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מהוההבדלביןמיופהכוחלבין   
אפוטרופוס?

תשובה:אפוטרופוסהואאדםהמתמנהמטעם
המדינהעלאנשיםשאינםמסוגליםלנהלאת
ענייניהםבכוחותעצמם,(חולישיטיון,חולי
נפש,מפגרים,יתומים-קטיניםוכדו').תפקיד
האפוטרופוסהואלדאוגשצרכיושלהמטופל

.23'בעמבן-זכאיטלילהשלבכתבתה

אצלנונקבעובחודשייםהאחרוניםארבעהשתלמויות

וכנסיםשכולםאוחלקםהוקדשולנושאסוףהחיים.

ב-12.11התקייםכנסארצימטעםקופ"חכלליתבנושא

"סוףהחייםבמחשבהתחילה".נשיאעמותתליל"ך,

מר כבודהמשנהלנשיאביה"משהעליוןבדימוס,

אליהומצא,התכבדבנאוםהפתיחהודיברעלחוק

החולההנוטהלמותוהקשייםביישומו.כןהתקיימו

כנסיםמטעםאוניברסיטתבן-גוריון,כנסמטעםמכון

וייצמןובתאריכים6-8.15יתקייםבירושליםכינוס

עולמיעלביו-אתיקה,אתיקהרפואיתומשפטרפואי,

למות. הנוטה לחולה מוקדש ממנו שחלק

אחתהשאלותהבלתיברורותשעלובפנינוהואיחסם

שלרופאיהמשפחהלנושאזכותהאדםעלגופו,

ובעיקרליחסםלבקשהלצרףאתטופסמתןההנחיות

ימולאולפיהחוק.
מיופהכוחהואאדםשנתמנהעלידיאדם
אחרכדילבטאאתרצונושלהאחרוןבמידה
שהואלאיוכללעשותזאתבגללמצבבריאותי
וכדו'). בלבול הכרה, חוסר (שיתוק,

האםמיופההכוחחייבלהביעאת    
הסכמתולמילויהתפקיד?

תשובה:מיופההכוח,בשונהמןהאפוטרופוס,
תואם החולהגםאםאינו מביעאתרצון
להשקפתוהוא.לכןחשובמאודלקבלמראש
אתהסכמתמיופההכוחלמילויהתפקיד.רצוי
לקבלהסכמהבכתב,אוחתימתולידציוןשמו
בטופסמתןהנחיותרפואיותמקדימותשל

המצווה.

על
הפרק

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה

2

תמונתהשער:
שחקניהסרט"מיתהטובה"

מימיןלשמאל:זאברווח,רפיתבור,
אילןדר,עליזהרוזן,לבנה
18עמודראו.פינקלשטיין
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עברהכשנהמאזהחלהבעבודתההוועדהשמינתה

שרתהבריאותלבדיקתחוקהחולההנוטהלמות,

הרחבתוושיפורביצועו.בימיםאלוהוועדהעומדת

לגופים המלצותיה והעברת עבודתה סיום לפני

המתאימיםלקראתביצוען.אנומצפיםלכךומקווים

שנזכהסוף-סוףליישוםמלאשלחוקהחולההנוטה

למות.כמובןשמסקנותהוועדהישפיעועלפעילותנו

בעתיד.(הרחבתהנושאבמאמרושלנשיאהעמותה

.(4'עמ,מצאאליהו

בינתיים"תקועה"הצעתהחוקשלח"כעופרשלח,

"סיוםהחייםבעזרתמרשםרופא".ההצעהעברה

בהצלחהאתועדתהשריםלענייניחקיקה,והייתה

הכנסתלהצבעה אמורהלהיותמונחתעלשולחן

טרומית,אולםח"כאוריאריאלערערעלההחלטה

וישלחכותעדשיתבררערעורו.

יחדעםזאת,חלהעלייהגדולהבשטחבעיסוקבנושא

"סוףהחיים".מלבדסרטים("מיתהטובה","דבש"

וכדו'),הצגותוספריםקרומספרמקריםבמדינות

שהעלואתנושאזכותהאדםעלגופועל שונות,

פניהשטח.

המקרההמפורסםביותרהואסיפורהשלבריטני

מיינרד,חולהבסרטןסופני,שעברהלגורבמדינת

כדישתוכללקבלתרופהממיתה ארה"ב, אורגון,

באופןחוקי.בריטניהודיעהפומביתבאיזהיוםהיא

בחרהלבלועאתהתרופה.לדבריהעשתהזאתכדי

להעלותאתהמודעותהציבוריתלבעייתהחולההנוטה

למות.ואכןביוםשבחרהשתתהבריטניאתהתרופה

ומתהבשלווהכשסביבהבנימשפחתההקרובים.

מעשהזההכהגליםבכלהעולם.מאמריםותגובות

התפרסמובכלכליהתקשורת.גםאנומצדיעיםלאומץ

עלמקריםנוספיםשלאנשים ליבהשלבריטני.

שמצאודרכיםשונותכדילמותבכבודתוכלולקרוא

ת¢ד†≤±≥≥
μ±±≤±†בני†ברק

כל†מה†שרציתם†לשאול†את†ליל¢ך

שאלות†ותשובות

הרפואיותהמקדימותלתיקהרפואישלהמטופלים.

לכןצרפנו למשרדנוהגיעודעותסותרותעלכך.

למידעוןהאחרוןשנשלחלחברים/ותלקראתראש
השנה,שאלוןמשובבאשרליחסםשלרופאיהמשפחה

לבקשההנ"ל.חבריםשאושפזובשנתייםהאחרונות

התבקשולצייןאתיחסהרופאהמטפללהצגתהטופס.

מתוךכ-8000שאלוניםשנשלחוקיבלנו1600תשובות.

מתוכןענויותרמשנישלישמהחבריםכייידעואת

רופאהמשפחה.כמעטכלרופאיהמשפחהנענובחיוב.

כ-100רופאיםהגיבובשלילה.גםעובדהזו,נוסף

למהשצויןלעיל,מעידהעלשינויגישהמהותישל

הרופאיםלנושאסיוםהחיים.אנומקוויםכימגמה

זותלךותגברותקיףיותרויותררופאימשפחה,

שהםלמעשההראשוניםוהקרוביםביותרלמטופלים

שלהםועליהםמוטלהתפקידלשוחחעמםעלתכנון

סיוםחייהם.

כדילהגביראתמודעותםשלרופאיהמשפחהלנושא

החלטנולשלוחלרופאיםאתהביטאוןולבקשמהם

להניחאותולאחרהעיוןבובחדרההמתנהלשימוש

החולים.אנומקוויםכיגםזהיגביראתהמודעות

לנושא.בשלבזהאנוכולליםבמבצעכ-200רופאים

מקופותחוליםשונותוממקומותשוניםבארץ,ולאור

˝ המבצע את להרחיב אם נחליט התוצאות

3

תוכןהעניינים
מהנעשהבעמותה-בינהדיבון

שאלותותשובות

סוףסוף,אולי,פתחלמפנה-אליהומצא

הוספיסבית-שלומיתלולה

טבלאותאקסלועיניים-ד"רדנהדורון

המיחשובבעמותתליל"ך-בינהדיבון

לילשלושתהכלבים-אופירההניג

פרחיליל"ך-ברוריהאבידן-בריר

מיתהטובה-עשיוינשטיין

איפההחמלה-בינהדיבון

מהקורהבאמריקה-טלילהבןזכאי

עלאריכותימים-ד"רשיוייסברג

חדשותחו"ל-ציפיחן

ספריםחדשים-עליזהגרשון–שריר

עזרהבסוףהחיים-חגיתלנג-סטן

תשבץ-טוביתאוריאל

אנגלית-לינדהברמן
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החודשתמלאנהתשעשניםלקבלתובכנסת(בדצמבר
(2005שלחוקהחולההנוטהלמותושמונהשניםלכניסתו
לתוקףשלהחוק(בדצמבר2006).השהייתתוקפושל
החוקלמשךשנהמיוםקבלתונועדהלאפשרלמשרד
הבריאותולמוסדותהרפואהלהיערךולהתארגן-מבחינת
-ההצטיידותומבחינתהידעהפצתמבחינת המינהל,
ליישומושלהחוקהחדש.אךבשנהשחלפהעדלתחילת
תוקפושלהחוק,וכןבשבעהשניםשאחריה,נעשהרק
סקרשפורסם מעטלקידוםיישומוהמעשישלהחוק.
בשלהישנת2013העלהשקרובל-80%מןהרופאים
אינםמיישמיםאתהחוק;מיעוטםבשלדבקותבערכים
אתייםמסורתייםבדברחובתהרופאלעשותככליכולתו
להארכתחייוגםשלחולההנוטהלמות,אךרובםבשל
סיבותיותרפרוזאיות:איהכרתהוראותהחוקוהחיובים
העבודהוחוסרזמן עומסי שהחוקמטילעלהרופא;
להיפנותלכך;וכן,איהנוחותהכרוכהבייזוםובקיום
החיים. סוף אודות על מטופליהם עם שיחות

חובהלהודותכימלכתחילהגםהציבורהרחבלאגילה
ענייןרבבחוקהחדש.בעינירביםהתפרשהחוק,בטעות,
כהסדרהמתירומאפשרהמתותחסד.אךגםמיששקלו
אתהאפשרותלמלאולהפקידבמשרדהבריאותהנחיות
מחידושיו אחד שהיא -אפשרות מקדימות רפואיות
המרכזייםשלהחוק-גילועדמהרהשאיןהמדוברבהליך
פשוט:הצורךלהתמודדעםעשרותשאלותבטופסארוך
ומורכבוההכרחלהיזקקלסיועשלרופאאואחותמוסמכת
הרפואיים המונחים משמעות על הסבר קבלת לשם

הכלוליםבטופס,ריפהאתידיהם.

ואולם,לאחרונהניכרתהתפתחותמעודדת.בעולםהרחב
ואףבישראלגוברתומעמיקהההכרהבצורךלגבשדרכים

מאת:אליהומצא,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,
נשיאליל"ך

סוף≠סוף¨†אולי
פתח†למפנה

חייהם. סוף לקראת מרפא חשוכי בחולים לטיפול
לאוטונומיהשלהפרטמיוחסהיוםמשקלגדוליותרמאשר
בעבר.רופאים,מוסדותרפואה,חוליםוגםאזרחיםבריאים
זכותו את לכבד בצורך רב עניין לאחרונה מגלים
האוטונומיתשלהפרטלתכנן(אםמותרלהתבטאכך)את
פרידתומןהעולם.בתיחוליםומוסדותרפואייםמארגנים
והשתלמויות עיון ימי יותרמאשרבעבר, לאחרונה,
שמטרתםלהעמיקאתהמודעותשלהרופאיםושלהצוותים
הרפואייםלחובתםלהכיראתהוראותהחוקולהפניםאת
חובתםלנהוגעלפיהן.המכוןלסימולציהרפואיתבמרכז
קורסים זאתהשנההשלישית, שיבאמקיים, הרפואי
שמטרתםלהכשיררופאיםכיצדלנהוגבשיחותיהםעם
החיים. סוף אודות על הסופניים מטופליהם

חשובלצייןכיחלקמןהחסמיםבפנייישומוהמעשישל
החוקנעוציםבמגבלותמהותיותשהחוקעצמולוקהבהן.
הדוגמאותהבולטות:הגבלתתחולתושלהחוקלחולים
שרופאאחראיקבעלגביהם,שגםאםיינתןלהםטיפול
רפואיהמתאיםלמצבםתוחלתחייהםאינהעולהעלשישה
חודשים,מותירהמחוץלגדרושלהחוקחוליםסופניים
להערכה. ניתנת אינה חייהם שתוחלת רבים
על החוק שמטיל האיסור מן נובעת נוספת מגבלה
מטיפול (במובחן "רציף" רפואי טיפול של הפסקתו
איסור היא המעשית שמשמעותו "מחזורי"), רפואי
לנתקאתפעולתהשלמכונתהנשמה,גםאםחיבורו
בניגוד או התנגדותו חרף נעשה למכונה החולה של
כרוכה שלישית מגבלה מפורשת. מקדימה להנחיה
לחולה להעניק הרופאים על מטיל שהחוק בחובה
טיפול מתן (כגון, נלווה" "טיפול למות נוטה
אנטיביוטילחולהשהוכרזנוטהלמותבשלמחלתהסרטן,

ומאוחריותרלקהבדלקתריאות).

בנובמבר2013נענתהשרתהבריאות,הגב'יעלגרמן,
לקריאתהשלעמותתליל"ךוהקימהועדהציבוריתרחבה,
עליההוטללבחוןאתהצורךבתיקוניחקיקהובהתוויית
דרכיםנוספותשיקלועליישומושלחוקהחולההנוטה
למותוהנגשתולציבור.הוועדה,בראשותמנכ"להמשרד
פרופ'ארנוןאפק(שנמניתיעםחבריה),קיימהמספר
ישיבות,שמעהעדים,קיימהדיוניםמפורטיםולאחרונה
גיבשהאתמסקנותיהוהמלצותיההןבתחוםתיקוניהחקיקה
הןבתחוםשינויופישוטהטפסיםהנספחים הנדרשים,
לחוקוהןבתחוםקידומושלהטיפולהפליאטיבי,להקלת
סבלםשלחוליםחשוכימרפא.לאחרשאלוינוסחוויקבלו
במשרד החקיקה מחלקת על יהיה רשמית גושפנקה
המשפטיםלשקודעלהכנתהצעתחוקממשלתיתשתיישם
אתהמלצותהוועדהבתחוםהחקיקה,ואילומשרדהבריאות
יידרשלקדםהמלצותנוספותליישומוהרחבשלהחוק.

הוועדההציבוריתסברהכילתנאיהמחייבקביעהשלחולה
תוחלתחייםהמוגבלתלשישהחודשיםישלקבועחריג
שלפיו-בתנאיםמסוימיםובאישוררופאמומחהנוסף
-יוסמךרופאאחראילקבועשחולההואבבחינתנוטה
למות,גםאםתוחלתחייועולהעלשישהחודשיםאו
כןסברההוועדהשישלגרוע שאינהניתנתלהערכה.
מנוסחההגדרהשלחולהנוטהלמותאתהמילים"אףאם
יינתןלוטיפולרפואי",שאףהןמהוותלעתיםחסםבפני
האפשרותלהכירבחולהסופניכנוטהלמות.אםהצעות
אלו(המחייבותתיקוןבחוק)תתקבלנהיורחבמעגלהחולים
הסופנייםשהחוקחלעליהם.ענייןנוסף,שלדעתהוועדה
הציבוריתטעוןתיקוןחקיקתי,הואביטולההבחנההקיימת
ביןטיפולרפואירציףלביןטיפולרפואימחזורי.הצעת
הוועדההיאלתקןאתהחוקבאופןשיאפשרהפסקתטיפול
רפואירציף,אםהותחלבוחרףהתנגדותושלהחולהאו
בניגודלהנחיהמקדימהמפורשתשניתנהעלידו.המלצות
הוועדהתתייחסנהלשורהשלענייניםנוספים,בכללם
והוספת נלווה טיפול ממתן להימנע האיסור ביטול
האפשרותלכלולהנחיהרפואיתמקדימהובהסירובלקבל

גםטיפוליםנלווים.

חלקחשובבהמלצותהוועדהיוקדשלטופסיההנחיות
צוותבמשרד הרפואיותהמקדימותומינוימיופהכוח.
הבריאותשוקדעלפישוטהטפסים,שיתבטאבצמצום
ניכרשלמספרהשאלותשעורךהטופסיחויבלהשיב
עליהן.כןתמליץהוועדהעלהאחדתשניהטפסים,באופן
שמינוימיופהכוחיוכללהיעשותבגוףטופסההנחיות
המקדימות,ולאיהיהצורךבעריכתטופסנפרד.כןהוסכם
להמליץעלביטולהצורךבקבלתהסברשלרופאאו

אחותמוסמכתלמשמעותהמושגיםהרפואייםהכלולים
בטופסולהסתפקבהצהרתוהחתומהשלעורךהטופס

שהמושגיםמובניםונהיריםלו.

