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נשיא

אליהו מצא ,משנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס

הנהלה מצומצמת

בינה דיבון  -יו"ר  ,טל' 03-6720729
ציפי חן ,טל' 03-6445945

ועד מנהל

יעל דבדבני ,טל' 03-7414283
רבקה הוכהויזר ,טל' 04-8372326
עופרה איתן–מאירסון
חנה סגל ,טל' 04-8253736
מרים קוגל
דפנה רסקין
אהודה גאבר
דינה נקש  -חברה לשם כבוד ,טל' 08-8554576
גזברית  -יעל זגורי

רכזת מידע  -עליזה גרשון-שריר
יום א'  ,8:00-10:30טל' 03-6730574

רכזים:

ירושלים
דפנה עמית ,טל' 02-5664901
אילנה רביד ,טל' 02-5611154
חיפה והצפון
רבקה הוכהויזר ,טל' 04-8372326
חנה סגל ,טל' 04-8253736

דרום:

חיפה
עו"ד יעל פנקס ,טל' 04-8661378
עו"ד יונתן פרידלנדר ,טל' 04-8531446
אשדוד ובאר–שבע
עו"ד נעים שומר ,טל' 08-8565522

ועדת ביקורת:
נחמן זילברברג
נמרוד קנמון
מודי ברקאי

ועדת השקעות:
עוזי שריר

פיתוח תוכנה:
מרים קוגל

המשרד:

טל'  03-6730577פקס' 03-6730582
שעות עבודה:
א'-ה'  9:30עד 12:30
פגישות במשרד  -בתיאום טלפוני מראש בלבד

כתובת למשלוח דואר:

אחיות מוסמכות לעזרה במילוי
הטופס הממשלתי:

דואר אלקטרוני:

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

- Live and Die With Dignity

Lilach

עו"ד הרצל כץ
Adv. Hertzel Katz 03-5496475

ד"ר רפאל דויד ,טל' 08-8642482

יועצים משפטיים:
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הסדציההפליאטיביתלקראתאסדרה-
אליהומצא
כלסוףהואגםהתחלה-פרופ'בןקורן
מתנדבת-מריםלב
הוספיסבית-שלומיתלולה
עלילותיהשלתפילה-פרופ'עמירםרביב
כהאמר-גבריאלגרסיהמרקס
חייםשכאלה-נעמיקהת
לאהכלדבש-איתןווייץ
עלמותילדים-טלילהבןזכאי
מתנהלאמא-אסידייןז"ל
ידיעותחו"ל-ציפיחן
ידיעותמהארץ-חבריעמותתליל"ך
מדוראינטרנט-יאירגרבוז
ספריםחדשים-עליזהגרשון–שריר
שיר:מסכה-אידהצורית
תשבץ-טוביתאוריאל
אנגלית-עו"דהרצלכץ

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה
עברוששהחודשיםמאזהביטאוןהאחרוןואנו
שמחיםלספרלכםמההתחדש,מהנעשהומהן
הציפיותלעתידבעמותה.
יושבים ודנים .כרגעיושבתעדייןהוועדה
שהוקמהעלידישרתהבריאותלעיוןמחודשבחוק
החולההנוטהלמות,והיאדנהבהצעות,אפשרויות
הרחבהותיקוניםבחוק.עודדנההוועדהבקיצור
ופישוטטופסמתןהנחיותרפואיותמקדימותשל
משרדהבריאות,וכןבצורךלהעמקתוהרחבת
הידעשלהרופאיםוצוותיהרפואההשוניםבכל
הקשורלחוקהחולההנוטהלמות.נשיאעמותת
ליל"ך,כבודהשופטאליהומצאמשתתףכחבר
בוועדהזו.אנומקוויםשעדסגירתהגיליוןנוכל
ליידעאתכםעלהחלטותהוועדה.

תמונתהשער:

משהו זז.בינתייםאנושומעיםמןהשטחיותר
ויותר על התייחסות חיובית בבתי החולים
השוניםוכיבודרצוןהחוליםהסופנייםהממציאים
טופסמתןהנחיותרפואיותמקדימותשלליל"ך.
אולם ,אנו עדים עדיין לחוסר ידע משווע
בקרב הרופאים ,החל מרופאי המשפחה ,דרך
צוותיהרופאיםבבתיהחוליםוכלהבמנהלים
וממלאיתפקידיםבכיריםאחרים.

Big Bamboo
מוזיאוןישראל,ירושלים
ראופרטיםבעמ'.3

מערכתחייםבכבוד:
בינהדיבון
טלילהבןזכאי
עשיוינשטיין

אנו חוזרים על המלצתנולחברים/ות:דרשו
מרופאהמשפחהשלכםשיצרףאתטופסמתן
ההנחיותהרפואיותהמקדימותשמילאתםלתיקכם
הרפואי .במקרה של סירוב ,פנו אלינו.

עיצובגרפי:טוביתאוריאל
ת.ד2213.בניברק51121
©כלהזכויותשמורות
ינואר2014גיליון37

מדברים על זה.גםבתחומיםאחרים,כמותחומי
האמנותהשוניםישמודעותגוברתוהולכתלגבי
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סיוםהחייםבכבוד.סרטים,כמוהסרט"דבש",הצגות
כמו"יוםהעצמאותשלי"ו"סוףטוב",סרטיםוסדרות
בטלוויזיהותוכניותכמו"עובדה"מתייחסיםלנושא
ומבליטיםאתזכותושלהאדםעלגופוואתהחובה
לכבדאתרצונו.גםאנומפניםחלקרבמפעילותנו
להגברתהידעלנושא,אםעלידיתמיכהכספית
בפעילותמס"רהמקיימתהשתלמויותלרופאיםוצוותי
רפואהבנושאסוףהחיים,ואםעלידיפרסומיםבכלי
התקשורת השונים והשתתפות בכנסים ובמרכזי
השתלמותבנושאזה.

תמונתהשער:

Big Bambu
7000מוטותבמבוק;80ק"משלמיתרי
טיפוס;  16מטרים גובה;  7שבועות
שלהקמהובנייהבהשתתפות25מטפסי
הריםמארה"ב,איטליהוישראל-כל
אלהמרכיביםאתהמיצבBig Bambu
בגןהפסליםבמוזיאוןישראל,ירושלים.
המיצב משלב פיסול ואדריכלות
שיצרו האחים התאומים דאג ומייק
סטארן .מיצבים דומים הוצגו על גג
המטרופוליטןבניויורקוגםבביאנלה
בוונציה,ברומאוביפן.
אפשרלטפסולשוטטבשביליההליכה
במפלסי גובה שונים ,להקיף ,לטפס,
לגעת ולחוות את עבודת האמנות
החורגתמכלמהשאנומכיריםבאומנות
עדהיום.

עמותה חסכונית .בזמןהאחרוןנמתחהביקורת
ציבוריתעלשכרםהגבוהשלמנכליעמותותשונות
העוסקותבמתןעזרהלקהליםנזקקיםוהפוניםלציבור
למתןתרומות.אנוגאיםלספרלכםכיכלהמתנדבים
בעמותתליל"ך,למעטמזכירהבמשרהחלקית,עושים
אתעבודתםבהתנדבותמלאה.רובםעובדיםמןהבית
ואינםמבקשיםאףאתכיסויההוצאותהקשורותבכך.
תודתנונתונהלכולם.
כן נתונה תודתנו לחברים/ותשבעזרתדמיהחבר
שלהםאנויכוליםלקייםאתפעולותהעמותהולהמשיך
במאבקנו.

ת¢ד†≥≤≤±
בני†ברק†μ±±≤±

?

עםקוםמדינתישראלהיהקייםחוקמשנת
1936הקובעכיהתאבדותהיאעבירהשעונשה
שלוש שנות מאסר .בשנת  ,1966לאחר
ויכוחיםקשיםבכנסת,תוקנהפקודתהחוק
הפליליועבירהזונמחקהמספרהחוקים.כיום
קובעהחוקהישראליכי"אדםהמביאאדם
לידיהתאבדותבשידולאובעצה,אומסייע
לאדםלהתאבד-דינומאסרעשריםשנה".
נמסר ע"י עו"ד איתי זהר ,היועץ המשפטי
של עמותת ליל"ך.

†כל†מה†שרציתם†לשאול
את†ליל¢ך

†††††††††††שאלות†ותשובות

?

מה אומר החוק הישראלי לגבי התאבדות,
או עזרה בהתאבדות?

מהי ביו-אתיקה?
ביו-אתיקה היא תחום משולב של אתיקה
וביולוגיההעוסקבהיבטיםהאתייםשלהביולוגיה
והרפואה.לדוגמה:שיבוטיצורים)בעיקרבני
אדם(,דחייתההזדקנותוחיינצח,רבייהוכו'.
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הסטנדרט†הרפואי†המקובל†לביצוע†סדציה†פליאטיבית
מחייב†שימוש†מושכל†בתרופה†מרדימה¨†כשהמטרה†היא
להרדים†את†החולה†ולא†לקרב†את†מותו†והיא†מותרת†רק
במקרים†של†חולה†סופני†המקיים†את†ההגדרה†של†הנוטה
למות†Æאך†גם†חולים†במחלות†קשות†שאינם†מקיימים†את
תנאי†ההגדרה¨†מפני†שתוחלת†חייהם†אינה†ניתנת†להערכה
רפואית¨†סובלים†לא†פעם†בשלבים†המתקדמים†של
מחלותיהם†מכאבים†פיסיים†וממצוקה†נפשית†והם†עשויים
להצדיק†טיפול†בסדציה†פליאטיבית

מאת :אליהו מצא ,משנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס ,נשיא ליל"ך
נראהשמשרדהבריאותנערךלאסדרה)רגולציה(
שלהטיפולבסדציהפליאטיבית.בהסתמךעלהמלצות
המועצההלאומיתלביואתיקההפיץמינהלהרפואה
במשרד-בשלבזהלהערותולהצעות-טיוטת
מכתב חוזר שכותרתו "קווים מנחים לסדציה
פליאטיבית".מטרתהמסמך,לאחרשיפורסםרשמית,
היאלקבועכלליםמנחיםלמתןטיפולבסדציה
פליאטיביתלחוליםסופנייםשהוגדרו,בהתאםלחוק,
כ"נוטיםלמות".

להקלעלסבלוומכאוביושלחולה,ולפיהצורךגם
להקלתסבלםוהבטחתרווחתםשלבנימשפחת
החולה.המונח"סדציהפליאטיבית"משמעושימוש
בסדציההניתנתלחולהבמטרהלהקלעלסבלוהגופני
או מצוקתו הנפשית .הווי אומר :אף בסדציה
פליאטיביתנעשהשימושמבוקרבתרופותהמורידות
אתרמתההכרהשלהחולה,אךזאתללאקשר
לביצועושלטיפולרפואימכאיבאלארקכאמצעי
שמטרתולהקלעלסבלוהגופניאומצוקתוהנפשית.

הסברקצרלמונחים":סדציה")שבלשוןעממית
מכונה"טשטוש"או"הרדמה"(משמעהשימוש
מבוקרבתרופותלהורדתרמתההכרהשלחולה.
סדציה,ככלל,ניתנתבמטרהלמנוע,אולצמצם,
כאבהכרוךבביצועושלטיפולרפואיחודרני.טיפול
"פליאטיבי")בעבריתפשוטה:טיפולמקל(מתבטא
במתןתרופות,משככיכאביםולעתיםאףבנקיטת
אמצעיםפסיכולוגיים,סיעודייםוסביבתיים,שמטרתם

חוקהחולההנוטהלמותמעגןאתזכותםשלחולים
חשוכימרפא,שהחוקמגדירםכ"נוטיםלמות",לסרב
לקבלטיפולרפואימאריךחיים.ואולםגםבמקום
שחולהכזהמסרבלקבלטיפולמאריךחיים,מטיל
החוקעלהרופאהאחראיחובהלגרוםלכךשיינתן
לחולהטיפולפליאטיבי,לרבותבאמצעותתרופות
ומשככיכאבים,אףאםהדברכרוךבסיכוןסביר
לחייושלהחולה.הסיפאמרמזתלאפשרותלהקלעל
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הנחיותרפואיותמקדימות,או/וגםיפויכוח,
בהתאםלחוקהחולההנוטהלמות.אםהחולה
אינוכשיר,ניתןלתתלוטיפולבסדציהפליאטיבית
בהסכמתמיופהכוחשמינההחולהבעבר,בהסכמת
אפוטרופוסשמונהלועלידיביתהמשפט,או
בהסכמת "אדם קרוב" כמשמעו בחוק.

סבלוומכאוביושלחולההנוטהלמותבמתןסדציה
פליאטיבית ,שבנסיבות מסוימות )כגון ,הגדלה
נדרשתשלמינוןהתרופההמרדימה(עלולהלסכן
אתחייהחולה.יצויןכיהשימושהמעשיבסדציה
פליאטיביתמוכרבפרקטיקההרפואיתכטיפול
לגיטימירקבמקריהםשלחוליםסופניים,המצויים
בשלבהאחרוןשלחייהםומתייסריםבכאביםבלתי
נסבלים.למותרלהוסיף,שככלטיפולרפואיגם
סדציהפליאטיביתמותניתבהסכמתהחולה,או
נציגוהחוקי,לקבלתהטיפול.

הסטנדרט הרפואי המקובל לביצוע סדציה
פליאטיביתמחייבשימושמושכלבתרופהמרדימה,
כשהמטרההיאלהרדיםאתהחולהולאלקרב
אתמותו.להשגתהמטרהישלהתאיםאתמינון
התרופהלמצבושלהחולה.עלאישהרפואה
המופקדעלמתןהטיפול-רופאאואחותשעברו
הכשרהמתאימה-להקפידשמתןמנהספציפית
לאתביאלמותהחולה.המינוןהרצויהואהמינון
המינימליהנדרשלהקלתהתסמינים.אתמשך
הטיפול בסדציה פליאטיבית יש להתאים
למצבושלהחולה;ואםדיבמתןסדציהלתקופה
קצובה,עדשטיפולפליאטיביאחריחללפעול,
אוסדציהלסירוגיןלטווחקצר,איןלתתסדציה
פליאטיביתרציפה.

