספריתעודותהזהותשלהם,מספריהחבריםבעמותה

וכןהטופסשכלאחדמילאלמתןהנחיותרפואיותמקדימות.האתרמתעדכןכלהזמןוהואמצויבידיאחראי

אחדאוכמהאחראיםשמונועלידיהנהלתביה"ח.בעזרתסיסמהשנבחרהעלידיהאחראיוהקשתמס'

ת.ז.אומס'חברשלהמטופל,עוליםעלהצגשםהאישוכןטופסמתןההנחיותהרפואיותהמקדימותבליל"ך

ובמשרדהבריאות.אתהטופסשלליל"ךניתןלהדפיסוכךישלרופאהמטפלהוכחהלרצוןהמטופל.יתרון

נוסףשלהאתרהואשאינותלוימקום,כךשניתןלקבלאתהמידעגםאםהאחראיעליונמצאמחוץלביה"ח.

אנומעמידיםאתהאתרלרשותבתיהחוליםבחינםומחייביםאותםלחתוםעלהסכםסודיותבלבד.אנו

נמצאיםכרגעבעיצומןשלפגישותעםהנהלותבתיהחולים.עדעתההסכימולקבלאתהאתרשניבתי

חוליםואנומקוויםשיצטרפונוספים.

מלאה. בהתנדבות חברותינו ידי על נעשה הנ"ל התהליך שכל זו בהזדמנות מזכירים אנו



איאפשרובמחלקהבהאושפזההערולגופהמיני

תרופותשתכליתןלאהובררה.בנההמציאלמחלקה

העתקמאושרמטופסההנחיותהרפואיותהמקדימות

שאימוהפקידהבמאגרשלמשרדהבריאות.מלכתחילה

סירבההאחותהראשיתלצרףאתהטופסלתיקהשל

החולהורקלאחרשבנהשלהחולהאייםלהתלונן

עליההתרצתההאחותוצירפהאתהטופסלתיק.

בתוםביקוראצלהחולהשלרופא באחדהימים,

בכיר,שאלתיאתהרופאאםהואמודעלכךשבתיקה

שלהחולהמצויעותקמאושרמטופסהנחיותרפואיות

מקדימותאותוהפקידההחולהבמאגרשלמשרד

הבריאות.תשובתוהייתהכיהטופס,גםאםצורף

לתיק,כללאינומענייןאותו,שכןחובתוכרופאהיא

לשמורעלחייהחולים.כדילהדגישולהמחישאת

כוונתדבריוהוסיף,כיאףשהחולהחשוכתמרפא,

ותוחלתחייהקצרה,אםלפתעתילקהבדוםלבהוא

בתגובהשאלתיו,אםרגששל יבצעבההחייאה.

חמלהעלחולההנוטהלמותאינונמנהעלחובותיו

כרופאולכךהשיב:אםהיאתסבולמדוםלב,אלך

לעשותסיבובשלכעשרדקותבמחלקהבמטרהלתת

לההזדמנותלמות,אךאםהיאלאתמותאעשהלה

החייאה.באמירהמזעזעתורבתמשמעותזו-המעידה,

כנראה,עלפרקטיקהשרופאיםלאמעטיםרואים

לדרכו. והלך נפנה - הסבך מן נוח מפלט בה

בתוםכחודששלאשפוזהתייצבמצבהשלהחולה

והיאהועברהלמחלקהשיקומית,בההוחזקהכחודש

נוסף.אךההתייצבותבמצבההייתהמדומה.היאלא

המפנהלרעהבמצבההיהחד ארכהימיםרבים.

אותה הלעיטו הם שגם השיקום, רופאי וברור.

בתרופות,נאלצולבסוףלהודותכיאיןסיכוישיעלה

לפיכךהורולשחררה בידיהםלהיטיבאתמצבה.

לביתהעםהמלצהלהצמידלהמטפלתאישיתולהכיר

בהכזכאיתלטיפולפליאטיוויבמסגרת"הוספיסבית"

שלקופתחולים.משפחתההשיגהעבורהמטפלת

מסורהוהצוותהרפואישלההוספיסעשהכמיטב

יכולתולהקלעליהאתסבלה.אךמקץחודשנוסף,

שלקראתסופואיבדהאתהיכולתלתקשרעםהסובבים

אותה,ואףשהורדמהוהוזרקולהמשככיכאביםניכר

הלכהלעולמה. היהשהיאסובלתומתייסרת,

אלמלאיוזמתכלתה,שעלדעתעצמההזמינה

אמבולנסשפינהאותהלביתחולים,קרובלהניח

שהחולההייתהמסיימתאתחייהביוםבונתקפה

ספקאםכלתההייתהמודעת בקשיינשימה.

רפואיות הנחיות הפקידה שהחולה לעובדה

מקדימות,בהןהורתהשלאלהאריךאתחייה

באמצעיםמלאכותיים.אךגםבהנחהשידעה,

איןלייחסלהאחריותלגרימתהסבלהמתמשך

שהאשפוזוהטיפוליםהרפואייםהסבולחולה;

ולארקמפנישלאיכלהלדעתעלחומרתמחלתה.

גםבמקרהשלחולה,שחומרתמחלתוורצונו

להימנעמקבלתטיפוליםמאריכיחייםגלויים

וידועיםלבנימשפחתוהקרובים,קשהלצפות

יימנעו קשה למצוקה ייקלע שכאשר מהם

מהעברתולביתחוליםבמטרהלחסוךממנוסבל

מיידיהנובעמכאביםעזים,או-כמובמקרה

הנזכר-מקשיינשימה.

האחריותלכיבודרצונושלחולהכזהמוטלת

עלהרופאיםשהחולהמובאלטיפולם.אםהוא

חשוךמרפאשמותוהצפויקרוב,והםמיודעים

עלאודותרצונוהמוצהרלהימנעמקבלתטיפולים

חובתםהיאלכבדאתרצונו: חיים, מאריכי

מחובתםלהעניקלוטיפולשמטרתולהקלאת

סבלוואתמכאוביו,אךאסורלהםלהכבידעליו

במתןטיפוליםחסריתוחלתשיאריכואתחייו

ואתייסוריו.אלאשרופאיםרביםעודםשבויים

בדוקטרינההישנה,שחובתםהאתיתמתמקדת

בהארכתחייהחולהבכלהאמצעיםהעומדים

לרשותם,וטרםהפנימואתהתפיסהכיישמצבים

קריטייםשבהםטובמותושלהחולהמחייו.

הקנייתהתפיסה,שהחמלהעלחולההמתייסר

במחלהסופניתמהווהערךאתישעלהרופאים

לשבצובלכסיקוןהמקצועישלהם,היאמתפקידם

שלמשרדהבריאות שלהפקולטותלרפואה,

המקצועית האתיקה על המופקדים ושל

˝הרפואיתבהסתדרות
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מאת:אליהומצא,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,נשיאליל"ך

שהתחוללובגופהוביןמפנישבחרהלהדחיקאת

מחלתהבמטרהלהימנעמאשפוזומקבלתטיפולים

הגיעבנה באמצעהקיץ, יוםאחד, מאריכיחיים.

לבקרה.משהבחיןשאימוחשהברע,הציעלהסיעה

לחדרמיון.אךהיאדחתהבתוקףאתהצעתובאומרה

שאינהרוצהלראותבתיחולים.למחרתהיוםהגיעה

כלתהלבקרה,ומשנוכחהכיחמותהמתקשהלנשום

הזעיקהאמבולנסשפינהאתהחולהלביתחוליםגדול

במרכזהארץ.

האבחוןהרפואיהיהמהירולאהותירמקוםלספק:

קיומושלגידולסרטניבאחתמריאותיהוסימנים

לעצמותולאברים מחשידיםלהתפשטותהגידול

החולההובהלהלחדרניתוח,בו פנימייםנוספים.

ניקזוהרופאיםנוזליםשהצטברובריאתההפגועה.

משםהעבירוהלמחלקהלטיפולנמרץנשימתי,שם

חוברהלכלהמתקניםוהצינורותהאפשריים.במשך

קרובלשבועייםהחזיקובהכשהיאמורדמתומונשמת,

וכשמצבההתייצבקמעאהעבירוהלמחלקהפנימית

בההוחזקהכשבועייםנוספים.

הבדיקותהרפואיותשנערכולהאיששואתהממצא

שנקבעבאבחוןהראשוני:סרטןמפושטוחשוךמרפא.

אונקולוגקבע,כיבמצבהאיןהיאכשירהלקבלת

טיפוליםכימותרפיים,אךנראהשפטורבלאכלום

אדםהעורךהנחיותרפואיותמקדימותובהןבקשה

שלאלהאריךאתחייובאמצעיםמלאכותיים,רשאי

וזכאילצפות,שאםיחלהבמחלהסופניתויימצא

שמותוקרבובא,יכבדוהרופאיםאתציוויוויניחו

ולהלאותו לענותו מבלי העולם מן להיפרד לו

בטיפוליםרפואייםחסריתוחלת.אלאשציפייתושל

חולהכזה,שהנחיותיותכובדנה,לאתמידזוכהלאוזן

קשבתאצלרופאים,שרביםמהםכללאינםמודעים

המוסריתהמוטלתעליהם, ואף החוקית לחובה

להימנעממתןטיפולמאריךחייםבניגודלרצונו

המוצהרשלחולההנוטהלמות.

לאחרונהעקבתימקרובאחרקורותיהשלחולה

לרצונה בניגוד אשפוזה, מעת משפחה. קרובת

המפורש,הפכהלחסרת–ישעואובייקטלטיפולים

רפואייםשהאריכואתסבלה-עדלמותההוודאי

,78כבת,החולה.חודשיםכשלושהבמשך-הצפוי

התגוררהבגפה.היאלאהייתהחברתליל"ך,אך

לפנישניםאחדותהפקידהבמאגרשלמשרדהבריאות

טופסהנחיותרפואיותמקדימות,אותוערכהבהתאם

להוראותחוקהחולההנוטהלמות,ובוהורתהשאם

להעניקלהטיפולים תחלהבמחלהסופניתאין

רפואייםשיאריכואתחייה.לפניחודשיםאחדים

התדרדרמצבבריאותה,אךהיאנמנעהמלהתלונן;

ביןמפנישבהיעדרכאביםלאהבחינהבשינויים

סיפור†מהחיים∫†בת†∏∑Æּ†למרות†שהפקידה†הנחיות
̈†כאשר†אושפזה†בשל†מחלת†הסרטן¨ רפואיות†מקדימות
האחות†והרופא†התעלמוÆ†תוצאה∫†שלושה†חודשי†סבל

Æוטיפולים†חסרי†תוחלת†עד†למוות†הבלתי†נמנע
Æזה†לא†היה†צריך†לקרות
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שולמית פרופ' בערב. מאוחר נפגשות אנחנו

קרייטלרשותהתהולמרותהשעההמאוחרת

ולאחרשעותעבודהאינסופיות,היאמלאתמרץ

וחיונית,מובילהאתהשיחהמכאןלשם,מסיפור

ולרגעלא למבוגר, עלחולהאנושהלילדאו

מתייאשתמהחייםולאפוחדתלדברעלהדברים

כמותשהם.מוותהואמוות.הרירקלאחרונההיא

ערכהספרעבכרסיחדעםשתיחוקרותנוספות

השכול האובדן, מדעי - "טנטולוגיה שנקרא:

של תפקידה מהו אותה שאלתי והאבל".

דבריהואתהמסקנות להלן פסיכואונקולוגית.

האישיותתמצאובעצמכם.

כותרתמשנה:מתימתים?

