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מהנעשהבעמותה-בינהדיבון
אותהנשיאלמתנדב-בינהדיבון
המתנדבתשלנו-טלילהבןזכאי
ביהמ"שכממלאחסרחוקי-אליהומצא
תחקיר:נשאריםבבית-שלומיתלולה
קיצורתולדותהמחר-יובלנחהררי
תרופותותופעותלוואי-ד"רחמדהשלומי
אףפעםלאמאוחר-ורדהצ'צ'יק
לילשלושתהכלבים-2אופירההניג
כדאילהתכונן-אביחישמידט
וידויכואב-טלילהבןזכאי
חדשותחו"ל-ציפיחן
ספריםחדשים-עליזהגרשון–שריר
מהנעשהבארץ-חבריליל"ך
שירים-איילהבןלולו
מכתביםלמערכת-חבריליל"ך
דו"חכספי
תשבץ-טוביתאוריאל
תרגוםלאנגלית-לינדהברמן

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה
בזמןכהונתהשלשרתהבריאות,הגב'יעלגרמן,
הוקמהלפיבקשתנוועדהלתיקוןחוקהחולה
הנוטהלמות,הרחבתווהנגשתולצוותיהבריאות
)רופאים,אחיות,עו"סוכו'(ולציבורהרחב.בין
השארהיהעלהוועדהלקצרולפשטאתטופס
מתןההנחיותהרפואיותהמוקדמותשלמשרד
הבריאות.בשלאורכושלהטופס,סירבולווהצורך
לקבל הסבר ארוך ומפורט מרופא או מאחות
מוסמכת,חשבנושאנשיםרביםנמנעומלמלא
אותווכך-גםמהצטרפותלמאגרהתומכיםבחוק.
הוועדהנחלקהלתתי–ועדותשכלאחתמהןעסקה
באחדהתחומיםהזקוקיםלשינויאולהרחבה.
בשלבשכלאחתמתתי–הוועדותהגישהאתסיכומיה
בכתב,נעצרהעבודתהוועדהבגללפיזורהכנסת
וההכרזהעלבחירות.
לאחרהבחירותנבחרסגןשרבריאותחדש,יעקב
ליצמןמ"דגלהתורה".אנומקוויםכימסקנות
הוועדהיונחולפניוותהליךאישורןוביצועןיושלם.

תמונתהשער:
נשיאהמדינה,ראובןריבלין,מעניק
ליו"רליל"ך,בינהדיבון,אתאות
הנשיאלמתנדב.במרכז:דןמרידור
צילם:מארקניימן

בינתייםחלההתקדמותחשובהבאשרלמילוי
טופס מיופה הכוח המורשה לייצג את החולה
הסופנישאינויכוללייצגאתעצמו.לפיהתקנה
הקודמתהיומיופיכוחנפרדיםלחוקזכויותהחולה
ולחוקהחולההנוטהלמות.כמוכן,מותרהיה
למיופההכוחלהסכיםלטיפוליםרפואיים,אבל
נאסרעליולסרבלהם.
עתה-הטופסהחדשיפהלגבישניהחוקיםוקובע
כימיופההכוחמורשההןלהסכיםוהןלסרב
לטיפוליםבהתאםלרצוןהחולה.

מערכתחייםבכבוד:
בינהדיבון
טלילהבןזכאי
עשיוינשטיין
עיצובגרפי:טוביתאוריאל
ת.ד2213.בניברק5112102
'כלהזכויותשמורות
יולי2015גיליון40

הטופסעצמוקצר,ברורומובןלכלאדם.כןאין
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צורךלמיופההכוחלקבלהסברמרופאכפישחייב
הטופסהקודם.ולאפחותחשוב:אתהטופסהחדש
ניתן למצוא ולהוריד באתר משרד הבריאות
באינטרנט.