בטיוטתהמכתבהחוזר,שמשרדהבריאותהפיץ
לאחרונה,הוגדרהסדציהפליאטיביתכ"שימוש
מבוקרבתרופותלהורדתרמתההכרה)סדציה(
במטרהלהקלסבלשמקורובסימפטומיםעמידים
ומצוקהנפשית".כקבוצתהיעדלקבלתהטיפול
סווגו"חוליםהנוטיםלמותהמצוייםבמצבשלסבל
בלתי נסבל )למשל כאב קיצוני ,קוצר נשימה
משמעותיהמלווהבהרגשתמחנקבלתינסבלת,
דליריום קשה( שמוצו לגביהם כל הטיפולים
הפליאטיביםהמקובלים".חידושחשובמתבטא
בהנחייה שלפיה "הסדציה הפליאטיבית יכולה
להינתןהןבמסגרתאשפוזיתוהןבקהילה,בבית
המטופל".הרחבהזומתייחסת,בעיקרה,לחולים
סופניים הזוכים לטיפול פליאטיבי במסגרת
המכונה"הוספיסבית".

אלו ,בתמצית ,עיקרי ההנחיות שעם כניסתן
לתוקף עתידות להסדיר את נושא הסדציה
הפליאטיבית.רופאיםשהגיבועלטיוטתההנחיות
הביעו תמיכה באישורן .בתגובה ששיגרתי
למינהל הרפואה ביקרתי את הגבלת הטיפול
בסדציהפליאטיביתלחוליםסופנייםהמקיימים
אתתנאיההגדרההחוקיתשלנוטיםלמות.הלוא
גםחוליםבמחלותקשותשאינםמקיימיםאת
תנאי ההגדרה ,מפני שתוחלת חייהם אינה
ניתנת להערכה רפואית ,סובלים לא פעם
בשלבים המתקדמים של מחלותיהם מכאבים
פיסיים וממצוקה נפשית העשויים להצדיק
טיפולבסדציהפליאטיבית.אךנראהשהדרך
להיטיבאתמצבםשלחוליםכאלההיאבהרחבת
גדר תחולתו של חוק החולה הנוטה למות,
נושא העומד לדיון לפני הוועדה המקצועית
שמונתה לכך על ידי שרת הבריאות ˝

בפרקההנחיותשבמסמךהודגשהצורךבקבלת
הסכמתהחולהלטיפולבסדציהפליאטיבית.ההמלצה
למתןהטיפולחייבתלהינתןעלידירופאבעל
הכשרהוניסיוןברפואהפליאטיבית,לאחרדיון
בנושאעםהצוותהמטפלבחולה,לרבות"הרופא
האחראי"במוסדהרפואיורופאוהאישישלהחולה.
במתןההסבריםלחולה,לשםקבלתהסכמתו,יש
לשתף גם את בני משפחתו או אנשים אחרים
הקרוביםלחולה.
אםהחולההנוטהלמותכשיר,ישלקבלאתהסכמתו
לטיפול;ומומלץלתעדזאתבהחתמתועלטופסי
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כל†סוף
הוא†גם†התחלה
סקר†שנערך†לאחרונה†בין†∞∞†±רופאים†מוכיח†שבישראל†לא†מיישמים
את†חוק†¢החולה†הנוטה†למות†Æ¢אף†שהחוק†קיים†מ≠†¨≤∞∞μרק†•∂≤†מהרופאים
ידעו†שעליהם†להציג†אותו†בפני†החוליםÆ
לפניכם†מאמרו†המסכם†של†פרופ†ßבן†קורן¨†שמציע†לאמץ†את†¢פרויקט†השיחה¢
כדי†לקדם†את†יישום†החוק
מאת :פרופ' בן קורן
הרופאיםשענועלהסקרהתבקשולענותבין
עדכמהאנחנו,כיחידים
היתרעלהשאלותהבאות:האםהרופאמציג
או כחברה ,בוחרים
בפניהמטופלאתקיוםהחוקומיידעאותועל
להתחמקמסוגיותסוף
זכותוהחוקיתשלאלהאריךאתחייו?האםלרופא
החיים המתעוררות
יש ידע הנדרש להבנת החוק על השלכותיו
בהתמודדותעםמצבו
והמשמעויותהכלולותבו?במידהוהרופאאינו
שלחולהקרובשנמצא
מיישם את החוק ,מה הגורם שמונע ממנו
בערובימיו?האםגם
לעשותזאת?
הרופאים מתחמקים
מעיסוקבשאלותהרות
ממצאיהסקרהעלוכי26%:בלבדמהרופאים
 ¯Âˆ†¯Â‡ÈÏ†∫ÌÏÈˆ†ÆÔ¯Â˜†Ô·†ßÙÂ¯Ùגורלאלו?
ידעוכיהאחריותלהצגתחוקהחולההנוטהלמות
לפניכמהחודשיםפורסםסקרשערכתייחדעם
למטופלהיאבאחריותם.רק28%מהרופאים
עמיתיי,ד''רדנהדורוןופרופ'שיוקסלר,מומחה
הבינושהחוקמופעלכאשרלחולהנשארוכשישה
ברפואת ילדים והפרעות אכילה,בבית חולים
חודשיחיים.לגביהשאלהמדועהםאינםמעלים
הדסה הר–הצופים שמצאכיבישראללאמיישמים
בפניהמטופלאתהחוק88%,מהרופאיםענו
אתחוקהחולההנוטהלמותמשנת.2005הסקר
שזאת כתוצאה מחוסר זמן .בנוסף לנתונים
בוצעבקרב100רופאיםישראליםבבתיחולים
שעלו מהסקר ,סיפרו הרופאים כי מרביתם
בישראלוהתפרסםבכתבעתAmerican-
נמנעיםמלנהלאתהשיחהעלהחוקכתוצאה
Journal of Clinical Oncology.
מחוסרנוחותונעימות,זאתעלאףשהחוקדורש
והשאלות†הןÆÆÆ
מהםלנהוגאחרת.
כותרתמשנה:והשאלותהן...
נתוניםקשיםאלומצריכיםהתמקדותרחבהיותר
חוקהחולההנוטהלמותמפרטאתזכויותהחולה
בתופעהשאוליתצליחלהסבירמדועהיאמתרחשת
במחלהסופנית,שנותרולוכשישהחודשיחיים,
בישראל,ולהביןמדועאנחנומפחדיםכלכך
לפיהערכתהרופאהבכירשאחראילטיפולבו.
מלעסוקבמוותשהואחלקבלתינפרדמחיינו.
החוקמרחיבאתזכותהחולהלסרבאולהסכים
פרופ' קנת' פרייגר ,במאמר שחיבר עבור
לטיפול,בכךשהואמאפשרלחולהלהביעאת
ה,AMA Journal of Ethics-מצביעעלכך
רצונומראשלגביטיפולרפואיעתידיבו,אם
שהקידמהבתחוםהביו–רפואיאינהמאפשרת
וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות.
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למטופליםלמותביחידתהטיפולהנמרץכמופעם.
בעודמכונותמתוחכמותמאפשרותלרופאיםלבצע
"הצלות"הרואיות,אותןטכנולוגיותעצמןלמעשה
מאריכות את תהליך הגסיסה אצל הסובלים
ממחלהחשוכתמרפא.

אחדמאיתנומונעעלידימקבץערכיםאישי.
כלומר,יכוללקרותמצבשבויחידיםומשפחות
מגדיריםהקשריםוהעדפותמשלהם.
לאחרונה,עמותת"תשקופת–מעגן"שאניעומד
בראשה ,יבאה לארץ מיזם אמריקאי ,שנקרא
"פרויקט השיחה",תוכניתחשובהשתופעלבארץ
בעברית ,רוסית וערבית .בבחינת השאלות
הפשוטותעלהעדפותהמטופליםבמהלךובסוף
החיים,ניתןלהגדירמטרותברורותעםקרוביהם
ואפשרלצמצםאתמידתחוסרהוודאותוהחרטה.
השאלות שבפרויקט השיחה הן ישירות
ומאתגרות:אםאתםחוליםבמחלהקשה,האם
אתםחוששיםשלאתקבלודיטיפולאושהטיפול
יהיהאגרסיבימדי?האםתהיומוכניםלעבור
טיפוליםשעלוליםלהיותמסוכניםאםההתערבות
תוכללהאריךאתחייכםולהגדילאתהסיכויים
להגיעלאירועיםחשוביםכגוןימיהולדתוסיום
לימודים? האם קיימות נסיבות )כגון תלות
במכונתהנשמהאוצינורהזנה(שבעיניכםגרועות
ממוות?וכולי.
לסיכום -ישצורךלעשותהסברהבקרבהממסד
הרפואיעלהיתרונותשלניהולשיחותבסוף
החייםעםהחולהומשפחתושכןמדוברבתהליך
מזכך שלעיתים רבות מאפשר פרידה נאותה
ושלווהיותרשלהחולהממשפחתוומהעולם˝

אריק†שרון†כמשל
כותרתמשנה:אריקשרוןכמשל
לדוגמה:למרותשמצבםשלחוליםשנמצאים
במצבוגטטיביכמושהיהאריאלשרון,מאפשר
קיוםמחוץליחידתהטיפולהנמרץ,אחריםסבורים
כיהטיפוללהארכתחייהםבלתיהולםושגוי
בטענהשל"חוסרתועלתרפואית".אולםפרייגר
מדגישכילביטוי"חוסרתועלת"איןכלמשמעות
כשהואמוצגללאהקשר.כשמדוברבחייאדם,
ביסוסהקשרכזהמחייבהגדרהברורהשלמטרות.
אםהמטרההיאלהשיבאתהחולהלהכרהמלאה,
הרישניתןאולילהגדיראתהטיפולהרפואיכחסר
תועלת.אבלמהקורהכשבנימשפחתושלהחולה,
כמובניושלאריאלשרון,רוציםלהשאיראותו
בחיים משום שהם מאמינים בקדושת החיים
ורוציםלהיותלצידושלהאדםהאהובעליהם?
סבירלהניחשהםיגידושהטיפולבואפקטיביולא
חסרתועלת.האםהחברהצריכהלקבועשההעדפות
הללוסבירותאושמאהןאנוכיות,שלאלומר
בלתי מוסריות? אי אפשר ליצור הגדרות
אבסולוטיותשל"חסר–תועלת"ו"סביר"שכןכל

בואו†נדבר†על†זה
פרופ'בןקורן:הענייןשליבטיפולבסוףהחייםנובעמניסיוןאישי.כברבגיל10שמתילב,בעקבות
מוותשלאדםקרוב,שאישבממסדהרפואיאובמשפחהשלילאידעלדברעלהפרידהמהחיים.
כךגםכיום,משוםמהלאנוחלנולהתייחסלחוליולמוות.
אינימאשיםאתהרופאים.אחריהכל,אפילובביה"סלרפואהישרקקורסאחדבתקשורתשבו
משלמים מס שפתיים ורק חלקו מוקדש לטיפול בשאלות הנוגעות לסוף החיים.
עמותת"תשקופת–מעגן"קיבלהלאחרונהמארה"באישורלהשתמשב"פרויקטהשיחה"בארץ,
ואנימקווהשזהיגרוםלקפיצתמדרגהבצורתהטיפולבסוףהחיים.מטרתהפרויקט-לעזור
לרופאים לשוחח עם החולים על הצפוי להם לפני התחלת הטיפול הרפואי.
* פרופ' קורן הוא מנהל המכון לקרינה במרכז הרפואי תל אביב ,יו''ר עמותת תשקופת–מעגן
שזכה באות המתנדב מידי הנשיא פרס.
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מתנדבת
כבר†לא†צריך†להיבהל†מלמלא†את†הטופס†המורכב†והמאיים†של†משרד
הבריאות¨†טופס†המאפשר†לנו†להביע†את†הרצון†שלא†להתחבר†למכונת
הנשמה††Øלא†להתחבר†למכונת†הזנה††Øלא†ולא†Æוגם†מה†כן†Æהמתנדבות†של†ליל¢ך¨
אחיות†במקצוען¨†עוזרות†למלא†את†הטופס†ב≠ה≠ת≠נ≠ד≠ב≠ו≠ת°
פגישה†עם†יעל†דבדבני¨†מתנדבת†סדרתית
מרים לב
רוצהלתרוםבמסגרתהמיומנות
כל אחד מחברי ליל"ך יכול
שלי".כאחותרבתניסיון,יעל
לצלצלליעלדבדבני,לקבוע
התנדבהלעזורלחבריליל"ך
פגישהולהיעזרבהכדילמלא
למלא את טופס ההוראות
אתטופסההוראותהמקדימות
המקדימותשלמשרדהבריאות.
שלמשרדהבריאות.רקשנה
מספר הטלפון של יעל,
אחתבליל"ך,ויעלכברהפכה
)המתפרסםבעמודהאחורישל
לכתובתחשובה,וזהלאמקרי.
עיתוןזה(,עסוק.היאמקבלת
עדצאתהלגמלאותהיאעבדה
כמהבקשותלעזרהבשבוע,
כאחותמוסמכת,בעלתתואר
ביןחוגהתעמלותלריקודיעם
שני של חינוך בסיעוד ,רוב
ושארעיסוקיםמענגים,היא
השנים כחלק מצוות חדרי
נפגשת עם כל אחד
ניתוח ,ובהן  25שנים בבית
È·„·„†ÏÚÈ
פנים–אל–פניםומקדישהכשעה
החולים הר–סיני בניו–יורק.
וחצילכלאדם".כלבתיהקפהבסביבהמכירים
בשובהלארץב2005-יעלהתנדבהבמכוןהלב
אותי" ,היא מודה בחיוך" ,כאן המשרד שלי.
בתלהשומר".רציתילהחזירלחברה,לתתמשהו
האווירה נעימה ,והאנשים מרתקים".
תמורת ההשכלה והקידום שבהם זכיתי.
"לאחרונהחזרתימטיולשלמכוןאבשלוםברוסיה.
כל†אדם†מביע†את†רצונו
משנה:כלאדםמביעאתרצונו
אפילושםפנתהאליאחותמקיבוץבעוטףעזה
"לאמזמןפנתהאליגב'שולמיתרטנר,שגרה
וסיפרהשהיאחברהבליל"ך,אבלזקוקהלעזרה
במילוי טופס ההוראות המקדימות של משרד
במוסדלדיורמוגןברחובותוהציעהלממןאת
הבריאות.הצעתילהלאסוףאתכלהאחיותשל
הוצאות הנסיעה שלי ,ובלבד שאבוא אליה.
האזורכדישאבואבמיוחדואדריךאותןכיצד
שלושיםאנשיםחיכוליבכיתהמסודרתעםלוח
למלאאתהטפסיםלעצמןוכיצדלעזורלאחרים".
וגיר.עבדנויחד,בדקתיאתהטפסיםשלכלאחד
וחזרתילשםלעזורלדייריםנוספים.מהשחשוב
יעלהצטרפהלעמותתליל"ךבהמלצתשכנים,
לאנשים הוא ,שמישהו עוזר להם להביע את
נענתהלמודעתהמתנדביםבבטאוןוכברבשיחה
רצונם".והריאנחנויודעיםשמדוברברצוןלא
הראשונהאמרה":אנילארוצהלהדביקבולים.
שגרתי,עדייןלאלגמרימקובל,רצוןשלביטויו
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זבוב†על†הקיר
גלילהזאבי,בנקאיתעתירתניסיוןבמקצועהעבדהעדלאחרונהבקרן–ירושלים.היאחברהבליל"ך
כשנה,פנתהליעלדבדבניונפגשהעימהבמשרדשבביתהקפההשכונתי.הייתישםעלתקןזבוב
עלהקיר.גלילהזאבי":הכרתייותרמדיאנשיםששכבובבתיהחוליםבמשךשניםובניהמשפחה
שלהםהתענולצידם.אניממלאהאתהטופסשלמשרדהבריאותבעיקרבשבילהמשפחהשלי.
השארתיאתהטופסשלליל"ךאצלרופאתהמשפחהשלי.אבלחשובלילדעתשכלהפרטיםבסדר,
ולכןפניתיליעלוביקשתיאתעזרתה".
הרופאיםוהאחיות.ולאפחותחשוב-ליידעאת
פקידות הקבלה והעובדות הסוציאליות".
אי–אפשרשלאלשאולאתיעל,שעבדהשנים
רבותכאחותבארה"ב,עלשינוייםביחסהעכשווי
שםלחוליםהנוטיםלמות".בארה"בהתקדמו
מאודבנושא.ברורשמכבדיםאתרצוןהחולה
בקשרלטיפוליםמאריכיחיים.אניזוכרתחולה
דמנטישהגיעמחוברלצינורותהזנהוניקוזלשם
ביצועפעולהכירורגיתלהארכתחיים,שצעק
לרופא:למהאתהעושהליאתזה?והרופאאמר
לי:ידייכבולות.היוםזהלאקורה.היוםאפילו
בניתוחיםלאמבצעיםהחייאהאםהחולהחתם
עלצוואהבחייםוביקששלאלהאריךאתחייו".