תיקוניםנוספיםעליהםתמליץהוועדה:ראשית,ביטול
הגבלתתוקפםשלהנחיותרפואיותמקדימותושלמינוי
מיופהכוחלתקופהשלחמששנים.תוקפםיוסיףלהתקיים
כלעודלאבוטלועלידיבעליהם;וביחסלטופסשהופקד
במאגרמשרדהבריאותידאגהמאגרלתזכראתעורך
הטופס,מדיחמששנים,בדברזכותולבטלו.שנית,הכרה
באפשרותושלחולהשאינומסוגללדבראולהפעילאת
ידו,לצורךחתימה,לערוךהנחיותרפואיותמקדימות
בסיועושלגורםמקצועיכמוקלינאיתקשורת;ושלישית,
הרחבתההכרהבאפשרותלערוךהנחיותרפואיותמקדימות
ומינוימיופהכוח,שלאעלגביהטופסהנספחלחוק,אלא
במסמךשנוסחושונה;ואםנערכוההנחיותעלגביטופס
קופתחוליםמסוימת,אועמותת שלגוףמוכר(כגון,
ליל"ך),שהוגשמראשלאישורושלמשרדהבריאות,
הבריאות. משרד במאגר להפקידן גם יהיה ניתן

בעיהנוספתשהוועדהנדרשהלההיאהיעדרן,בחלק
ניכרממוסדותהרפואה,שלועדותמוסדיות,שתפקידן
להכריעבמחלוקות,ביןהיתר,סביבנושאהטיפולבקטין
אובפסולדיןהנוטהלמות.לפתרונושלהקושיהקיים
תמליץהוועדהלהסמיךאתועדותהאתיקההקיימותבבתי
חוקהחולה גםכוועדותמוסדיותלפי חוליםלפעול
תמליץהוועדהלקדםולהרחיבאת כן הנוטהלמות.
השימושבסדציהפליאטיביתלטיפולבחוליםסופניים
המלצה שבאחריתימיהםסובליםמכאוביםויסורים.
נוספתתתייחסלהנחייתצוותימגןדודאדוםבדברחובתם
להימנעמכפייתטיפולים(כמוחיבורלאמצעיהנשמה)

עלחולההמתנגדלכך.
לסיכוםחשובלהבהיר:המלצותהוועדהטרםנוסחווביחס
או לחלקמןהנושאיםשנסקרוייתכנושינוייםקלים,
הצעתנוסחיםחלופייםלתיקוניהחקיקה.איןגםכלביטחון
המלצות יסוד על שתוכן ממשלתית, חוק שהצעת
הוועדה,תזכהלתמיכתהשלועדתהשריםלענייניחקיקה;
וגםאםתזכהלתמיכתהשלועדתהשריםותונחעל
שולחןהכנסת,איןכלביטחוןשהכנסתתאשראותה,
לקוות רק נוכל הזאת לעת מתוכה. חלקים או
מזה יותר ראוי איזון יגשים שיישומן שההמלצות,
הקיים,ביןעקרוןקדושתהחייםלביןהאוטונומיהשל
למפנה פתח יהווה קידומן תקודמנה. אכן הפרט,
לחיות לזכות בישראל החברה בהתייחסות המיוחל

˝בכבודולמות

הוועדה†הציבורית†שהקימה†שרת†הבריאות†דנה†והגישה†המלצותÆ†עד†לתיקון†המצב
�†הדרך†ארוכהÆ†אך†לעת†הזאת†נוכל†לקוות†שההמלצות¨†שיישומן†יגשים†איזון†ראוי
Æיותר†מזה†הקיים¨†בין†עקרון†קדושת†החיים†לבין†האוטונומיה†של†הפרט¨†אכן†תקודמנה
קידומן†יהווה†פתח†למפנה†המיוחל†בהתייחסות†החברה†לזכות†לחיות†ולמות†בכבוד



ולהיפרד. מעגלים לסגור יחד, הזמן את לנצל
אבאהיהאדםחזק,ציניומחוספס.עכשיו,הרבה
הוא ורגיש. חשוף והואהיהפגיע, הגנותנפלו
דבריםשלא חיבקונגעואמרכמהשהואאוהב,

קרולפניכן.
שלושהאנשיצוותעזרולנולהתמקדבצרכיםשל
אבא.הםהקלועלהכאביםבתרופותוטיפולים,ליוו
אותנוולקראתהסוףלימדואותנולעשותקלוז'ר,
להיפרד.בשבועייםהאחרוניםאבאביקששירדימו
אותו,שהטבעיעשהאתשלו,שלאיסבול.ועםכל

הקושי,היהברורשנכבדאתרצונו.
ניצלנואתהזמןלפרידה.משפחההגיעהוחברים
טובים.ישבנולבדנווגםיחד.דיברנוונפרדנו.זה
השנההזאתהיתהמתנה היהקשהאבלחשוב.
בעיניי.זכינולהיותיחד,לחבק,לאהובולהיפרד.

זההיהמאודחשובלאבא.
והצלחנולתתלותמיכה הוארצהלהיותבבית,

רפואיתונפשיתבמקוםהטבעישלו.
הטוב. את לזכור משתדלים אנחנו היום גם
בבית לאזכרה מוסיפים אנחנו שנה כל
הקברותיוםגיבושמשפחתיוזוכריםאתאבאבדרכו.
אבאהיהאישיםואנחנומקפידיםלהיפגשלידהים,
עושיםטקסבחוף,מקריאיםשירוזוכריםאתאבא

בטובשלהחיים.
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עיניה. הלילההדסהעצמהאת באותו אותה.
זהלאהכי כלהתהליךאירעבביתעדלסיום.
סימפטי,אבלקיבלנואתרצונה.בחודשהאחרון
קדם-שבעה. מכנה, מהשאני לנו היה לחייה
כלהמשפחה,הילדיםוהנכדיםהיוסביבה.זההיה
תודה, להמכתבי קראו פסטיבלעצובונורא.
אבל לגמרי. הזוי זההיהמשהו ממנה. נפרדו

עברנואתזה.

נופרפישר-סירוטה

בת37מביצרון,טיפלה
באביה,אברהם,שנפטר

ב-2008מסרטן:

אבאבחרלקבלטיפול
אף ,62 בגיל קשה
שהרופאהאמרהשאין
מהלדברעלריפוי.הוא
עמדלצאתלפנסיהורצהלהרוויחזמן,אבלחצי
שנהלאחרהגילויהואנחלשוהחליטלוותרעל

הטיפולים.
יחדעברנואתכלהשלביםשלהלם,כעסואכזבה.
צריכים שאנחנו הזדמנות, שישכאן גםהבנו

אסתרגורן

אריה(אריק)גורן,
שנפטרלפניחמששנים

מסרטןריאות,היה
מראשוניהחוליםשטופלו
בבית,הרבהבזכותאשתו
אסתר,אחותבמקצועה,

שהקימהבביתחדר
לטיפולנמרץ:

אחרישניםשלטיפולים,אריקסירבלחזורלבית
החולים."זאתהפעםהאחרונהשאתרואהאותי",
אמרלרופאהברמב"ם.והיאענתה:"אםאתהלא
רוצהלבואלביתהחולים,נביאאתביתהחולים

אליךהביתה".וכךהיה.
עודלאקראולזהבשם,אבלרצינולהילחםבשיטה
בפועל. בית הוספיס לנו ועשינו הרגילה
נוספיםלמקרה ובלונים חמצן מחולל ארגנתי
אריקסירב המצבהידרדר. שלהפסקתחשמל.
לאכולולשתותוהיהאליםמילוליתופיזית.הרופא
בו. טיפל פיזיותרפיסט וגם בבית אותו ביקר
רפואי. קנאביס לנו אישרו מאבק, לאחר
הכאבנעלם,היהלומצברוחטוב,ופתאוםהוא

ביקשסטייק.
אחיותבאוהביתהלקחתבדיקותדםולהתקין
כל צלצלה המשפחה רופאת האינפוזיה. את
מהזמן ייהנה שהוא כדי הכל עשיתי שבוע.
שנשארלולחיות.בלילהשהואנפטרעודביקש
קמתי יחד. היינו יחד. אכלנו שקדים. חלב
בלילהלסדראתהאינפוזיה.הואלאהרגישטוב.

ואזהואכבה.
הרופאמהיחידהלהמשךהטיפולאמרשאףפעםלא
ראהחדרטיפולנמרץכמושלנו.ובאמת,היהמאוד
קשה,זאתהיתהמלחמהנגדכלהעולם,מלחמה

שדרשהכוחותאדירים.
מסגרותהוספיסבית עםהשניםועלייתהמודעות,
הפכונגישותיותרוהןמעניקותטיפולותמיכהברמה
הנפשיתוברמההפיזיתלמטופלולבניהמשפחה.גם
פרידה. סיפורי מתארים הבאים המקרים שני

יעקבאביב

בןשבעיםמנס-ציונה,טיפל
ברעייתוהדסה,שנפטרה
ביוני2013מסרטן:

59 בגיל חלתה הדסה
של שנים שבע ואחרי
מאבק,ביקשהלקבלטיפול
בא טיפולי צוות בבית.
הביתהוטיפלבהשלושהחודשים.אניהחלפתילה
היאקיבלהחמצןוקנאביס, אתשקיותהנוזלים.
ומצבההידרדרלאטלאט.מדיפעםהיאאמרה:"אני
לארוצהלסבול.תעזרולי.בואונקצראתהסבל".
הדבריםנרשמובפרוטוקול,והעובדתהסוציאלית
החתימהאתהדסהעלהטפסיםשלמשרדהבריאות

בנושאמוותבכבוד.
היאהתעוררה בשעהשלושבבוקר, בוקראחד,
שלא לי "הבטיחו לצוות. וביקשהשאקראמיד
אסבול",היאאמרה.ובאמת,הצוותהחליטלהרדים

תחקיר

מאת:שלומיתלולה

הוספיס†בית
קולות†מהשטח

הוספיס†בית†פועל†בארץ†חמש†שנים†ומבטיח†טיפול†פליאטיבי
©תומך®†לחולים†סופניים†בביתÆ†בגיליון†הקודם†פרטנו†מי†זכאי

©שתוחלת†חייו†עד†שישה†חודשים®ª†מהם†התנאים†©מטפל
עיקרי†≠†בן†משפחה†או†עובד†סיעוד®ª†למי†פונים†©לכל†קופות
החולים®ª†כמה†זה†עולה†©חינם®Æ†לפנינו†מונולוגים†של†שלושה
בני†משפחה†שטיפלו†בבעל¨†אשה†ואב†וקיימו†את†בקשתם†≠

למות†בביתÆ†מדווחים†מהשטח
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גלניסכץ,בת,57מנהלתמחוזמרכזשלהוספיס
ואשפוזביתבמרפאותצבר:

לאכלאחדיכוללהתמודדעםהעבודההזאת.אנחנו
מורעלים,כמוהמורעליםעלהצבא.ליוויאנשים
בסוףהחייםמורכבומסובךוכוללטיפולבחולה
למקוםהכי אתנכנסתלחדרהשינה, ומשפחתו.
אינטימי.אנינוהגתלשאולבמהאנייכולהלעזור.
החולהמספרליאתהסיפורשלו,ואנימאמצתאותו,

הופכתאותולאג'נדהשלי.
-חשובפחותולא,יסבוללאשהאדםלנוחשוב
איךהמשפחהחווהאתהתהליך,מההמשפחהתיקח
איתהלהמשךהחיים.אנירוצהלהעניקלמשפחה
חוויהטובה.לאחרשהעצבמתפוגג,נשארהזיכרון
שאומר,"טיפלתיבאמאבביתעדמותה,המשפחה

הייתהסביבה.חוויהמדהימה".
אנחנותמידשואליםאתהחולה,מהמשמחאותו.
יששאומריםשהנכדיםבאים,שאנימתעוררבבוקר
ורואהאתהשמים,שאשתילידי,שאנייושבבגינה.
אנחנושואפיםלשפראתהזמןהקצרשנשאר,לגמד

אתהטראומה.
בראשהצוותעומדתאחותשמנהלתאתהטיפול.
אנחנונפגשיםפעםבשבועלדיוןומעדכניםזהאת

זהבמסרונים,כולנוזמיניםזהלזה.24/7מבחינתי
המוותהואכמולידה,חלקבלתינפרדמהחיים.

מההכימספק? מההדברהכיקשהבעבודה,

אנחנומטפליםבאנשיםשיודעיםשהםהולכיםלמות.
אםאנימצליחהלהפחיתאתהסבל,איןסיפוקגדול
יותר.כךגםכשאפשרתילמטופללהגשיםאתרצונו

למותבבית,במיטהשלו.
אנחנומסביריםגםאתחוקהחולההנוטהלמותואת
לפעמים, זהוכליתרפויטי. ההנחיותהמקדימות.
מטופלאומרבשיחהבארבעעיניים,שהוארוצה
למותבמיטתו,ואניצריכהלעזורלומולהמשפחה.
אנחנועובריםיחדעלהמסמךולאטלאטהמשפחה

מתחילהלהבין.
הרבהפעמיםמתרחשתהליךמגבש,כמובמקרה
שלאישהשלאדיברהשלושיםשנהעםגיסתה.יש

מקריםשאניבוכה.כולנובוכים.

מהדעתךעלרמתהמודעותשלהציבורבארץ?

אין מוות. על שיח בארץ מתקיים לא לצערי
פלטפורמהשמציפהאתהדברביומיום.באנגליה
חינם, בארץהשירותניתן ישמודעותגדולה.
בארצותהבריתלפיחברותהביטוחובאנגליההוא
ממומןעלידיתרומות.אנחנוהתחלנולהתייחס
לנושארקלפניעשור,והמודעותנמוכהמאוד.זה

צריךלהפוךלנושאיומיומי.
אנשימקצועבבתיהחוליםחייביםלהכירבאפשרות
שלהוספיסבית.חשובשרופאיהמשפחהיעבירו
מידע.אבלזהלאקורה.לדעתי,אנשיםשמגיעים
לביתהחוליםכדילמותבמחלקהפנימית,יכולים
כךנרוקןאתבתיהחולים לבחורלמותבבית.
ונאפשרלרוציםבכך,למותבביתבשקטובשלווה
בליווישלצוותתומךברמהאישית.לאמחלקה
שלארבעיםאיששצריךלפעמיםלחכותכלהלילה

עםהקקיבחיתול.

מנהלתהיחידה ,45בת בלהאליגולשוילי,
האונקולוגיתלטיפולביתתומךוהוספיסבית,מומחית
לטיפולתומך,מחוזמרכז,שירותיבריאותכללית:

לאכלאחדיכוללעבודבזה.לאחיותישיכולות
נפשיות,ורבליות,וגםידעמקצועיעדכני.צריך
לשלבכאןידעטכניוחמלהלמטופלולמשפחה,
כלהצרכיםשלהחולה לקייםאינטגרציהבין
ולבנותסביבהטיפוליתבטוחה,שתאפשרלמשפחה

לבחורבטיפולבטיחותיבבית.
כיוםאנשיםמגליםאתהיתרונותשלהשירות
שלנו.הטיפולהביתימאפשרלהחזיראתהחולה
בני הביתהולהמשיךהיכןשביתהחוליםסיים.
המשפחהיכוליםלנהלאתחייהם,לעבוד,לטפל
בילדיםוגםבהורים.גםהמודעותשלהמשפחות
מקפידיםלסייע אנחנו למימושזכויותעלתה.
למטופלבמיצויזכויותמקסימליכדילחזקאת

מערךהתמיכה.
טכנולוגיותהטיפולהשתכללוהיוםוהןנגישות
למיטתהחולהבבית,כוללאנטיביוטיקהתוךורידית,
והזנהתוךורידית.פעם,מיחשבלשלוחחולהעם
הזנהוצנתרמרכזיפתוחלקהילה?היוםמנגישים
בעזרתמשאבת המיטה עד בכאב הטיפול את
מורפיוםשתלויהעלכתףהחולה,שלוחץומקבל

מנהלהקלה.