אות†הנשיא
למתנדב†התשע¢ה
מאת:בינהדיבון
בכלשנהניתןבחסותבית
הנשיא"אותהנשיאלמתנדב",
אותהוקרהלאנשיםאולארגוניםשעוסקיםבפעילות
שכולההתנדבותבקהילה.ועדהשלאנשיחינוך,
תקשורת,כלכלהוארגון,ובראשהדןמרידור,שר
וחברכנסתלשעבר.השנההוגשולוועדהמאות
המלצות.מתוכןנבחרושישהמתנדביםשקיבלואות
אישי ,וכן ארבעה ארגונים ושני בני נוער.
מקבליהאותותמייצגיםאתכלהמגזריםשלאזרחי
ישראל:יהודים,ערבים,דרוזים,בדוויםוכו'.גם
הפעילויותמגוונות:קירובלבבותביןיהודיםלערבים,
מאבקלמעןנשיםחד-הוריותבמגזרהערבי,הורים
לילדיםשנרצחובאלימות,קידוםהמודעותלסרטן
השדוהשחלותהתורשתיופעילותלקידוםבנינוער.

מחוברים†לבתי†החוליםה ח ו ל י ם
מחוברים †לבתי †
צעדנוסףוחשובנעשהע"יהאגףלחוקהחולה
הנוטהלמותבראשותושלד"ראייליעקבסון.
לאחרשהצגנולפניואתאתרהקשרעםבתי
החולים,בנההאגףאתרדומה,והואנמצאכיום
כמעטבכלבתיהחוליםהממשלתייםובשלבביצוע
בכלבתיהחולים.
אנומברכיםאתהאגףלחוקהחולההנוטהלמות
ועובדיוומקוויםלהמשךפעולהרחבונמרץ.

קדימה¨†מס¢ר
לאחרונהאנומקבליםתגובותוהדיםחיובייםמן
השטח.ביותרויותרמקריםרופאיםנעניםלבקשות
חוליםסופנייםלכבדאתרצונםשלאלהאריךאת
חייהם.חלקגדולמשינויזהישלייחסלפעולתו
שלמס"ר),מרכזסימולציהרפואית(.המרכז
מקייםהשתלמויותלרופאיםבנושא"סוףהחיים"
ברוחשלכיבודהאוטונומיהשלהאדםעלגופו.
עדהיוםהשתלמובמס"רכמהמאותרופאים
בדרגותשונותוכןצוותירפואהשונים.לפיהמשוב
מןהשטח,כשהמשתלמיםחוזריםלבתיהחולים
הםגורמיםלשינויאווירה.
עמותתליל"ךמוקירהאתעבודתמס"רועוזרת
למרכז בתרומה שנתית של  50,000ש"ח.

היהליהכבודלהיותביןמקבליאותאישיעל
פעילותיבליל"ךבטקסשהתקייםב10-ביוניבבית
הנשיאובחסותנשיאהמדינה,מרראובןריבלין.
הטקסהיהמרגשביותר.מקבליהאותוהוצגובפני
קהלשל300אורחים.לאחרדברינשיאהמדינה
ויו"רהוועדהניגשנו,איש,אישבתורו,לקבלאת
האותמידיהנשיא,כאשרמנחההטקס,גלעדעדין,
מספרלנוכחיםעלמהותהפעילותשלכלאחד.
הנשיא ,בחביבותו הידועה ,החליף עם כל אחד
מאיתנומספרמליםחמות,לחץאתידינווברך
אותנועלפעילותנו.
הרגשתיבאותןדקותכיכלמתנדביומתנדבותליל"ך
עומדיםאיתיכשותפיםלקבלתהאותעלעבודתנו
ההתנדבותיתוהייתיגאהעלכךשמכלסוגיההתנדבות
שהובאולפניהוועדהנבחרהנושאשלנו":המאבק
עלהאוטונומיהשלהאדםעלגופו".
לאחרהטקסניגשואלימספראנשיםללחוץאתידי
ולצייןעדכמהחשובהפעילותהשלליל"ך.במיוחד
ריגשואותישלושנשים,שחיבקואותיבחוםוציינו
כי בזכות ליל"ך ,קרוביהן זכו למות בכבוד.
אותהנשיאואהדתהקהלמחזקיםאתידינולהמשיך
ולהיאבק למען כבוד האדם בחייו ובמותו.