דרושיםתמיכהועידוד.
ישלהחזון,ליעלדבדבני".אנישואפתלכך,
שברגעשהחולהיגיעלמשרדהקבלהבביתהחולים
וימלאטופסשכוללשאלותאישיות,היסטוריה
רפואית,אלרגיותוכו',יהיהמקוםגםלנושא
שלנו .כלומר ,יצויין שם האם החולה מילא
טופסהוראותמקדימות.בלילענותעלשאלהזו,
אי–אפשריהיהלהמשיךאתתהליךהקבלהלביה"ח.
הנוהלהזהקייםבארה"בכברשניםואי–אפשר
לדלגעליו".
†קפצתי†למשרד†הבריאותÆÆÆ
משנה:קפצתילמשרדהבריאות...
"אני באה מהשטח" ,היא אומרת בנחישות.
"רציתילראותמהקורהלטפסיםשלההוראות
המקדימותשאנחנושולחיםלמשרדהבריאות.
נפגשתיעםאתיביטון,מרכזתהנחיותרפואיות
מקדימותבמשרדהבריאות,ועםשריוענבלרכזות
הלשכה.ומהמתברר?שהןבודקותכלטופס
בדקדקנות כדי לאמת את כל הפרטים.
אחר כך הטופס עובר לבדיקה של ד"ר אייל
יעקבסון,עוזררפואילראשמנהלהרפואה,ורק
אזמועבריםהטפסיםלמחשבהארצישלמשרד
הבריאות.כךנוצרעומסאדיר,מעיןצווארבקבוק,
שלאניתןלהתגברעליו.
"בדקתיגםאתהיחסשלהרופאיםומצאתיחוסר
מודעות.כיווןשהטופסחשובבעיקרכשהחולה
אינומסוגללדבר,איןמישיתריעשהחולההזה
חתםעלהטופס!חייביםלמצואדרךליידעאת

צוואה†לכל†דבר†ועניין
משנה:צוואהלכלדברועניין
"טופסההוראותהמקדימות",מבהירהיעל,שהפכה
מומחיתלנושא",מקביללצוואה.היחסאליוהוא
כאלצוואהשחייביםלקיים.הואמבטיח,למשל,
שייעשהרצוןהאדם,גםאםמשאלתועומדת
בניגודלרצוןילדיו.צעיריםלאחושביםעלזה,
אבלכברעזרתילאישהבת55ואוליפחות.בכלל,
רובהאנשיםשאניעוזרתלהםבריאיםבדרךכלל
וסובליםרקמבעיותכרוניותכמויתרלחץדם
ושאר תחלואים שאפשר לחיות איתם.
חשובמאודלמלאאתהטופסולשלוחאותולמשרד
הבריאותבעודנובריאים".תחשבועלזהויפה
שעהאחתקודם˝

* בחיפה ובמחוז הצפון ,ממלאת מזה זמן רב את אותו תפקיד ,בנאמנות רבה ,חברת
הוועד המנהל  -חנה סגל.
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כל†מה†שרציתם†לדעת†על

תחקיר

הוספיס†בית
מישמוגדרכחולהסופני,שתוחלתחייועדשישה
חודשים.מישמוגדרכסובלמסימפטומיםכמו
כאבים,בחילות,הקאות,עצירות,תשישותודיכאון
זכאילטיפולפליאטיבי,בתנאישישלומטפל
עיקרי)בןמשפחהאועובדסיעוד(,תנאיםמתאימים
לטיפולבביתוהואומשפחתומעונייניםבטיפול.
עלפיחוזרמשרדהבריאותהוספיסביתנועד
לחוליסרטןהסובליםממצוקהגופניתאונפשית
וחוליסרטןחשוכימרפא;חוליםעםאי-ספיקת
לבסופנית,אי–ספיקתריאות,איספיקתכבד
וכליות;חוליםשעברושבץמוחיקשה;חולים
במחלתעצביםניווניתמתקדמתוחוליםמחוסרי
הכרה.עדכאן-החוזההרשמי.

ועכשיו†תוכלו†לשאול†Æתחקיר†ליל¢ך
מתחקה†אחרי†המהלכים†החשובים
שצריך†לעשות†בשעת†מצוקה†כדי
להיכנס†למסגרת†של†הוספיס†בית
מאת :שלומית לולה
לפניחמששניםבדיוק,ביולי2009פורסםחוזר
מנכ"למשרדהבריאותתחתהכותרת":הפעלת
שירותפליאטיבי)הוספיס(בקהילה,בביתחולים
כלליובמוסדסיעודי".בכךאימצהמדינתישראל
את הנחיות ארגון הבריאות העולמי והוגדרו
סטנדרטיםלטיפולבארץ.
אחת הסיבות למעבר לשירות פליאטיבי היא
שבמקביללהזדקנותהאוכלוסייה,משתניםגם
דפוסיהמחלותהגורמותלמוות.המרכזלחקר
הזיקנה,מכוןברוקדייל),(2005מצייןשעדלפני
50שנהאנשיםרביםבמערבנפטרוממחלות
זיהומיותודרמטיות.וכיום?"רובהאנשיםמתים
לאט,עקבמחלותכרוניות".

ממוצע†של†שישה†שבועות
†שבועות
ממוצע †של †שישה
בפועל,לפיתשובותשקיבלנומקופותהחולים
כללית,לאומיתומאוחדת-להוספיסביתמתאים
כלחולהלקראתסוףחייו,שישלואפשרותלקבל
טיפול בבית או בדיור המוגן שלו .אך הצוות
הרפואיאומר,שבמקריםשלסרטןקליותרלקבוע
אתמשךהחייםהצפויולכןזוכיםלהתקבללתוכנית
יותרחוליםכאלה.
לצערנו,הנושאסובלמחוסרמודעותבציבורולכן
הטיפולמתחילבשלבמאוחר.עלפימרפאות
"צבר",חברהפרטיתהמעניקהשירותיהוספיס
ביתועובדתעםקופותהחולים,משךטיפולממוצע
שלחולההואכשישהשבועות.אחדמדובריקופות
החוליםאףהודהכיעלפירוב,הטיפולמוצע
לחוליםרקכאשרתוחלתחייהםצפויהלהימשך
שבועותספורים.

מי†זכאי††להוספיס†ביתø
מי†זכאי††להוספיס†ביתø
מטרתהטיפולהפליאטיביהיאלשפראתאיכות
החיים של הלוקים במחלות חשוכות מרפא.
שירותיםאלהכולליםטיפולרפואי,הקלהבכאב
ותמיכהנפשיתורוחנית.הצוותהתומךכוללרופא,
אחות,עובדסוציאלי,ולעתיםפסיכולוג.ובחוזר
המנכ"ל" :השירות הפליאטיבי נועד לחולים
הסובליםממחלהחשוכתמרפאמתקדמתוכולל
תוכנית משולבת של טיפול רפואי ,סיעודי
ופסיכו-חברתי.הטיפולכוללאיזוןסימפטומים
ותמיכהנפשית-חברתיתלחולהולבנימשפחתו".

תוך†∏†¥שעות
†למי†פוניםøכלקופותהחוליםמציעותמערך
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שלטיפולפליאטיביבמסגרתהקופהאובעזרת
ספקחיצוני.ההפניהלהוספיסביתצריכהלהגיע
ממרפאתהביתשלהחולהאומרופאמטפלבביה"ח.
בכלקופותהחוליםפועלותיחידותשאחראיות
לתיאוםהטיפולבבית.
עלפיקופותהחולים,משךהזמןמרגעהפנייה
ועדהתחלתהטיפולאמורלהיותקצרביותרעד
מיידי ,עד  48שעות .אולם במרפאות "צבר"
אומריםשהדברתלויבמשרדהמחוזיולעתים
נדרשתהמתנהארוכהומיותרת.
ואלושלביהטיפולבקופתחוליםמאוחדת,למשל:
רופאהקהילהאוצוותהבקרהבביה"חמעביר
הפניהליחידהלטיפוליבית;רופאאואחותמהצוות
מגיעים לביקור בית ראשוני; לאחר הביקור
מחליטיםעלקבלהליחידהומתןהטיפול;לכל
מטופל נבנית תוכנית טיפול מותאמת אישית.

הגישההפליאטיביתבהוספיסביתהייתהגבוהה
יותר,אךעלותהטיפולבהםהייתהנמוכהיותר.
הפערבעלותבולטבמיוחדבחודשייםהאחרונים
לחייםוהואמגיעלפערשל40%ביןאלושטופלו
בהוספיסביתוביןאלושלא.הרכיבהבולטביותר
שתרםלפערבעלותהואהאשפוזבביתחולים
כללי".

טיפול†שכולו†חסד
כותרת†משנה∫†טיפול†שכולו†חסד
באופןפרדוקסלי,אףשנמצאשהוספיסביתעדיף
עלאישפוזשכןהואמאריךאתחייהחולה,משפר
אתאיכותחייו,והואזוליותרלמערכת,מעטים
הםהחוליםהעושיםבושימוש.חסריםידע,מודעות
ואומץלנהלאתהשיחההקשה.
הרגישותשלהנושאמעכבתאתההפניה,מסבירה
כלניתקיי,ראשאגףסיעודבשירותיבריאות
כללית":החישובשלעלותתועלתלארלבנטי.
עלפניו,יוםהוספיסביתלעומתיוםאשפוזנראה
יותרמשתלם.אבלאנחנולארוציםשילחצועל
המשפחות להעדיף שירות כזה או אחר.
הדגש הוא על הבחירה של המשפחה ולא על
הכסף  .יכול לקרות מצב שבו הצוות חושב
שמתאים הוספיס בית ,אבל המשפחה לא
מעוניינתוהחולההולךלביתחולים.אנחנורוצים
שהמשפחה תבחר את מה שמתאים לה".

מה†כולל†הטיפולøלכלחולהצוותקבוע
שלרופא,אחותועובדתסוציאלית.במידתהצורך
משולביםאנשימקצוענוספים.הצוותהקבוע
מבקרבביתהחולהוהואזמין24שעותביממה.
כלצוותעברהכשרהבטיפולפליאטיביויכול
להעניקטיפוללאיזוןהכאבוהקלהעלסימפטומים.
ככלל ,הוספיס הבית מעניק כל טיפול שניתן
בהוספיסאשפוזיכוללמתןתרופות,IVניקורי
בטן,משאבותמורפיןוסדציהפליאטיבית.בקופת
חוליםכללית,למשל,פועלמוקדפליאטיבישל
אחיותאונקולוגיותהזמינות24שעותביממה.