החיים? בסוף הטיפול את מייחד מה

הרגעשבואנחנוממליציםלחולהלראותאנשים
אףשאי שהואלאראהעשריםשנהולהיפרד.
אפשרלרפאאתהמחלה,אנחנומצליחיםלאחד
אי ביןאמאמתגעגעתלבןשלאראתהשנים!
אפשרלתאראתהאושרשלהמשפחה,לצדהכאב.
שמעתיבןשאמר,שהואלאהיהמסוגללחשוב
מההיהקורה,אםלאהיהרואהאתאמובסוף
החיים.אנחנומזהיםאתראשיתהסוףואומרים:

"חברים,זההזמןלהיפרד".סלהכליםשלנוכצוות
כוללשיחותבנושאיםהקשוריםלסוףהחיים.

מההיתרונותשלטיפולפליאטיבילחוליסרטן?

הטיפולהפליאטיביהתפתחבאנגליהבטיפולבחולי
סרטןשסבלומכאבים.בהמשךהבינושהגרורות
פוגעותבאיבריםשוניםולכלאיברישתסמינים
אחרים.כיוםהתרופותמאריכותאתתוחלתהחיים.
החוליםחייםיותרשנים,והםיותרסימפטומטיים.
בפאזלהזהאנחנומוסיפיםבכלשדהאפשריאת

הטיפולהפליאטיבי.
משמעותהדברהיאשליטהבסימפטומים,מתן
מענהלכאב,לקוצרנשימה,לבלבולולאישקט.
החולה את מחזירים מתייצב, החולה כאשר
הביתה,ובוניםסביבהטיפוליתעםצוותמיומן.
מבחינההומנית,מקצועיתומבחינתהמשפחה,הכי
נכוןהיוםלטפלבבית.גםבשלזיהומים.ישלנו

בבית? נטפל שלא למה וטכנולוגיה, אנשים

דילמות,קשיים,סיפוק?

המוותמעוררמצביםמורכבים.לפעמיםקיימים
ואנחנומכנסים חילוקידעותביןבנימשפחה,
לפעמיםבניהמשפחהלא ומדבריםעםכולם.
רוציםשהחולהימותבבית,בניגודלבקשתו.יש
שבנימשפחהאומריםשהםלאיוכלולהיכנס
לחדרהחולה.התפקידשלנוהואלתכנןאיךלאפשר

למשפחהחייםנורמטיביים,שלאתיפוללמלכודת
שלדיכאון.לכן,כשהחולהמחוסרהכרה,לפעמים
אנחנו הצוותממליץעלחזרהלביתהחולים.
מחליטיםלהקלאתהעולמהבתאומהבעלשחשים
קרועיםואבודים.כשהחולהנפטר,הםמודיםלנו.

ממשרואיםאתההקלהשלהם.
הייתהליאחותשישבהוהחזיקהאתהידלחולה
שפחדהלמות,ממשישבהאיתהבמיטה.אםהחולה
צריךאתהיד,אנחנושם.לפעמיםשואלים,"תגידי
איךנראההמוות?"ואנחנומנסיםלהשרותביטחון
ורוגע.צריךאומץבשביללהסבירשהמוותרגוע.

לאיירדדםמהפה.
התודה זאתזכותגדולהלעבודביחידהכזאת.
וההשלמהשאנחנומקבלים,ההקלהעלהמטופל
והמשפחותהםדבריםשאיאפשרלכמת.כשחולה
נפטרברוגעובשקט,אנחנויודעיםשהייתה"מיתה
טובה".גםכשהילדיםמחבקים,מלטפים,מנשקים
ונפרדים.מודיםלנועלשאפשרנולהםזיכרוןשל
שקטללאסבל.מוזר,אבללאחרהסבלשלהמחלה,

המוותמביאאיתורגיעהויופי.
פעםחזרתימביקורביתבחמשוחציבבוקר.היה
ליעצובבלבולאהייתימסוגלתלעלותהביתה.
מצאתיאתעצמיעושהסיבוביםעםהמכונית,
ושואלתאתעצמילמה?הגעתילקונדיטוריהעל
ידהים.נשמתיעמוק,נהניתימהריחהחזקשל
המאפים.הסתכלתיעלהים,עליתיהביתה,עברתי
ביןהמיטותשלבנימשפחתיונישקתיאתכולם.
באותורגעאמרתי:אלוהים,פשוטתודה.תודה

˝שישמהעל

אנחנו†שואלים†את†החולה†מה†משמח
אותוÆ†יש†שאומרים†שהנכדים†באים¨

שאני†מתעורר†בבוקר†ורואה†את
השמים¨†שאשתי†לידי¨†שאני†יושב†בגינה

כשחולה†נפטר†ברוגע†ובשקט¨†אנחנו
Æיודעים†שהייתה†מיתה†טובה

מוזר¨†אבל†לאחר†הסבל†של†המחלה¨
המוות†מביא†איתו†רגיעה†ויופי
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שנבדוקאםישדרךלשחרראותךהביתהולעזור
למשפחהשלךלהתמודדעםזהולטפלבךשם
במקוםלהמשיךלשכבפהבמיטתביתחולים?"
בתו אובכלל. אועליה, פחדתילהסתכלעליו,
ניגבהדמעות.וסבאאלפחורסנראהמחויך.כאילו
התאושש.אתהשקטהפרהקולהמצחיקוהצרוד

שלו,"כן,אנירוצההביתה".
סבאאלפחורסמתשבועלאחרמכןבביתו,במסגרת
הוספיסבית.הואהיההאישהכימכוערשראיתי
במפגשהראשוןבינינו.והואהיההמטופלהראשון
שלי,האיששלימדאותיאתהשיעורהאהובעלי
ברפואה-תמיד,אבלתמיד,בכלמצבומולכל
מטופל,להסתכלבעינייםולחפשאתהאדם.ואני
זוכרתאותוכאישיפה.זההקסםהכיגדולבמקצוע
איפהשאנשיםאחריםבמקצועותאחרים הזה,
נתקליםבעבודהשלהםבטבלאותאקסלובמסמכי
אניבביתהחוליםנתקלתבסיפוריחיים בריף,
שמחובריםלאנשיםולגוףשלהם-להפרשות,
לכאבים,לאכזבות,לחרדות,לתוקפנות,לגזע,לדת
ולמיןשאליהםהםמשתייכים,להשקפתהעולם
והחברתי, הכלכלי למצבם שלהם, הפוליטית
למעמדםהאזרחי,למעשיםשהםעושיםביומיום
שהופכיםאותםלמישהם.אנייכולהלטפלבשב"ח
פלסטיני,בסוהרמחולות,ברבחרדישהיהעובר
לצדהשנישלהרחובאםהיההולךלידיברחוב,
שהגיעלמיון. ובסלבהתורן בהומלסהשיכור
אלחלקמהמטופליםאניחשהקרבה,אחריםנראים
לירחוקים,זרים,עוינים,לפעמיםדוחים.גוףחולה
יכוללהיותדוחהמאוד.אדםשמתקשראחרתממני
עםהמציאותיכוללהיותמרתיעמאוד.ובכלפעם
שאנימזההשקשהלילהרגישרופאהשלמישהו,
אנינזכרתבסבאאלפחורס,ובמליםשאמרהלי
בשיחתהטלפוןההיאפעםבתחילתהסטאז'הפרופ'
אמיחודק(היוםמנהלתמחלקתעורבביתהחולים
בילינסון),אנימחפשתאתהעינייםשלהבןאדם
˝ שלי המטופל את בו למצוא מתעקשת -

מחפשת קוראתבספרים, לאישנהבלילה, אני
פתרונות.חוזרתבבוקרלקחתלושובבדיקותדם.
הואכלכךמכוערכשהואישן.הואפוקחעיניים
ולוחשלי:"ד"ר,אניכברלאיכול".אנילאעסוקה
בלהקשיבלו,אניעסוקהבלנסותלאלהריח,למצוא
וריד.בימיםהבאיםאנימעבירהאותופאנלבדיקות

מפהעדהודעהחדשה.
ומתלהב הצעירה" "הדוקטור לי קורא המנהל

מהאיכפתיותשלי.
התרגלתי דם. לו לקחת באה אני שבוע. חלף
עוגיותשהכינהאשתו. לאכול התרגלתי לריח,
התקדמנו.אנימתחילהלקבלאתמהשאמרמנהל
המחלקה-אפשרלהמשיךלעשותבדיקות,הןלא

יקדמואותנו.
אנישובבאהלקחתדםמסבאאלפחורס.בתוישנה
לידובלילהועודהמנמנמת.הואפוקחרגעיתאת
זופעםראשונה לאעוד". עיניוולוחשלי,"לא.
פעם זו משפחה. שהואמדברככהבנוכחותבן
ראשונהשאנינוכחתמספיקביחדאתוולאעסוקה
פעםראשונהשאני זו בחרדותובמצוקותשלי,
להילחם?" להפסיק מותר "ד"ר, לו. מקשיבה
זהקצתגדולעלי.אנילאיודעתמהעושיםעכשיו
ורוצהלצאתמהחדר.אבלזולאאופציה.הואצריך
אתהרופאהשלועכשיו,והואלאצריךאותהלעוד
בדיקתדם.אנישותקתכמהרגעים,מחפשתמלים.
אני בקולהכיסמכותישאנייכולהלמצוא, ואז,
מנסהלומרמהשהבטןאומרתלישהמטופלשלי
צריךלשמוע:"אתהיודע,אףפעםלאפגשתיבן
אדםכמוך.אמיץולבביואהוב.אנירופאהצעירה,
ולךישהרבהיותרניסיוןממניבעולם.אתהיודע
מהנכוןעבורךיותרמאיתנו.אנייודעתרקלהגיד
לכםשרפואיתאיןבשורותגדולות.מצבךקשהולא
נראהשאנחנויודעיםלעזורלךלהשתפר.ואםאתה
כמושרוצים ומותרלהילחם, מותרלנוח. עייף,
האנשיםשאוהביםאותך-אבלאחרת.לאעלעוד
זמן,אלאגםעלאיכותהזמןשנשאר.אוליתרצה

ודיבור פתאום. משם בוקעים צחוק קולות
לידו יושבת הקשישה אשתו הנה בספרדית.
ומקריאהלומתוך"מאהשניםשלבדידות".הוא
כלכךאוהבאתהספרהזה,היאמשתפתאותי
אלפחורס. ומושיטהלי נכנסתלחדר, כשאני
הסיטואציהכלכךלבביתשאנימתקשהלהתנגד,
למרותשכבתהחיידקיםשאנימאמינהשמכסה
אתהעוגיות.ממילאהכלפהשכבתחיידקים.זה
ביתחולים.הואלאנראהכלכךזקןעלידה.
היאמישירהאלימבט הואאומרשהואחלש.
ומרצינה."ד"ר,הואצריךלהילחם,נכון?וזה
יעבור,והואיהיהחזקשוב.ישלנועודזמןביחד.
והנכדים.והילדים.אסורלוללכתככה.תגידי
לו".הואעוצםאתעיניווהיאמושיטהאתידה

להחזיקבידו.
בתו אחריהצהרייםהםקראולישובלחדר.
עמדהלידוובאהבהרבהשכנעהאותולצאת
מהמיטהלכיסא,שיתחזקקצתוירגישכמובן
אדם.הואניסהלהתיישבוהתעלף.הואהתאושש
מהרכשהשכבנואותובמיטה.היאבכתהלידו
והסבירהלי:"ד"ר,הואהאבאהכיטובבעולם.

אניעודצריכהאותו".
אוליעודאפשרלהצילאותו.אניניגשתלמנהל
המחלקה,ושואלתעלהסבאהזהמחדר.12"דנה,
אפשרלעשותלוכלמיניבדיקות,אבלאףאחת
לאתוביללטיפולשיוכללעזורלו".הואבטח
טועה,זולארפואה.ברפואהנלחמים.היוםהשני
לסטאז'נגמרואנייוצאתבתחושתייאוש.הרופאים
ויתרועליווהואסתםשוכבשםבמיטהעדשימות.

ריחשלזיקנהאופףאת
הסמרטוטיים הפנים
שלו,שיערותאפורות
עבר לכל פורצות
מנחיריוואוזניו,עיניו
אכולותקטרקט.העור
שלודהוי,האףהגדול
והקמטיםהמדולדלים
משוויםלומראהשל
שניםבמחסן מדי יותר שנשכחה בובתכרובי
התפאורה-וכשהואמדברהואמרססבסביבתו
פירורימזוןלחיםירקרקיםשנראהלישנשארולו
בחללהפהמארוחהשאכלמתישהוסביבמלחמת
ההתשה.המצבשלודוחהאותי.הואדוחהאותי.
אבלזההיוםהשנישליבסטאז'.היוםאניאמורה
להתחיללהיותרופאהולהפסיקלהיותסטודנטית.
ואניחייבתלהתקרבלאישהזהכדילמצואלווריד

ולקחתבדיקתדם.
הואמחייךחיוךחלוש,מושיטליאתהיד,נראה
הואעושהמאמץ גםאנילא. מותש,לאמדבר.
הירואילהציעלימהעוגיותשמונחותלידמיטתו
ולוחש,"אשתיעושהאלפחורסיותרטוביםמאלה
שסבתאהיתהמכינהליבבואנוסאיירס.איןכאלה
בעולם".אנימסרבתבנימוס,ויוצאתמהחדר.דווקא

חמוד,הסבאהגוססהזה.
בהמשךהיום,אנירואהאתתוצאותהבדיקות.על
הפנים.אנילאמבינהאיךהואעודחי.אניפותחת
אתהתיקשלווקוראת.איןיותרסופניממהשכתוב
שם.אנינמשכתלחזורלחדרוולשאוללשלומו.

היא†קראה†לו†¢סבא†אלפחורס¢Æ†לא†היה†סופני†ממנוÆ†היא†עשתה†לו†את†כל†הבדיקות
ולאחר†שהביטה†בעיניו†המכוסות†קטרקט†והוא†אמר†שהוא†לא†יכול†יותר¨†היא
הבינהÆ†התאהבה†בזקן†ושחררה†אותו†למות†במיטתוÆ†וידוי†יוצא†דופן†בכנותו†של

רופאה†צעירה¨†שפורסם†באתר†¢המקום†הכי†חם†בגהינום¢

מאת:ד"רדנהדורון*

סיפור
מהחיים

*ד”רדנהדורון,מתמחהברפואתשיקוםבמרכזהרפואישיבאבתלהשומר.ניתןלמצואאת
http://www.ha-makom.co.il/post/danadoron-excel-eyes:בכתובתהמלאהסיפור

http://www.ha-makom.co.il/danadoron:בכתובתעטהמפריטוריםועוד
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מריםקוגל,בעלתתוארשניבכלכלה,שעסקה

בפיתוחמערכותכמפתחתתוכנה,מנהלתפרויקטים

ומנתחתמערכות,מתנדבתכיוםבעמותתליל"ך

ומזהשנתייםחברהבוועדהמנהל.

לשאלתימההביאאותהלהתנדבבעמותהענתה

מריםכינושאסוףהחייםהעסיקאותהמגילצעיר

כחלקמנושאאיבודהשליטהעלהחיים.היאעקבה

ראוי. לאמצאהשוםפיתרון אחרהנושאאך

משנתקלהבעמותתליל"ךנוכחהלדעתכיישגוף

הנאבקעלזכותהאוטונומיהשלהאדםעלגופו

ממומחיותה. ולתרום להצטרף והחליטה

מריםמציינתאתקבלתהפניםהיפהשלפעילי

העמותהוהנכונותשלהאנשיםלעזורלהלהכיר

אתצורכיהעמותהולבנותאתמערכתהמיחשוב

את מרים מציינת מיוחד באופן לכך. בהתאם

שבזכותהבוצעמהלך חברתההנהלהציפיחן,

המיחשוב;אתמזכירתנובעבר,סמדררבידוכן

אתהמתנדבת-תמרסטן.