הוספיס†בית
מוסדמבורךנוסףשהולךומשתרשיותרויותר
ומוכרעלידיקופותהחוליםהשונותהואהוספיס
בית .בעמ'  12תמצאו דף מידע בנושא.
אנושמחיםלהיווכחכיחליםשינוייםלטובה
בשטחבכלהנוגעלזכותהאדםעלגופו,אולם
הדרךעודנהארוכהולפנינומאבקממושךלהשגת
מטרותינו.אמונתכםועזרתכםמחזקותאותנו.
תודתנולכם.
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חברותוחבריםיקרים,כמהפעמיםשמעתםאתהשם
בינהדיבוןמאזשהצטרפתםלעמותה?שהריידה
בכל.בהנהלה,בעשייה,בהסברה,במאבקים.לא
הרבהעמותותזכוליו"רשכזאת.שנהאחרישנה,
קדנציהאחריקדנציה,מבלילקבלשכראוטובת
הנאות,פרטלסיפוקמהעשייה,ממילויחזונההפרטי
להשליםאתמעגלהחיים-בהתנדבות.בתרומה
לקהילה.בקידוםהנושאהקרובלליבה-זכויותהאדם.

זרקור
על
בינה†דיבון

תרשולילהציגאותהבפניכם,היאנולדהבט"ו-בשבט
1930כבינהבלכרבתלהוריםחלוציםששמואת
הדגשעלאהבתארץישראל,לימודיםוהתנדבות.
שניםרבותעסקהבינהבחינוךכמורה,מחנכתומנהלת.
ב1989-כאשרפרשהלגימלאות,צפתהבשידורשל

מאת:טלילהבןזכאי
בינה†דיבון¨†יו¢ר†ליל¢ך¨†היא
כלת†אות†הנשיא†למתנדב
לשנת†התשע¢ה†©†®≤∞±μעל
פעילות†מגוונת†ורבת†שנים
לקידום†חקיקה†למען
מימוש†זכויות†האדם
על†גופוÆ
סיפור†על†מתנדבת
אחת†שעושה†את
העבודה†עבור†כו≠לנוÆ
אות†המתנדב†מגיע†למי
שנותנת†מזמנה†ומעצמה
במשך†שניםÆ

כתוצאהמכךניתןהיהלנסח)בעזרתוהנדיבה
שלעו"דאליזוהרשנותןלעמותהשירותמשפטי
פרו-בונו,ללאתשלום(אתהטופסהראשוןשל
מהשנקראאז"צוואהבחיים",והיוםנקרא:
"הנחיותמקדימות".גםטופסזההשתנהבמשך
השנים.זהההישג,ומההקושי?
"הקושי הגדול" ,היא אומרת" ,הוא הצורך
להתמודדעםאותםאנשיםהמבקשיםלמותולנו
איןלאתשובה,לאעצה,ועדייןלאניצוץשל
תקווהשהנושאיתוקןבהקדם.הייתהתקווהלשינוי
בימייעלגרמןכשרתהבריאות,ח"כעופרשלח
שהניחהצעהלאפשרמוותבמירשםרופא.אך
אנחנולאחייםבחלל.היובחירותוכלנושאי
המישרותהבכירותהשתנו.לעתיד-פתרונים".
בימיםאלהבינהשלנונרגשתמאוד.לאציפתה
שיכירובחשיבותמעשיה,ולאהאמינהשיעלועל
נסאתליל"ך.הטלפוןהפרטישלהלאחדללצלצל,
הביתמתמלאפרחים,ורביםמתענייניםבאפשרות
להיותנוכחיםבטקסבביתהנשיא.אולםלבינה
ניתנורק 15הזמנותוהיא,בעדינותה,חוששת
לפגוע .אני מניחה שלו הייתה יכולה ,הייתה
מוותרת על מקומה למען מישהו אחר...
בשםכולנו,חבריומתנדביליל"ךשלוחהלך,
בינהדיבון,ברכהותודהמעומקהלבעלהחכמה,
הרגישות,המסירותוהחברותשאיןדומהלה˝