שתמיכהפסיכולוגית הרבהשניםכדי לחמתי

לטיפול תיחשב לא בגופם חולים לאנשים

פסיכיאטרי.זהנכוןגםלחוליסרטן.בכלל,חולי

סרטןלאתמידהופכיםלחוליםסופניים.חלקם

דווקאחוליםסופניים מתיםממחלותאחרות.

ומוחלשיםחייםלפעמיםזמןרבמהמצופה.השאלה

שהמועד חושבת, אני מועדהמוות. מהו היא,

המדוייקשלהמוותמותנהבמידהמסוימתבהחלטה.

החלטהשלהאישהעומדלמות.

רוצהדוגמה?אישהדיאמידה,שמחלתהמפושטת,

הייתהמוטרדתבגיןהצוואהשלה.איךלחלקאת

רכושההרבביןשלושבנותיה.שלושתןנשואות

ומסודרות.אבלהיאנפגעהמאחדהחתניםשלה

והתעקשהלמנועמאותוחתןלגעתבירושה.היא

התלבטהוהתלבטה-וההתלבטותהאריכהאת

חייה.הטיפולהפסיכולוגיעזרלהלחשוב.דיברנו

עלכךשאםהיאתחלקאתהרכושבאופןשווה

לשלושהבנות,היאתמנעמריבותביןבנותיה.ומה

עושיםעםהחתן?לומרלבתשלאתיתןלבעלה

ליהנותמהכסף?למהלגרוםלריבביןהבתלבעלה?

האישהחשבהוחשבהולבסוףהגיעהלהחלטה

ונפטרה.

אחריחודששלושהבנותביקשולהיפגשאיתי.הן

היוסקרניותלגביהשיחהשניהלתיעםאימןלפני

מותה.גםאניהייתיסקרנית.הןהיומרוצות,אם

כיאימןעשתהמשהושלאדיברנועליוכלל.היא

השאירהאתרובכספהלמעןילדיםנזקקיםורק

מעטמהכסףחילקהשווהבשווהביןשלושבנותיה.

וכן,מועדהמוותשלהנקבעעלידה-ברגעשהיא

פתרהאתהבעיהשהטרידהאותה,היאהרשתה

לעצמהלמות.

כותרתמשנה:למוותמפחד

אישהאחרתהגיעהאליחולהבסרטןשדמפושט.

מקרהקלאסישלאישהשלאהתנהלהבסדרבחייה

והגיעהלגיל40כשהיאלאנשואה,עריריתוללא

קריירה.היאהייתהמאושפזתבשלדברקטןולא

יוםאחד פתאום, שהיאעומדתלמות. חשבנו

בצהריים,היאמתה.

מהגרםלמותהבאותויוםובאותהשעה?האחות

,14:00בשעהיוםשבאותוליסיפרהבהשטיפלה

אמהשלהאישההייתהאמורהלבואלביתהחולים.

הביקורתית. אמה מהמפגשעם פחדה החולה

אףשלאהייתההצדקה היאמתה, מרובפחד,

רפואיתלמוות.

כותרתמשנה:חובהעליךלחיות!

וישמקריםהפוכים,אנשיםשהפגישהאיתיעזרה

ילדשעבר להםלהתגברעלהמחלהולהבריא.

על†מדעי†האובדן¨†השכול†והאבל¨†כפי†שנקרא†ספר†חדש†שערכהÆ†שיחה†על
תפקידה†כראש†המרכז†לפסיכואונקולוגיה†בביה¢ח†תל†השומר¨†מרכז†שהיא†הקימה

ועובדת†בו†בהתנדבות†∞¥†שנהÆ†על†ניסיונה†הרב†בטיפול†בילדים†חולי†סרטן
ובמבוגריםÆ†על†החיים†ועל†המוות†ועל†בכלל

מאת:עשיוינשטיין

שיחה†©לא†ממוקדת®†עם
פרופß†שולמית†קרייטלר†על

טנטולוגיה

למות†מפחד

אתהמשמעותשלהאובדןוהצער.

אםילדשואל-מהזהמת?אפשרלומר-מת

זהאיננו.לאנמצא.לאנראהאותואףפעם.

המתים כל הואהולך?לארץהמתים. לאן

הולכיםלשם.

אפשר. אי אותו? לראות ארצה אני ואם

כולנו תהיהעצוב. אזאניאהיהעצוב?כן,

נהיהעצובים.

גםבמקרהשלמוותשלאדםצעיראפשר

למות בסמוך במתרחש הילד את לשתף

האיש כן, להסבירבמטרהלהרגיע. האדם,

החולהבמחלהקשהעומדלמות,אבלזהלא

לנסוךבילדבטחון קורהלעיתיםקרובות.

בגורלו.לוזהלאיקרה.הילדלאחושבעל

לכןצריךלהרגיעאותו המתכמועלעצמו.

באשרלגורלושלו.

לדעתי,ההוריםהצעיריםהיוםלאמאמינים

ובחוכמתםשלהילדים. בחוסנםהנפשי די

לכן,הוריםנוטיםלהעלים,להסתירולשקר

לילדים,והתוצאותעלולותלהיותהרסניות.

אםכילאאתכלהאמת. צריךלומראמת,

מיכל†דליות†פרצה†לחיינו†כסופר†נני

ומאז†נשארה†לגור†עמנו¨†עם†הילדים

והנכדיםÆ†איך†ומה†מספרים†לילדים

על†מוות†במשפחהø†ואלו†דבריה∫

- היא שלי החינוכית האג'נדה הכותרת,

שאומריםלילדאתהאמת,אבללאאתכל

האמת.במקרהשלמוותבמשפחה,האווירה

בביתמשתנה.הילדשואלוגםאםאינושואל,

ילדשלאמקבל הואחייבלקבלתשובות.

תשובותאושהתשובותלאמספקותאותו,

יענהלעצמו,כיהואחייבלמלאאתהחלל

והתשובותשהילדממציא,עלולות שנוצר.

להיותהרבהיותרגרועותמהתשובותשלנו,

המבוגרים.חובהעלינולתווךלילדאתהמוות.

אפשרלומר,למשל:סבאמאודחולהואנחנו

אתה חושביםשסבאכנראהימותבקרוב.

יודעשאנשיםזקניםומאודחוליםמתים.

לאצריךלפחדלהשתמשבמושגמוות.מגיל

שלושילדיםיודעיםמהזהג'וקמתוהם

משחקיםויוריםזהבזה,אםכיהםלאמבינים

לומר†אמת¨
אבל†לא†את†כל†האמת

מאת:מיכלדליות

øמתי†זה†קורה
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השתלה,כבן,6לאהצליחלהחלים.התקדםקצת

ונסוגקצתולאיצאמזה.הואבאאליעםאבא

תיזהרי,כי שלוואמרלי:אבאשלילארציני.

כשתצאימהחדר,הואיעשהלךּבּו!אמרתי:לא

פוחדת.

שוחחנו.תוךשתידקותהתבררשהאברוצהלעזוב

אתהמשפחהוהארץ.הבנתישהילדמשחקבבריאות

שלו,כדישאביויישארעלידו!

תפסתיאתהילדוהחזקתיאותוחזק.אמרתילו:

חובהעליך אתהחייבלהישארבריאולחיות.

לחיות!אלתשחקבבריאותשלך.ותזכוראתזה

לכלימיחייך.הואשאל:אתכועסת?כן,אמרתי,

אניכועסתמאוד,כיאתהמשחקעםהבריאות

שלךומסכןאתחייך.קודםתבריא,ציוויתיעליו,

ואחרכךנטפלבאבאשלך.הואהבריאתוךשבוע!

כותרתמשנה:שאבאלאיחזור!

טיפלתיבחולהסרטןשביקשממנילשיםעיןעל

בנוובתוהצעירים.הבטחתי.שבועייםלאחרמות

האישביקשלראותאותיבנובןה-.7לאהכרתי

חשבתי דיברנועלביתהספר. אתהילדהיטב.

שישלובעיהשם.לא,הואאמר.איןבעיה.בכיתה

ישהמוןילדיםשאיןלהםאבאולטובתםישבכיתה

יפה. רעיון שאינם. להורים המוקדשת פינה

הייתיבמבוכה.אמרתי:רוצהלשאולאותימשהו?

הילד:הרבהאנשיםאמרולישלאאהיהעצובכי

אבאשלייחזור.למזלילאנפלתיבמלכודת.אמרתי:

ומהאתהרוצה?הילד:אנילארוצהשאבאיחזור.

כלהחייםהיהליאבאחולהואףפעםלאיצאנו

לטיוליםולאהזמנתיחבריםהביתה.הילדפחד

שאבאשלויחזור!אמרתי:לעתעתהאיןסידור

אפשרות תהיה פעם אם כאלה. לדברים

שהמתיםיקומולתחייה,לאתהיהגםבעיהלרפא

מודה חייל, והיוםהוא יפה גדל הילד אותם.

שעזרתילובילדותו.

כותרתמשנה:לארוצהטיפול...

אתההחלטהלאלהתחילבטיפולכימותרפיאו

להפסיקטיפול,איאפשרלקבללפנישמגיעים

למצבבזמןאמת.לפעמיםאדםלארוצהלבזבז

מעצמו אותו שמרחיקים טיפולים על זמן

ומהמשפחה.הואמעדיףלהיותעםמשפחתובמלוא

דווקאבליהלחץשלהטיפול, לפעמים, אונו.

בכלמקרה,זוהיהחלטה החייםארוכיםיותר.

החלטהנקייהשאינה שחייבתלבואמבפנים,

מושפעתמהרופאאומהמשפחה.

דוגמה?אישהביקשהממניעזרהלאחרשבחרה

לאלעבורמסכתטיפולים.אמרתישלאאשכנע

אותהלשנותאתדעתה,אבלהצעתילקשראותה

עםרופאהשתעזורלמנועממנהאתהסבלהכרוך

במחלה.אחריזמןהיאחזרהאליואמרהשהיא

החליטהלהתאבדואספהכדורים.איך,שאלתי.

אמרה:הלכתילפסיכיאטרכמהפעמים,התלוננתי

עלדיכאוןוהוארשםליכדורים.רקמה,עבר

יכולהלהתאבד. איני עכשיו תוקפם. ופג זמן

אמרתי:איןמהלמהר.אמרה:עםהמזלשלי,גם

אםאקפוץממגדלשלום,תהיהלמטהעגלהולא

אצליחלמות.

אחריזמןהיאבאמתקפצה.ובאמתרקנפצעה.

הרופאהשלהעברהבמקרהבמחלקהוזיהתה

אותה.שאלהאותיהרופאה:האםלהתאמץולהציל

אתחייהאולתתלאישהלמות?עניתי:הגורל

הגורלגרםשתעברי גרםלאישהשלאתמות,

ותזהיאותה.אזתנילהלחיות.האישהעשתהמה

שרצתה,ואנחנונעשהמהשאפשר.

מסקנה:צריךלתתלאדםחופשלבחורולהחליט

בצורהאוטנטיתאיךומהלעשות.אנשיםיכולים

להחליטשהםפוחדיםמהסבלוהכאבים,אומכעס,

אבללאמבורותואיהבנה.

בה ידועהשטיפלתי אישהמאוד למשל, קחו

בשמים להביט בבקתה, ביער לשכב ובחרה

ובציפוריםולמותבתוךתחושהשלאושר.וכך

היה.היאמתהבבקתהבטבעבחברתבעלהונפרדה

˝שמחהמתוךאפילואולי מהעולםבשלווה.