ציפיחן,כמנתחתמערכותשמכירהאתכלהפעילות

מהגדרת הפרויקטים את ניהלה העמותה, של

הדרישותעדלהטמעתהמערכתהחדשהכשמרים

עסקהבפיתוחהתוכנות.

תרומתהשלמריםבתחוםהמיחשוברבהומגוונת.

היאפיתחהתוכנותלרישוםחבריהעמותהוסריקת

צוואותהחברים;היאפתחהדףפייסבוקומתחזקת

אותובאופןשוטף.כמוכן,היאבנתהאתרמיוחד

החוליםשנועדלאיתורמאושפזיםחברי לבתי

ליל"ך,שמילאוטופסמתןהנחיותרפואיותמוקדמות.

כיוםאחראיתמריםעלהעבודההתקינהשלכל

המערכות,השרתוהציוד,(כוללאתרהתוכןשל

העמותהועמודהפייסבוק),כוללבדיקתתקינות

ותחזוקה.מריםעובדתלרובמביתהומקדישהלכך

˝יוםמדיזמן

חדשות†מאתרי†העמותה†≠
עובדות†ומספרים

שכתובתו: מידע אתר יש לעמותה

www.lilach.org.il
-8.2013) האחרונה בשנה הגיעו לאתר

(8.2014כ-29,000איש,שנכנסול-63,000

עמודים.

85%מןהנכנסיםמגיעיםישירותלאתר.

האתרנמצאכרגעבתהליךעדכוןושיפור.

כשנתייםדףפייסבוקשל נפתחלפני כן

העמותה,שכתובתו:
https://www.facebook.com/lilach.org.il

בשנההאחרונהנכנסולדףכ-41,000איש.

בחודשינואר2014נכנסולדף21,000 איש.

איש 1000-4000 לדף נכנסים בממוצע

בחודש.מתוכם46%גברים,52%נשים.

.18-24 בגילאים הם הנכנסים מן 47%

20%בגילאים,25-34קבוצותגילאחרות

מונותכ-4%בכלקבוצה.

מתפעלת הפייסבוק דף ואת האתר את

ומתחזקתחברתנומריםקוגל.

בין†מתנדבות†העמותה†בולטת†מרים†קוגל¨†חברת†הוועד†המנהל¨†הממונה†על†כלל
המיחשוב†בעמותה†ועושה†בכך†נפלאות

המיחשוב
מאת:בינהדיבוןבעמותת†ליל”ך



שאינםאלאחפציםשאפשרלזרוקלים.הואגם

"משאבים אובדן על תועלתני טיעון קידם

לאומיים"לטובת"מטרותלאיצרניות",וסיכם

של שלמים שדורות מצער רעיון "זהו כי

אחיותמתבטליםלידקליפותאנושריקותכאלה

.leeren Menschenhülse

הפרויקטאתההקשרהחברתי בוחן מצדשני

והפוליטישלחברההחיהעלחרבהומקדשתאת

המוותההרואי:

ישבתילידהמיטהשלאבאשלי,מחזיקהלואת

הידובידהשנייהמחוברתלחדשותבאינטרנט.

האחיותכמעטולאהטרידו החדרהיהשקט,

אותנוולאשמעואתהאזעקותבתוךהחדר.אבל

הפערביןהאלימותבחוץוביןהשקטשעטףאת

כמו היכהביכמושוק, הגוףשלאבאשלי,

מכתחשמל.

קמתימהכסא,הורדתיאתהנעליים,והתחלתי

לרוץבמקום.רצתיבלינשימה,רצתיובכיתי

לכל והרגליים הידיים את זורקת קול, בלי

מנסה הזה, בשוק להיאבק מנסה הכיוונים,

ולפעול. ולהבין לחשוב מנסה להתנער,

ואזהיהנדמהליששמעתיקול.עצרתי,מתנשמת,

ושלו. שקט היה הוא אבא, על הסתכלתי

בקיץ2014התחלתיאתתהליךהיצירהלבדי

ובהמשךהצטרפואלישותפים:שחקנים,מעצבים,

מתרגמים,פילוסופים,משפטנים,ולאחרונהנוצר

קשרעםעמותת"לילך".

חומרים שמשלב בימתי אירוע הוא הפרויקט

דוקומנטרייםמתקופותשונותבהיסטוריהעם

וחושפיםאת טקסטיםחדשיםשנכתבועלידי

ההצגה. ממשתתפי חלק של האישי סיפורם

השחקנים,מארצותשונותודוברישפותשונות

מצאוחיבורמידילחומרולנושא.הפרויקטיועלה

.2015 מקיץ החל ובעולם בארץ במות על

זהוסיפוראישי,שכלאדם,שליווהאתאהוביו

ויקיריוברגעיהסבל,יכוללהביןאתהסיטואציה

שפרויקטזהחושף:הרגעשבוהגשםשהתחיל

˝בחוץמהמלחמהפחותלאמשפיע,בחוץלרדת

1415

ללילהקר ביטוי הוא שלושתהכלבים" "ליל

במיוחד.לאברוראםהמקורהואסביבתהחיים

שלהאסקימואים,אובערבותסיביר.הכוונההיא

ללילהשבוהאדםמכניסלביתושלושהכלבים

הלילה את לשרוד לו יעזור גופם שחום כדי

הקרבמיוחד.

בחרתיבשםזהכמטאפורהלפרויקטתיאטרוני

שעוסקבסוגייתהמתתהחסד.

נפרדתימאביהאהוב,נתןהניג,שחלהבמחלת

איבדתיאתההיבריס לידמיטתחוליו, הסרטן.

אתהמחאה. -ואיבדתי היבריסשלאמן שלי,

הסבלוהייסוריםשלוהפכואתהליוויוהטיפול

למסעארוךשלרגשות,מחשבות,ספקותותובנות.

כולנוידענו,ש"כשיגיעהרגע"אבאיעדיףאת

הבחירהבמותו.וכךהבטחנולו.אבלהרגעהזה,

נדחהונדחה.

הרגע. את ולהגדיר לזהות היה אפשרי בלתי

אבאעצםאתעיניולפנישפעלנו.לפנישהיינו

צריכיםלהוציאאותולמסעארוךוקשה.בעבר,

אנשיםיצאולמסעותארוכיםאלארץהקודשרק

כדילמותעלאדמתה,למרותשכףרגלםמעולם

לאדרכהעלאדמהזו.היום,היינוצריכיםלנסוע

עםאבאמארץהקודשאלמעברלים,רקכדי

שיוכללמותבכבוד.

מותוהשאירחורשחורבלב.אבלהשיחהאחרון

שהיהבינינועלחייםבכבוד,עלמוותשקט,על

המשפחה,עלמקומםהמורכבשלהרופאיםבסיפור

הזה,עלהחוקהחמקמק-כלאלו,הוציאואותי

למסעלאחוראלההיסטוריהשחושפתאתהדינמיקה

בשימושהמושג"אותנסיה"במהלך200שנה.

מסעשבוהקונטקסטההיסטורי,הפוליטי,התרבותי

חשוב פחות לא תפקיד משחקים - והדתי

מהקונטקסטהאישי.מסעזההולידאתהפרויקט

התיאטרוני"לילשלושתהכלבים".

הפרויקטבוחןאתזכותושלהאדםלמותבכבוד

בשניהקשרים:

אשרחושףשימושמעוות ההקשרההיסטורי

שימוששנעשהעלידי "המתתחסד", במושג

והיהמבוססעלתורהמדעית הנאצי השלטון

וחברתיתשהתייחסהאלהחוליםכ"חסריערך".

ומכאןכנטלעלהחברה:

משפטן-תיאראת קרלבינדינג, ,1920שנת

כמי לחיים ראויים אינם שחייהם האנשים

שסובליםמ"רפיון-שכלחשוךמרפא".הואטען

שלחייהם"איןמטרה"ושהם"נטלקשהביותר"

עלבנימשפחתםועלהחברה.בינדינגטען,שאף

הטיפולבאנשיםכאלה שאיןלהםשוםערך,

אנשים של שלמה מקצועית קבוצה מצריך

של הוגנת לא חלוקה שהוא דבר בריאים,

,Hocheאֹושאלפרד.יקריםאנושייםמשאבים

שהיהמחברשותףשלו-תמךבטיעון.אוש

הציעמגווןהגדרותלחייםלאראויים,כמולמשל

פיגורשכליחשוךמרפאאורפיון-שכלחשוך

לרי פו הפו  ח נ במו  והשתמש  מרפא,

יצורים שמשמעותו: ,"Ballastexistenzen"

מאת:אופירההניג,יוצרתתיאטרון

ליל
שלושת

הכלבים
פרק†±†≠†מסע

הצגת†תיאטרון†חדשה†העוסקת
בנושא†המורכב†של†המתת†חסד¨ 

תועלה†בקרוב†ותחשוף†ותשקף
 Æאת†הדיון†האישי†והמוסרי

אופירה†הניג¨†יוצרת†ובימאית
Æההצגה¨†מספרת†על†המסע

פרק†ראשוןÆ†החלק†השני†יתפרסם
בגליון†הבא
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 ביןכרטיסיהאשראישלי
של אדי כרטיס מתחבא

המרכזהלאומילהשתלות.

לצערי,הכרטיסהנושא את
הסלוגן:לתתחיים-לקבל

חייםלאשייךלי.הואשל

כשהצעתי היחידה. בתי

לבעלי,אלוףבגרותי להצטרףלאדי,כדישבמותנו
יוכלולקצורמגופותינואיבריםלהשתלה,לתדהמתי

בעליהנדיב,איששתמידמוכןלסייע,סירב.לשווא

ניסיתילצטטממשנהתורה,הלכותסנהדריןשל

-אחתנפשהמקייםכל":עליוהאהובהרמב"ם

כאילוקייםעולםמלא".
בעולםהירוק,בכמיהההירוקה,בלוחמהבזוהמה

ובשאיפהלחיותבסביבהאקולוגיתבריאהיותר,
נופפתיבכרטיסהירוקשלאדי,קוראתבאוזניו

אתהתנאים:"בתקווהכיאוכללעזורלזולת,אני

מצווהבזהותורםלאחרמותיכלאיברמגופי

חייו." להצלת בו להיעזר יוכל שהזולת

בהמשךהשיחההאלגית,בהכיכבהגוףהמתפורר

וכלשנותרמאהבותיך,חייךוהקריירהשלךהוא

שלד שותק,שינייםואבק.השיחה,איךלא,עגנה
בסוף.במוות.

פיזית מדהים עדיין ה-82, בן לבעלי הצעתי

ואינטלקטואלית,עםבואהסוף,כשהגונגיצלצל,

בעודשתגובתולאדי להתאבדבזוגיותאוהבת.

היתהמתונה,ההתנגדותשלולהצטרףלעמותת

ליל"ךהייתהמיידית:"אנילאנרשםלליל"ך.אני

אחיהעדטיפתנשימתיהאחרונה.אנימאחללעצמי

למותמדוםלב,אבללאאעזורלעצמילמות,גם

אםאחלהבמחלהסופנית."

של עלסיפורההטרגי שחשבתי מיותרלציין

בריטנימיינרד,שהתאבדהב-1לנובמבר,(ראו

כתבהעלהנושאבעמ'.(22אתמותהליוויתי-ליוו

מיליונים,חוץמבעלישעוצםעיניומולהצוואה

שהשאירהמיינרד:העולםהואמקוםיפהלטייל

בו.הואהיההמורההכיגדולשלי...להתראות

עולם.תפיצואנרגיהטובה."

לאמאמציםאופציהשליציאה אנשיםכמוהו

מהחייםכמומיינארד,שהפכהלסמלשלהתנועה

הדוגלתבלגליזציהשלמיתתחסדלחוליםסופניים.

לדבוקבמנטרותהחייםשלו: ממשיך זוגי בן

"לארוצהשינוילטובה.בגילימאחללעצמיבלי

שינויים.מייחללטובאבלמתכנןומתכונןלרע".

בשלבזההחוקהישראליאוסרהמתהאקטיבית.

לרופאאסורלסייעלחולהליטולתרופתמוות.

מתיררקהימנעותמטיפולים החוק הישראלי
ולאמתירמוותבמרשםרופא. חיים, מאריכי

בראיוןעם אליהומצא,המשנהלנשיאביתהמשפט
העליוןבדימוסונשיאליל"ך,שפורסםב"ידיעות

אחרונות"ב-4לנובמבר,הכתבמשהרונןשאל

אתהשופטמהצריךלהיותלדעתוהחוקבישראל.

תשובתו:"צריךלהשוותאתהמצבבארץלזהשקיים

כשנותרולחולהפחות במדינתאורגוןבארה"ב.

משישהחודשיחיים-הואיוכללקבלסםממית

מצוותרופאים,אחרישיבקשזאתשלושפעמים.

"והריאנויודעיםשבפועלישרופאיםבישראל

שבסתרמסייעיםלחוליםסופנייםלמות,בלישידרשו

להשקיעכסףבטיסתמוותלשוויץאוהולנד".על

אותהמציאותנלחשתעליהלאמדבריםבגלויהגיב

השופטמצא:"זהענייןשלעוזואומץלבמוסרי

שלהרופאהמטפל.רופאעלוללמצואעצמומואשם

ברצח". אשרלי,כלאימתשאנימצייצתומדברת
עלסיוםחייבמוידיבסוףהדרך,בעליהמטולטל

גם לארקשפתגופו, עובר לפנטומיהמוחצנת.
המימיקהשלפניומביעהאתהתחושה:מהקרה

למהדרין. לך?השתגעת?ומדוברבגברחילוני
משהבנתישחבריםבליל"ךלאנהיה,ביקשתיממנו

שישרטטליתחזיתאופטימליתלזוגיותבשארית

חיינו.אהוביאוהבהחייםהרגיע:נלךלפאלאס...

מספיקמהודרבשבילך?

רקשאנילאמוכנהלסייםאתחייבביתאבותמהודר.

לאמוחקתאתהשניםבהןהתרוצצתיביןבתי האבות
שלהורי.מאזמלווהאותיסצינהקבועה:אביסוקר

בעיניוהכחולות-ירוקותאתחבריולכסאות הגלגלים
ומסבירלי:כאןזאתתעשייתהמוות...לאחרשעיכלנו

אתחיינו החלטנו: אתהשיחותוגיבשנועמדות,

נגמורעלפיגזרדינושלהגורלוהמזל בדירתהגג
שלנובשכונתבבליבצפוןהעיר."מכאןאצארק

באלונקה",הבטיחליואנישתקתי.רקשהגיבושון

הולידבעיהלוגיסטית.במשךהשניםכשהקןהתרוקן

אתששתהחדריםבדירתהגגהפכנו לשלושה,תואם
זוגיאפיבשנותה-.40-50איפהבדיוקנשכןבעתיד

מטפלתפיליפיניתאםנזדקקלה?בעליאיששרגליו

נטועותבאדמתהריאליהוהפרקטיותהודיעבלי

למצמץ:"אםתגיעהפיליפיניתנחזירלדירהאחד

מהחדריםהאבודים."

"לאנוגעיםבדירה. הגיעהתורשלילהתקומם:

השקעתיבהאתהחלומותשלי,הטעמיםשלי.על

גוויתי".(גוויהבקונטקסטהזה,מקבלתמשמעות

בוטה)מצאנופתרון.רכשנודירהמתחתינוובימים

אלואנחנומשפציםבהחדרוןלפיליפינית,טפו

טפושלאתבוא.הפתחיםרחביםכדישיאפשרו

לכסאגלגליםמעברלחדריםולאמבטיה,חמסה

חמסהשלאיקרה.