אישצוותמתאראתהדילמה":זהלאמאורגן
בשוםמקום.איןלנוחובה.אףאחדלארוצה
להחליט,לקחתאחריותולומרשאתהמטופלהזה
כבראיןטעםלחברלמכונתהנשמה.לדברעם
המשפחותזהשיחותקשות.ואףאחדלארוצה
לעשותאתזה".
מסקנה∫ המודעות בקרב ציבור המבוטחים
והצוותהמטפלהראשוני-נמוכהביותר.מעטים
פוניםאומופניםלקבלתשירותשלהוספיסבית.
כאשרמוסיפיםלכךאתהרגישותהקיימתסביב
נושא המוות ,מבינים מדוע הוספיס בית הוא
טיפולשלחסד.רצוישאנשיםידעועלקיומו.
זהבנפשנו˝

כמה†זה†עולהøקופותהחוליםמספקותאת
הטיפולללאתשלום,כחלקמסלהשירותיםהבסיסי.
ולמרותשהקופותאינןגובותתשלוםמהמשפחה,
במונחיםשלכלכלתבריאות,הוספיסביתהוא
פתרוןיעילוחסכוני.מחקרמקיףשלהמרכזלחקר
הזיקנהבמכוןברוקדיילשפורסםבינואר2014
קובעבאופןחדמשמעי,שהטיפולבהוספיסבית
מיטיבעםהחוליםוגם,ראוזהפלא,חוסךכסף
למערכת:
"איכותהטיפולבחוליםשטופלועלפיעקרונות

11

עלילותיה
†††††של
†תפילה
מאת:פרופ'עמירםרביב

‰ÏÈÂÂ‡Ó†‰Ê¯˙†‰¯ÈÊ‰

הרפתקה†שמתחילה†במצגת†נודדת†שמעוררת†נשכחות¨†נוגעת†בגזירי†עיתונים
ישנים†של†אנשים†שאינם†ומגיעה†עד†לנזירה†קתולית†במאה†ה"∂Æ±
פרופ†ßעמירם†רביב†משתף†אותנו†בחיפוש†אחרי†המקור†של†¢תפילה†של†אדם
מבוגר†¢שתרגמה†לאה†נאור†Æמומלץ†לגזור†ולשמור†לדורות†הבאים
כמו†אמה†של†המתרגמת†ואביו†של†הכותב
אלי!
שמור עלי שלא אחשוב שבכל הזדמנות ועל כל
נושא עלי להגיד משהו.
שחרר אותי מהדחיפה להסדיר ענייני כולם.

לפנילמעלהמ–20שנהנפטראבי,נחוםרביב
ז"ל.ביןניירותיוהשוניםמצאתידףבכתבידו
)היפה!(שכותרתו":תפילהאוניברסלית".וזהו
חלקההראשון:
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נמצא,אבלהפסבדוניםשלהכותב",קורפורלסואפ"
היהגםשם.ניסיתילמצואאתמקורהשירולא
מצאתי.
לאחרמותהשלאמי)בגיל(98כתבתיאתהספר
"בואיאמא"עלחייה...וכמובןכללתיבואתהשיר
ואתהסיפור.הספריצאלאורבשנת2004בהוצאת
מילוא,וקיבלתימבולשלמכתביםעלהשירהזה,
שאלות,תגובות,ובאחדהמכתביםכתבהליאשה
שהיאיודעתללאספקשהמקורהיהבמנזר.כתבה
אותונזירהאנגליהבסוףהמאהה .18-איני יודעת
איך להתייחס למידע הזה.

עשה אותי בעל מחשבה ,אך לא בעל מצבי-רוח;
בעל רצון לעזרה ,אך לא בעל רצון לתת הוראות
לכל.
יש בי אמנם אוצר גדול של חכמה ,ויהיה זה מצער
לא להשתבח בו  -אך בסופו של דבר אני רוצה,
אולי ,שיהיו גם מספר ידידים.
עזור לי לא להיכנס לפרטי–פרטים; תן לי תנופה
להגיע לנקודה העיקרית.
חתום פי שלא אוכל להתאונן על מכאובים וייסורים.
אינני מעיז לבקש את חסדך על מנת להנות מסיפורי
ייסוריו של הזולת ,אך עזור לי לפחות לשמוע אותם
בסבלנות...
למרבההצערלאהיהמישיענהעלהשאלהלגבי
מקורהתפילה.חיפושילאהניבופתרוןעדשלפני
מספרימיםקבלתימחבִרידנימצגתמושקעת,שבה
מופיענוסחמאודדומה,עםהתייחסותמפורשתלכך
שהמתפללהואאדםמזדקן.
התפילה מיוחסת לקורפורל סוואפ והתרגום
לסופרתוהפיזמונאיתלאה נאור.ואלודבריהשל
לאהנאורלגבימקורהתפילה:
לאקללענותעלשאלתך.אנסה.התרגוםשליאינו
התרגוםהראשוןל"תפילהשלאדםמבוגר"קדמו
ליאחרים.אנינתקלתיבמקורבאנגליתלפני27
שניםבערך,במכתבפרטישכתבהרמטכ"ללשעבר
חייםלסקוב.בעליהטוב,ד"רמרדכינאור)מוטקה(
כתבאזביוגרפיהעלהרמטכ"ללשעברחייםלסקוב,
וכמובןשבתחקירהמקיףשלוהואקראעשרות
מכתביםפרטיים.באחדמהםהעתיקלסקובבכתב
ידו,באנגלית,אתהתפילההזאת.מוטקהביקשממני
לתרגםאותהלעבריתכדילכלולאותהבספרו...
לאחרשנים,כאשראמיהייתהכברזקנהמאד,ראיתי
אתהשירמתורגם לעבריתבשם"תפילהשלאדם
זקן"עלניירמצהיבבאוסףשיריםשאמיגזרה
מעיתוניםבמשךהשנים,שמרהלה,וחזרהלקרוא
בהםבזקנתה.היאאמרהלישאתהשירהזהמצאה
בעיתוןכשהייתהצעירה.היאלאזכרהאיזהעיתון.
הניירכברהתפוררואניבטוחהשהתרגוםשהיא
החזיקהבידהקדםלתרגוםשלי.שםהמתרגםלא

תרגום :לאה נאור
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המשך

המשך

17th Century Nun’s Prayer

וקבלתיכ(!) 5000-איזכוריםהמוביליםלנזירה
הקדושה)והמאודפופולריתבמרשתת!(תרזה
מאווילה,שנולדהב.1515-שמחתי,מצאתיאת
המקור!אבלאזגיליתישישאתריםהמייחסיםאת
התפילהלמקורותשונים.הגדילעשותמכולם
האתרהטועןבתוקףכי"תפילתנזירהמהמאה
ה–"17משולהל'אגדהאורבנית",אגדותהמתנאות
במקורמפורסםוכביכולמצטטותאותו,ללאכל
קשרביןהמקורלציטטה.הואאפילוכותבA:

ֹשמחתיוהתחלתילחפשבמרחביהסייבראחרי
"קורפורלסוואפ".העלתיחרסבידי.למחרתקבלתי
אתהבשורהמלאהנאורשהיאמצאהאתהמקור

(Nun's Prayer (not from the 17th century

לטענתהמחברבאותואתר,הרישמבחינתהשפה
והמושגיםזהלאיכוללהיותנוסחתפילהשלנזירה
מהמאהה–.17ובאמת,מהדעתכםעלפסקהזו:
"אֵינִימֵעֵזלְבֵֶקשׁאֶתהֶחֶסֶדלֵהֻנוֹתמִסִֶפֶוֵֶריכְֶאֵבֵיהֶם
שֶׁלאֲחִֵרים,אֶךעֲזוֹרלִילֻשׂאתאוֹתֶֻםבְֶסֶבְלֻנוֶת".
האםאתםמאמיניםשמישהונטולגניםפולניים
היהממציאאותה?
אזאנימודהשהתקדמתירבות,אבלברגעזהעדיין
לאברורלימהיכןלקחאביהמנוחאתהטקסט
ומיבאמתכתבאותובמקור.אבלאולילאזהמה
שחשוב,אלאתוכןהדברים,שמדברבעדעצמו
ושבחים מגיעים לגאון שניסח אותם בפשטות
ובענייניות.אזאםמישהויגלהמשהונוסף)אבל
עםראיות!(אנא,ספרולי˝

עמירם†רביב∫†זהו†טקסט†קצר¨†תמציתי
אך†מקיף†Æהוא†מדבר†אל†רוב
האנשים†משום†שהוא†פורט†על†נימי
החולשות†האנושיות†מתוך†גישה†חיובית¨
כשהוא†מבקש†סיעתא†דשמיא
להתמודדות†עם†מצבים†שאינם†זרים
בכל†גיל¨†אבל†רווחים†יותר
באוכלוסיה†של†בעלי†נסיון†Æוזיכרו†את
הקלישאה†הגורסת†כי
נסיון†אינו†דבר†שלומדים†ממנו¨†אלא
מלמדים†ממנו
באנגלית.הכותרתהיא":תפילתנזירהמהמאה
ה–."17
לאהשלחהליאתהתפילההמקוריתבקליגרפיה
נאה.ואכן,מסתברש"התפילההאוניברסלית"דומה
ל"תפילהשלאדםמבוגר",אלאשהמתרגםהתעלם
מענייןהגיל,ובניגודללאהנאור,שהיתהנאמנה
למקור,הוא'עיגלמעטפינות'.
עתה ,עם הנוסח באנגלית ,היה בידי קצה חוט
נוסף .פניתי לרבי גוגל והקלדתי את הצרוף:

פרופ' עמירם רביב הוא דיקאן ביה"ס לפסיכולוגיה
במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

Lord thou knowest better that I know
myself that I am growing older

ואזמצאתישהתפילהמיוחסתלנזירהמהמאהה–.17
הקלדתי:
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כה†אמר†גבריאל†גרסיה†מרקס
לא†מכבר†הלך†לעולמו†חתן†פרס†נובל†לספרות†לשנת††¨1982שהעניק
לנו†שעות†של†אושר†פנטסטי†בספרו†¢מאה†שנים†של†בדידות¢
וספרים†אחרים†Æלפניכם†צוואתו†הרוחנית∫†הראו†לחברים†כמה†הם
חשובים†לכם
˝††אםלרגעאלוהיםהיהשוכחכיאנירקבובת
סמרטוטים ,והיהמעניקליבמתנהפרקחיים ,הייתי
מנצלזמןזהעדכמהשהייתייכול.
ייתכןשלאהייתיאומרכלמהשאניחושב ,אבלהייתי
חושבעלכלמהשאניאומר.
˝††הייתימעריךאתהדבריםלאלפישוויים,אלא
לפיערכם.
˝††הייתיישןמעטוחולםיותר ,כיבכלדקהשאנו
עוצמיםעיניים ,אנומפסידים60שניותשלאור.
˝††הייתימתהלךבמקומותשבהםהאחריםנעצרו,
ומתעוררבזמןשהםישנים.
˝††אםאלוהיםהיהמעניקליבמתנהפרקחיים ,הייתי
מתלבשבפשטות,הייתימשתרעמולהשמש ,חשוף
לארקבגופיאלאגםבנשמתי.
˝††הייתימוכיחלאנשיםעדכמההםטועיםבחושבם
שהםמפסיקיםלהתאהבבזקנותם,בלילדעתשמזדקנים
ברגעשמפסיקיםלהתאהב!
˝††לילדהייתינותןכנפיים ,אבלנותןלוללמודלעוף
בכוחותעצמו .אתהזקניםהייתימלמדשהמוותלא
מגיעעםהזקנה ,אלאעםהשכחה.
˝†כל–כךהרבהדבריםלמדתימכם,אנשים...למדתי
שכלהעולםרוצהלחיותעלפסגתההר,בלילדעת
שהאושרהאמיתיטמוןבדרךהעלייהבמעלהההר.
˝††למדתישכשתינוקתופסבידובפעםהראשונה את
אצבעאביו,הואמחזיקאתאביולתמיד.
˝††למדתישלאדםישזכותלהביטלמטהבזולת ,רק

כאשרהואעומדלעזורלולהתרומם.
˝††כל–כךהרבהדבריםהצלחתיללמודמכם,
אבלהםלאיעזרולי,משוםשכאשרישימואותיבארון,
למרבההצערכברלאאהיהבחיים.
˝††אילוהייתייודעשהיוםתהיההפעםהאחרונהשבה
אראהאותךישן,הייתימחבקאותךבחוזקהומתפלל
לאלוהיםשאוכללהיותשומרנפשך.
˝††אילוהייתייודעשאלוהםרגעיהאחרוניםלראותך,
הייתיאומר"אניאוהבאותך" ,בלילהניח,בטיפשות,
שזהכברידועלך.
˝††תמידקייםהמחר,והחייםנותניםלנוהזדמנות
נוספתכדילעשותאתהדבריםהיטב,אבלבמקרה
שאניטועהוהיוםהואכלמהשנשארלנו,הייתי
רוצהלהגידלךעדכמהאניאוהבאותך,ושלעולם
לאאשכחך.
˝††המחרלאמובטחלאףאחד,צעיראוזקן.
˝††היוםיכולהלהיותהפעםהאחרונהשתראהאת
אהוביך .אזאלתחכהיותר.עשההיום,כיאםהמחר
לעולםלאיגיע,תתחרטעלהיוםשבולאהקדשתזמן
לחיוך,לחיבוק,לנשיקה,והייתעסוקמכדילהגשים
להםבקשהאחרונה.
˝††שמוראתאהוביךקרוב,תלחשבאוזנםעדכמהאתה
זקוקלהם,תאהבותתייחסאליהםהיטב.תקדישזמןלומר
להםאנימצטער,תסלחלי,בבקשה,תודה ,ואתכלאותן
מילותהאהבהשאתהמכיר.
˝††אישלאיזכוראותךבשלמחשבותיךהנסתרות.
בקשמאלוהיםאתהכוחוהחוכמהלבטאאותן.
˝††הראהלחבריךולאהוביךעדכמההםחשוביםלך.
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חיים†שכאלה
סיפור†שמתחיל†בשכונה†קטנה†וילדים¨†ממשיך†בתנועת†הנוער†ובהגשמה†ולקראת
סופו†מוכיח†אומץ†לב†ונחישות¨†כשהוא†חוזר†לנקודת†ההתחלה†Æכמעט†Æנעמי†קהת
משתפת†אותנו†במסע†שלה†ושל†בעלה†יואל†שבחר†לא†לקבל†טיפולי†דיאליזה
מאת:נעמיקהת

בחודשאדרהאחרון,ביוםמעונןקברנואתיואל,
בעלי,בביתהעלמין,הנמצאעלגבעהקטנההצופה
אלעמקיזרעאל.בחודשאדר,לפנייותרמחמישים
שנה,הכרתיאתיואלבתנועתהנוערבשכונה
הקטנה,שכונתילדותי.
מאחוריהגבעההקטנהעליהנמצאביתהעלמין,
בשורתבתיםטובלתבעציאלון,הקמנו,יואל
ואנוכיאתביתנוהראשון.בביתהקטןנולדושלושה
מתוךארבעתילדינו,בשניחדריםוחצרגדולה
ירוקה.לאמטופחתאךירוקה.
מאזהרחקנומשם,אךלקראתמותו,בחרנויואל
ואנוכייחדלהיקברכאן,קרובלמקוםבוהתחלנו
אתחיינוהמשותפים.בן68היהיואלבמותוועוד
הספקנו לחגוג לו יום הולדת אחרון במפגש
משפחתי ,מחוץ לכותלי המחלקה בה שהה.
עמדתי ליד הקבר ,מוקפת בילדינו ובחברים
מתקופות שונות בחיים .על מה חשבתי ומה
הרגשתי? חלק מהזמן לא חשבתי כלל.
האםהתנתקתי,התגוננתי?עדכמההייתישם
בגופיובנפשי?
היהלנוזמןרבלהתכונןלפרידה.זכינו.זכינו
לחודשיחסדאחרונים.זכינולקבלמתנותרבות
בזמןהזה.מתנותקטנותוגדולות.מתנותגלויות
ונסתרותמהעין.בכלמאודיאנייודעתכיהחלטתו
האישיתשליואל,לאללכתלטיפוליהדיאליזה,
החלטתוזוהיאאשרפתחהבפניואתההזדמנות
לשינויהפנימישהתחוללבו.ולנו,בניהמשפחה,
ניתנההזדמנותחדפעמיתלגילויי–אהבהוהקשבה.
בראשצלולשאיפייןאותוכמעטעדמותו,הבין
יואלאתמשמעותההליכהאואי–ההליכהלדיאליזה.