שאבא†לא†יחזור°

ÆÆÆלא†רוצה†טיפול

המשך

למות†באושר

הכל†מתחיל†מבפנים
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תנולחולהשליטהבחייו

הכנסתלפני ח"כעופרשלחהניחעלשולחן

כחודשייםתיקוןלחוקהחולההנוטהלמות.החוק

החדשמאפשרלרופאלרשוםלחולהסופניסם

מרדיםבמינוןשנועדלהמית,כשהרופאאינונושא

לחולה מתיר הקיים החוק פלילית. באחריות

לחתוםעל חיים, חודשי כשישה לו שנשארו

למכונת מסמךהמורהלרופאלאלחבראותו

הנשמהאולמכונתהזנהולאלהעניקלוטיפולים

מאריכיחיים.

עלפיהחוקהחדש,חולהסופניהמתייסרבסבל

קשה,יוכללבקשמהרופאמירשםממית.הרופא

יחכה15ימיםושובישאלאתהחולהאםלאשינה

אתדעתו.בהמשך,רופאאחריבדוקאתהנושא

עםהחולהועלפיבקשתהחולה-ירשוםלוסם

הרדמהממיתאולא.חשובלזכורשבכלמקרה,

החולההואשיבחראםבכללאומתילקחתאת

הסםהממית,כאשרבתעודתהפטירהתירשםסיבת

המוותכמחלהממנהסובלהאיש.

"הצעתהחוק",אמרח"כעופרשלח,שחווהאת

"היאאנושיתומתקדמת ביסורים, מותאשתו

ונועדהלתתלחולהמידהשלשליטהבחייו.אנשים

שנותרהלהםפחותמחצישנהלחיות,ומצויים

בכאביםעצומיםוסבלבליתואר,יוכלולקבלמעט

להתמודדעםהסבל כבודושלוותנפשויוכלו

בהחלטהאישיתשלהם.התיקוןלחוקיאפשרגם

לחוליםשאינםמונשמיםלהגיעלהחלטהלסיים

אתחייהםבכבוד."

עלהצעתהחוקהחדשהחתמוכמהחבריכנסת

ובהםיו"רהקואליציה,ח"כיריבלוין.אגב,גם

לכנסתהקודמתהוגשההצעתחוקדומהעלידי

ח"כחייםאורון.

כותרתמשנה:התנדות!

יו"רהאגודהלרפואה ד"רמיכאלהברקוביץ,

פליאטיביתומנהלתההוספיסבביה"חשיבא,הביעה

אתההתנגדותשלהבתוכניתהטלוויזיהשללונדון

וקירשנבאוםבערוץ,10כשהיאמתעמתתעםח"כ

עופרשלח.ישלזכורשד"רברקוביץהיאהאדם

היותרקרובלמספרגדולשלחוליםבסוףחייהם

מרובהרופאים,ובכלזאתהיאהתנגדהלאפשרות

שרופאיםיקחוחלקאקטיביבתהליךהמוותמרצון.

כדילעזורלחוליםסופניים,אמרהד"רברקוביץ

בערוץ,10אפשרלהשתמשברפואההפליאטיבית.

"רופאיםפליאטיביםיכוליםלעזורלחולהעלידי

הרדמהזמניתואחרכךלהעיראותו,ולראותמה

יהיהבהמשך".כדוגמה,ד"רברקוביץסיפרהעל

סופר,שכתבאתהפרקיםהאחרוניםבספרובעודו

בהוספיסבהנהלתה.הואביקשלמות,אבללאחר

שהורדםליום-יומייםביקשלהמשיךלחיותולקרוא

שובאתהפרקיםהאחרוניםבספרו.לעומתההעמיד

הבחירה חופש של העיקרון את שלח ח"כ

שלהאדםומסירתהאחריותעלחייוומותולידיו

שלועצמו.

תגובה:זוויתאישית

בסוףאוקטוברהעלהח"כעופרשלחהצעהלמתן

מירשםרפואילחולהסופניהמבקשלסייםאת

אורגון במדינת רבות שנים שנהוג כפי חייו,

בארצותהברית.

,10בערוץהטלוויזיהבתוכניתבשיחה,להפתעתי

ד"רברקוביץ,מנהלתההוספיסהתנגדהנמרצות

להצעה.דווקאהיא,העוסקתשניםרבותברפואה

פליאטיבית,המנסהלהקלאתכאביהחוליםשנותרו

ללאריפוי,נעצרהלפניהשלבהאחרון.מישבאמת

רוצהלמות,אמרה,יכוללהתאבד.היוםזהחוקי

בארץ.אבללמהישצורךלערבאתהרופאיםבכך

הממית? המירשם את ידיהם במו שירשמו

האמת?נדהמתי.אםהיאהייתהמסבירהשמנסיונה,

ברגעהאחרוןכולםרוציםלהמשיךלחיות,הייתי

מבינה.אבלמסתברשהיאמכירהבכךשלמרות

ישהמעדיפים כלהטיפוליםוהפחתתהכאבים,

לוותרעלהגסיסההמתמשכת,(הריריפוימלאלא

מציעיםלהם),ולסייםאתחייהםבזמןשנבחרעל

התאבדות? לכיוון מפנה היא אלה ואת ידם,

התאבדותהיאאקטאלים,המשפיעקשותעלבני

המשפחהוהחבריםההמומים.

כדילבצעהתאבדותישלהשיגעזריםמתאימים:

אקדח,שילובשלתרופותואלכוהול,גישהלקומה

האםהחוליםעליהםאנומדברים ה-20וכו'.

זכותםלהתאבד? מסוגליםלממשאת באמת

וכשהםמבצעיםזאתבכוחותעצמם,לאפעםהם

לאמצליחיםונותריםבנכותגופניתונפשיתקשה.

כלזאתיוכללפתורהמירשם.אפשרלהציעשכמו

לגביאישוריםלעישוןקנאביסרפואי,גםכאן

יוסמכולמתןהמירשםרופאיםבודדיםברחבי

שבועת אחרי מתחבא אינו שמצפונם הארץ

הרופא,אלהשחשיםשחובתםכלפיהחוליםלא

מסתיימתבאמירההמתסכלת:לרפואהאיןמה

להציעלךיותר.רופאיםכאלה,המוכניםלעזור

לחוליםלקבועאתהמקוםוהזמןשבוייאספו

לאבותיהםבשלווה.

מאת:טלילהבןזכאי

לכלאדםאוטונ

יהעלגופו

החל דעות, של מגוון ישנו ליל"ך חברי בין

בהסתפקותבחוקהקייםועדהמתתחסדאקטיבית,

שגורמתלטראומהאצלבנימשפחהוידידים.

אולםהדעההרשמיתשלהעמותהמבוססתעל

רעיוןהאוטונומיהשלהאדםעלגופוועלשמירת

כבודהאדםבסוףחייו.לכןהצעתהחוקשלעופר

שלחהנותנתאתהאחריותלהחלטהבידיהחולה

עצמוומאידךמרחיבהאתהאפשרויותשלהאדם

לסייםאתחייובכבודלפירצונווהשקפתעולמו,

הצעהזותואמתאתהאידיאולוגיהשלעמותת

ליל"ך.אנומקוויםשתגיעלמימושונתמוךבה

לאורךהדרך.

מאת:בינהדיבון

מוות†במירשם†רופאÆ†בעקבות†הצעת

החוק†של†ח¢כ†עופר†שלח¨†שוב†עולה

הדיון†בהמתת†חסדÆ†כן†/†לא†/†אולי†כך/

Æאולי†אחרת

לפניכם†סקירת†התקשורת†ועמדת

ליל¢ך¨†כפי†שדיברה†בשמנו†בינה†דיבון¨

יו¢ר†ההנהלה†המצומצמת†של†ליל¢ך

תנו†לחולה†שליטה†בחייו

התנגדות!

תגובה∫†זווית†אישית

לכל†אדם†אוטונומיה†על†גופו

דעות

לכל†אדם
††††אוטונומיה

על†גופו
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המחקרהמתקדםבחקר

המוחעברמהפכהלפני

כ-13שנים,אומרד"ר

בוגר חלמיש, יוסי

ברפואה, ן ו י הטכנ

חקר בתחום ומרצה

המוחבמכוןויצמן.היום

מדגיש, הוא ברור,

ויכול גמיש שהמוח

בכל לשפראתעצמו

גיל!להלןכמהמדבריו

שלד"רחלמיש,כפישהואהסבירלחבריםבמועדון

קשישיםבכפרסבא.

עדגיל25לאדםישכ-100מיליארדתאיםבמוח,

שמספרםהולךויורדעםהגיל.אלאשתפקודהמוח

אינותלויבמספרהתאים,כמובקשריםשלהתאים

עלהיכולתהמופלאהשל ביניהםלביןעצמם.

התאיםלהיקשראלולאלו,זכתהבפרסנובללשנת

ריטהלוי-מונטלצ'יני. 1984חוקרתמאיטליה,

מכאן-תפקידנוהואלהרבותאתהקשריםבין

התאיםולהעניקלמוחגמישותמקסימלית.נו,טוב,

אבלאיךעושיםאתזה?

נוירוביקה = אירוביקה + נירולוגיה משנה:

המושגנוירוביקה-הואשילובשלנוירוואירוביקה,

וזהאומרהכל.התעמלותלמוח.ולאמדוברבהרמת

ארוכים. למרחקים בריצה לא וגם משקולות

טוב, התרגיליםלמוח,דווקאנחמדיםונעימים.

יותרמסתםתשבצים.ואםכברתשבצים-תתחילו

לכל הבסיס כי למה? היגיון. תשבצי לפתור

התרגיליםלשיפורתפקודיהמוחמתחילמהצורך

לצאתמהשגרה.

"המוחהואגוףעצל",אומרד"ריוסיחלמיש.

"ברירתהמחדלשלוהיאלעבודעלטייסאוטומטי.

המוחאוהבלחזורעלפעולותשגרתיותשלא

להמריץאתהמוח, כדי דורשותשוםמאמץ".

,NGFשנקראחלבוןלהפרישאותולעודדחייבים

הוא הואהחלבוןשמקשרביןהתאיםהשונים,

כך. כל הגמישותהחשובה את למוח המעניק

לכן,מישפרשמעבודהוחייונעיםבשגרהנעימה

וחדגונית,לאמנצלאתהמוח,לאמעודדאותו

להפרישNGFוגורםלעצמונזק.הנזקהזה,מגלה

איךומהעושים? הואהפיך! המדעלאחרונה,

משנה:הכלהפיך!

דברראשון-חפשוגירוייםחדשים,אפילוברמה

שלבלבולהחושים.קללעשותזאתאפילובפעולות

הפשוטותשלהבוקר.לדוגמה:עצמועינייםונסו

למה?כדילתתלחוש למצואאתחדרהרחצה.

הראייהמנוחהולחזקאתחושהמישוש.צחצחו

שינייםבידשמאל.למה?כדילשנותאתהשגרה

עלהשולחןשימוכמה שלהפעולותהרגילות.

גרגיריםשלתבליןציפורן,כדילעורראתחוש

הריחהזהלבדוכברמפעילמשהוחדש הריח.

במוח!החזיקואתהסכיןוהמזלגבידייםהפוכות.

שימואתהשעוןעלידימין.

-העיקריתהארוחהאת:רעיונותהמוןעודיש

התחילומהקינוח.כלשבועבחרותפריטשלעם

אחרונסומאכליםחדשים.הכניסולתפריטתבלינים

אקזוטיים.

התחילולטפחעציצים.הרשמולחוגיםחדשים.

לימדושפהחדשה,קחושיעורינגינהאוציור.

התחילולרקודריקודיבטן.חברים,עשומשהו.

קטנים אתגרים לעצמכם המציאו השתעשעו,

ומשעשעים.זוזו!תתאמצו!