בינתייםבעלייוצאלפארקוצועדבמהירותמרחק

10קילומטרים,מריםמשקלות4וחציקילופלוס

ומקנחבכפיפותבטן. ואנחנוכמונולדנומחדש.
חייםכמוזוגצעיר,קוניםמנורות,מיטה,כרים,

שהשלמתיעםהעובדה ואני, מזגנים. שמיכות,

שחברותיהזוגיתבליל"ךבלתיאפשרית,אלאאם

פמיניסטיתשכמותי תכריזעלעצמאותותצטרף
"בוא לאמרפהמבעליהמסכן: לליל"ךבגפה,

נדברעלהרגעיםשאחרי המוות."
מתבררשהטלפתיהעובדת:"חשבתיעלהנושא",

הואמגלהלי,"אניאוהבאתהקבריםבקיבוצים.

לכי סדרילנושניקברים".משוםמהלפתעאני
מפחדתמעיןהרע:"למישיותרדחוףשילךויארגן."

הצעה ישלי רומנטית, המתקדםועדיין בגילי

שמתעלמתמהאסוציאציותשלכבשנים,שריפות

גופותינו"? את נשרוף שלא "למה ושואה:

שהשמיעבתוכנית וידוי ברקעמהדהדבאוזני

"אנשים"בערוץ2אוריאבנרי,,91 שאתהאפר
שלרחל אשתו-אהובתווחברתולמאבקהשלום
פיזרביןגליהיםבחוףגורדון.מדייוםהאלמן

מבצעבחוףגורדון תרגיליכושר,סמוךלמקום
בופיזרלפני13שניםאתהאפרשלרעייתולה

היהנשוי58שנים.בבואיומו,ערירי,ללאילדים

מתוךבחירהמושכלת,אוריאבנרימבקשלשרוף

אתגופתוולפזראתהאפרבחוףגורדון:"לארוצה

שהרימהתאכלאותי."

אברהםברירבעליאמנםמעריץגדולשלאישיותו

שלאוריאבנרי,אךלהישרףכמוהולארוצה.מה

שגוזרעלינוהברירים,זוגשבחנוכהחוגג50שנות

יחד,למותמוותאוליקשה,למרותשיכולנולבחור

קטפנו כאילו קל מאוד, קל ליל"כי" ב"מוות

ולהיקברכהורינומכוסים מהגינהפרחילילך,

במציבותשיש.

˝ החיים בצרור צרורות נשמותינו תהיינה

מאת:ברוריהאבידן-בריר

פרחי†ליל¢ך
הצעתי†לבעלי¨†≥∏¨†עדיין†מדהים†פיזית†ואינטלקטואלית¨†עם†בוא†הסוף¨†להתאבד

בזוגיות†אוהבתÆ†ההתנגדות†שלו†הייתה†מיידית∫†¢אני†אחיה†עד†טיפת†נשימתי
האחרונהÆ†אני†מאחל†לעצמי†למות†מדום†לב¨†אבל†לא†אעזור†לעצמי†למות¨†גם
אם†אחלה†במחלה†סופנית¢Æ†ברוריה†אבידן≠בריר¨†עיתונאית†ותיקה†ומוערכת

ביותר¨†חושפת†טפחיים†משיחה†זוגיות†על†סוף†החיים



לבנהפינקלשטיין,שמשחקתבתפקידהראשי

לצידושלזאברווח,מגלמתאישהחמהומלאת

רגשעלסףהדמנציה.בראיוןלמוסף"גלריה"

בעיתון"הארץ"היאמתארתאתהדמותשלה:

"הדמותשליעוברתתהליךלאפשוטבסרט.

בהתחלהאניקוראתלהם(לבעלהוחבריהבדיור

שלי היחס כך אחר אבל רוצחים, המוגן)

למכונהמשתנה...

"הייתהליהתנגדותבסיסיתלרעיוןשלהמתת

חסד-מהאני,אלוהים?למהשאניאקחחיים

אני ממישהו?אבלהיוםהעמדהשליאחרת.

חושבתשלכלאחדישזכותלחיותאיךשהוא

רוצה.צריכהלהיותגםזכותלמותאיךשרוצים.

˝"לבחורזכותשתהיהחשוב

קולנוע

19 18

זאב†רווח†זכה†בפרס†שחקן†השנה†והסרט†¢מיתה†טובה¢†ממלא†אולמותÆ†אם†נדמה
שהנושא†של†מיתת†חסד†נגיש†ומשוחרר†מאי†פעם¨†הסרט†הופך†אותו†לחביב†הקהל

הרחבÆ†זה†הסרט†שעמותת†ליל¢ך†הייתה†רוצה†להפיק

האולםשבוצפיתיבסרטהיהמלא.נדמהשסרט

עוסקבהמתתחסדוכל שמתרחשבדיורמוגן,

שחקניונושקיםלגילהשלישילאיכוללהפוך

ללהיט.ולאהיא.מדוברבלהיט.מצחיק,אמפטי,

דרמטיומלאחמלה.

טלגרניטושרוןמימון, אףששניהתסריטאים,

צעיריםמאוד,ניכרשהסרטנוגעלהםבאופןאישי.

טל:"המתתחסדנוגעתליבאופןאישילמרות

שאניצעירהובריאה.חשובלימאודשתהיהלי

האופציהלסייםאתחייבכבוד.מחלותשלאיבוד

צלילותהדעתמפחידותאותימאוד,ואנימקווה

תאפשר ישראל מדינת לשם, שאגיע שעד

לחוליםלסייםאתחייהםבמודעותוללאסבל".

לסרטעלהבעקבותמותהשל "הרעיון שרון:

ביוםשהלגה סבתושלבןזוגילשעבר. הלגה,

נפטרהממחלתהסרטןבגיל,76נכנסופרמדיקים

לדירהובמשךחצישעהניסולהחזירהלחיים.

האם שאלות: אצלי העלה הזה האבסורד

קדושתהחייםהיאמעלהכל,איךארצהלסיים

תהיה חולה שלאדם נכון והאם חיי, את

האופציהלסייםאתחייובכבוד?"

איזהמסרהייתםרוציםשהסרטיעבירלקהל?

אנחנו מרוגשובדמעות. מהסרט יוצא "הקהל

על לחשוב גם אותו יעורר שהסרט מקווים

הנושאבאופןאישי.

"בחרנולטפלבנושאהמתותחסדבז'אנרהקומדיה

השחורה,מאחרורצינולהגיעלקהלרחבעםנושא

מורכבוחשובזה.הדמויותבסרטנאלצותלסיים

אתחייהןבאופןעצמאי,כשהןמשתמשותבמכשיר

רפואי ליווי ללא עצמית להמתתחסד מומצא

שומעים אנחנו במציאות מתאים. ופסיכולוגי

עלסיפוריםקשיםשלאנשיםשנאלציםלסיים

כשלפעמיםהם אתהחייםבאופןיותרקיצוני,

מסכניםבנימשפחה.היינושמחיםמאודאםמדינת

ישראלהייתהמסדירהחוקכמו'מוותבמרשם

רופא'כדילהימנעמטרגדיותוכדילאפשרלאנשים

לסייםאתחייהםבכבוד".

"ישראל בעיתון אברמוביץ', ליובל בראיון

האישי הקשר על רווח זאב סיפר היום",

להמתתחסד.נושאזהעוררבוהתנגדותבעקבות

את קרא הוא להלכה. ויחסו הדתי החינוך

התסריטונדהם."חשבתיעלאחותיפנינהז"ל,

ונזכרתיאיך שלפנישלוששניםמתהמסרטן,

ראיתיאותההולכתונגמרתמולעינייבלישאוכל

לילאפעם בתקופהההיאברחו לעשותדבר.

עוזרלהלגמורעם 'איךאני מחשבותבסגנון

לסייע לרצות אנושי לגמרי זה הזה?' הסבל

למישהויקרלךלהיגאלמהייסורים.אבלאנילא

בעלהולאאחדמילדיה,ואיןליאתהאחריותאו

אתהרשותלעשות.האובדןהזהוהכאבדחפואותי

לעשותאתהסרטולצקתלתוכואתהדילמהאם

לעזורלגוסס-בלילשנותמילהבטקסט.דילמות

והיסוסאפשרלהכניסבג'סטות,במבטים,בשתיקות.

וזאתעשיתי.הסרטעזרלילהתגברעלהפרידה

מאחותי,שליוותהאותיחודשיםארוכיםלאחר

מותה.בתקופתהעבודהעלובראשיזיכרונותמעוד

קרוביםשנפטרו,למשל,אמאשלי,שנפטרהקרוב

לגיל.80בתקופהשהיאהייתהחולה,אניזוכר

שלאפעםחמקהליתחינהלאלוהים,למהאתה

נותןלהלסבול?תעזורלה,תבריאאותה,למרות

שידעתיששוםדברלאפותרכלכךהרבהסיבוכים

רפואיים.כשהתפילותלאנענו,עברתילתפילות,

קחאותה.תגמוראתזה."

מאת:עשיוינשטיין

מיתה†טובה

סרט†עטור†פרסים
הסרטזכהבפרסחביבהקהלבפסטיבלונציה
היוקרתיובפרסבריאןהמעודדסרטיםבנושא
חילוניות,חופשבחירהודמוקרטיה,כמוגם
בפסטיבלויאדוליד.הואמוקרןבארה"ב,גרמניה,
ספרד,אוסטליה,ניוזילנד,יפן,הולנד,בלגיה,

לוקסמבורגועוד.
הסרטהיהמועמדל-14פרסיאופיר,וזכה
בארבעהפרסים,כוללפרסהשחקןהטובביותר
לזאברווח.לבנהפינקלשטייןזכתהבפרס
  השחקניתהטובהביותרבפסטיבלחיפה.



כלאחדמאיתנוחווהמוות.מותבןמשפחה,אדם

קרוב,חבר,ידידועוד.כלאחדמאיתנונוכחבוודאי

בהתנהגויותהשונותשלהרופאיםלנוכחהמוות.

הייתיבת12כשסביז"לנפטרבביתנו.אניזוכרת

עדהיוםאתרופאהמשפחה,ד"ריאירזיינפלד

ז"ל,יושבלידמיטתסבי,מחזיקאתידוומלטף

מפעםלפעםאתמצחו.כך,עדשסביחדללנשום.

עלאףהיותיילדה,הבחנתיבשלווההנסוכהעל

פניסבי,שעדאותורגעפניוהביעוכאבוסבל.

הייתימבוגרתכשאמיז"לנפטרהאחרימחלה

הרופאשטיפלבהלאורךמחלתהגילה קשה.

מסירותאיןקץועשהככליכולתולשפראתמצבה,

להקלעלסבלהולעזורליבטיפולבה.(באותם

ימיםטרםפעלמערךשלאמצעיעזרהלטיפול

המטפלת הייתי שקייםהיוםואני בחוליםכפי

היחידהבאמי).יחדעםזאת,כאשרהרופאנוכח

שהיאקרובהלמותה,הואלאהיסס"לזרוק"אותה

ממחלקתובאומרו:"איןליכברמהלעשותואין

טעםשתישארבביתהחולים".

בשלושתהימיםעדמותהאמינזקקהלחמצן,לא

שלטהבצרכיה,לאיכלהלבלועובקושיהצלחתי

להשקותאותהמפעםלפעם.עדהיוםאינימסוגלת

לסלוחלרופאהנ"ל,אולםאנימבינהאתהחלטתו:

הואראהבמותהחולהשטיפלבהבמסירותכה

רבה,כישלוןאישי,שלאיכולהיהלעמודבפניו.

הרופאשטיפלבו, לפניכשנהנפטרידידשלי.

לאנמנהעלצוותהרופאים אדםחובשכיפה,

במחלקהבההיהידידימאושפז.אותורופאדאג

ליידעאתכלהצוותהרפואי,החלבמנהלהמחלקה

וכלהבאחותהמעשית,בעובדהשהחולהביקש

שלאלהאריךאתחייובאמצעיםמלאכותייםויש

לכבדאתבקשתו.

לאמזמןשוחחתיעםמנהלביתחוליםסיעודי.

זמןמהלפניכןנפטרשםחולהשסרבלטיפול

"כלתאבגופיזעק בדיאליזהובקשתוכובדה.

לחבראתהחולהלדיאליזהולאפשרלועודתקופת

חייםקצרהככלשתהיה,"אמרליהמנהל."אבל

מאחר ידעתישרצונושלהחולהקודםלרצוני.

ונוכחתיכירצונונבעמאמונהחזקהשלוושלבני

משפחתובצדקתדרכו,כיבדתיאתרצונו.ראיתי

אתתפקידימרגעזהועדלמותובהקלהעלסבלו

שלםעם אני וביצירתאווירהמנחמתסביבו.

החלטתיזו".

תלונותמחברים שתי כחודשייםקיבלנו לפני

בעמותתליל"ךשעמדולהתאשפזבמחלקותשונות

הםהציגואת בביתחוליםידועבמרכזהארץ.

טופסההנחיותהרפואיותשלליל"ךלפנימנהל

הייתה: שקיבלו והתשובה סגנו או המחלקה

"אתםיכוליםלזרוקאתהטופסלפח.הואאינו

שווהדבר".

הדבר,כידוע,מנוגדלחוקהחולההנוטהלמות,

הקובעשאפילובקשהבעלפה,אםהמבקשצלול

בדעתו-דורשתהתייחסותמצדהרופא.השאלה

הכבדהיותרהיא:איפההחמלהשלהרופא?איפה

היחסהאנושילחולה?היכןהשיחההמבהירהאת

עמדתכלאחדמהם?

מתברר,שרופאיםאינםמכיריםאתחוקהחולה

הנוטהלמות,והואגםלאנאכףעליהם.לכן,כל

רופאנוהגבהתאםלאישיותו,לערכיו,ולפתיחותו

הרפואית. האתיקה בעולם שחלו לשינויים

חלקמןהרופאיםשבוייםעדייןבקלישאההגורסת

שתפקידהרופאלהצילחייםבכלמחיר.הםנשענים

בכךעלשבועתהיפוקרטס.אולםאינםמודעים

לשנישינוייםבסיסייםשחלומאז:א.כיוםשבועת

היפוקרטסאינהניתנתלביצועמעשיוהיאנותרה

כאקטסימליבלבד.ב.למונח"חיים"ישפרשנויות

שונות,ובמקרהשלפרשנותמנוגדתביןזושל

הרופאלביןזושלהחולה,עדיפההפרשנותשל

החולה.אםהחולהחשוךהמרפאמעמידבראש

אתאיכותהחייםומסרבלחייםללאאיכות,(מחובר

למכשירים,נתוןלטיפוליםקשיםשאינםמשפרים

אתמצבווכו'),ישלכבדאתרצונו.

מכלהאמורלעילניתןלהסיקמסקנהאחת.המצב

רחוקמלהשביערצוןוישלפעולבדחיפותוברצינות

לתקנו.כיוםיושבתעלהמדוכהועדהמטעםשרת

ושינויים הרחבות בתיקונים, ודנה הבריאות

הנדרשיםבחוקהחולההנוטהלמות.עדכמהשידוע

ישנההסכמהלקדםאתההסברהלרופאים לי

בגדר אולםמסקנותהוועדההן החוק. בפרטי

המלצות.המבחןיהיה,כמובן,בביצועההמלצות,

מאת:בינהדיבון

ואנומצפיםבכיליוןעינייםלשינוייםבעקבותיישומן.

לדעתי,ישלהכניסלתוכניתהלימודיםבבתיהספר

לרפואהולמקצועותהסיעודאתנושא"סוףהחיים"

עלכלהשלכותיו.

עמותתליל"ךהעמידהאתהנושאבראשמעייניה.