עבורו,רקעבורו,לאהיההבדלמשמעותיבמניין
הימיםשנותרולו.
תמידאזכורעםלבחםואוהבאתד"רא.רופאה
צעירה ,הנפרולוגית שנכנסה לחדרו של יואל
בבית–החולים לפגישה עם המשפחה .היה זה
אחרימאמץמתמשךשלכמהימיםלתאםמפגש
כזה,ימיםעםטעםכבדשלעצבוייאוש,ולורק
בשלהצורךלתאםאתהמפגש.
אין בי כל ביקורת על ביה"ח .מי כמונו ,בני
המשפחות,יודעיםורואיםאתהמאמץוהשחיקה
והתנאיםבהםביה"חפועל.נותרבירקהזיכרון
שלהפחדוהמצוקה,עדשד"רא.בסבלנותובשפה
ברורהלכלהדיוט,פרשהבפנינואתהנתונים
והאפשרויות.היאהמשיכהלהיותסבלניתגם
כשיואל,שלכאורהנראהמנותקמהמתרחש,שאל
שאלותוביקששובושובלהביןאיזהענייןמסובך.
בסוףהפגישההטעונהיצאנולמסדרוןוהחלפנו
עודכמהמילים.חלקןמאודאישיים.לאאדעאף
פעםמהגרםלשיחהלהיותאישית,עדשראיתי
דמעהזולגתמעינהשלד"רא.מכלהרגעים,
השעותוהימיםשעברומאז,רגעזההואאחד
המשמעותייםשנצרבובזכרוני.משהומאיכות
האדםוהאלוקיםשבכלאחדמאיתנונגעביוכנראה
נגעבכלמישעמדאזבמסדרוןשלהמחלקה.
זכינולחודשיחסדולמתנות.כבראמרתי.כךגם
העובדהשנמצאליואלמקוםבמחלקהמופלאה,
דמוייתהוספיס.עדהיוםאינימבינהבהיגיוןאיך
מצאנואתהמחלקהומהוהשילובהמופלאביןמה
שעשינולביןמהשנועדלהיות.כמשפחהפעלנו
ברובדהגלויועשינוכלמהשניתןכדילמצוא
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והמחלקהאירחהמפגשכזה.
חברינומביתהספרהיסודיהיומתנהנוספת.
בתזמוןמקריומופלא)מהמשניהםנכון?(,באותה
עתהתקייםכנסמחזורשלכיתהח'בהלמדנו.
אתמרביתהחבריםלאפגשנומעלחמישיםשנה.
מהרגעשנוצרהקשר,הםבאוובאו.תשומתהלב,
החוםוהאיכפתיותלאהיומובניםמאליהםלבעלי
ולי.אףשבאנומרקעדתי,לאהמשכנולקיים
אורחחייםהילכתי.זהלאמנעאתביקוריהחברים
עםממתקים,עםאוכלביתיכבקשתו,ובעיקר
בהתמדהואיכפתיותמחממילב.גםחבריםותיקים
ביקרומדישבוע,לבקשתי.ככה,לשוחח,לקרוא
עיתון.פשוט?לא.
למדתילבקשעזרהבתוךסדרהיוםהמתיש,חוסר
האוניםוהכאב.בתוךכלזההיהקשהלעצור
לרגע,לזכורקצתאתעצמי,לשיםלבלעייפות,
להכירבמגבלותהכחומתוךכך-ללמודלבקש
עזרה.זההיהבשביליתהליךארוךועודנוכזה.
ללמודלבקש,וכתוצאהמכךלגלותאנשיםטובים.
הליווישלאדםהנוטהלמותהואחוויהמטלטלת.
רבותכברנכתבעלכךואיניבטוחהמהביכולתי
לחדש.אנייכולהרקלשתףבמעט.הרצוןוהמכוונות
אליואלוצרכיו,הרצוןלקבלאתאשרקורה,כמו
שקורה,הרצוןלהיותבנוכחות.כלאלוהיואתגר
גדול.לאאטעהאתכםואתעצמי.היוכמובןרגעי
חולשה,קושיואובדןדרך.עזרהליההבנהשכדי
לתמוך,אניצריכהלהיתמך.נעזרתיבאנשיםרבים.
מורתיהמופלאהליוגהומדיטציה,מוריםרוחניים
נוספיםוהעו"סבמחלקה.נעזרתיבילדייובחברים.
התפללתי פעמים רבות ,אך זהו נושא אחר.
המוותהואמורהלחיים,אומרים,וזהנכון.המוות
מחייבלקבלפרופורציותבחייםומשנהסידרי
עדיפויות.בכלאלהנוכחתימדייום.ביואלעצמו
חלשינוימשמעותי.שינוישהביאאותולמקום
שלרכות,אהבה,סבלנותוסובלנות.
אנימאחלתלעצמי,למשפחתיולקוראיםשנזכור
אתהתובנותהללוגםבסדרהיוםהרגילולארק
לנוכח פני המוות .תודה לכם .תודה לחיים
ולשיעורים ,גם לאלו שאנו לא בוחרים ˝

‰ÁÙ˘Ó‰†˙Â·È„‡·†ÌÂÏÈˆ‰†Æ˙‰˜†Ï‡ÂÈ

מקוםהולםומכבד.ברובדהסמוי,הרגשתי,ועדיין
אני חשה ,שמסייעים בידינו כוחות עליונים.
הבחירהשליואליצרהגליםואדוות.אניבטוחה,
אף שאין לי הוכחה מחקרית לכך ,שהבחירה
האישיתשלוהביאהלנומתנהבדמותהמחלקה
והצוותשהתייחסלאדםולצרכיובכבוד.הצוות
הקשיבלבקשותיושליואלועודדאותולהתבטא.
יואלביקשאוכלאהובמבחוץ.הבאנו.יואלביקש
שיכתבואתדבריו,והעובדתהסוציאליתהתפנתה
לכךכמהפעמים.יואלביקשלשמועמוזיקהיהודית
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מסך†גדול
מסך †קטן

אנשיםולסייעלהםברגעיםהאחרוניםשלחייהם,
כשהיאמספקתלהםרעל,מיןסםקטלנישבו
משתמשיםבמקסיקוכדילהמיתחיותמחמד,סם
שגואלאנשיםמחייםחסריתוחלתומביאלמותם.
השיטהפועלתהיטבעדש...

מאת:איתןווייץ

לא †הכל

...עדשדבשנתקלתבאדםיוצאדופן.אבללפני
כן,אתםודאיזוכריםמהתקשורתהישראליתאת
סיפורוהאישישלקרייןהמבזקיםשלגליצה"ל,
עדיטלמור,שהתפרסםוגרםלעינייםרבותלהזיל
דמעה.טלמורסייםאךחייובעזרת"דיגניטס",
ארגוןמשווייץהמסייעלחוליםסופנייםלהתאבד.
בדיוקעלזהמספרתהעלילהשל"דבש".ואזהכל
משתנה.יוםאחדמתבקשתדבשלהביאאתהרעל
הגואללאדםמסוים,אבלהאישמבקשממנהדווקא
שלאלעזורלולמות.הואמבקשלעשותזאתלבד.
היאמשתוממת,עונהלועלכלהשאלות,ועוזבת
אותולנפשו.יוםאויומייםלאחרמכןהיאמגלה
בדרךמקרהשאותואדםכללאינוחולה,לא
במחלהסופניתולאבכלל.הואבסךהכלהחליט
לסייםאתחייו.

דבש
¢דבש†¢הוא†כינוי†המחתרת†של†גיבורת
סרט†הנקרא†על†שמה†Æהגיבורה†זקוקה
לשם†בדוי†כי†החוק†האיטלקי†אוסר†על
המתת†חסד¨†ואילו†דבש†עוזרת†לאנשים
החולים†במחלות†סופניות†למות†בכבודÆ
בניגוד†למה†שנדמה†לפעמים¨†לא†הכל
דבש
לאחרונהמתרחבהענייןהציבוריועמוהטיפול
האמנותי בנושא המתת החסד .כך בספרות,
בתיאטרוןובקולנוע.כזההואהסרטהאיטלקי,
"דבש" שהוקרן בפסטיבל הסרטים בחיפה
ולאחרונהברחביהארץ,סרטשזכהבפסטיבל
קאןלציוןלשבחבמסגרתהתחרות"מבטמסוים".
הבמאית,ולריהגולינו,ידועהבעיקרכשחקנית
וזהוהסרטהראשוןשהיאמביימת,סרטשמאתגר
אתהצופיםבשאלההפתוחה-שלמיהחייםהאלה
בכלל?
"דבש"הואכינוייההסודישלגיבורתהסרט,
ששמההאמיתי-איירין.היאזקוקהלשםבדוי,
שכןהיאפעילהבאגודהלהמתתחסד,אףשהחוק
האיטלקיאוסרעלכך".דבש"משתמשתבשם
מחתרתימתוךתחושהשלשליחות,בעודהעוזרת
לאנשיםהחוליםבמחלותסופניותלמותבכבוד.
היאכבת,30מתגוררתבביתקטןעלהחוףסמוך
לרומאוחברהבאגודהששמהלהלמטרהללוות

מה†עושיםø
מהבאמתקורהאםהאדםהמבקשעזרהאינו
חולהסופני?מהאםהואמשתמשבשירותהזה
כדילהתאבד?נכוןשרעלובחייו.הואבודד.הוא
כברעשהוראהדבריםונמאסלו.למיישרשות
להגידלו-קחאתעצמךבידיים,החייםיפים.
אתןלךכתובתשלפסיכולוגטוב.
אולהפך.למיניתנההרשותלהגידלאיש-בבקשה.
תעשהכרצונך.אלוהחייםשלך.נעזורלךלהוציא
לפועלאתההחלטהשלך...
דבש ,אישה צעירה ואידיאליסטית ,מאמינה
בעבודתהורואהבהשליחותחברתית.מאמינה
שהיאעוזרתלאנשיםלעזובאתהעולםהזהבדרך
טובהונאותה,הדרךשבהבחרו.ועכשיו,הפגישה
עםהאדםשמבקשלסייםאתחייובלילהיותחולה
סופני,מערערתאתתפיסתעולמהוגורמתלה
להתלבטבשאלותשהיאלאהתנסתהבהןעדכה.
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היאנסערת.היאחוזרתאלביתושלהאיש,ומנסה
למנועממנולהתאבד,מהשמעלהאתהשאלה
המתבקשת...

בתום מערכת יחסים סוערת היודעת עליות
ומורדות,אםכילאמערכתיחסיםרומנטיתו/או
מינית,אלא,כאמור,כשלאבובת,הגברהמבוגר
מתרצה.הואמחזירלדבשאתהרעל.בסצינה
שלאחרמכןדבשמגיעהאלביתוושמהלב
שהחלוןפתוחמשוםמה.כן,היאמבינהשהאיש
פתחאתהחלוןוקפץאלמותו.

של†מי†החיים†האלה†בכלל
של†מי†החיים†האלו†בכללø
דבש,מתבררלאורהתפניתבעלילה,רקחושבת
שהיאבקונטרולעלחייה.היאעצמה,מתברר,
אינהיציבה.היאקופצתמגבראחדלשני,מוכרחה
להיותבתנועהמתמדת,מוכרחהלדעתכלהזמן
מהלעשותואיפהלהיות.לכאורה-הכלמסודר
ומתוכנןבחייה.אבלרקלכאורה.בעקבותפגישתה
עםהאישעולמהנסדק,מתפוררומתפרק.דבש
נזקקתלדמותאב,דמותמכוונתומסייעתוהיא
מוצאתאותהדווקאבאישהרוצהלמות.במשוואה
החדשהשנוצרת-היאזקוקהלדמותאב,והוא
זקוקלחוםאנושי.
מערכתהיחסיםהנרקמתלנגדעינינושלאב–בת,
מרגשת ביותר .היא כועסת עליו .היא מבינה
אותו .הוא משהה את ההתאבדות שלו .היא
נוסעת אליו .הוא נוסע אליה .הם נפגשים.
מדברים.שותיםקפה.הואנשארבשלו.עדיין.
אבלעודלאמתאבדעדש...