מניפארז"לבואירחביןהשאראתרותירביד
שהכירה כמורה .רותי סיפרה למני ולצופים על
פעילותהבעמותהצנועהשחרתהעלדגלהאתהמאבק
לזכותהאדםעלגופו.
בינההתרשמה.התקשרהלרותיושוחחהאיתהארוכות.
בינההבינהשמצאהאתמקומה.ברקעלהחלטתה
המהירה הייתה העובדה שחוותה מוות קשה של
אחותההצעירהשהממסדהרפואיהתעקשלהאריך
אתחייהואתסבלהללאתכליתאךורקבנימוקשל
"קדושתהחיים".
מספרכרטיסהחברשלבינההוא.138המצטרפים
היוםמקבליםמספריםסביב.20,000צאווראו!
המשרדהקטןהשתכןבאחדהחדריםבדירתההקטנה
של רותי רביד ,ומשהתרחבה הפעילות הוחלט
לשכורמשרד.
כסףהיהמעטמאוד.עדהיוםאנחנולאמקבלים
תקציב או תרומה מהממשלה או מהעירייה ,וכל
ההוצאותהןפועליוצאשלדמיהחברשלכם-חברינו
הנאמנים.המשרדנדדמכתובתאחתלשנייה,ככל
שנוספו חברים ,וככל שהועלו דמי השכירות...
בתחילהשובצהבינהבכלהמטלותשנדרשו-במשרד,
בהסברהבבתיאבות,מתנ"סים,מרכזיםקהילתיים
ועוד.יושבתראשהוועדהמנהלהייתהרבקההוכהויזר,
שהתקשתהלמלאאתהתפקידהתובענימאחרשגרה
בחיפהוחיפשהלעצמהמחליפה).באותםימיםרק
נשיםהתנדבוללי"לך,אבללאטלאטגםגברים
הצטרפו(.בינהנמצאהכממלאתהמקוםהטבעישלה,
ובאמתמאזועדהיום)מלבדארבעשניםבהןמילאה
ריטהגורז"לאתהתפקיד,כשבינהתמידלצידה(,
בינה היא יושבת הראש האולטימטיבית שלנו.
היאבת,85אלמנה,אםלשלושה,סבתאלשבעה
נכדיםונינהאחת,וכלזהלאמאטאתמסירותה,
התלהבותה ,ותכניותיה לעתיד העמותה.
אתהדגשהיאשמהבהיבטהחוקתי.הישגהגדול
ביותר בזמנה ,היא אומרת ,היה קבלת חוק
החולה הנוטה למות שהתקבל ב . 2005 -באיזו
התרגשות ישבה ביציע הכנסת וצפתה בהצבעה
השנייהוהשלישית˝

הסיפור†שלה†≠†הוא†סיפור
ההצלחה†של†ליל¢ך
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בית†המשפט
כממלא†חֶסֶר†חוקי
מאת:אליהומצא,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,
נשיאליל"ך
מטופל†במחלת†ניוון†שרירים†©†®ALSעתר†לבית†המשפט†המחוזי†בתל≠אביב¨
בבקשה†להפסיק†את†פעולתה†של†מכונת†ההנשמה†אליה†היה†מחוברÆ
היועץ†המשפטי†לממשלה†נעתר†לבקשת†החולה†ובית†המשפט†התיר†לנתקו
ממכונת†ההנשמה†Æהדבר†מעורר†תקווה†בקרב†חולים†סופניים†שחוק†החולה
הנוטה†למות†אינו†חל†עליהם
מטופלבמחלתניווןשרירים(ALS)עתר,בחודש
נובמברהאחרון,לביתהמשפטהמחוזיבתל-אביב,
בבקשהלהפסיקאתפעולתהשלמכונתההנשמה
אליההואמחובר.היועץהמשפטילממשלה,
שנדרשלהשיבלעתירה,הודיעכיאינומתנגדלה,
ובהסכמתונעתרביתהמשפט)כבודהשופטרחמים
כהן(לבקשתהחולהוהתירלצוותהמטפללנתקו
ממכונת ההנשמה ,תוך מילוי ארבעה תנאים,
שבחלקוהאופרטיבישלפסקהדיןנוסחובמילים
הבאות:
א.עלהרופאשיבצעאתההליךלוודאמעללכל
ספקסביר,שהמבקשנחושבדעתו.רקאםישיב
בחיובכירצונובכך,ניתןיהיהלהיעתרלרצונו.
ב.לבצעהפחתההדרגתיתשלקצבההנשמה,עד
למינימום ,תוך מתן סדציה פליאטיבית.
ג.להימנעמניטורשלריוויוןהחמצןבדם,רמת
הגזיםבדםוהאלקטרוליטים.
ד.התהליךיתועדכראוי,בהתאםלנהליםהרפואיים.
סבלושלהחולה,שבעניינוניתןפסקהדין,היה
קשהמנשוא,ובהיעדראפשרותלהעריךאתתוחלת
חייוהצפויהמקרהולאנפלבגדרתחולתושל
חוקהחולההנוטהלמות.הסכמתהיועץהמשפטי
לממשלהלבקשתהחולה,וביצועפסק-דינושל
ביתהמשפטשהביאלמותהחולהתוךימיםאחדים,
עוררותקווהבקרבחוליםסופנייםשחוקהחולה