אחתהדרכיםשנקטנוהיאתמיכהבמס"ר(מרכז

העוסקבהשתלמותרופאים סימולציהרפואית)

ואחיותבדרךשלסימולציה.תחילההפנינולמס"ר

תרומהנכבדהשהוצעהלנוע"יקרןסבהומאז,זו

השנההשלישית,אנותומכיםבמס"רבסכוםשל

50,000שקליםבשנה.הכסףנועדלתמוךבפרויקט

הדןבגישתהרופאלנושאסוףהחייםולדינמיקה

ביןרופא-חולה,רופא-בנימשפחהוכו'.עדהיום

השתלמובנושא350רופאיםואחיות.זוהי,אמנם

טיפהבים,אבלאנומאמיניםכיכלמשתלםמביא

עמורוחחדשהלמוסדהרפואיבוהואמועסק,

ומחוללשינויבגישתהרופאיםוהצוותלנושאחשוב

וכאובזה.אנונמשיךבמאבקנולמעןכבודהאדם

ולזכותולאוטונומיהעלגופוואנומאמיניםכיסופו

˝לנצחזהמאבקשל

רופאים¨†מתברר¨††אינם†מכירים†את†חוק†החולה†הנוטה†למותÆ†כל†רופא†נוהג
בהתאם†לאישיותו¨†לערכיו¨†ולפתיחותו†לשינויים†שחלים†באתיקה†הרפואית

2021

øאיפה†החמלה
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בשבועהאחרוןלחייהניסתהבריטנילהקטיןאת

הלחץעליהואמרהשתאריךההתאבדותאינוסופי,

ב-1 אבלהיאלאדחתה. תדחהאותו. שאולי

בנובמבר2014שתתהבריטניאתהתרופה,כשהיא

הקרובים. וחבריה משפחתה בבני מוקפת

ואלרי†דה†לה†הארפ†באטלר
ממהחוששיםרובהאנשיםבארה"ב?העיתון

"וולסטריטז'ורנאל"חושבשלאמהמוותאלא

הםפוחדיםמהארכת מהיסוריםהקודמיםלו.

חייםבאופןמלאכותיומתלותבמכונתהנשמה

ללאמגבלהשלזמן.

לאכולםנכנעיםלתכתיביםאלה.הגברתואלרי

דהלההארפבאטלר,

ילידתדרוםאפריקה,

40 בגיל נחשפה

לסרטןהשד,ועברה

סידרהארוכה,כואבת

ומיגעתשלטיפולים.

היאניצחהאתהסרטן

ושבהלחיותבאושר

לצדבעלהעדשהוא

ך ו ע ד ל  ל י ח ת ה

וגסיסתוהיתהארוכה

כאןנפקחו וכואבת.

עיניהלגביאזלתהיד

שלהמימסדהרפואינוכחגסיסתםהאיטיתשל

היאלאהתרשמהמאריכותהימים הקשישים.

שהוענקהלהםעלחשבוןאיכותהחייםשנלקחה

מהם,החלהלהתעניןבנושא,והתנדבהלפעילות

במסגרתהעמותהשלמוותבכבוד.

הדולר 550ביליון לדעתשמתוך נוכחה היא

שמוקצבל"מדיקר",לפחותרבעהסכוםמושקע

בשנתהחייםהאחרונהשלהחולה.כשלישמן

ניתוחבשנת המבוטחיםהקשישיםעוברים

בחודש - מחמישה ואחד חייהםהאחרונה,

הרחק החולים, בבתי מתים רובם האחרון!

מצמיתה. בבדידות וחבריהם, ממשפחתם

העיסוק†הגלוי†בסוגיות†של†סוף†החיים¨
†בתקשורת †נפח †ויותר †יותר תופס
העולמיתÆ†מחשבות†ומעשים†שנעשו
עד†לאחרונה†בהסתר†מוצאים†את
דרכם†לכותרות†בעתונות†הכתובה
והמשודרתÆ†פחות†אצלנו¨†יותר†בעולם
Æהברית† †בארצות †ובעיקר הגדול
†שנוגעים †סיפורים †חמישה לפניכם

בסוף†החיים

בריטני†מיינרד
עלבריטנימיינרדרובנושמענו.הצעירהשהודיעה

תתאבד. 2014 לנובמבר שב-1 לעולם

היאלארצתהלמות.היאאהבהאתהחיים,רק

לפניכשנההתחתנהוכלהחייםהיו,כביכול,לפניה.

אלאשגידולממאירואליםנתגלהבמוחהומהר

מאודהסתברלהשלאתוכללנצחו.

בריטניהחליטהלהמשיךלחיותאתחייהככל

שתוכל,אבללדאוגשיהיהבידהמירשםרופא

שתוכללהיעזרבוכשיגיעהמועדהבלתינמנע.

מאחרוקליפורניהעדייןלאמכירהבחוק,בריטני

ומשפחתהנאלצולעבורלמדינתאורגוןהליברלית.

זהחייבאותםלמצואביתועבודהבאורגון,להחליף

חדשים. שכנים עם להתיידד ולנסות רופא

באורגוןמצאהבריטנירופאשאישראתמצבה

והעניקלהמירשםממית.עצםהידיעהשהמירשם

בידההרגיעהאותה.עתההיאחשהשהיאשולטת

בחייהובמותה.בשלבמסויםהחליטהלשתףאת

הציבורבמצבהופירסמהשהיאעומדתלשתות

אתהתרופהב-1.11.2014

היושתמכובה הידיעהלוותהבאלפיתגובות.

ובהחלטתה,אחריםשובהעלואתהטענהשזהו

פתחלמדרוןחלקלק,ורביםילכובעקבותיה.לאלה

כדאיאולילקרואאתהסטטיסטיקההרשמית,לפיה

שנהפוניםלאהרבהיותרממאהאנשים מדי

אמנם ממחצית ופחות המירשם, לקבלת

משתמשיםבו.

נכשלים או מתאבדים יותר הרבה  מדרון?

מאלה למנוע למה אז להתאבד, בנסיונותיהם

שבאמתזקוקיםלכךאתהדרךהיותרנוחהולהעניק

להםמוותטוב?

קייטבאטלרתיכננהלעצמהסוףאחר.היאמילאה

במועדאתהטופסלאיהארכתחיים.היאיידעה

אתרופאיה.הכינהאתעצמהומשפחתהליוםבו

יסתיימוחייהבשלווה.

גיליאן†בנט
הסיפורהבאהואשלגברתגיליאןבנטמקנדה.

ב-8באוגסט2014היא

כתבהמכתבלעורךהעתון

"ואנקוברסאן"ובוכתבה,

ביןהשאר:"אניעומדת

להתאבדהיוםבצהרים.

לאחרונה, הזמן. הגיע

בהתחלהלאטועםהזמן

שאני חשתי יותר מהר

הולכתוהופכתלצמח.כן,

אני-כמורובבניגילי-סובלתמדמנציה.מגיע

רגעבואנשיםבמצבימביניםשבקרובמאודלא

יוכלויותרלנהלאתחייהם.כן,אפשרלהתאשפז

רבות, שנים כצמח שם ולשכב חולים בבית

כשאחיותמיומנותמבזבזותאתחייהןהמקצועיים

לחולים עזרה מתן במקום חיתולים בהחלפת

שבאמתזקוקיםלהן.

"אנייודעתשאנילאתורמתשוםדברלחברה

ע"יההתאבדות.הייתיבהחלטשמחהלמותבמיטתי,

אםהרופאים,בדרךמקצועיתורגישה,היויכולים

לעזורליבשלבזה,לתתלימנהמתאימהשלסמי

שינהשירדימואותילנצח,ללאהטראומהשתגרם

למשפחתימןהאקטהאליםשלההתאבדות.אבל

החוקבקנדהלאמאפשרזאת,אזלאנותרהלי

ברירהאלאלקחתאתהחוקלידי."

הגברתגיליאןבנטעמדהבדיבורה.היאנפטרה

במכתבה. שציינה כפי זו, שנה ב-18.9

ד¢ר†יחזקאל†עמנואל
ד"ריחזקאלעמנואל,אחיושלרםעמנואלשהיה

בשעתוידימינושלהנשיאהאמריקניאובמה,יצא

בהצהרהמעוררתהשתאותלפיהגיל75הואהגיל

האופטימלילבניהאדם,ולמעשהמגילזהואילך

מאת:טלילהבןזכאי

תראו
††מה†קורה
באמריקה

המשך
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ישלחדולמטיפוליםרפואייםמורכביםולהניח

לטבעלעשותאתשלו.

הבחירהשלו,הואאומר,משגעתאתבנימשפחתו

וידידיו.הםבטוחיםשקללולדברעכשיוכשהוא

בן,66אבללבטחיבקשעודחמששניםועודחמש

שניםוכו'וכו',כשיגיעלגיל.75הואמגחך,אין

לועניןבאריכותחייםללאאיכותחייםמלאה.כמו

שהיה,אולפחותכמושהואהיום.ואתזהאיאפשר

להבטיחלו.

זהלאשהואבעדהמתתחסדאוהתאבדותבגיל

.75בהחלטלא.כלמהשהואמבקשזהלאפשר

לולחיותאתחייוללאהניסיונותהפתטייםלהוסיף

עודשנים.הריאלהלאמאריכיםאתהחייםאלא

אתהגסיסה,הואאומר.

75מגילהחל,זהבמקום

הואיוותרעלכלביקוריו

אצלהרופאים,יזרוקאת

כלהכדורים,יסרבלקבל

חיסונים, טיפולים,

או ניתוחים השתלות,

מעדיף הוא הקרנות.

להמשיךלחיותכלעודהטבעיאפשרלו,תוךקבלת

בשיכוך עזרהפליאטיביתשמתמקדתבהרגעה,

כאבים,בליוויאיטיעדצאתהנשמה.

ד"ריחזקאלעמנואלמעזגםלגעתבנושארגיש

המחירשהחברהמשלמתעלניסיונה -ביותר

לשמורעלהחייםבכלמחיר.תקציביהענקהמוצאים

עלהקשישיםהםמחוץלכלפרופורציה,לדעתו.

אםאנשיםיאמצואתגישתושהחלמגיל75חלה

ירידהבלתינמנעתבמיןהאנושי,הםיבינושאין

סיבהלהיאבקעלאריכותחייםומוטבלהעביראת

בצעירים. הטיפול לשיפור התקציבים

הוא "הבחירהשלימשגעתאתבנימשפחתי",

אומר,"המחשבהעלהפרידההסופיתמדירהשינה

מעיניהם.הםלאמביניםשזובחירהאישיתשלי

משוםשאנימביןשמגיל-75מצביהבריאותי

גופניאוקוגניטיבינמצאבירידהואיןליכלחשק

לחיותכך".כאמור,הואעודלאבן75ננסהלחזור

˝ דעתו את אז ונשאל לגיל כשיגיע אליו

מכלחולהלענותעלשלוששאלותחשובות,שהן

המפתחלמוותרגועולהשלמהעםהסוףהבלתי

נמנע:מהאתהיודעעלמצבך/ממהאתההכי

פוחד/מהיגרוםלךלאושר.

סבלהמסרטן מספרד"רצבר, נעמהעקביה,

היאהבינהבדיוקמהמצב מתקדםבמעיהגס.

המחלהשלה.היאפחדהלמותלבדוביסורים.והכי

הכי,היארצתהלגמוראתהדוקטורטשעליועבדה

באוניברסיטהבקליפורניה.נעמהעזבהאתבית

וטיפולים בבדיקות להתרכז ובמקום החולים

מוקפתבבנימשפחתה מכאיבים,חזרההביתה.

וחברים,הטיפולשהיאקיבלהאיפשרלהלהתרכז

כתיבת את ולסיים ביום שעות כמה במשך

הדוקטורט.כמהימיםלאחרשהיאהייתהלד"ר

היאלא עקביה-היאנפטרהבשקטבמיטתה.

החלימה,אבלהשלימהעםהמצבומותההיהלה

למעיןנחמה.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

4573228,00.html

גם - רופא במרשם "מוות בנושא עיון יום

בישראל?"התקייםב-28.11.2014מטעםביה"ס

תל-אביב באוניברסיטת הבריאות למקצועות

והאגודהלרפואהולמשפטבישראל.

פרופ'אבינעםרכסדיברבזכותחוק"מוותבמרשם

רופא",המאפשרלחוליםסופנייםלמותבכבוד

ולהחליטמתילסייםאתחייהם.כעת,עלפיחוק

איןמענהלחוליםשאינם החולההנוטהלמות,

תלוייםבאמצעיםמלאכותייםואסורלרופאים

בכנס,שנערךב-1.10.2014בכפרהמכביהע"י

יו"רהאיגודלרפואה ד"רמיכאלהברקוביץ',

פליאטיביתבישראל,נשאודבריםמנהליםרפואיים

רופאים מומחים, שלהוספיסיםברחביהארץ,

הישגיםרביםבטיפול הדובריםציינו ואחיות.

הפליאטיביובקשרעםהחוליםהסופנייםובני

משפחתם,כשמטרתהטיפולהיאלהקלולשפראת

איכותחייהםשלהחוליםהסופניים.

ד"ראייליעקובסון,הממונהעליישוםחוקהחולה

הנוטהלמותבמשרדהבריאות,צייןאתהבעייתיות

שלהחוקוהקושיביישומו,שכןאינומוכרדיוהן

לצוותהרפואיוהןלחולים.ד"ריעקובסוןמציע

לחייברופאיםומתמחיםללמודאתהחוקולהטמיע

אותובכלהנהליםשלבתיהחוליםוקופותהחולים.

הואהביעתקווה,שוועדתמשרדהבריאותתתקן

ותפשטאתהחוקבעתידהקרוב.

בספטמברהתקייםבירושליםהכנסהראשוןשל

"טדמד".המרציםהציגורעיונותבמתכונתהידועה

שלTEDבארה"ב,18דקותבהןהציגויוזמות

הרפואה. מעולם מהפכניות ואפילו חדשניות

ד"ררוניצבר,מנהל"מרפאותצבר"המפעילה

שירותיהוספיסבית,דיברעלזכותםשלחולים

סופנייםלסייםאתחייהםבתוךתהליךשלטיפול,

אםכיללאסיכוילהחלמה.בעקבותניסיונוהרב

בטיפולבחוליםסופניים,ד"רצברמציעלבקש

TEDMED†≠†כנס†ראשון†בארץ

החולה.כנס†האיגוד†לרפואה†פליאטיבית של למותו שתביא פעולה לעשות

פרופ'אברהםשטיינברגקבלעלכךשחוקהחולה

הנוטהלמותלאהוטמעבקרבהרופאיםכמוגם

בקרבהציבור.

הואמתנגדלחוק"מוותבמרשםרופא",שלדעתו

מנוגדלחוקולאתיקההרפואית.הואהציעלהרחיב

אתמתןהטיפולהפליאטיבילחולים.

ד"רדןשרוןדיברעלהצדדיםהפסיכו-סוציאליים

שלהחוליםוהקרוביםלהםבקשרלהחלטהלהפסיק

אתהסבלולמותבכבוד.

רופאיםמבריטניה,גרמניה,רוסיהוישראלהתווכחו

מדינההרפואההיאהמתקדמתביותר.  באיזו

כלכך "הרפואהאצלנו אמר: הרופאהבריטי

מתקדמת,שאנייכוללקחתכליהמבןאדםאחד,

להשתילאותהבבןאדםאחר,ותוךשישהשבועות

עבודה". ומחפשים הרגליים על שניהם

הרופאהגרמניאמר:"זהעודכלום.אצלנובברלין

אתהיכוללקחתריאהמאדםאחד,להשתילאותה

חודש!"  והואיחפשעבודהכבראחרי בשני,

הרופאהרוסיאמר:"כולכםבאיםממדינותנחשלות.

אצלנואפשרלקחתחצילבמאדםאחד,להשתיל

אותובאחרושניהםיחפשועבודהתוךשבועיים". 