האישהיהנחושבדעתולהתאבד,אבלמתוך
ידידותוהבנההואשחרראתדבשמהאחריות
למותו.הואלאעשהאתהאקטהסופיבאמצעות
הרעלשדבשסיפקהלו.זוהייתההחלטהאישית
שלו,וכךגםהביצוע.מערכתהיחסיםשלאב-בת
שביןדבשוהגבר,לאמספקתאתכלהתשובות.
אבלעצםהעלאתהשאלותמכריחהאתהצופים
להתייחסלנושא,לדוןולהתעמקוגםאםחסרות
תשובות,לשאולאתהשאלההבסיסיתביותר:
שלמיהחייםהאלובכלל?האםמותרלנולעזור
למישהולמות?ומהאםהואלאחולה?ולמה
דיכאוןאינונחשבלמחלה?ואוליבכללכלעניין
המתתהחסדאינומוסרי,והואמקנהלאנשים
כרטיסיציאהקלמדימהחיים˝
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דעה

על†מות†ילדים
מאת :טלילה בן-זכאי
אין†אדם†ישר≠הגון≠נורמלי¨הורה,אח,חבר,
רופא,שירצהלקצרחייושלילד.איןאדםשלבו
לאנשברנוכחילדשאיןלומרפאועובריסורי
תופת.מהנותרלולמבוגרהאחראילעשותאם
לאלבקשעלחייו.עלמותו.לקצראתהסבללילד
בכלמחיר,גםבמחירשניםארוכותשלצערויגון
אישי,כאבוסבלשלאנגמרים.ובארצותבהןהחוק
מתמהמה,נקלעיםלעתיםגםלנכונותלשבתבכלא
עלעבירהעלהחוק.

אין†דבר†שמרגש ומטרידאתכולנו-ממות
ילדים.
מפעםלפעםאנומתבשריםעלטרגדיה-הורה
שכחאתילדוהקטברכבהסגור,אוהסירלרגע
אתעיניומהזאטוטהמשתכשךבבריכהוהגרועמכל
התרחש .הילד מת .המשטרה ומערכת המשפט
ממעטיםלתבועאתההורה,אפילולאעלרשלנות.
הרימישיצטרךלחיותעדסוףחייועםהטרגדיה
זההוא.החברהמתקשהלהביןאיךזהקורה,לעתיםאפילו
פעמייםאושלושבאותושבוע.אךהיאסולחת.
שהרימדוברבילדושלו,בשרמבשרו,שמחתחייו.

זו †הסיבה מדוע אני רואה את קבלת החוק
בבלגיה) ,עם כל ההגבלות המתבקשות(
כאקט הומאני של חמלה ,שראוי לאמצו בכל
המדינותהנאורות.
במהלך הדורות אמנים רבים התמודדו עם
המצב הבלתי נתפס של מות ילדים ,ביניהם
גוסטאב מאהלרשכתביצירתמופתמוסיקלית
"על מות ילדים":

ומה†עם†הטרגדיה†קצת†שונהøאםנולדילד
חולהשלעולםהרפואהאיןמענהלמחלתו.או
שמחלהקשהנועצתבוצפורניה,ולרופאלאנותר
אלא לבשר להורים שלילדם נועדו חיי סבל
ללאתקנה.וההורים,לאחרהתייעצויותאיןסוף
מגיעיםלמסקנהשאםאיןכלשביבשלתקווה
לשיפורבמצבושלילדםהאהוב,עליהםלהרפות
ולתתלוללכת.
בלגיה†החליטה להתמודדעםהנושאהמורכב
הזה,ולפניחדשיםספוריםנתקבלשםהחוקהמתיר,
בתנאיםמסוימים,המתתחסדלילדים.החוקעבר,
וברובגדול.
בעולם†טוב†יותרילדיםלאהיונפגעים,לאהיו
חולים,לאהיומוגבלים.אבלבעולםשלנואין
הנחות.איןרחמים.כשחולהנוטהלמותגםאםהוא
ילד קטן ,הכאב אוחז בו בכוח ולא מרפה.
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ˆÏÂ‡˘†Ô˙Â‰È†∫ÌÏÈ

¢והזיקנה
לעולם†לא†תשיג
††††††††את
מהירות†האהבה
††††שלך¢
מכתב†לאמא†בת†≤π
לפני†כמה†שבועות†נפטר†אסי†דיין†ואמו†רות¨†∑†¨πליוותה†אותו†בדרכו†האחרונה†ונגעה
ללבנו†בצערה†ובהדרת†פניה†Æדיין¨†שנודעה†כאשתו†של†ואמם†של†ובעיקר†בזכות
עצמה†≠†הקמת†מפעל†האופנה†¢משכית†¨¢היא†אישה†רבת†פעלים†ÆעדייןÆ
לפניכם†שיר†שכתב†ליום†הולדתה†בנה†אסי†לפני†חמש†שנים
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חדשות
חו¢ל

מאת :ציפי חן

יש†עם†מי†לדבר
לא†צריך†להיות†חולה†סופני†כדי†לשוחח

כל†חמש†שנים
כותרתמשנה:כלחמששנים
כעת,בשוךהסערהסביב"חוקאובמה",חבר
הקונגרסארלבלומנאורמציעאתהסעיףהזה
מחדשכתוספתלחוק.הואזכהלתמיכהמחברי
שתיהמפלגות.לפיההצעה,בעתהביקורהשנתי
אצלהרופאישליזוםשיחהמפורטתעלרצונו
שלהחולהביחסלטיפולבובמצבסופני,ולחזור
עלכךבתוםחמששנים.אםמדוברבשינוילרעה
במצבושלהחולה,ישלדוןאיתובמצבוהספציפי.
אחתהתומכותבהצעה,דר'סילברה,הביאהשלוש
דוגמאותלניהולשיחהכזאת.חולהעםבעיותבלב
אפשרלשאול:אםיהיהלךאירוענוסף,האםאתה
רוצהשינסולעשותלךהחייאה?לגביחולהבאי
ספיקתריאותישלשאול:האםאתהרוצהשיחברו
אותךלמכונתהנשמה?חולהסרטןיישאל:האם
אתהמעונייןשישתמשובטכנולוגיהמתקדמתכדי
לנסותלהאריךאתחייך?

עם†רופא†המשפחה†על†סוף†החייםÆ
חוק†יוצא†דופן†מציע†לשלם†לרופאי
המשפחה†תשלום†מיוחד†כדי†שיתפנו
ויזמו†שיחה†עם†כל†חולה†על†בחירתו
בנושא†הטיפול†בסוף†החיים†Æלא†אצלנו¨
בארצות†הברית
ארל בלומנאור,חברקונגרסממדינתאורגון,מנסה
זאתהפעםהשניהלהעבירחקיקהבנוגעלהנחיות
רפואיותמקדימותלטיפולרפואיבסוףהחיים.
בשנת,2009בעתהדיוןעלחוקהבריאותשל
הנשיאאובמה,היהזהבלומנאורשביקשלהוסיף
סעיףזהלחקיקה.הואביקשלאשרתשלוםלרופא
המשפחהתמורתשיחהעםהמטופלעלרצונולגבי
סוגהטיפולבמקרהשלמצבסופני.הואהאמין
שזו זכותו של כל אדם לקבל ייעוץ מרופאו
ולהחליטעלרצונובהתאםלאפשרויותהחוקיות.
אזכעכשיוברירתהמחדלהייתה"לעשותהכל"
להארכתהחיים.
ההתנגדותלסעיףהזההייתהרבה,במיוחדבספסלי
הנציגיםהרפובליקנים.הםכינואתהחלטותהטיפול
בהתאםלרצונושלהחולה"ועדותמוות".הםטענו
שהטיפולבחולהעוברלידיהממשלהוהתוצאה
תהיההמתהחוקיתשלהחוליםהמבוגרים.כדילא
לעכבאתקבלתחוקהבריאות,הושמטממנוסעיף
ההנחיותהרפואיותהמקדימותוההתייחסותהועברה
בצורהחלקיתלתקנותהביצוע.

תכנון†מראש†מקטין†לחץ†וחרדה
כותרתמשנה:תכנוןמראשמקטיןלחץוחרדה
מחקרשפורסםבכתבעתרפואיאמריקאימצא
שאחדמארבעהחוליםלאמסוגללקבלהחלטה
במצבסופני.בתנאיםאלהכלכובדההחלטהנופל
עלבניהמשפחהועלהרופאים,שאינםיודעיםאת
ההעדפותשלהחולה,אלאאםכןהשאירהנחיות
רפואיותמקדימות,במקריםאלהבדרךכללמקבל
החולהאתהטיפולשביקש.הוכחגםשתכנון
הטיפולמראשושיחותעלסוףהחייםמקטינים
את הלחץ ,החרדה ותחושת הדיכאון אצל
בניהמשפחה.
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אפוטרופוסלילדיועדגיל,18מינוימיופהכוח
בענייניכספיםוכד’.

המשפחות זקוקות לכלים ויכולות לעבוד עם
המטפליםכדילהחליטעלהטיפולכאשרלחולה
איןכבריכולתלהביעאתרצונו.החקיקהתאפשר
לרופאיםאתהזמן,המרחבוהמימוןלנהלדיון
מורכבעםהחוליםכדילהבטיחאתהטיפולהנכון
בבואהעת.ההתייעצויותיאפשרולזהות,להבין
ולכבד את הערכים והמטרות של הפרט.
ההצעהמבקשתגםלקדםאתהשימושבטופס
פולסט-פירוטרצונושלחולהסופני,החתוםעל
ידי הרופא המטפל והמהווה הוראה ברורה
להתנהלותשלצוותחירום.שניהמסמכיםאמורים
להיותרשומיםבתיקהרפואיהממוחשבונגישים
לכלמוסדרפואי.

ומה†אצלנוø
ומה†אצלנוø
מתנדביעמותתליל"ךמורגליםבשיחותעם
חבריםעליחסםשלרופאיהמשפחהלטופס
ההנחיות.רופאיםמסוימיםאינםמוכניםלציין
אתקיוםהטופסבתיקהרפואי.אחריםלאשמעו
עלהחוק,אושמעועליואךאינםמאמיניםבו.
הרופאשליבקופתחוליםכלליתהיהמוכןלשמוע
חולה†עם†בעיות†בלב†אפשר
לשאול∫†אם†יהיה†לך†אירוע†נוסף¨
האם†אתה†רוצה†שינסו†לעשות
לך†החייאהø
לגבי†חולה†באי†ספיקת†ריאות
יש†לשאול∫†האם†אתה†רוצה
שיחברו†אותך†למכונת†הנשמהø
חולה†סרטן†יישאל∫†האם†אתה
מעוניין†שישתמשו†בטכנולוגיה
מתקדמת†כדי†לנסות
להאריך†את†חייךø

הכל†אישי
כותרתמשנה:הכלאישי
בלומנאורכותבעלניסיונוהאישישהאירלואת
הדבריםבאורחדש.אמובתה88-שגרהבאורגון
נקלעהלמצבקשהללאהתראהמוקדמת.המטפלת
שלההודיעהלווביקשהרשותלפנותהלטיפול
נמרץ.האםהשאירההנחיותמקדימותוהמשפחה
ניהלהשיחותבקשרלרצונה.
הבןמיהרהביתהממרחקשלאלפיקילומטרים.
אינסטינקטיבית הוא רצה לשלוח אותה לבית
חולים,כדילשקולאתהמצבאחרכךבמתינות.
אבלהמצבהידרדרונסיעהבאמבולנסיכלהרק
לזרזאתמותה.הואהחליטלאלעשותזאתוהאם
נפטרהבשלווהבביתה.בלומנאורמודהשלונכנע
לאימפולסהראשוני,לאהיהסולחלעצמועל
הסבל שגרם לאמו בשעותיה האחרונות.
ללאקשרלחוקהבריאותהחדש,חברותביטוח
חייםובריאותבארצותהבריתדורשותמהמבוטח
לחתוםעלהנחיותרפואיותמקדימות,ביןשאר
המסמכים המצורפים לפוליסה ,כמו מינוי

אתהעיקר,אבלבקיצור,כירובהחוליםשלו
צעירים...
בזמןהאחרוןחלהתזוזהקלהביחסהרופאים,
כנראהבהשפעתהמודעותהגוברתבציבור.פה
ושםמבקשיםנרשמיםחדשיםלהצטרףלליל"ך,
ומציינים כי קיבלו את מספר הטלפון שלנו
בעקבותשיחהעםרופאהמשפחה.ישתקווה
וישעתיד˝
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"ברגעשנודעלישחליתיבסרטןלימפומהוראיתי
את הדאגה על פניו של הרופא ,הדבר הראשון
שאמרתיהוא-טובשזהקרהליבגילהזה).(68
רובמהשרציתילעשות-כברעשיתי.עכשיוהגיע
הזמןלהתמודדעםהמחלה.אםנגזרעלי,אנילא
רוצהלהגיעלרגעשבו
אבקש את נפשי למות
מתוךסבל.אםחייתיכמו
שרציתיוהוכחתישאני
תורםולאמזיקלחברה,
אני רוצה למות מבלי
להיות למעמסה על
החברה ועל משפחתי.
‡·Ô¯Â˜†È
"היוםאמרהליהרופאה
שמחכיםליעודשנימחזוריטיפוליםואםהכל
יתקיים,הםיקנולישקטלחמששנים.אבלאני
חושבלטווחארוךורואהאתהעתיד.לכןאניחייב
להבטיחשלאאפוללמעמסה.שאוכללהחליטמתי
ואיךלסייםאתחייבכבוד.כמושחייתיעדעכשיו".
מאת :עשי וינשטיין

חסד†אחרון
¢תנו †לנו †חסד †אחרון† ¨¢אמר †מני †פאר
בתוכנית†הטלוויזיה†¢פנים†אמיתיות†¢בערוץ
∞¢†Æ±אני†לא†רוצה†להגיע†לרגע†שאבקש
את†נפשי†למות†¨¢אומר†לליל¢ך†העיתונאי
והפיזמונאי †אבי †קורן¨ †איש †גלי †צה¢ל
לשעבר†Æשניהם†מדברים†מעומק†הלב
ומבקשים †≠ †לא †לסבול¨ †לא †ליפול
למעמסה¨†לא†לחיות†מעבר†לרגע†שבו
יבחרו†למות†בכבוד†Æכמו†שחיו†Æבכבוד
ממשבימיםאלההתקשורתמתמודדתעםאנשים
העומדיםעלזכותםלמותבכבוד.נעמי שמר,שמלאו
עשרשניםלמותהאמרהבתוכניתהטלוויזיהששודרה
בערב חג השבועות
בערוץ " :1אמרתי
לרופאים  -בלידה
התקדמתם,אבלבמוות
אתם גלמים גמורים...
חייתיחייםיפים.אנילא
צריכהעודשנהאושעה.
תנוליללכתבלילסבול".
¯‡Ù†ÈÓ
ומני פאראמרלערוץ
":10תנולנוחסדאחרון.תנולנולמותכמובני
אדם...חולהסופנילאחושבעלהסוף.חושבעל
האמצע .חולה סרטן חושב על הדקה הבאה".
אבי קורןסיפרעלמחלתובגילוילבובכנותשאין
כמותה ליעל דן ,בגלי צה"ל .בשיחת טלפון
שהתקיימה בערב ,לאחר שבבוקר קיבל טיפול
בביה"חבילינסון,הואאומרלליל"ך":קיבלתי
תגובותחמותומעודדותלאחרהשידור.אנשיםאמרו
שהםמרגישיםשהייתילהםלפה.זהמהשרציתי,
להיות לפה לאנשים שלא מגיעים אליהם.