משנה:לצעודלטובתהזיכרון

חשובמאוד.צאולצעדהשללפחות120דקות

בשבוע.מחקריםמראיםשהמוח,(שמתנהגכרשת

עצביתאחת),משמשכמחלקתהבקרהעלתפקוד

האבריםבגוף.המוחמנתבאתכמותהדםלאברים

השוניםומשמשכמבקרפניםשלהגוף.לכן,כשאנו

הגוף המוחמשפראתתפקוד צועדיםהרבה,

יתרלחץדם, הסוכר, שתורםלשיפורבאיזון

כולסטרולוכו'.ועודרעיוןפשוטומועיל-לכו

הביתה,לסופר,לחברים-בדרכיםשונות.חפשו

רחובותאחרים,מראותאחריםוריחותאחרים

לעצמכם. תוותרו אל המוח. את שיפעילו

חלמיש יוסי ד"ר של ההרצאות את חפשו *

שמריהו, כפר אביב, תל באוניברסיטת
˝ועודסבאכפר

מאת:נועםדן

ד¢ר†יוסי†חלמיש¨†רופא¨†חוקר†ומרצה

במחלקה†לחקר†המוח†במכון†ויצמן†≠

הופך†את†המדע†המופשט†לשווה†לכל

נפשÆ†הוא†מרצה†לכאלף†איש†בשבוע

על†תפקוד†המוח†ומלמד†כיצד†להעצים

את†היכולות†האישיות†בזיכרון¨†ריכוז¨

מוטיבציה¨†מצבי†רוח†ובכללÆ†ונתחיל

ÆÆÆבמילים†טובות†ומעודדות

הכל†הפיך°

לצעוד†לטובת†הזיכרון

ת¢ד†≤±≥≥
μ±±≤±†בני†ברק

†כל†מה†שרציתם†לשאול
את†ליל¢ך

שאלות†ותשובות

האםבנימשפחתייוכלולדברבשמיאםאגיע
למצבסופניללאיכולתלהביעאתרצוני?

לפיחוקהחולההנוטהלמותישלבניהמשפחה

רשותהמלצהבלבדאךלארשותהחלטהבשם

המאושפז,אלאאםכןבןמשפחההתמנהעל

ידיהחולהלהיותמיופהכוחו.במקרהזהחייב

החולהבלבד. מיופההכוחלהביעאתרצון

מסכים אינו משפחה בן אם לעשות מה
להחלטתישלאלהאריךאתחיי?

אנוממליציםתמידלשוחחשיחהמוקדמתעם

בניהמשפחה,להסבירלהםאתעמדתכםולבקש

מהםלכבדאתהחלטתכםבהתאםלעיקרוןשלכל

אדםישאוטונומיהעלגופו.גםהחוקנתןאת

דעתועלכך(ראהתשובהלשאלההקודמת).

האםישצורךלמלאאתהטופסלהנחיות
רפואיותמקדימותבפניעו"ד?

איןצורךלמלאאתהטופסבפניעו"ד.ישלמלא

אותובנוכחותשניעדיםהמכיריםאתהממלא

 את משפחהמדרגהראשונה. אךאינםבני

הטופסהממשלתיישלמלאלאחרהסברוחתימה

שלרופאאושלאחותמוסמכת.

?

?

?

המעוניינים†להצטרף

לעמותת†ליל¢ך

מתבקשים†לפנות†למשרד

בטלפון

∞≥≠∂∑≥∞μ∑∑

נירולוגיה†´†אירוביקה†�†נוירוביקה
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לתעדעלידי אתר"נשמה"הוקםמתוךרצון

צילוםותמלולמצבותבבתיהעלמיןבישראל.

המטרההיאלתתמקוםולאפשרהנצחהמכובדת

שלנפטרים,אזרחיהמדינה.באתרנמצאותכבר

120,000מצבותמבתיהעלמיןטרומפלדורוירקון

בתלאביב,עתלית,מודיעין,יחיעם,מעוז–חיים

ובקרובגםזכרון–יעקב.כלמישיקיריוטמונים

בבתיעלמיןאלהיכוללהיכנס,לחפשולהוסיף

תכנים,סיפוריזכרונותותמונותלדףההנצחה.מי

שיקיריואינםטמוניםבמקומותהנזכרים,מוזמן

לשלוחאלינואתתמונתהמצבהשלהםואנונעלה

אתהתמונהלאתרנשמה.

פתחתיאתהאתרכיחשבתישישהרבהפלטפורמות

שמנציחותאנשיםשנפטרובנסיבותהרואיותכמו

חלליצה"ל,אךלאקייםמקוםלהנציחאתרוב

האנשים,שגםלהםישמשפחותאוהבותוחברים.

גםלהםישסיפוריחייםמעניינים.רציתילתת

ושיתוף. גדולה ניראות מקוםשמאפשר להם

בתוךהעבודהמצאנושישמצבותאישיותמרתקות.

אפשרלמצואהרבהציטוטיםמהשירההעברית

ישגםמצבותעם פסוקיםמספרתהילים. או

טקסטיםשלסיפוריחייםלצדמצבותשמשמשות

כאנדרטהלהנצחתקרובימשפחהשנספובשואה.

ישמצבותעםכתובותשלבדיחות לחילופין,

משפחתיותאוטקסטיםשהנפטרביקששיכתבו

עלמצבתו,כמו:"נו...אזאיךהאבן?אתהרואה,

מותךאתהממשיךלהצחיקאותנו". גםאחרי

כותרתמשנה:אישתמיםהיה

כמובכלנושא,גםלמצבותולכיתוביםישאופנה.

רובהמצבותשלנוהןבגודלאחיד,אךהעיצוב

משתנהבמהלךהשניםוישגםהבדליםגיאוגרפיים.

למשל,לפניכ-50שנה,הטקסטעלהמצבההיה

סכמטי-שם,שםהאב,תאריךפטירהעבריוציון

גילושלהנפטר.רקלעיתיםרחוקותנוסףטקסט

. בת"א) בטרומפלדור בעיקר )  , ייחודי

בעשרהשניםהאחרונותנוספוביטוייםאישיים.

אםפעםהיהנפוץלתאראתהנפטרכ"אישתמים",

היוםשובלאמתאריםאדםכאישתמים,אולי

משוםשזולאנחשבתעודלמחמאה.

אנחנונתקליםבלאמעטאנשיםשקוניםחלקות

קברמראשואףמניחיםעליהןמצבותמוכנות

כוללכלהטקסטים,כשהםמשאיריםמקוםריק

לתאריךהפטירה.אנשיםאלהמכיניםדףהנצחה

מראשואנחנומתחייביםלהעלותאותולאתררק

.120אחרי

האבןעצמההיאקנבסקטןמכדילכתובעליוכל

מהשמרגישיםורוציםלומר.אנשיםמתלבטים

בבית†הקברות†הווירטואלי†אפשר†למצוא†שישה†בתי†עלמין†והמון†מצבות
שיש†בהן†תמונות†וסיפורים†אישייםÆ†כדי†שהמתים†שלנו†לא†ילכו†לאיבוד

Æבנבכי†השיכחה†ונוכל†לבקר†אותם†בקלות†בעולם†הנצח
לפניכם†יוזמה†שהיא†שילוב†של†ויקיפדיה†≠†אנציקלופדיה†וירטואלית†עם

סיפורים†אישיים†וגם†מעין†ספר†הטלפונים†של†המתים

נשמות†במרשתת

כאןנחה
אשתיהיקרה
ברונחילדה
חאלאמונטה.

אלוהים,
קבלאותה

באותהשמחה
בהאנישולח
אותהאליך

תומסחימוטאו
צ'ינצ'ילה

נוחעלמשכבך
בשלום,

כעתאתהבידי
אלוהים.

אלוהים,שמורעל
הארנקשלך

גוסטבה
גומרסינדה

גוטיירזגוזמן

נוחיבשלוםעל
משכבך.

זאתמזכרת
מכלבנייך

(מלבד
ריקארדושלא
נתןכלום)

כאןנח
פאנקראציו
חובנאלס

הואהיהבעלטוב,
אבאטוב,

אבלחשמלאיגרוע

האםלכתובקורותחיים(כמולמשל:מראשוני

הקיבוץ?),אולפאראתתכונותיו(אישישרוטוב

(אוהבים האםלומרמהמרגישיםכלפיו לב).

מלמעלה), (שמורעלינו לומרתפילה אותך),

להבטיחמשהו(תמידנזכוראותך),שיריםשאהב

ועודועוד.לפעמיםהטקסטיםארוכיםואיאפשר

לפעמים-להיפך, להכניסהכלעלאבןקטנה.

אנשיםשותקיםמרובאהבהועצב.

כותרתמשנה:מצגתוסרט

לאכךבאתר"נשמה".מלבדסיפוריםכתובים,

אנקדוטותושיריםשלועלהנפטר,אפשרלפרסם

אצלנוגםתמונותשלהנפטרמילדותוונעוריוועד

זקנהושיבה.זהבהחלטיוצרמעיןמדורת–שבט

וירטואליתלחבריםובנימשפחההמתרכזיםבאתר.

בעתידנבקש, השירותשלנוניתןהיוםבחינם.

אולי,סכוםסמלישלשלושהשקליםלחודש,מעין

שכרדירהעלהמקוםשבואפשרלהעלותגם

סרטיםומצגותומהלא.

אניחושבתשמישעולהלקברהאמיתיביוםהשנה

-ימשיךלעלות.אבלאנשיםשלאיכוליםלעלות

לקברבגללמרחקגיאוגרפיאוחוסרנגישותבבתי

העלמיןלמתקשיםבהליכה,אלהיוכלולהיכנס

הנה לאתרולהרגישכאילושהםעוליםלקבר.

המצבה.הנההכיתוב.הנהסיפורחייושלהאיש

˝געגועיםגם.מעברוותמונות

www.neshama.info מאת:שליפורמןאסא

לפניכם†אוסף†מצבות†עם†קריצה¨†שלוקטו†במרשתת∫

איש†תמים†היה

מצגת†וסרט



המשך

כתבותבעיתוניםובאינטרנטבנושאהסרט"השיר

שלמריון"ניבאוסרטעצוב,קודרומדכא.מה

יותרעצובמסיפורעלחולתסרטןשכלהטיפולים

בהנכשלווהיאגוססתולבסוףמתה?וכמהמדכא

לראותשבעלהמרנפש,נרגןוכעסן,שהטעם

היחידבחייוהואאהבתוהרבהאךהחונקתלאשתו

החולה?ומהמעורררחמיםיותרמבןשאינומצליח

רקגערות ממנו וסופג לסלולדרךללבאביו

ועלבונות?לכןהופתעתיבכניסהלקולנוע,כשעל

פניהקהלהיוצאמהאולםנסוכיםחיוכיםענוגים.

רקלאחרשצפיתיבסרטהבנתי.גםאניחייכתי

וצחקתיבכלפה.

התסריטאיוהבמאיהצליחולתתלצופיםהרגשה

שסוףהחייםבאמתבלתינמנע,אךהדרךאלהסוף

יכולהלהיותרצופהפעילותנעימהואהובה,הומור

ברוחטובהוחייאיכות.האישהבאמתגוססת,אך

אינהמוותרתעדלרגעהאחרוןעלהפעילותשהיא

כהאוהבת-שירהבמקהלה.

עלהמקהלהמנצחתאישהצעירהשמקדישהאת

כל-כולהלמקהלתהגימלאים,גםעלחשבוןאושרה

האישי.היאמוצאתדרכיםיצירתיותכדילהטמיע

בגימלאיםאתחושהקצבואווירתהשירומשתפת

עצמהבחייהם,בצרותובבעיותשלהם.היאמשפיעה

אורואופטימיותבעודהגימלאיםעצמםמתמסרים

הם הזיקנה. פגעי למרות המקהלה לשורת

לומדיםלקבלגםאתהאירועיםהעצוביםבחיוך

ובאופטימיותומתמסריםלאווירהחמה,משפחתית

ואוהבת.