הרופאהישראליאמר:"כרגילאנחנומוביליםעל

כולכם...אצלנולוקחיםאדםבלימוח,שמיםאותו

ותוךשבועכלהמדינה בביתראשהממשלה,

מחפשתעבודה!"

מירשם†רופא

øאיפה†השכל

המשך



אתעבודתהדוקטורטשליכתבתיעלאופטימיות

כמנוףלחיים.אבימתכשהייתיילדבן,10ואילו

חי,היההיוםכבןמאה.גםאניעברתימשבראישי

ויצאתיממנומחוזק.ואופטימי.

לצורךכתיבתהספר,100"שניםשלשמחה"יזמתי

פגישותעםאנשיםמהסוגהאופטימי,כאלהשחייהם

הםהוכחהניצחתלכוחהרוח.גםלכוחהגוף.וכך

פגשתי,ראיינתיוהתחברתילעשרותבני100ויותר.

כלאחדמהםהגיעלגילוהמופלגבזכותבריאות

טובה,וגםבזכותאופטימיות,סקרנות,יצרחיים

חזק,פתיחותולאתאמינו-הומור!

לכלהאנשיםשפגשתיישמכנהמשותף,ולמרות

שהםאינםמכיריםזהאתזה,נראהשהםאימצו

לעצמםדרךחייםדידומהשלהסתפקותבמועט

ומידתיותבכלמובן.

קודםכל-כולםנראיםטוב,כולםרזיםואוכלים

פיהם", במו קברם את כורים "גרגרנים מעט.

-ובכלל.במידהאוכלים100-הבניואילו,לדעתי

חייםבמידה.

בניהמאהמרביםלצחוק,וההומורשלהםמדבק.

קחולמשלאתפאני,אחתמבין42האנשיםשעליהם

כמפקחתבמשרד שעבדה פאני, בספרי. כתבתי

חושבתאתעצמהכמישעובדתבמשרד החינוך,

על אוהבתלצחוקעלעצמהועםאחרים. החיוך.

שערביתההיאכתבה:"חוקמשרדהחיוךקובע:

בביתזהמוכרחיםלחייך".

הםאופטימייםחסריתקנה.בןמאהשפגשתי,שאיבד

אתבתוהיחידהבניתוח,עודדאתמשפחתוועמד

הואהמשיך עלכך-שהחייםחייביםלהמשיך.

האופטימית. מגישתו עידוד שאבה ומשפחתו

במהשקרה קשורה אינה האופטימיות מסקנה:

אלאבצורהשבהאנחנומפרשיםאת במציאות,

המציאות.גםבמצביםקשים,אנחנויכוליםלמצוא

בעודשאנשים דרךלהמשיךולראותאתהטוב.

פסימייםרואיםקושיבכלהזדמנות,האופטימיים

רואיםאתההזדמנותבכלקושישהםנתקליםבו.

האופטימיותשלבניהמאהקשורהגםבתכונות

אחרות-סקרנותרבהלגביהמצאותוטכנולוגיות

חדשותורצוןלנסותולהתפתחבליקשרלגיל.כולם

אלו מגליםעירנותלסביבהומעורבותפוליטית.

מתווכחים, אנשיםשאיכפתלהםוהםקוראים,

עוקביםאחריהחדשותבטלוויזיהומגיבים.וכולם

שומריםעליחסיםעםמשפחהוחבריםצעירים,כי

בכלל. אם בגילם. חברים מעט רק להם יש

סודוקו. ועושים תשבצים פותרים חלקם כן,

הם מאתגריםאתהמוחולאנותניםלולהתנוון.

הולכיםלשמועהרצאותורביםמהם-אוהבים

לכתובוכותביםאתהזכרונותשלהם.וממרוםגילם,

ישלהםמהלומר,כמובן.

מקצוע אנשי של ומחקרים במאמרים ובאמת,

העוסקיםבתחוםהגרונטולוגיהאפשרלמצואאישוש

למשקלהרבשישלשימושב"לבחושב"בשילוב

תזונהמודעת,וחשיבהחיוביתעלאריכותימים.

איןספקשגיבורספריהואהציירחייםסביצקי.

פגשתיאותוכשמלאולו97והתיידדנו.האישהנדיר

הזהנהגבמכוניתועדגיל,103ואהבלהקיףאת

דוגמניות שימשו שחלקן בנשיםצעירות, עצמו

לציוריםשלו.מחייםסביצקיקיבלתיכמהתובנות,

מעיןמתכוןלחייםארוכיםושמחים:

חיוחיייצירה/הרבובסקס/היונדיביםואהבו

אנשים/היופעיליםופעלתנים/הרבולצחוק

/רעותמחדשותהתרחקו/אופטימייםהיו/

הרבולשתותמיץטבעי/איכלופירותוירקות

כשהם†נולדו†מדינת†ישראל†הייתה†רק
חלוםÆ†איש†לא†הכיר†את†המושג†מלחמת
Æאו†אנטיביוטיקה†Æאו†טלוויזיה†Æהעולם
פגישות†עם†בני†∞∞±†ויותר†מחדד†את

התובנות†לחיים†בעלי†משמעותÆ†שי
̈†כתב†עליהם†ומספר וייסברג†פגש†אותם

איך†עושים†את†זה

מאת:שיוייסברג

על†אריכות†ימים††ואופטימיות

אתהספר100"שניםשלשמחה"וספריםאחרים

052-3302660:'בטללהשיגניתןהמחברשל

bookmybook@gmail.comבדוא"לאו

חייםסביצקיממליץ:

לשמורעלמשקלואורחחייםרזה/לקרוא
ספרים/לחשובבאופןחיוביוהרבההומור.

ולתת,לתת,לתת.
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איןלהתפלאשהגברהלבןהמשכילוהאמידיחפש

ויקבלעזרהבמיתה.

משנה:עזרהבמיתהמולהמתתחסד

רקבהולנדובבלגיהקיימתחקיקההמאפשרת

עזרתרופאבמיתהוגםהמתתחסדאקטיבית.רק

בשווייץקיימת"תיירותמוות",כלשארהארצות

מטפלותאךורקבתושביםשלהן.

עשורהמשווהאתעלייתמקרי מחקרעלפני

הזירוזבמיתהמראהדברמעניין:בהולנדובבלגיה

העלייהבמקריהמתהאקטיביתגבוההבהרבה

מהעלייהבעזרתרופאבמיתה.המסקנההיאשקל

יותרלבקשמהרופאלבצעאתהתהליךמאשר

להיעזרבובהתאבדות.

מקרי במספר מועט גידול רק ישנו בהולנד

ואין כמעט בבלגיה רופא, בעזרת התאבדות

כמותהמקריםנשארהיציבה באורגון עלייה.

במשךהעשור.

-2008בשניםנפטרוחוץאזרחי611בשווייץ

-השאר.בריטים126,גרמנים268מהם,2012

66באומצרפת,44מאיטליה,21מארצותהברית,

8ומישראלמספרד,מקנדה12,מאוסטריה14

בשניםהאלההוכפלמספרהאנשים מכלאחת.

שבאולשווייץכדילמות.

החוקריםטועניםשתופעתתיירותהמוותגרמה

לניסיונותחקיקהרצינייםבארצותמהןבאוהחולים.

צ'רלספוסטרשישנןשתי בבריטניהטועןדר'

סיבותעיקריותלניסיונותהחקיקה.אחתהיארמת

התודעההציבורית,שבאהבאופןטבעיעםההיכרות

עםהתופעה.השנייההיאאינוחותאינטלקטואלית

ומוסריתבשלהטלתהעבודההמלוכלכתשלךעל

˝אחרתמדינה

החלקלק? המדרון קרבנות יהיו מי משנה:

הטענהנגדחקיקהשלהמתתחסדועזרהבמיתה

היאשהעניים,הנכיםוהזקניםיהיוקורבנותללחץ

אבלהעדותבאורגוןמנוגדת לבקשאתהמיתה.

להנחהזו.לפיהסטטיסטיקהשלשנת2013באורגון,

53%וזכרים62%,לבניםהיועזרהממבקשי94%

בעליהשכלהאוניברסיטאית.איןהערכהשלרמת

אבלגבריםלבניםבוגריאוניברסיטה ההכנסות,

נוטיםלהיותאמידיםמהממוצע,ולכןלארגישים

מעניין מאמר ללחץ.

נוגדטענהזו-אריק

מאוניברסיטת קראג

שחברי טוען אילינוי

-הדומיננטיתהקבוצה

גבריםלבניםעשויים

חסד. המתת לבקש

גבריםרגיליםלהאמין

בעלי אינם שחייהם

אינם הם אם ערך

עצמאים דומיננטיים,

ובשליטהמלאה.כשהם

ערך, חסרי שחייהם מאמינים הגברים חולים,

במיוחדאםאינםקשוריםבמבנהמשפחתיאוהב,

מעדיפים הם רוחניים. בערכים מאמינים או

אליו החברתי הסטטוס את לאבד מאשר למות

הםרגילים.

הםמרגישיםמושפליםבשלכישלונםלהמשיך

ולחיותכהרגלם,ואינםמוכניםלהידמותלאנשים

שהחברה להם נראה בעיניהם. הנחותים

מתייחסתאליהםכאלחסריערך,הםמאבדיםאת

מהם מונע חינוכם הקודמת. זהותם שארית

רוחנית. במציאות או במאבקם נחמה למצוא

לקבועמהוהאינטרסהטובביותרעבורוהיאבלב

אין המאמץלקדםאתשיתוףהחולהבהחלטות.

כאשרימיושל לעצוראתהתמיכהבהכרהזו,

על נשענת בחוק התמיכה ספורים. החולה

הסטטיסטיקהשלחוקאורגון.תרגוםהניסיוןשל

אורגוןלמספריםשלבריטניהאומרכך:בכלשנה

מקרהאחדאצלרופאמשפחהיעלהאתשאלת

העזרהבמיתה.פעםבחמשאושששניםירשום

רופאמשפחהמרשםלסיוםהחיים.פעםבשמונה

אותשעשניםחולהאחדהרשוםאצלאותורופא

יסייםאתחייוכתוצאהמהמרשם.

ההסתדרותהרפואיתהבריטיתממשיכהלהתנגד

לחוק.בתגובותלמאמרכתבורופאיםעלהשימוש

לרעהעלידיחוליםשאינםסופניים.רופאפסיכיאטר

טעןשמוטבלדברעםהחוליםבמקוםלהרוגאותם.

פרופ'קוויןיול,היסטוריון,כתבשהשאלההיא

מוסריתואללהלהישעןעלמשאלעם.לכןהוסיף

כיבשנת1998בוטלעונשמוותבבריטניה.עכשיו

החוקשלפלקונריחזיראתעונשהמוותלאלה

שחושביםשחייהםאינםראויים.

פרופ'תיאובר,ביואתיקאיהבוחןאתקיוםהחוק

בהולנד,הזהיראתהפרלמנטהבריטיבפנימגיפה

שלהמתותחסד.מקריהמתתחסדבהולנדהוכפלו

הסיבות .2014בשנת6000-ללהגיעועשויים

הבודדים הזקנים, את ויכללו ישתנו לבקשות

והאבלים.לחץהחוליםוהמשפחותעלהרופאים

יהיהקשה.הארכיבישוףמקנטרבריכתבשהלחץ

על להשפיע עשוי והרגישים החלשים על

הרופאים.גםללאלחץ,החוליםיחושושזההדבר

ההגוןלעשות.

מאת:ציפיחן

חוקמוותבמרשםרופא,הנקראבבריטניה"עזרה

במיתה",נכשלפעמיםרבותבפרלמנט.בבריטניה

נוסדההאגודההראשונהלמיתהבכבוד,אךמאז

החקיקהלאהתקדמהבה.עתההחוקעברבקריאה

ראשונהבביתהלורדיםביולי,2014בקריאהשניה

באוקטוברועברלוועדתחקיקהשלהפרלמנט

73%מאזרחי בו תמכו במשאלהאחרון כולו.

אנגליהוויילס.

תומכילורדפלקונר,מגישהחוק,כותביםבמאמר

בביטאוןההסתדרותהרפואיתשאיןסיכוניםרבים

בחקיקההנשענתעלעיקרוןהאוטונומיהשלהאדם

אנשים אםהואמקובלעלרובגדול. עלחייו

אמוריםליישםאתזכותםלבחירהבניהולחייהם,

רצונםלמות ומתי וזהכוללאתהבחירהאיך

כיבוד האחרונות בשנים מתקרב. כשהמוות

האוטונומיההואהעיקרוןהמקובלבאתיקהרפואית,

סודיות בבסיסההתפתחותשלהסכמהמדעת,

רפואיתוהנחיותמקדימות.ההכרהבזכויותהפרט

בריטניה∫†תמונת†מצב

חדשות
חו¢ל

בריטניה

øמי†יהיו†קורבנות†המדרון†החלקלק

עזרה†במיתה†מול†המתת†חסד בשנים†האחרונות†כיבוד†האוטונומיה
†באתיקה †המקובל †העיקרון הוא
†של †ההתפתחות †בבסיס רפואית¨
†רפואית †סודיות †מדעת¨ הסכמה
והנחיות†מקדימותÆ†ההכרה†בזכויות
†האינטרס†הטוב הפרט†לקבוע†מהו
ביותר†עבורו†היא†בלב†המאמץ†לקדם
†בהחלטות †החולה †שיתוף את



הזקנים אינםיושביםומצפיםלביקורקרובים.

בועטיםובעיקר חייםוחיוניים, במקוםעדיין

מתלוצצים,כוללאלומהםשנמצאיםבאגףהסיעודי.

גיבורהרומן,אנטוניוסילבה,בן,84מתקבללמעון

לאחרמותאשתו,עמהחלקאתחייולאורךיובל

שנים.בשהותובמעוןהואחווהשלושהשלבים

שלנסיגהנפשית.בתחילההואחשדכדוךשכן

הוא בניגודלדעתו. במעון אותו אשפזו ילדיו

מתבצרבאומללותו,חשכמישנדוןלחיותבכלא.

איש. עם פעולה משתף ואינו זועף הוא

ועוברתהליךשל הואמתאקלם השני בשלב

חיברות.הואמתחיללשוחחעםקשישיםאחרים

ויחדאיתםהואמתחברלמציאותהחדשה.בשלב

השלישיהואחשבנסיגהגופנית.גופובוגדבו,

הואתלויבמטפליםוהמעברלמחלקההסיעודית

מסמלעבורואתסוףהדרך.אםעדעתההואחש

מחוברלחיים,עתההואצופהלעברביתהעלמין,

שםקבורהאשתו,ומצפהלמותו.

עוגהומטפחת
מאת:נעמהצוויג,

הוצאתהאגודה

למלחמהבסרטן

עיקרייחודהשלהאגודהלמלחמהבסרטןהוא

בהפעלתמערךתמיכהלחוליםובנימשפחותיהם.

ספרזהמיועדלמשפחתהחולה,והואנכתבעל
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החינוךבמסגרותהרפואיותהושתתבעבר
עלמקצועותרפואייםומדעייםבלבד.
שינוי מתחולל הדורות, בחלוף כיום,
נדרשים והרופאים הרפואה בהוראת

להקשיבלמטופליםשלהם.
הכורחלהקשיבמחייבאתהרופאלתת
אתהדעתעלהמתרחשבנפשושלכל
חולה,והחולההסופניבפרט.הרופאנדרש
להקשיבלרצונושלהמטופלולהלךרוחו
כדילהכיןאותולהתמודדותעםהמחלה.
צוהר הפותחים ספרים מבחר לפניכם

לסיפוריםאנושיים.
סטודנטיםואחריםהמעונייניםלקבלמידע
של המידע למרכז להתקשר מוזמנים
ליל"ךבמשרד:.03-6730577השירות

ניתןללאתשלום.

המכונהלייצור
ספרדים

מאת:ולטרהוגומאי,

בהוצאתידיעותספרים.