כנס†קלאב†∞μ
בנושא†סוף†החיים
ב23.5.14-התקייםבתלאביבדיוןבנושאשינוי
חוקהחולההנוטהלמותבהנחייתאלעזרשטורם.
ח"כ עופר שלח מגיש לאישור הכנסת הצעת
חוק,שתאפשרלחולהסופנילארקלבקששלא
להאריךאתחייובאמצעיםמלאכותיים,אלאגם
לבקשמהרופאהמטפלסםממיתשיעזורלולסיים
אתחייו.האפשרותהזאתתענהלצורךלסייםאת
סבלםשלחוליםסופנייםשהמשךחייהםאינותלוי
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גבוהה ורגישה לאתיקה הישראלית החילונית.
מאת :ציפי חן

באמצעיםכגוןהנשמה,האכלהוכד',ביניהםחולי
ALSוסרטןלסוגיו.
ח"כשלחהציגאתהשקפתעולמושלחילונייהודי,
הזכאילאוטונומיהעלחייוועלמותו.כאשרסבלו
הגופניוהנפשינעשהבלתינסבלוהואמאבדאת
השליטהעלחייו,ישלאפשרלולסיימם.הדובר
השניהיהח"כמיקירוזנטל,שמצטרףלהצעתהחוק.
ח"כרוזנטלהתכווןלהציעחוקקיצוניורחביותר,
אך השתכנע שזאת לא השעה המתאימה ועדיף
לעשותאתהצעדהראשוןבכיווןחוקשקייםהיום
במדינות אחדות באירופה ובארצות הברית.
החוקמוצעלפידגםחוקאורגון,שפועלבהצלחה
רבה במדינה הדומה מבחינת גודל האוכלוסייה
לישראל.הבקשהעוברתבדיקהובחינהשלשני
רופאיםמלבדהרופאהמטפלוכןבדיקתפסיכיאטר.
החולהצריךלחזורעלבקשתושבועייםלאחרהגשת
הבקשה,כדילמנועספקותבכוונתו.החוקמצומצם
ושלם.הואאינוהמתתחסד.החולהמקבלאתהסם
הממית ומשתמש בו במועד הנכון מבחינתו.
מחקריםהוכיחושרקכ63%-ממקבליהסםהשתמשו
בו,השארהסתפקובתחושתהשליטהוהביטחון
שהעניקלהם.מבחינהמוסריתצודקתיותרהענקת
שליטהבחייושלאדםחילוניואוטונומימהחלטה
שרירותיתשלמנהיגעלמלחמהבהימותורבים.
מנגדדיברופרופ'גילסיגל,רופאומשפטן,והרב
אברהםסלומון.התנגדותםלחוקבאהבשםההלכה,
הדוגלתבקדושתהחייםבכלמחיר.
הקהלהיהאוהדלחוקבצורהברורה.נכחובאולם
כ80-בניחמישיםומעלה,תלאביביםחילוניים
בעלימודעותגבוההלנושא.בסיוםהתקיימההצבעה,
רקשניאנשיםהצביעונגדהשינויבחוק.לאנותר
לנואלאלקוותשגםוועדתהשריםלחקיקה,שאמורה
להצביעבשלבראשוןבעדקבלתהשינוילחוק
והמשךתהליךאישורו,תהיהאףהיאבעלתמודעות

דו¢ח†פעולות†הסברה
מטעם†העמותה
לאחרונההשתתפתיכנציגהעמותהבשניאירועי
שבתתרבותבהרצליהוברעננה.האירועיםהתקיימו
בעקבותהמתתהחסדשלמתי מילואבשווייץ,
והשידורבתוכנית"עובדה".עודדנובהצעהשל
ח"כעופר שלחבנושאהרחבתחוקהחולההנוטה
למותוגםמוותבמירשםרופא.ציינתיאתתמיכת
ליל"ך בפעילותמרכזמס"ר)מרכזסימולציהרפואית(
בביה"חשיבא.הקהלשאלעלמשמעותןשלההנחיות
הרפואיותהמקדימות,קבילותןויחסהרופאיםלנושא.
פעילותהסברתיתדומהערכתיבכלא"אלה")ע"י
באר-שבע(בהשתתפותכ40-אנשיצוות.ישלהודות
שבקהלנשמעומעט"ציקצוקים"מקרבאנשיהצוות
הדתייםוהדרוזים,אךהשארקיבלואתהנושאיפה.
עודהשתתפתייחדעםעו"ד יצחק חושן,בדיון
בערוץהטלוויזיה"24שעות"המשדרמנמליפו
באנגלית,לעולםהרחב.גםדיוןזהעסקבהצעתו
שלח"כעופרשלחלמוותבמירשםרופאובתיקון
חוקהחולההנוטהלמות.
מאת :שלום טטרו

עלאותונושאובהרחבהמתבקשת,הרצתהחנה
סגל,מתנדבתליל"ךבפנינשותויצ"ובזכרוןיעקב.
ישלצייןאתההתעניינותהערהשלהנשים,שנחשפו
לראשונהלנושאיהליבהשלליל"ך.
מאת :רבקה הוכהויזר
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המשך

המשך

אורנה†פורת†בת†∞π
לאחרונהחגגההשחקנית
אורנהפורת,כלתפרס
ישראל )לשנת (1978
ואחתהחברותהראשונות
שלליל"ךיוםהולדת.90
פורתעברהדרךארוכה
ופתלתלה .היא נולדה
למשפחהנוצריתבקלן,
Ô‡ÂßˆÒÓ†‰·ÂË‰†˘Ù‰
גרמניה ,בשם אירנה
קליין.בזמןמלחמתהעולםהשנייה,בעודהתלמידה
הייתהחברהבארגוןהנוערההיטלראי,אךבהמשך
הושפעהמעדויותששמעהעלזוועותהנאצים
והחליטהלעזובאתגרמניה.היאעלתהלארץ
בשנת,1949בעקבותאהבתהלקציןבריטיששירת
בבריגדההיהודית,יוסףפרוטר,גםהואילידקלן.
בארץהיאהצטרפהלתיאטרוןהקאמריואחרי
עשרותתפקידיםראשייםעלהבמההגדולה,ייסדה
תיאטרוןלילדיםולנוערהנושאאתשמה.במסיבה

‰ÁÙ˘Ó‰†˙Â·È„‡·†˙ÂÂÓ˙‰

שנערכהלהלאמכבר,בהנחיהשלרבקהמיכאלי,
השתתפושחקניםרבים,במהשנראהכמופגישה
שלשחקניםותיקיםוצעירים.

ב"כישורי–עלבתקשורתבינאישית...ללמודביחד
האחדמהשניולהעניקלכולנוערכיםכמושמירה
על כבוד האדם ופרטיותו ,חמלה ,זולתנות
)אלטרואיזם(,הוגנות,שקיפות,יושרה,כבוד,
אנושיות,אחריותואחרתיותויחסיאנושטובים
ביןהמטפליםלביןעצמםוביןמטפליםואנשי
הצוותלביןהחוליםומשפחותיהם".ומהזהאומר?
שעדהיוםערכיםבסיסייםאלולאנחשבוכלל?
אונחשבולמשהושאדםמביאמביתהוריו?או
שאוליאפשרלטפלבחוליםבליערכיםאלו?עוד
נחזור ונרחיב בנושא בעיתונים הבאים.

מצאנו†חמלה
איפה?בקומהה14-שלביתהחולים"אסותא"
ברמתהחייל,תלאביב,שםנפתחלאחרונה"בית
הספרלמקצוענות"כשהתלמידיםוהמדריכיםהם
כלל עובדי המוסד .מטרת הקורסים ,שבהם
משתתפיםכ2500-עובדים,היאלהקנותלהםידע
וערכיםברמהגבוהה-אלטרואיזם,יושרהוחמלה!
פרופ'שוקישמר,יו"ראסותאאמרבראיוןלגיליון
מאי"חדשותהרפואה",היוצאלאורעלידיביה"ח,
שהכוונה היא ללמד ולהעשיר את העובדים
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להזכירכם,
ליל"ךהיאעמותה
ללאמטרותרווח,
המממנתאת
כלפעולותיה
מכספיחבריה

ˆÈÂÏ‡†ÈÒÂÈ†∫ÌÏÈ

לזכרה†של†חנה†מרון†ז¢ל
לפניזמןקצרהלכהלעולמהלאחרמחלהקשה
חנהמרוןז"לבתהתשעים.רבותנאמרעליה
כשחקניתראשונהבמעלה.אנורוציםלהזכירה
כאדםשידעלשמורעלכבודוועלעצמאותועד
לרגעיוהאחרונים.
חנההייתהחברהותיקהבליל"ך.היאדגלהבזכותה
למותבכבוד.כאשראושפזהביקשהלשמורבסוד
אתהדבר,להימנעמפרסוםולאלאפשרביקורים.
היארצתהלהיזכרכפישהייתהבחייה,עליזה,
מלאת חיים ,מתגברת על קשיים ונותנת את
כל-כולה לתפקיד שאותו מילאה באותה עת.
אנו אבלים ומשתתפים בצער בני משפחתה
והקרוביםלה.

יהי זכרה ברוך!

תשלוםדמיחברלשנה:

∞≤±
∞±π

ש¢ח†ליחידØה
ש¢ח†לזוג

בהמחאהלפקודתליל"ך
ליל"ך,לחיותולמותבכבוד,
ת.ד2213.בניברק52112102

מאת :בינה דיבון
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††העבירו
את†זה
††††††הלאהÆÆÆ
אדום?
השתגעתם?מסרטן!אלאמה?הואגםמגביראת
הB12-שמסייעלנולזכורשלאטובלאכולבשר
אדום.
"עדיףעוף",יגידולכםאלהאשרבגללמחסור
בB12-שכחואתשפעתהעופות...
התקשורתהיאכלבהשמירהשלהדמוקרטיה,
אךהיא,בעיקר,כלבהנחייהשלההיפוכונדריה!
המדענרתםלשירותהסבל.
בימיםשבהםנראהשהדברהיחידהמותרבאכילה
הואהעיתון,שבואנוקוראיםמהאסור-איןפלא
שצציםכפטריותרעילותמרפאיםטבעייםומושיעים
המתייחסיםאלהגוףכמרכזסניטציה,וההנאה
המוזיקליתהיחידהשהםמכיריםהיאפריטהעל
המעיים.
בכליוםמורידיםמאכל,ומוסיפיםעשבמועיל
ותוסףמזוןמחסן.
אניהחלטתי שכאשראתחיללבלועתוספימזון,
אתחילגםלשתותמיםכחוליםבשבילה"וִישֶרים".

יאיר†גרבוז††Øבריא†או†לא†בריאø
כשאדםקםבבוקר,מההואעושה?הואמכין
לעצמוספלקפה.
מהעושההקפה?מעלהאתלחץהדם,מגרהאת
העצבים,אבלמשפראתהזיכרון.
קפהנטולקופאיןמעלהאתהכולסטרולומזיק
לראייה.במהימתיקאתהרעליםשהואמכניס
לגופו:האםבסוכרלבן,שהשימושבוכמוהו
כהתאבדות?אובסוכרחום -המעניקלקפהטעם
שלעוגתדבשבתחודש,ואוליבסוכרזית-
שאפילועכברימעבדהכברנמנעיםמלגעתבה?
למהלהסתבך?עדיףלוותרעלהמנהגהאנכרוניסטי
שלקפהוסיגריהולפתוחאתהבוקרבאינטרנט
ובעיתונים,שםיספרולנו"בכמהספליקפה,
שלאנזכהלשתות,קיצרנואתחיינובגללהקפה
שכברשתינו".
מישמתחילאתיומועםהתקשורתיוכללהיות
שותף פעיל לתכנית התחלואה התזונתית:
הואיבחראםלהרוסלעצמואתהלבוכליהדם
אואתהמוחומהשבתוכו,אושמאלהסתרטן
באמצעותסויהולצאתמזהבעזרתברוקולי...
אכולושתה! כיאחרתאיךנחלה?ואםלאנחלה,
איךנתכנןאתמותנו?
בכליוםשולחיםלנוהדודיםמאמריקהמחקר
חדש.אתמולאמרו":ייןאדוםמרחיבאתהעורקים
וטובללב",והיוםתיקנו":אמנםטובללב,אך
כשהלבמשתכר,הלבלב'מסתכר'לווהורגאותנו
במתיקות.
וחדשהמרעישה":ייןמסרטן!"
הכולמסרטן.הלבןשבחלב ,האדוםשבכלניות,
והגירשהמורהכותבתבו.מהמותרלאכול?בשר

בקיצור-תהיובריאים!