אומריםשסוףהסרטמתקתקמדי,אךאיןחולק

עלכךשהואנוסךעלהצופיםהרגשהשאפשר

˝ בכבוד ולמות בכבוד לחיות - כך גם

הןנוהגותבוולבומשנתתרפפ"ועםגגפתוח.ביחד

ישלהןיותרמ-200שעותניסיוןמצטברבקבלת

יתירה בוגרותבהצטיינות החלטותתחתלחץ,

באוניברסיטהשלהחיים.וישלהןמהלומרלצעירים

חסרימנוחשהןחונכותבסדרתריאליטיחדשה

.10בערוץשתעלה

תכירו:שלושסבתותיפות,שנונותומצחיקותשלא

שכברנמכרה בסדרה, עושותהנחותלאףאחד.

כפורמטחדשניונועזלארצותסקנדינביה,השלוש

משמשותכקואוצ'ריות,מאמנותאישיותלצעירים

מבולבלים.

הנשים שלוש פרנר, דפנה שמפיקה בסדרה,

הבשלות,שכברראוהכל,פוגשותצעיריםהזקוקים

לטלטלהשרקסבתותיכולות ולניעור, לשינוי

לרשוםלהם.

הקואוצ'ריותהעליזותנקראותלהצילצעיריםשהלכו

לאיבודבסבךהחיים,כאלהשהקריירהשלהםלא

ממריאה,הזוגיותשלהםצולעתוישלהםגםכמה

בעיותבהתמכרות.

הסבתותמלוותכלאחדבמשךשבוע.נפגשותאיתו

בביתו,נכנסותלמטבחולחדרהשינה,מטיילותעם

הבחורבפארקוברחובומציעותלודרכיםלשיפור

עצמי.וזהעוזר?ועודאיך!

קחולמשלבחורצעיר,כברבן,26ראשומלא

תלתלים,קוקו,עדייןגרעםההוריםומתלונן:

בחורותלאלוקחותאותוברצינות.אומרותשהוא

חמוד,אבללאנמשכותאליו.והסבתות?ישלהן

הרבהמהלומר:

השני? לצד גם נמשך בכלל הוא אולי

אוליהואפוחדשלאיעמודלו?

והעצות:אתהחייבלצאתמהביתשלההורים.

תהיהכמופרפר.תפרושכנפיים.תתחיללחיות.

והןמציגותבפניובחורהושולחותאותולשיעור

טנגו.מהרע?

זהופורמטדוקו–ריאליטיתעודישמטפלבנושאים

רצינייםבהומורשלאנגמר.

כאן,פערהדורותנראהכמוחוויהואםישבמי

השופעות זהבסבתותהמדליקות, הרי לקנא,

שמחתחייםותבונה.

ששלושהנשים אומרת המפיקה פרנר דפנה

אימהית, - שונים טיפוסים שלושה מייצגות

ישראליתשורשיתואישהפשוטה,עמך."בכל

שבועהןמשתלטותעלחייושלצעיראוצעירה

עדגיל35ועושותהכלכדילסדרלהםאתהחיים

˝"עצמיביטחוןשלגדושהמנהלהםולהעניק

מסך†גדול
מסך†קטן

גראן†פלאן
או∫†שלוש†סבתות†נחושות†עם†צעירים†מבולבלים

מאת:לורינעים

19

השיר†של†מריון
מאת:בינהדיבון
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בכניסהלביתובירושליםצומחתתאנהמניבה.

"כדאילהביאסלולקטוף",הואאומר,וכבראני

מרגישהשכמוהוכמוהעץהנדיב:אחדשנותן.

שיודעלהתחלק ציקיבןשחרהואאישנדיב,

במתנותשלהטבעוהחיים.כבר18שניםשהוא

רואהאתעצמובעיקרכ"חברשלסוף",מתנדב

ללוותאנשיםהנוטיםלמות.

בחייםהרגילים,ציקי(צבי)בןשחרהואמאמן

אישיועסקי,לשעבראישהיי–טקשעבדבחברה

שנים שבאותן להודות מתבייש לא גדולה.

משהובכלזאתהיה מלאותריגושיםעסקיים,

כךהואהגיעלהוספיס חסרלנשמה. חסרלו,

שלביה"חהדסהבהרהצופים,השתלםבסדנה

מתנדב הוא כיום פנימה. ונשאב למתנדבים

כחבר מגיע "אני בירושלים. בית בהוספיס

את מציג אני וכך מרגיש אני כך סוף. של

אזמה ועלהמשפחה". מספרעלעצמי עצמי,

הפלאשהאדםשמולונפתח,מספרומשתףאת

ציקישיותרמכל-יודעלהקשיב,להסתכלבעיניים

וכמעטלאלשפוט.

"השבועכתבתימאמרעלאיכותההקשבה",הוא

מספרכשאנחנויושביםבעלייתהגגהמשמשתלו

כחדרעבודהוגםחדרמשחקיםלנכדים."מאנשים

שמתו,שביחדעברנותהליך,למדתישההקשבה

הכיחשובה.אנימתכווןלהקשבהעמוקהלמילים

שנאמרוולאלהשלא.כשאניפוגשחולה,אנינכנס

לבועהשלהקשבה.זהלאפשוט,צריךללמוד,

להתרגלולהטמיעאתזה.להסתכללאנשיםבעיניים.

להקשיבשונהמלשמוע.כששומעיםישבאוויר

רעשירקעועוברותלנובראשמחשבותשיפוטיות.

-לשמוערגשותוחוויותשל להקשיבפירושו

האחרולקבלאתהדבריםבלישמץשיפוטיות".

ומימקשיבלך?

"זובעיה.בשנההראשונהשליבהוספיסהיהלי

קשהורציתילשתףאתאשתיבחוויותשעברו

עלי.אחריכמהשיחותהיאאמרהשזהו,היאלא

חבר†של†סוף

בספרו¨†¢מסעות†אל†המוות†הטוב¢¨
ציקי†בן†שחר¨†המלווה†חולים†נוטים

למות†בהתנדבות¨†מספר†על
Æפגישות†עם†אנשים†שהאירו†את†חייו
¢ההתחככות†הקרובה†עם†המוות

מפגישה†אותי†שוב†ושוב†עם
Æ¢העוצמה†האדירה†של†החיים

ראיון†מפעים

ג'ודימקדונלדג'ונסטון,מפתחתתוכניותלעידודקריאהלילדיםקטניםבשעותהבוקר,מלווהאנשים

בסוףחייהםבשעותהערב.לאחרונהליוותהזוגאנשים,שניהלוחווהענקיתבעמקסונומה.ג'יםושירלי

מודיניבחרושלאללדתילדיםמשלהםוהקדישואתחייהםלשימורוטיפולבדוביםוחיותבראחרות.

ג'ודישליוותהאותםעדלמוותהטובשהםבחרו,מציעהבמסגרתהרצאהבטדלאלזלזלבסוףהחיים

ולהתכונןלכךב-5צעדיםשמבטיחיםסוףטוביותר.

צריך אומרת, היא האפשר, ככל מלאה בשליטה כשאתם יגיע החיים שסוף להבטיח כדי

כשאתםעצמאיםובמלואהכוחותהפיזייםוהנפשיים. מראש, לקראתהסוףהרבהזמן להתכונן

הכינותוכניתלתקופהשלאתהיועצמאים:האםאתםבוחריםלגורבדיורמוגן/להישארבבית1.

שלכםולהכיןאותוכראוי/תכננומיאתםבוחריםשיהיוהמטפליםשלכם,כשלאתוכלולטפל

בעצמכם.

.280%")המיוןלחדרכשתגיעו.אחדמאדםיותרלבחוררצוי.בשמכםשידברוכוחמיופיבחרו

מהאנשיםמגיעיםלסוףחייהםדרךחדרהמיוןבביתהחולים",אומרתג'ודי).מיופיהכוחיצטרכו

ועוד). והזנה הנשמה למכונות חיבור לא או (כן לכם, הרצוי הטיפול את שתקבלו לדאוג

התכוננולביה"ח:כיתבואתההיסטוריההרפואיתשלכםבעמודאחד,שמותהתרופותושםהרופא3.

שלכם.שימוכמהעותקיםבמכונית,בתיקועלהמקרר!

.4.בנוכחותםאתכםשישמחוטוביםמטפליםלבחורהקפידו

כיתבואתהמיליםהאחרונותשתרצולשמועברגעשאתםעוזביםאתהעולם,(לאלדאוג).5.

חפשואתהמקור:

מאת:דינהרום

הכינו†את†הסוף
חוזרים†לאתר†ההרצאות†הבינלאומי†טד†©TED®†לשיחה†קצרה

שמציעה†להתכונן†למוות†בחמישה†צעדים†רכים
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כילומראתהאמת

כשהייתיבבטןאמי,עובררךוענוג

אימי לאידעהשישבעולםאמבריולוג.

בגןהילדיםכשהתחלתילכתובלאהתיעצועםגרפולוג.

כשהשתוללתילאטיפלבינוירולוג

וכשרציתילקטראפילולאהיהליבלוג.

-לאלתודההיוםאך

התפתחנוהשתכללנו,עלעצמנוהתעלינו

ולכלאיברבגוףישמקצוע(לאעלינו...)

פרמקולוגוציטולוגורדיוביולוג,

המטולוגואונקולוג,אנטומולוג, דרדיולוג,

בקטריולוג,גרנטולוגואנדוקרינולוג.

איןכברשוםסיבהלדאוג

כלמכהאפשרלספוג

אםישלךיועץשמסתייםב-לוג!

לחסרימוסרכליותמהישלנו-נפרולוג

ובמאישלהצגותזהודאידרמטולוג.

בחנפניםשמנשקיםיטפלהפרוקטולוג,

מישצריךיעוץעסקיימצאנתיבלרנטגנולוג.

בגלגל"צורשתגימליטפלהרדיולוג

מישרוצהמעילהדורילךאלטוקסיקולוג.

להפסקותחשמל-נזקקיםלאורולוג.

לכלקבוצהשלכדורגלמחפשיםאימונולוג.

לאוהדיהכדורגל?שםדרושאנתרופולוג

ומישמגדלגינהזהבליספקגניקולוג

וחוקרתולדותהעםהואבוודאיההיסטולוג.

במצעדהגאווהצועדלוהומיאופתולוג.

-ראומטולוגמחכהחוםשלגליםשישלמי

גליםשלקור-קר–דיולוג.

עברתי†על†הספר†עב†הכרס†בו†מופיעה†רשימת†הרופאים
Æהמקצועיים†של†מכבי†וגיליתי†שעדיין†איני†מכיר†את†כולם

לשמחתי†ולהפתעתיÆ†ניסיתי†על†פי†שמות†המקצועות†המוזרים
ÆÆÆלנחש†במה†מטפל†כל†אחד†מהם

אםאיןגלים-לפתולוג,

מישכותבשטויותכאלה-זקוקלפסיכולוג!

כןכךנראיםחיינובעידןהדיגיטלי

רופאבלילוג?זהלאנורמלי!

איןשירותיעילכזהמשטוקהולםעדאבו–דאבי.

אםפעםלהתיעצות-היהודיםהלכולרבי

היוםתודהלאלהולכיםלסניףמכבי.

ומישלאמרגישבריאכמוהאריהוהממותה

הגמלוהשיבוטה

יתכבדנאבמטותא

ויגיעלאסותא.