אףשהזיקנהנחשבתל"גילהזהב",לאכולםזוכים

בספר לזיקנהמבורכת,עתירתשניםואיכותית.

המצוין,שהוארומןמפורטוגל,הזיקנהנקראת:

אולםבתוךהאושרמתגלים "הגילהמאושר",

סדקים.זהורומןאוונגרדיעלהזיקנה,המתרחש

בביתאבות,שאיןבומטפליםמהפיליפיניםוהדיירים

ידיסבתאנעמהלנכדותיה-מיכלי,שושיונוגה.

היאמספרתלילדותעלמחלתה,הטיפוליםשהיא

עוברתואפילועלתופעותהלוואי,כלזאתבמילים

פשוטותובהירות.

כידוע,התמודדותעםמחלהקשהמהווהאתגר

לארקלחולה,אלאגםלבנימשפחתוהמנסים

לסייע.המשפחהכולהנזקקתלגייסכוחותנפש

זמןומשאביםבמטרהלהקלעלהחולה רבים,

ולחזקאותו,וזהכוללאתילדיהמשפחה,שיותר

מכולםזקוקיםלמידעוהדרכה.

חזיונותשוא
מאת:ברנלף,

בהוצאתעםעובד

ברנלףהואשםהעטשלהסופרההולנדיהנדריק

יאןמרסמן,שפירסםספריםרביםוזכהלפרסים

ספרותיים.ספרוזהעובדלקולנוע,והואהראשון

שתורגםלעברית.

גיבורהספר,מארטיןקליין,חיעםאשתוובגיל

בדמנציה לוקה מהעבודה, פרישתו עם ,71

שמתפתחתלאלצהיימר.עדמהרהאחיזתובמציאות

מתרופפתוהואחדללהבחיןביןעברלהווה,שוקע

במצבירוחונתקףבחרדותובדידות.

הספר,שהתפרסםלראשונהב-1984פתחצוהר

דייה. מוכרת הייתה לא שבזמנו למחלה

מחלתהאלצהיימרמאופיינתבהדרדרותמנטלית

וגורמתלאדםלאבדקשרהדרגתיעםהמציאות

עדלאובדןמוחלט.

גםכיוםהמחלהחשוכתמרפאונחשבתלמגפה

שלהדורשתוחלתחייומתארכת,אךאינהמבטיחה

איכותחיים.הספרמציגאתהגיבורכמישחייו

מתפורריםומתפרקיםומביאיםאותולידיהסתגרות

המובילהלמוות.

פתאום,ביום
בהיראחד
מאת:דרוראלוני,

בהוצאתרימונים

שחיין אלוני, דרור של האישי סיפורו זהו

המתמודדעםמחלתהסרטן.המחלה,ששינתה

תקפהאתדרורכבר באחתאתמהלךחייו,

בילדותו,בגיל10וחזרהותקפהאותושובושוב

במשך20שניםשלכאביםפיזייםונפשיים.

הצורךשלדרורלכתובעלהתמודדותונובע

מהדחףלספרעלחייווהשגיולמרותהחולי.

לאורךהספרהואמשדראופטימיות.הואלומד

להתבונןולהעמיקבכלשלבולהפיקאתהמיטב

מכלרגע,כשאינורואהעצמוכגיבוראוכדמות

הואנשאראדםתאבחייםובכך על-אנושית.

מהווהמופתודוגמהאישית.

חדשות
מרכז†המידע
ספריםע¢ש†יפה†ורד

ספרים¨†חברים

מאת:עליזהגרשון-שריר

אנושמחיםלהודיעכינוספה

מתנדבתלעזרהבמילויטופסמתן

הנחיותרפואיותמוקדמותשל

משרדהבריאות. 

המעונייניםיפנו

לגב'רינהמילר

04-8388466בטלפון
לקביעתפגישה.

הודעה
לחברים/ות

באיזורחיפהוהצפון
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מאת:טוביתאוריאל תשבץ†נושא†פרסים

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

הגדרות

Æבין†הפותרים†יוגרלו†≤†ספרים

מאוזן:.1היכל.5נותןעצות.8עדין.9הולךלמטה.10מחזאיאירי(ש"מ).11מוצר
מזוןחלבי.13מכרסםקטןומזיק.15בעלנסיון,נמצאזמןרב.17קציץבשרמשומר.18רטנוני

.20ילד.21גדולהעופות.23אגוזיאדמה.26מהכלביים,מייללבלילות.27צורתהתיישבות

בארץ.29סגורבמנעול.30עץהגדלעלגדותנחלים

מאונך:.1מארזיעילושימושילשמירתמסמכיםוחפציםשונים.2כליתחבורה.3פנסאיתות
ברכב.4מעון.5מכלולידיעות.6צמחשהואעשב.7יוצרתכשיטיזהבוכסף.12מומחה

צביראדימיםמעוביםבאוויר .22גדר,סייג .19אדםבן .16(2)לוטרה .14ייןלייצור

.24חיצומחדומם-מכלולהבריאה.25חבטה.27קולגעייתפרה
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פתרון†למשלוח∫
חפשואתהאותיותהלועזיותהמופיעותבתשבץ,רישמואתאותיותהפתרוןבשורתהמשבצות.

שילחולמערכתאת2המיליםשהתקבלו.

בחודשיוליהתקיימהבשיקגוועידתהפדרציה

העולמיתשלהעמותותלמעןהזכותלמותבכבוד.

קינמון נמרוד חברינו היו זו לוועידה נציגינו

סטן. תמר חברתנו של בתה סטן-לנג, וחגית

הוועידהדנהבמידעמןהמדינותהשונות,רעיונות

לשיפורולקידוםהרעיוןבדברהאוטונומיהשל

שאלות מאוד הרבה והעלתה גופו על האדם

אתהוועידהפתחבברכהאורח והתלבטויות.

הכבודהארכיבישוףוחתןפרסנובללשלוםמדרום

כי בדבריו שהדגיש טוטו, דזמונד אפריקה,

העמותותהשונותעושותעבודתקודשלמען"כל

ילדיהאלוהים".

בדיווחמןהמדינותהשונותהודגשפעםאחרפעם

עדכמההנושאאינוידועדיובציבורהרחבומנגד

עדכמהרבההתמיכהברעיוןהאוטונומיהשל

האדםעלגופו(בין95%-65%).כלהדוברים

הצעיר. הדור בחינוך להתמקד שיש הסכימו

"מוות", המונחים כי קבעה נוספת הצעה

"התאבדות"ו"אותנזיה"מעורריםפחדבציבור

וישלהימנעמהםולהשתמשבמקומםבביטוי

"עזרהבסיוםהחיים".

הנציגהיפניהעלהבעיהספציפיתליפן,שמוכרת

גםבמדינותאחרות,והיאהזדקנותהאוכלוסיה

עקבהתארכותתוחלתהחייםושינויהיחסבין

מספרהצעיריםלביןמספרהקשישים,דברהמביא

להשקעהענקיתבטיפולבאוכלוסיההזקנהעל

חשבוןהצעירים.

נושאאחרשעלהלדיוןעסקבבעייתאוכלוסיות

שישהתלבטותלגביהן,חוליאלצהיימר,דמנציה,

חולינפשוילדים.המדינותשניסולהתמודדעם

בעייהזוהןהולנדובלגיה.לגבימחלותשיטיון

הוחלטלהסבירולשכנעאתציבורהמבוגרים

לחתוםעלטופסמתןהנחיותרפואיותמקדימות

בעודםצלולים,(בהולנדנכלליםחוליהשיטיון

לגבי ברשימתהזכאיםלעזרהבסיוםהחיים).

רופאים, מחלותנפשישהתנגדותגדולהשל

הטועניםשקיימותכיוםדרכיםרבותלשיפורמצב

החוליםואיןמדוברבסבלפיסי.

ההתלבטותהרבהביותרנוגעתביחסלילדיםבמצב

סופני,שכןקשהלקבועמאיזהגילניתןלהתחשב

ברצונושלהילד.בהולנדנקבעכיהגילהמינימלי

הוא.12בבלגיההוחלטכיבכלגילההחלטהבידי

יש כי כולם על מוסכם מקום, מכל ההורים.

להתחשבבדעותובאמונותשלההוריםוכןבסבל

הפיסישלהילדהחולה.

ישלצייןכיהמצבבישראלובעיקרהצעתהחוק

שלח"כעופרשלחעוררההתעניינותרבהבקרב

משתתפיהוועידה.

אנומודיםמאודלנמרודולחגיתעלהייצוגהמכובד

שלעמותתליל"ך.תודהמיוחדתלחגיתשטרחה

לרשום,לתרגםולשלוחלנותקציריםשלהדיונים

השונים.יישרכוח!

הביאהלדפוס:בינהדיבון

בכנס†הוועידה†הדו≠שנתית†של†הפדרציה†העולמית†לעמותות†למען†הזכות
למות†בכבוד†שהתקיימה†בשיקגו¨†הומלץ†להעדיף†את†הביטוי∫†עזרה†בסיום
החייםÆ†הוועידה†התלבטה†בנושא†הטיפול†בילדים†והתעניינה†בהצעת†החוק

של†הח¢כ†עופר†שלח†בדבר†מוות†במרשם†רופאÆ†רשמים†מהוועידה
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בסיום
עזרהעזרהעזרההחיים



The smell of  old-age encompasses his ragged face,
his grey hair sticks out in all directions from his
nostrils and his ears.  His eyes are consumed by
cataracts.  His skin is faded.  His large nose and
loose wrinkles give him the look of  a rag doll
forgotten in the cellar for too many years ñ and
when he speaks he sprays crumbs of  damp, greenish
food around him, which look as if  they have been
left over in his mouth from the meal he ate sometime
during the War of  Attrition.  I find his condition
repulsive.  He repulses me.

But this is my second day of  internship.  Today I'm
supposed to start being a doctor and stop being a
student.  And I have to get close to this man to find
a vein and take blood for tests.

He smiles a weak smile, holds his hand out to me.
He looks exhausted, and does not talk.  Neither
do I.  He makes a heroic effort to offer me some of
the cookies next to his bed and whispers, "my wife
makes better alfajores than those my grandmother
used to make me in Buenos Aires.  You won't find
any like these in the whole world."  I refuse gently,
and leave the room.  He's actually sweet, this
dying grandfather.

Later that day I see the results of  the tests.  Really
bad.  I don't understand how he's still alive.  I open
his file and read.  There is no more terminal than
this.  I am drawn back to his room to see how
he is.

Sounds of  laughter burst from there.  And talking,
in Spanish.  Here is his old wife sitting next to him
and reading to him from "One Hundred Years of
Solitude".  He loves this book so much, she tells
me when I enter the room, and hands me an
alfajores.  The situation is so hearty that I find it
difficult to refuse, despite the layer of  germs I
believe covers the cookies.  Everything here has a
layer of  germs in any case.  It is a hospital.  He
doesn't look so old next to her.

He says he's weak.  She looks at me directly and
becomes serious, "Dr., he has to fight, doesn't he?
 It will pass, he will be strong again.  We have more
time together.  And the grandchildren.  And the
children.  He may not go like this.  Tell him."  He
closes his eyes and she takes his hand in hers.

That afternoon they called me to his room again.
 His daughter was standing next to him.  She had
lovingly persuaded him to get out of  bed and to
sit on the chair, so he would gain a little strength
and feel like a human being.  He tried to sit, and
fainted.  He recovered quickly when we put him
back in bed.  She cried next to him and explained,
"Dr., he's the best father in the world.  I still
need him."

Perhaps he might still be saved.  I approach the
director of  the department and ask about this
grandfather from room 12.  "Dana, we can do all
kinds of  tests on him, but none will lead to a
treatment that might help him".  He must be
wrong, this is not medicine.  In medicine, one
fights.  The second day of  internship is over, and
I leave with a sense of  despair.  The doctors had
given up on him and he would just lie there in the
bed until he died.

I don't sleep that night, read books, seek solutions.
 Return in the morning to take more blood tests.
 He's so ugly when he sleeps.  He opens his eyes,
and whispers to me, "Dr., I can't any more."  I am
not listening to him,I am busy trying not to smell,
to find a vein.  Over the next few days I make him
undergo a whole battery of  tests.  The director
calls me "the young doctor" and is enthusiastic

about my caring.

A week has passed.  I come to take blood.  I have
become used to the smell, accustomed to eating
cookies his wife baked.  We have progressed.  I start
accepting what the department director said - we
can continue doing tests, they will not make us
any the wiser.

I go to take blood from Grandpa Alfajores again.
 His daughter slept next to him that night and is
still dozing.  He opens his eyes for a moment and
whispers to me, "No.  No more."  This is the first
time he has spoken this way in the presence of  his
family.  This is the first time I am there together
with him without his anxiety and distress.
This is the first time I listen to him."Dr., may
I fighting?"

This is a little too much for me.  I don't know what
to do now and want to leave the room.  But this
isn't an option.  He needs his doctor now, and he
doesn't need her for more blood tests.  I am silent
for a few minutes, searching for words.  And then,
in the most authoritative voice I can muster, I try
to say what my gut feeling tells me that my patient
needs to hear:  "You know, I've never met a person
like you.  Brave and friendly and beloved.  I'm a
young doctor and you are far more experienced
than I am. You know what's right for you better
than we do.  I only know how to tell you that there
are no great medical tidings.  Your condition is
severe and it doesn't seem like we know how to
help you get better.  And if  you're tired, you must
rest.  And you can fight, like the people who love
you want you to - but in a different way.  Not for
more time.  But for the quality of  the time you
have left.  Perhaps you would like us to check
whether there is some way to discharge you home,
to help your family cope with that, and to treat
you there, rather than letting you just lie here in
the hospital bed?

I was afraid to look at him, or at her, or anywhere
at all.  His daughter wiped her tears.  And Grandpa
Alfajores smiled.  As if  he had recovered.  The
silence was broken by his funny, hoarse voice, "Yes,
I want to go home."

Grandpa Alfajores died a week later, at home,
treated by Home Hospice Services.  At our first
meeting he had been the ugliest man I had ever
seen.  And he was my first patient, the man who
taught me my favorite lesson in medicine - always,
but always, in any situation and with every patient,
look in their eyes and seek the human being.  And
I remember him as a beautiful man.  That's the
magic of  this profession; where other professionals
encounter Excell tables and documents, at the
hospital I encounter real life stories connected to
people and to their bodies - to discharges, pain,
disappointments, fears, aggression, race, religion
and the gender to which they belong, to their
political views, their financial and social situations,
their civil status, to things they do every day that
make them who they are.

I can treat a Palestinian prisoner, a warder, an
orthodox rabbi who would cross the road to avoid
walking next to a woman, a drunken homeless
individual, or a celeb who has arrived at the ER.
 I feel close to some of  the patients,others appear
distant, strange, hostile, sometimes repulsive.  A
sick body can be most repulsive.  A person who
connects to reality in a different way can be
intimidating.  And every time I realize I find it
difficult to feel like somebody's doctor, I remember
Grandpa Alfajores, and the words a professor once
said to me over the telephone at the beginning of
my internship (she is currently the director of  the
Department of  Dermatology at Beilinson
Hospital), I seek the eyes of  the person - insist on
finding my patient within the human being.

English: Lynda Berman
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*ד”רדנהדורון,מתמחהברפואתשיקוםבמרכזהרפואישיבאבתלהשומר.ניתןלמצואאת
http://www.ha-makom.co.il/post/danadoron-excel-eyes:בכתובתהמלאהסיפור
http://www.ha-makom.co.il/danadoron:בכתובתעטהמפריטוריםועוד

Excel Tables
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She called him "Grandpa Alfajores".  He was
terminally ill.  She did all his tests.  After looking
in his cataract-covered eyes, when he said that
he couldn't go on any longer, she understood.
 She fell in love with the old man and released
him to die in his bed.  An unusually honest
confession of  a young doctor, published on the
Internet.*