מסיבת†יום†הולדת†
תצחקו עכשיו ,כי בסוף זה יקרה לכולנו!!!
קשישהחביבהמחליטהלהזמיןאתחברותיהלתה
לכבודיוםהולדתהה .85-מאחרוהכוחותכבר
לאמהשהיו,היאמבקשתמבנהשיעזורלה
בהכנות .הבןמתגייסואופהעוגה,בזמןשהעוגה
נאפית הוא קופץ לסופר וקונה עוגיות.
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למחרתמגיעבנהשלבעלתהשמחהורואהאת
כל הכיבוד במטבח .הוא שואל את אמו:
"מהקרהשהחברותשלךלאאכלומהכיבוד?"
עונהלואמו":הנבלותלאבאו".

הואעורךאתכלהכיבודבפינתהמטבח.בתום
ההכנות,הבן,שיודעשהזכרון שלאמולאמה
שהיה,מכיןלהרשימה:
.1להגישתה.
.2להגישאתהעוגה.
.3להגישעוגיות.
ומצמידאתהרשימהלמקרר.
למחרת,כשחברותיהמגיעות,אחרישישבוושוחחו,
מנסה הקשישה להיזכר מה עליה לעשות,

חיים†הולך†לכלא
חייםודודהםשניחבריםשנפגשיםכליוםעל
ספסל בפארק ,כדי להאכיל ציפורים ,לנוח
ולשוחח על נושאים ברומו של עולם.
יוםאחדחייםלאהגיעלספסל.
דודלאייחסלכךחשיבותוהיהמשוכנעשמדובר
בהצטננותקלה.אחרישבוע,חייםעדייןלא
הופיעודודכברהחללדאוג.אולםכיווןשהם
היוחבריםלספסלולאמעברלכך,דודלאידע
היכןחייםמתגורראואיךאפשרלאתראותו.
חודשעברודודהמשיךלפקודאתהספסלבכל
יום,מאמיןשלאישובעודלראותאתחיים.
אךיוםאחד,מהאתםיודעים?חייםמתייצב
בפארקכאילוכלוםלאקרה!
דודהתרגשמאודלראותואךגםהסתקרןלדעת
מההתרחש".כפתורופרח!איפההיית?כבר
חשבתישזהוזה"...
"הייתיבכלא"...אמרחייםבחיוך.
"בכלא?!"התפלאדוד"איךהגעתלכלא?"
"אתהמכיראתהמלצריתהבלונדההחמודה
בבית הקפה שאני הולך אליו לעיתים?"
אמרחיים.
"מכיר.איךהיאקשורהלעניין?"שאלדוד.
"יוםאחד",המשיךחיים",היאהגישהנגדי
תלונהעלאונסואניבגיל89המופלג,לקחתי
אתזהכמחמאהוכלכךהתגאיתיבכך,שבמשפט
נשבעתישזהאכןקרה".
"נו"...הסתקרןדוד.
"השופטנתןלי30יוםעלשבועתשקר"...

ואזנזכרתברשימהשעלהמקרר.היאניגשת
להביטברשימהורואה:
.1להגישתה.מכינהתהומגישה.
אחריששתואתהתה,מנסההקשישהלהיזכרמה
עליהלעשותעכשיו ,נזכרתברשימהשעלהמקרר,
ניגשתורואהשעליהרשום:
.1להגישתה.מכינהתהומגישה .כשסיימואת
התה,ניגשתהקשישהלרשימהשעלהמקרר,רואה
שעליהרשום:
.1להגישתה.מכינהתהומגישה.
אחריארבעכוסותתה,קמותחברותיהונפרדות
ממנהלשלום.
כשיצאו,אומרתאחתהחברות":איזומסיבה,
אפילו כוס תה רבקה לא הגישה לנו".
שואלתאותההחברההשנייה":מיזורבקה?"
החברההשלישיתעונה":הרופאהמקופתחולים".
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ספרים†חברים¨

חדשות
מרכז†המידע
ע¢ש†יפה†ורד

ספרים
מאת:עליזהגרשון-שריר

שלא כמו בעבר ,חיים ומוות בכבוד הפכו
לנושאים "חשופים" ,תקינים מבחינה פוליטית
וחברתית ,שמותר וחשוב לדון בהם בחברה .כך
בארץ ובעולם .החשיפה מתבטאת בפרץ של
רומנים ומחקרים העוסקים בנושא .לפניכם מבחר
מייצג מהספרים החדשים שהתקבלו ונרכשו
לספריית המרכז באדיבות הוצאות הספרים ועל
כך תודתנו.
במרכז המידע אנו מתעדים חומרים עדכניים
בתחום ומסייעים למתעניינים בריכוז מחקרים,
ובהדרכת סטודנטים בכתיבת עבודות .לתאום
פגישה נא לפנות למשרד03-6730577 :

"משתמשים"בחולהכדילהגשיםאתהרצונות
שלהםעצמם...

המזכרות

מאת:דודפואנקינוס,
הוצאת:כתרספרים

קיץ.2003גלחוםחסרתקדיםורצחניממש
משתלטעלפריזוגורםלמותםשלכ10,000-
זקנים.צעירפריזאימלווהאתסבולמנוחתעולמים
ובליבותחושהשלהחמצהעלשלאהספיקלהיפרד
ממנוכראוי.ועתה,שהסבאיננו,הצעירמחליט
להקדישתשומתלבלסבתו.
הסבתאהקשישהמתוארתכזקנהשובבהוחיננית
החוזרתלאחורומאמצתלעצמהגינוניםילדותיים,
שלאלומר-גחמניים.הנכדמשתףעימהפעולה,
הופךלמטפלשלהומלווהאותהבתהליךהפרידה
מהחיים,בעודהואמתאהבומנהלרומןרומנטי
עםנערהבגילו.מומלץבחום.

החבר שלי ,האנס
מאת:ריטהפאלק,
הוצאת:ספרייתפועלים

זהורומןמכתביםשכותבאולילחברוהאנס,
השוכבמחוסרהכרהלאחרתאונתאופנוע.אולי
מספרעלהמתרחשבחייהחבריםובעיקר-על
ההתמודדותעםחסרונושלהאנס,כאילוהם
ממשיכיםלהיפגשולפטפטכמופעם.אולימבקר
אתהאנסמדייוםוקוראלואתהמכתבים.כך
נחשף הקורא לחברות האמיצה ששררה בין
הצעיריםולקשרשנוצרביןהמטפליםלמטופלים.
איאפשרלקרואאתהספרבלילחשובעלמצבם
ועלעולמםשלאנשיםהשרוייםבתרדמת.אי
אפשרשלאלשאולהאםהמוותאוההישארות
בחייםהינםתוצרשלרצוןובחירה.מהחלקם
שלבניהמשפחהבמצבושלהחולה,והאםהם

עד שאומר שלום

שנהשלאושרעלזמןשאול
מאת:סוזןספנסר–ונדל,
הוצאת:כנרת,זמורה–ביתן

המחברתהיאעיתונאיתעטורתפרסיםבת44
שחלתהלפנישנתייםב,ALS-מחלתניווןשרירים
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מסכה

סופניתונטולתמרפא.היאמתפטרתמעבודתה
ומחליטהלהגשיםבשנההאחתשנותרהלהלחיות
ללאמגבלות,אתכלחלומותיה.היאמבלהזמן
איכותעםמשפחתהונוסעתעםילדיההקטנים
לשחות עם דולפינים .היא מטיילת במקומות
אקזוטייםונוכחתבהמראהובנחיתהשלמעבורת
חלל,בעודהיאמנסהלהעניקלילדיהכישורים
וכוחותלעתיד-יכולתלבחורבחייםשלאושר
ואהבה.
הספרעצמונכתבבמכשירהאייפוןשלה,כשהיא
משתמשתרקבאגודלהימני,ואתםיכוליםלהבין
למה.זהוסיפורמעוררהשראהואמונהבמיצוי
החיים.

/מאת:אידהצורית

רגע לפני

מאת:פאניסנטנואה;
הוצאתכתרספרים
נובלהמרגשתומכמירתלבאודותארבעה)!(
דורותשלנשיםרגעלפניהפרידהמהחיים.ז'ולייט,
בת,95שוכבתעלערשדוויולצידהנינתהפאני.
הסבתא,שחיהלאורךהמאהה20-נפרדתממאה
שניםשלמלחמותוטרגדיות.היאנולדהלפני
מלחמתהעולםהראשונהוגדלהאצלנזירות.
בילדותהאיבדהאתבהונותרגליהשקפאובצעידה
בשלג.בגילצעירהיאנישאהמתוךאהבהלמהפכן
קומוניסטינלהב,חברהמחתרתשנתפס,הוגלה
לבוכנוולדונספהשם.
ז'ולייט,אלמנתמלחמהצעירה,התפרנסהבדוחק
וגידלהאתבתהז'קליןכאםחד-הורית.רצההגורל
וגםז'קליןגידלהאתבתה,מרטין,כאםחד-הורית,
כשהיאנעזרתבז'ולייט.ובהמשך,גםמרטיןמגדלת
כךאתהדורהרביעי,פאני.הקשרביןארבע
הנשיםחזקותומך.ז'ולייטמצטיינתבחיוניות
ואהבתה עוברת כחוט השני מדור לדור.

המרכזמסייעלסטודנטיםמתענייניםבטל'03-6730577:
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A
Nun’s
Prayer
L

ord, Thou knowest
better than I know myself
that I am growing older
and will someday be old.
Keep me from the fatal
Section of stained glass church window
habit of thinking I must
say something on every subject and on every occasion. Release me
from craving to straighten out everybody’s affairs. Make me thoughtful
but not moody, helpful but not bossy. With my vast store of wisdom
it seems a pity not to use it all, but thou knowest Lord that I want a
few friends at the end. Keep my mind free from the recital of endless
details, give me win gs to get to the point. Seal my lips on my aches
and pains. They are increasing and love of rehearsing them is becoming
sweeter as the years go by. I dare no ask for grace enough to enjoy
the tales of others. I dare not ask for improved memory but for growing
humility and a lessening cocksureness when my memory seems to
clash with the memories of others. Teach me the glorious lesson that
occasionally I may be mistaken. Keep me reasonably sweet. I do not
want to be a saint, some of them are hard to live with, but a sour old
person is one of the crowning works of the devil. Give me the ability
to see good things in unexpected places and talents in unexpected
people. And, give me, O Lord, the grace to tell them so. Amen.
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LIVING WILLS AND THE
“PATIENT NEAR DEATH LAW 5766 -2005” 1
The argument over euthanasia [a
Greek word meaning “good death”]
and mercy killing has not abated in
most countries. Indeed in Israel, the
subject of Living Wills has become
even more relevant since 2005 with
the new Law and I have often been
asked to give advice on the subject.
This short article is an attempt to
review the current position and proffer
advice. Need I add that reference to
the male includes the female gender?
[In Law, the male always embraces
the female].
If ever one was looking for recent
legislation that was so complicated
as to render some provisions largely
inoperable, one need not look further
that this Law.
The Objective is thus stated:1.(a) “This law is intended to regulate
the medical treatment of patients near
their death, striking a proper balance
between the value of the sanctity of
life , the value of a human being’s
autonomous will and the importance
of the quality of life”.
(b) “This Law is based on the values
of the State of Israel as a Jewish and
democratic state and on the
fundamental principles of morality,
ethics and religion”.
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The Law has the assumption “... that
a person wishes to continue to live,
unless the opposite has been proven:
the will to continue to live must be
assumed, as long as anything different
has not been proven beyond all
reasonable doubt”.
In essence, the Law deals with who
and how a person can autonomously
record his wishes as a “patient near
death who does not want his life to
be prolonged” or “a competent person
who gives advanced medical
directions in which he specifies his
desire in respect of future medical
treatment.
I will discuss the latter type which
brings us to the subject of what in
common parlance we refer to as
Living Wills and the Law as
“Advance Medical Directions”.
The Law sets out complicated
directions as to how to fill in Living
Wills and how they are to be kept in
a data base established by the
Minister.
I had the pleasure of discussing this
subject with Mrs. Bina Divon, the
current chairperson of Lilach – the
Amuta being the Israel Society - To
Live and Die with Dignity.
.Lilach is the leading organization

dealing with this subject in Israel. It
has been and still is in the forefront
of promoting improved and simpler
laws, educating the public, offering
members a simple 3 paged Living
Wills which they also have in English
and providing services. A very unique
service is that a member of Lilach
[memberships is NIS 120 for a single
and NIS.190 for a couple, per annum]
can deposit his Living Will with
Lilach who maintain a 24/7 service
to advise hospitals, doctors or family
if any emergency arises, whether a
particular person has registered a
Living Will.

in English;
* They have lawyers who volunteer
to give advice to members without
charge.
* They are in contact with similar
organizations throughout the world
The current President of Lilach is
former Supreme Court Judge, Eliahu
Matza
Their offices are at 59 Bialik Street,
Ramat Gan and their phone number
is 03 6730577. Their postal address
is P.O. Box 8144, Ramat Gan 52181

The Living Wills come with clear
instructions as to how they are to
filled in, signed and witnessed.

Lilach has over 10,000 members but
is still in need of volunteers to perform
various functions. If you are
interested, give them a call

The advantages of becoming a
member of Lilach can be summarized
as follows:

They are making a major contribution
to our society and are deserving
of our help.

* Their Living Will is simple to
complete;
* It is currently recognized by the
Heath Department when duly
witnessed;
* Their depositary for these
documents is reliable and available,
24/7:
* They remind members when the 5
year validity of their Living Wills
expire:
* They publish and distribute a useful
booklet three times a year and
although mostly in Hebrew, there
is an English section;
* They have a library which includes
many books, periodicals and DVD’s
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FOOTNOTES
The full translation of the Law
can be obtained from A.G.
Publications, 04 -825-6104
and HYPERLINK
arye4434@bezeqi nt.net
Clause 2
Article three.
Clause 31.
Article of Adv. Katz taken from the
ESRA Magazine No. 157 Nov-Jan
2010/11