מהנאמרביוםחגנו

שהבריאותאכןתשרהבמעוננו

נתפלל:יא–ראביא–ראבי

הלוואישלעולםלאנצטרךאתסניףמכבי

ונלךמאושריםמבסוטיםוטובי–לב

בלישוםמיחושושוםכאב

עלהחתוםמרטהרלב.

25

בקטריולוג¨†גרנטולוג
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יכולהלשמועיותר.רקמשוםשלאהיהמישיקשיב

לי,ורקמשוםשהייתיחייבלהתבטא,התחלתי

לכתובכלערב.יוםאחדהמחשבשליקרסעם

כלהחומר".

אסון.אבללפעמים,כידוע,אסוןקטןגורםלצעד

גדולקדימה."בזמןהשחזורשלהטקסטיםהרגשתי

שישליסיפוריםטובים.הדפסתיאותםוחילקתי

לחברים.מכאןהתגלגלהטקסטלספרשיצאלאור

במסגרתהחממהשלסטימצקי".

משנה:רקאתעצמי

"אנילארופאולאפסיכולוג,גםלאעובדסוציאלי.

סתםמתנדבשיכוללהביאלחולהרקאתעצמי,

אתיכולתההקשבהשליואתכלהאמפתיהשלי

כאדם.אנימטפלרקבחוליםשרוציםומבקשים

שאבואואשוחחאיתם.בדרךכללאנשיםנפתחים

דימהר.מדבריםעלהכל:אהבותואכזבות,ילדים

הרבהדבריםכואביםובלתיפתורים. ונכדים,

כנראהשיותרקללספרעלדבריםכואביםלאדם

זרמאשרלבןמשפחה.אנידיחזקויכוללהעמיס

עלכתפייכעסיםואכזבות.בסךהכל,האדםשמולי

והואמצליחלסלוח, גםאלעצמו נפתחדרכי

לבקשסליחהולהירגע.בכלזאת,ישגםכשלונות.

קרהשאישהאחתביקשהלהפסיקאתהקשר.

והפסקתי". הבנתי איתה. לשוחח אבוא שלא

מיהוהחולהשהכינגעלליבך?

"נירה.אישהצעירהואםחד–הוריתלילדהבת

שש,חולהבסרטןהלבלב.נוטהלמות.נירההייתה

עסוקהבהכנותלפרידהמבתהגל.היאהפקידה

אתהילדהבידיאחותהשושי.בתקופהששהתה

בהוספיסאמרהשדווקאחוסרהיכולתלשלוט

במחלתהסרטן,הואזהשעוזרלהלהשתחרר.היא

הבינהשהחייםהאמיתייםהםהרבהיותרממה

שהיאחוותהלפניהמחלה.המחלהמחזקתאותה,

אמרה,ונותנתלהכוחשהיאלאידעהעלקיומו.

נמצאת שבו מהמקום דווקא שמגיע כוח

הבדידותשלה.

"וזהקרהעםחוליםאחרים.בלילהיסחףלהכללות,

רובהחוליםמשלימיםעםהמוותבחודשיהחיים

האחרוניםוההשלמהעוזרתלהםלהביןאתמסע

ולהגדירמטרות לסלוח,לבקשסליחה, חייהם,

מעשיותלפניהמוות".

כמו חוליםמביעיםמשאלהאחרונה, תגיד,

הנידוניםלמוות?

"בהחלט.שמעתימשאלותאחרונותכמו:אנירוצה

להחזיקמעמדעדלחתונתבתי;אנירוצהלבקש

סליחהמילדייולמותיותרבשלווה;בתיאמורה

עזורלילהחזיק ללדתבעודחמישהחודשים,

מעמדעדאז".

חוליםנוטיםלכעוסבהוספיס,באיםבטענות

לרופאים?

לחלקמהחוליםישטענותנגד "בשלבהכעס,

אבלעיקר וגםנגדאלוהים. הצוות, הרופאים,

הטענותבאותדווקאמהצדשלבניהמשפחהולא

השאלהשנותרתללא בכלמקרה, שלהחולה.

תשובה–מדועזהקרהלי–מרחפתבאווירללא

הרף".

מהבקשרלתובנותעלהחיים,הריעלזהכתבו

רומניםשלמים...

"התובנותשלהחולים,שעולותבמהלךהמחלה

שונותמתובנותהאנשים אינן ולקראתהסוף,

הןפשוטמציפותאתהחוליםביתר הבריאים.

בהירות.לדעתי,לכולנוישאתכלהתשובותלכל

השאלותהקשותעלהתנהלותחיינו,אלאשהחיים

הזורמיםלאמניחיםלנובדרךכלללעצור,להתבונן

ולתתלעצמנותשובותכנות.דווקאהמוות,וחבל

שכך,מאפשרלנולעצור,להתבונןבחיינושחלפו

ולתתלעצמנותשובותאמיתיות,כנותוכואבות,

ללאכחלוסרקכמו:היכןטעיתי,במיפגעתי,

מדועעשיתיכךולאאחרת,כיצדאנייכוללתקן

מעטלפנימותי?"

עודעלהחוויותשלציקיבןשחרבספרו,"מסעות

˝ סטימצקי בהוצאת הטוב", המוות אל

המשך
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לדעתםהמתתחסדשל ההצעהבצורהחריפה.

חלשים-ילדיםאוחסרי–אונים,מנוגדתלהכרה

בהםכיצורי–אנושותביאלהרסיסודותהחברה.

המשפטןוהאתיקאיהבריטי,צ'רלספוסטר,מנה

כמההנחותמוטעותבקשרלהרחבתהמתתהחסד

לילדים.החלטהעלמוותדורשתלדעתוהבנהשל

מהלך של פרוגנוזה רבות: מורכבות עובדות

המחלה,אפשרויותריפויוטיפולפליאטיבימול

הערכתהמשמעויותקשה הסופיותשלהמוות.

לילדים. אפשרית בלתי כמעט אך לכולם,

כשאנוניצביםמולאפשרויותמפחידותביותר,

למשל:אפשרותשלנכותחמורה,אנומוצאים

נסבליםמהצפוי. שהמצביםהאלהפחותבלתי

כשאיבדנוהרבה,אנומעריכיםיותראתמהשנותר.

לדעתואיאפשרלהסבירזאתליל

חסד להמתת אסירים בקשת משנה: תרת

בקשה הגישו בלגי בכלא אסירים עשרה

להמתת–חסדבטענתסבלקיומיוחוסרמשמעות

לחייהם.רקאחדקיבלאישורלבקשתו,משום

שהיהחולהסופני.

ד"רקריסטיאןבראון,ביואתיקאיבריטי,תמך

בהמתתחסדלאסירים.לדעתו,רופאיביתהכלא

בעצםמשתתפים שתפקידםלהקלעלהסבל,

בעינוישלחייהאסירים.המתת–חסדתמנעמהם

ביטולעונש התאבדותבדרכיםכואבותיותר.

המוותאינוצריךלמנועמהאסיראתהבחירה

בסיוםהחיים.

גםד"רפיליפניטצ'קההשתמשברעיוןדומה

הסוהר בבתי למות האסירים לזכות בטיעון

בבלגיה:אםאנומקבליםסבלקיומיכקריטריון

ברתוקף,ההפרדהבין"סבלללאנשוא"ממחלה

ל"סבלללאנשוא"ממאסרעולםהיאחסרת

משמעות.לדבריופרשנותהחוקבבלגיהמעידה

עלמקוריותוחמלה.

כותרתמשנה:הולנד-חוקהשלמתהחייםמרצון

בהולנדקיימתהמתתחסדעבורחוליםסופניים,

וגםמוותבמרשםרופא.אנשיםזקניםהמרגישים

שחייהםהגיעולקיצם,שאינםרואיםטעםבהמשך

נכללים אינם לסיימם, ומבקשים החיים

בקריטריוניםשלהחוקהקיים.הרופאיםטוענים

שבעייתםאינהרפואיתואיןזהמתפקידםלהגיש

להםעזרה.

מאזשנת2010קיימתקבוצהבת15פעילים

בשם"מרצוןחופשי",העובדיםעלהצעת–חוק

נפרדתלעזרתאנשיםהמבקשיםלמותלמרות

שאינםחוליםבמחלהסופנית.אםהצעתהחוק

תאושר,היאלאתהיהמנוגדתלחוקהקיים,אלא

תשליםאותו.אישורלהמתת–חסדיינתןעלידי

יועציםלסוףהחיים,הבקשהתישקללאחרשיחות

עםהמבקשולאחרהתייעצותעםיועץנוסף.

ויאושמהחייםמצדיקים טועניםשסבלקיומי

המתת–חסדלאפחותמסבלממחלהגופנית.סבל

קיומיעשוילהתבטאבצורותשונות,כגוןמחלה

הניתנתלאיבחוןאויאוששאינורפואי.ישלהכיר

בזכותםשלאלהשלמרותשאינםחולים,איבדו

תקוהואמונהבמשמעותחייהם.

וורליוסמזההבסבלקיומיגורםראשוןבמעלה

בבקשהלהמתת–חסד.הואמביאדוגמהשלקרבן

תאונת–דרכיםקשה.סבלושלאדםזהחמורמספיק

כדישחייויהיוחסרי–ערך.הואאינורואהתקווה

סבירהשיוכללהתאוששולזכותבאיכותחיים

נסבלת.וורליוסטועןששאלותהערך,המשמעות

השיקוליםהנכונים והכדאיותשלהחייםיהיו

מחלה קיוםשל בהחלטתאישורהמתת–חסד.

ממה פחות חשוב להיות עשוי רפואית

שחשבנופעם.

לילדים חסד המתת - בלגיה משנה: כותרת

הצעתחוקהמתת–חסדלקטיניםמעוררתדיונים

סועריםבפרלמנטהבלגי.המפלגההסוציאליסטית

הגישהאתהצעתהחוק.המפלגההפלמיתהנוצרית

הצהירהשאםהחוקיאושר,היאתגישהתנגדות

אדם. לזכויות האירופי המשפט בבית

האומר פתוח מכתב פרסמו ילדים רופאי 13

שקטיניםמתחתלגיל18מסוגליםלקבלהחלטות

בוגרותעלהמוות.איןלמנועמהםאתהאפשרות

מחלה מלמדשבמקרי הנסיון האחרונההזאת.

רציניתומאיימתבמוות,קטיניםמפתחיםבמהירות

בגרותרבהומסוגליםלשקולולהתבטאעלהחיים

הנוהלמתבצע היטביותרממבוגריםבריאים.

ממילאוהתחיקהרקתוציאאותומהשטחהאפור.

מנהיגיםנוצריים,מוסלמייםויהודייםהגיבועל
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חדשות
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מאת:ציפיחן

חסד להמתת כסיבה קיומי סבל  בלגיה:

חוקיתלחוליםסופניים בבלגיההמתתהחסד

אחד אךרקאחוז קשה, גופני הסובליםסבל

מהאישוריםנוגעיםלאנשיםהמצהיריםעלסבל

נפשיקשה.לאחרונהפורסםמקרהטראגיביותר

פסיכולוגי. סבל רקע על חסד המתת של

ננסיורהלסטהיתהאשהאומללהשחיהחיי–סבל

והשפלהעלידימשפחתהועלידיהחברה.היא

עברהטיפוליםובגיל44גםניתוחלשינוימין.

אבלהשינויהנכסףלאהביאלהאתהגאולהלה

קיוותה.בתורגבר,נתןורהלסטהיהמאוכזבמגופו

עדשהגישבקשה החדשוסבלוהנפשינמשך,

להמתתחסד.הבקשהאושרהוד"רויםדיסטלמנס,

הרופאהידועביותרבבלגיההעוסקבכך,הזריק

לואתהזריקההממיתה.

אנשיאקדמיהאחדיםתומכיםבהמתת–חסדעבור

בכתבעתלאתיקה אנשים"עייפיםמהחיים".

רפואיתבאוקספורדפורסמומאמריםבזכותשינוי

בחוקלהשגת"עקביותבחשיבהאתית".המחברים,

הפרופסוריםג'וליאןסבולסקווג'וקהוורליוס,

הדיון†בהמתת†חסד†והשלכותיה†דומיננטי

Æבבטאוני†האתיקה†הרפואית†השונים

בלגיה†היא†המדינה†הקיצונית¨†או†אם

תרצו†המתקדמת†ביותר†בשטח†זה†ולכן

רוב†השיח†דן†במתרחש†בהÆ†אבל†הדיון

מתקיים†בקרב†אנשי†רפואה†ואתיקה

מארצות†שונות¨†גם†כאלה†בהן†החוקים

דומים†לנהוג†בישראל

בלגיה∫††סבל†קיומי†כסיבה
להמתת†חסד

בקשת†אסירים†להמתת†חסד
בלגיה∫†המתת†חסד†לילדים

הולנד∫†חוק†השלמת†החיים†מרצון
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עכשיו†זה†מקצוע†מוכר
בחודשנובמברהאחרוןסיימו23ישראליםמסלול

לימודיםשכלל800שעותהכשרהוזכובתעודה

בכךהגיעהמקצוע רשמיתכמלוויםרוחניים.

המוכרבעולםלידימיסודוהכרהבקרבארגונים

בינלאומיים,אםכיעדייןלאזכהלהכרהעלידי

משרדיהבריאותוהרווחהבארץ.

אתההכשרהמימנההפדרציההיהודיתשלניו

יורק(UJA)והשתתפובהחבריםמכ-20ארגונים

ישראליםשמטפליםבחוליםקשיםובסוףהחיים.

עודעלהנושאבאחדהגליונותהבאיםשלבטאון

בגיליוןזהראוגםראיוןעםציקיבן ליל"ך.

שחר,מלווהרוחניומתנדבעםחוליםבהוספיס

ביתי.

†פליאטיבית †רפואה כנס
הכנסהשנתישלהאגודהלרפואהפליאטיבית

נערךבכפרהמכבייה.בשנת2012אושרהבארץ

ברפואה חדשה התמחות של חשובה תוכנית

פליאטיבית.ד"רמיכאלהברקוביץ,יו"רהאגודה,

קראהלבנותולפתחהוסיפיסיםחדשיםבעיקר

בפריפריה,שכןכיוםפועליםרקשניים-בתל

אביבובירושלים.

ד"ראבילויןמביה"חאיכילובהרצהעל"רפואה

חסרתתוחלת",כאשררופאיםיודעיםשאיאפשר

לעשותדברלמעןהחולה,אךמעניקיםטיפולים

מיותריםבשללחץהמשפחהוגורמיםלאיכות

חייושלהחולהלהפוךלבלתינסבלת.לדבריו,

טיפולגרועהוא "מוותהואדברבלתינמנע,

כישלוןרפואי".הדרךלהתמודדעםהנושא,אמר

ד"רלוין,היאלשתףאתהמשפחהואתהחולה

בצורהמלאהובשקיפותמירבית.

ד"ראילגולדברג,המנהלהרפואישלהוספיס

2013יוליבגיליוןעמוראיון),עליוןגלילבית

הוצאת"ידיעותאחרונות"בתמיכת

אגודתאקי"ם,אגודהלאומיתלקידום

אנשיםעםמגבלותשכלית,פרסמה

לאחרונהאתהספר"הוריםללאסוף"

בעריכהמשותפתשלשלושנשים,

אחתמהןהיארבקהסנהז"ל,חברת

ליל"ךשתרמהבקביעותמכישרונה

העיתונאילבטאוןשלנו"חייםבכבוד".הספר

כולל26סיפוריםשלמשפחותהמתמודדות,

כלאחתבדרכהשלה,במציאותהקשהאליה

נקלעו.מדבריהשלרבקהסנה:"הספרמוקדש

לכלאלהשנכנסובטלטלהבשעריארץההורות

המיוחדת,להוריםשנקרעובאחתמכלהמוכר

להםועברולעולםזרומנוכרשכהממעטים

לדברעלאודותיו".

תמצאובספרלאמעטשמותמוכרים:פרופ.

יעקברז,אלוףבמיל.דורוןאלמוג.הרבשי

פירון,מיריקשניר,עידיתטפרסון,

אדמיאלקוסמןועוד.

כברלמעלהמשלושיםשנהשרבקה

באהבה ליוו שלמה ובעלה סנה

ובמסירותאתבנםאוריאל,ומתוך

ותחושתהבדידות האישי נסיונה

הורים בהיותם אותם שליוותה

צמחהרעיוןשלהספראשריתן "אחרים",

תמיכה. של אפשרות ויציע לסבל ביטוי

בשנההאחרונהנפלהרבקהלמשכבממנולא

החלימה.הנהלתאקי"םהחליטהלהקדישאת

הספר"לזכרהשלרבקהסנההלוחמתוהחולמת

שנתנהקוללהוריםרבים,אךקולהשלהנדם

בטרםעת."

עת. בטרם מותה את מבכים אנחנו גם

יהאזכרהברוך.

מאת:טלילהבןזכאי

כנס†רפואה†פליאטיבית

שניתן סיפרעלהטיפולהמיטבי שלליל"ך),

בהוספיס.לצידוהופיעשמואלגולדמן,שטיפל

ביותר. מרשים באופן הצעירה באשתו

מאת:נעמיפרידמן

אליס†עוד†גרה†בלונדון

אליס(עליזה)זומרחוגגת.110היאנולדהבפראג,

איבדהאתבעלהבגטוטרזיןאותושרדהבזכות

נגינתהבפסנתרוכךהצילהגםאתבנהרפאל

עם לארץ עלתה היא המלחמה אחרי (רפי).

בנההצ'לן,ולימדהבאקדמיהלמוזיקהבירושלים,

שםזכיתילהיותתלמידתהלפנייותרמ-50שנה.

עםפרישתההיאעברהללונדוןבעקבותבנה,

למרות מנגנת. ועדיין היום עד חיה היא שם

חוזרת היא בנה, את גם בינתיים שאיבדה

ומדגישה:"המוזיקההיאהדברהיחידשעזרלי

לשמורעלהתקווהבזמניםהקשים...היאסוגשל

דת.היאאלוהים".

ביקרתיאותהמדישנהבשלושהשניםהאחרונות.

ממש לא כבר שלה מהאצבעות שכמה נכון

מתפקדות,אבלרוחהמוזיקהעדייןשורהעלאליס

שממשיכהלחייךולהיותמקורהשראהואופטימיות

לסובביםאותה.

""The Lady in number 6הסרטהדוקומנטרי
עליה,מועמדלאוסקר.

מאת:אסתרמרום

ליל¢ך†בשטח

ד"ררותירביד(מתנדבתבליל"ך)הרצתהלדיירי

פרוטיאהבהרבמושבשורש,עלחשיבותמילוי

רוב הוראותרפואיותמקדימות. הטפסיםשל

הדייריםגילוענייןרבבנושא.

חנהסגלורבקההוכהויזרנפגשועםהיועצת

והעובדות פלד–רז מיה ד"ר המשפטית

הסוציאליותבבי"חבני–ציוןבחיפה,בנושאהכרה

החולים. בבית מקדימות רפואיות בהנחיות
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מדועאיננומתיםבדרךשבהאנואומריםשאנו

רוציםלמות?חלקמהתשובהנובעמהעובדהשאף

שאנואומריםכיאנורוציםבמוותטוב,אנומתנהגים

מפני הוא נוסף חלק נמות. לא לעולם כאילו

שטכנולוגיותמתקדמותשלהצלתחייםמחקואת

הקו,שפעםהיהברור,שביןהצלתחייםלביןהארכת

המיתה.ואולימפנישהאמירה:"תירוביודי"איננה

נחשבתלתוכנית.

מעברלכלאלה,שכחנואתמהשאבותינוידעו:

שהכנותל"מוותטוב"אינןמשהוקצרצרשישלהכין

לקראתהנסיעההמבוהלתבאמבולנסלחדרהמיון.

ההחלטותשאנומקבליםאומסרביםלקבללפני

מותנו-הןשקובעותאתהמסלולשלנוליוםהאחרון.

דורשלםשלבניםובנותבגילהעמידהניצבלפני

הדילמה(שלאהייתהמנתחלקושלדורקודם),

שפרושההמעשיהוא-לבקשמהרופאיםלעשות

פחותולאלעשותיותר.זאתבעידןשבוהטכנולוגיות

הרפואיותמציגותלנואתהאשליהשניתןלעכבאת

המוותולתזמןאותולפיבחירתנו.

בעברהרחוק, זהלאהיהעולמםשלאבותינו.

במהלךהמאה כשהמוותהשחורעשהבהםשמות.

של אדירים מספרים חיסלו כשהמגיפות ה-19,

האוכלוסיה,ניצבואבותינוחסרי–אוניםמוליקיריהם

הגוועים...מכורחאותהמציאותהםלמדוכיצדלשבת

לידמיטתהנוטה–למותוגםכיצדלמותבעצמם...

מציאותזוהשתנתהבשנותה-50וה-60שלהמאה

ה-,20כאשררופאיםוממציאיםבארה"בובאירופה

פיתחואמצעיםרפואייםמדהימים...מערכתשלמה

הכראת עדבלי שלהמצאותמצילות-חייםשינו

וכמעטשחיסלואתהמוותבדרך הטיפולהרפואי

הטבע.המיתההוסטהמביתהחולהאלביתהחולים

ותוךכדיכךביטלהאתטקסיהמוותהמערביים...לכן

חלגםשינויבהתנהגותהשלמשפחתהנוטהלמות

לידמיטתהגווע.היאגםשינתהאתהתנהלותרופאיו

והאחיותהמטפלותבו-והיאגםשינתהאתהנוטים

למותעצמם.

בנימשפחההורשולהתקרבלחולההגווערקבשעות

הביקור.לעתיםקרובותאיןהחולהאומר"מילים

שקוע חסוםבצינורותומוחו פיו אחרונות"שכן

מקבל... שהוא התרופות בשל כימי בערפול

במאהה-15נדפסוהופץספרשהיהלרב–מכר;

"ארסמוריאנדי"או"אמנותהמיתה".הספרהציע

מדריךלנמצאיםעל–ידמיטתהנוטהלמות.במדריך

הוצגההמציאותלאכייסוריםחסרימשמעות,אלא

כשדה–קרברוחנישבומלאכיםושדיםנאבקיםעל

השליטהבנשמתושלההולךלמות...מפנישכיום

שובלאעומדיםלרשותנונתיביםמעיןאלה,אל

לנולהיותמופתעיםכאשרבנימשפחהנתקפים

פאניקהותובעים"לעשותכלשניתן",גםאםמדובר

בטיפוליםשהםבגדרעינויהחולהואיןבהםשום

תועלתבשבילו.תוכניתכלשהינראיתלהםטובה

כלשהו. מדריך של מוחלט מהעדר יותר

נראהלישעלינולהתחילליצור"אמנותמיתה"

חדשהשתתאיםלעידןהביוטכנולוגישבואנוחיים.

"התכנית מהמאמר: נלקחו הנ"ל הקטעים

בעיתון שנדפס החיים" סוף של האולטימטיבית

,Wall Street Journalכמאמרגיליוןהשבתב-7
בספטמבר.2013המאמרהואעיבודשלספרהשל

קייטיבאטלר:

Knocking on Heaven's Door: The Path"
"to a Better Way of Deathשיצאלאור
˝  Scribner  בהוצאת , ש"ז בספטמבר

לפניכם†תקציר†כתבה†שהתפרסמה
Æ¢ורנלßבעיתון†האמריקני†¢וול†סטריט†ג
הכתבה†דנה†בספר†שנקרא¨†¢התוכנית
Æ¢האולטימטיבית†לסוף†החיים
נושא†למחשבה

סוף†טוב†≠

†††הכל
כמעט
†טוב †

כרבעמהתקציבהשנתישל"מדיקייר"(שרות

המסתכםב-550 בארה"ב) הבריאותהפדרלי

ביליארדדולרמוקדשלכיסויהוצאותהטיפול

חייהם בשנת ארה"ב לאזרחי הניתן הרפואי

למימון הזכאים מהחולים כשליש האחרונה.

"מדיקייר"מנותחיםבשנתחייהםהאחרונה;אחד

מתוךחמישהמהםמנותחבחודשהאחרוןלחייו.

בשנתחייהםהאחרונהשלישעדמחציתמחולי

"מדיקייר"מאושפזיםפרקזמןכלשהוביחידה

לטיפולנמרץ.10ימיאשפוזביחידהזועשויים

לעלותעד323,000דולר.טיפולי–יתררפואיים

עוליםלשרותהבריאותהאמריקניבין158עד

226ביליוןדולרמדישנה.

הכתבתמספרתעלאמה,ואלרי,אישהמלאתשמחתחייםונמרצת.ואלרי,ילידתדרוםאפריקההיגרה

עםבעלהלארצותהברית,עסקהבאמנותובקליגרפיהיפנית,גידלהשלושהילדיםוכלחייההקפידה

עלטקסתהבשעהארבעאחה"צ.בגיל40היאחלתהבסרטןהשדושרדה.עדגיל80צעדהכ-3ק"מ

ביום,תפרה,עבדהבגינהוצבעהאתהדקסביבביתה.

במשך6שניםהיאטיפלהבבעלההנכה,שבלבוהושתלקוצבלב,שהאריךחייםיותרממוחו.המראה

שלהאישהגולשלעולםשלתלותואומללות,חידדאצלהאתההבנה-שברירתהמחדלשלהרפואה

המודרניתמבוססתעלהארכתחייםמקסימלית,וטיפולרפואימקסימלי.היאהייתהנחושהלעשות

הכל-שלהזהלאיקרה.

,90גילעדלחיותלהשיאפשר,לבניתוחלעבורלהיעץוהקרדיולוגלצעודהתקשתההיא84בגיל

אםרקתעבוראתהניתוחבשלום.אםלאכן,רובהסיכוייםשהיאתמותבתוךשנתיים.ואלריאמרה

,85להשמלאולפני,וכך.לסיעודיתאותהלהפוךשעלולבניתוחלהסתכןרצתהלאהיא.לניתוחלא-

עדייןבביתה,היאחשהברע,הובהלהלביתחוליםקטןומתהלמחרת.בתהאומרת:"לאהיינומשפחה

מושלמת.היאלאמתהמוותמושלם.אבלהיאמתה"דיטוב",בזכותההחלטותשהיאקיבלהבשלב

מוקדםיותרבחייה,החלטותשנראוקשותובוטות,אךהועילולהלמותכמעטכמושהיארצתה".

מאת:קאתיבאטלר

תרגום:תמרסטן

סיפור†אישי†עם†מסר†ציבורי

שנת†החיים†האחרונה∫
עובדותומספריםמשם
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Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed a butterfly's erratic
flight?
Or gazed at the sun into the fading 
night?

You better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

Do you run through each day
On the fly?
When you ask How are you?
Do you hear the reply?
When the day is done
Do you lie in your bed
With the next hundred chores 
Running through your head?

You'd better slow down
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

Ever told your child, 
We'll do it tomorrow?
And in your haste,
Not see his sorrow?
Ever lost touch,
Let a good friendship die 
Cause you never had time 
To call and say,'Hi'.

You'd better slow down.
Don't dance so fast.

Time is short.
The music won't last..

When you run so fast to get
somewhere
You miss half the fun of getting 
there.
When you worry and hurry 
through your day,
It is like an unopened gift....
Thrown away.

Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.

מאת:טוביתאוריאל תשבץ†נושא†פרסים

51121ברקבני2213.ת.ד,ליל"ךתשבץ:אללשלוחנאתשובות

הגדרות

Æבין†הפותרים†יוגרלו†≤†ספרים

דפנה .13עני .12מולדת .10נשיםארגון .9רחבלא .8תאורהכלי .5מלאכה .1:מאוזן
מדוע .21 עזהחיבה .20  רוסי מהפכן .18  הכוכבשלנו .16 שאלהמילת .15  התקיימו .14

.23מכשול.24לחםשמיים.25מעגןגדול.26שר.28תקן.30ממלאאתהגולגולת.31כינוי

.32קהלרב.33שקר.35כתב–עתהיוצאלאור4פעמיםבשנה.37רצפט.41משוררגרמנידגול

מחרים .51 שליח .50 אשד .49 גיאומטריתצורה .47  ממקומו זז .46  עדין .44 לבנה .43

מאונך:.1סגרעיניו.2מאגר–מיםבנוי.3מתנה.4התקיים.5מלמד.6נהרבהולנדובדרא"פ
העברי הכהן .16 מפעלבראשעומד .15  מישורמדברי .13 מפואר ביתפרטי .11 סגידה .7

בעלחברבורות .22 לבקרהוזמנו .20 והלילההיוםכל .19 נפטרשבעלהאשה .17  הראשון

.25לאמביעיםדעה.27לוהט.29כלינשק.30ממלאמקום(ר"ת).33שיר9.34ירחי–לידה

.36מגבלמכונית.38שארית.39בסיסצבאי.40עצם.42רביםבגוףשלישי.45פריטסכו"ם

.48גויגדול
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This poem was written by a teenager with cancer in 1997 in a
New York Hospital. She wanted to see how many people got

her poem through the net. Many!

SLOW DANCE



arrived for a visit.  He realized that his
mother was ill, and offered to take her to
the Emergency Room; she refused
adamantly.  Her daughter-in-law came to
visit the following day, and called an
ambulance upon noticing that her mother-
in-law was having difficulty breathing.  The
ambulance took her to a large hospital in
the center of the country.

Diagnosis was fast and clear:  a cancerous
growth in one of her lungs and signs that
the tumor had spread to the bones and to
other internal organs.  The patient was
rushed to the operating theater, where
surgeons drained fluid that had accumulated
in her damaged lung.  She was then
transferred to the respiratory intensive care
unit, where she was attached to
 every possible kind of device and tube.
They kept her anesthetized and on a
ventilator for almost two weeks, and when
her condition stabilized a bit they transferred
her to the department of internal medicine,
where she remained for a further two weeks.

Tests confirmed the primary diagnosis:
diffuse and incurable cancer.  An oncologist
determined that she was not suitable for
chemotherapy, but it seemed she could not
be left without any treatment, and the
department in which she lay administered
all kinds of medications, without explaining
their purpose.  Her son brought a
certified copy of his mother's Advance
Medical Directives from the Ministry of
Health to the department.  At first the head
nurse refused to attach the form to the
patient's medical file, and only after her son
threatened to lodge a complaint, did she
aquiesce.

One day I asked the senior physician
whether he was aware of the fact that she
had a certified copy of Advance Medical
Directives from the Ministry of Health in
her file.  He retorted that the form, even if
attached to her file, was of no interest to

him because as a doctor it was his
obligation to save patients' lives.  And to
emphasize and illustrate the meaning of
his words he added that even if the patient
was terminally ill, and her life expectancy
short, if her heart stopped suddenly he
would resuscitate her.  I asked him whether
a doctor's obligations did not include
compassion or respect for a terminally ill
patient, and he replied:  if her heart stopped
I would walk around the department for
about ten minutes to give her a chance to
die, but if she didn't die, I would resuscitate
her.  With that shocking and meaningful
retort – probably evidence of a practice
many doctors see as an easy way out of
the dilemma – he turned and walked away.

Her condition seemed to stabilize after a
month in hospital and she was transferred
to a rehabilitation department where she
remained for another month.  However,
her deterioration was rapid and
indisputable, and she did not live much
longer.  The rehabilitation doctors, who
also loaded her with medications, were
finally forced to admit that there was no
way to improve her condition.  They
discharged her home, with the
recommendation to hire a personal
caregiver and to register her as with Kupat
Holim's Home Hospice services for
palliative care.  Her family found her a
dedicated caregiver and the hospice staff
did their best to alleviate her suffering.
Unfortunately, she lost the ability to
communicate with those around her a
month later, and despite the fact that she
was anesthetized and injected with
painkillers, it was obvious that she was
suffering badly, and she passed away.

Had her daughter-in-law not had the
initiative to call the ambulance that took
her to the hospital, the patient would
probably have died the day she began
experiencing difficulty breathing.  It is
doubtful whether her daughter-in-law was

aware of the fact that she had signed
Advance Medical Directives, requesting
that her life not be prolonged by artificial
means.  However, even had she known,
and had she realized the severity of the
illness, she could not be held responsible
for the continuous suffering or for the
treatment the hospital administered.  It is
difficult to expect even close family
members not to admit their dear ones to
hospital when they begin feeling severe
distress, even if they know that they will
be administered life-prolonging
medications against their will, and
 even if they are aware of the severity of
the condition.

The responsibility for respecting the wishes
of such a patient falls on the doctors to
whom these patients turn for treatment.  If
the patients are incurable and are expected
to die soon, and if the doctors are aware
of their specific wish to refrain from
receiving life-prolonging treatment, it is
their duty to respect the patients' wishes:
they are obliged to administer treatment
with the objective of alleviating pain and
suffering, but are not permitted to make it
more difficult for the patients by
administering useless medication that will
prolong both life and suffering.  However,
many doctors are still confined to the old
doctrine whereby their ethical obligation
focuses on prolonging the lives of patients
by any means available; they have not yet
internalized the concept that it would be
better for some patients with certain severe
conditions to die than to live.  Conveying
the concept of compassion for a patient
suffering badly from a terminal illness
comprises an ethical value that doctors
must add to their professional lexicons.
This is the responsibility of the Ministry
of Health medical faculties and of those
in charge of the professional ethics of the
Medical Organization.

By Retired Justice Eliahu Matza,
President of Lilach

Anybody signing Advance Medical
Directives, which include a request not to
prolong their lives by artificial means, is
entitled to expect – if they become
terminally ill, and are going to die soon –
their doctors to respect their wishes and
permit them to leave this world without
the torture and torment caused by useless
medical treatments.  However, such
expectations are not always fulfilled by
physicians, many of whom are not even
aware of their legal and moral obligation
not to dispense life-prolonging treatment,
in contrast to the specific wishes of the
terminally ill patient.

I recently had the opportunity to closely
observe the treatment of a member of my
family.  As opposed to her specific wishes,
immediately upon admission to the hospital
she was rendered helpless and an object of
medical treatment that prolonged her
suffering for about three months – until
her predictable death.  The patient, aged
78, lived alone.  She was not a member of
Lilach, but several years ago had filled in
and signed Advance Medical Directives
according to the instructions detailed in
the Law for the Terminally Ill Patient,
which state that if she contracted a terminal
illness she was not to be administered
therapeutic treatment that would prolong
her life.  She deposited these Directives
with the Ministry of Health.  Her health
began to deteriorate several months ago,
but she did not complain; either because
she had no pain and was unaware of the
changes occurring in her body, or because
she chose to deny her illness in order to
avoid hospitalization and thus to abstain
from life-prolonging medications.  One
day, in the middle of the summer, her son
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