הנוטהלמותאינוחלעליהם.אךהעמדהשנקט
היועץהמשפטיופסק-דינושלביתהמשפטהיו
גםמטרהלביקורת.כך,לדוגמה,במאמרמאת
ד"רגילסיגל)רופא,עורך-דין,מרצהותיאורטיקן
מוערך(,שפורסםבעיתון"גלובס"ביום5בינואר,
נטען,כיביתהמשפטכלללאהיהמוסמךלהכריע
בבקשתהחולה,ומכאןשגםהעמדהשנקטהיועץ
המשפטילממשלה,שלאלהתנגדלבקשתהחולה,
ואשרהקלהעלביתהמשפטאתההיענותלבקשה,
היתהמוטעית.במאמרוטעןד"רסיגל,כיאת
המענהלמצוקתוהיהעלהחולהלבקשמידיהוועדה
לאתיקהבמוסדהרפואישבואושפז,שהיא,על
פיחוקזכויותהחולה,הפורוםהמוסמךלהכריע
בבקשתמטופלהמסרבלקבלטיפולרפואיואין
לעניינוהסדרחוקיספציפי.משלאפנהלוועדת
האתיקה,ובחרלהגישעתירהלביתהמשפט,היה
עלהיועץהמשפטילממשלה,וכןעלביתהמשפט,
להפנותולוועדתהאתיקה.
במאמרשפירסמתיבאותועיתון,ביום19בינואר,
חלקתיעלעמדהזו)הגם,כדרישתהמערכת,תוך
השמטתשמושלמחברהמאמר(.להלןיובאו
עיקרימאמריהנדון:
חוקזכויותהחולהקובע,כי"לאיינתןטיפול
רפואילמטופלאלאאםכןנתןלכךהסכמהמדעת";
זאתלאחרשניתןלמטופלכלהמידעהרפואי
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זה.היתהזו"רקמהמשפטיתפתוחה"שבגדרה
הכריעובתיהמשפטבבקשותחוליםסופנייםתוך
איזוןראויביןהזכותהאוטונומיתשלחולהלהיפרד
מחייורווייהסבל,לביןהעיקרוןהחברתיבדבר
קדושתהחייםוציווייהאתיקההרפואיתלהאריך
אתחייהםגםשלחוליםשמחלתםהקשהמסבה
להםסבלויסורים.חקיקתחוקהחולההנוטה
למותעוררהאתהשאלהאםהסדריושלהחוק
שולליםאתסמכותביתהמשפטלדוןבבקשות
חוליםסופנייםשהחוקאינוחלעליהם.מהכרעתו
שלביתהמשפטהמחוזיבמקרהשנדוןלאחרונה
מתבקשכיהתשובהלשאלהזוהיאבשלילה;
לאמור,שבידיביתהמשפטלהעניקלחוליםכאלה
סעדשחוקהחולההנוטהלמותמונעמהם.סעד
זהלאהיהבידיועדתהאתיקהלהעניקלחולה.
פסקדינושלביתהמשפטהמחוזיאינומהווה
תקדים העשוי לחייב בתי משפט אחרים ,אם
וכאשריידרשולדוןבעתירותדומות.ומשהסתפק
ביתהמשפטבהסתמכותעלהסכמתהיועץהמשפטי
לממשלה,ונמנעמהנמקהמפורטתשלהכרעתו,
קשהלבקראתהחלטתו.אךשנינימוקיםשנכללו
בניירהעמדהשלהיועץהמשפטילממשלה,וצוטטו
בפסקדינושלביתהמשפט,ראוייםלציטוט:
האחד,כימאחרוחוקהחולההנוטהלמותאינו
חלעלהמבקש"ישלהחילעליואתההלכות
והמבחניםשפותחועלידיהפסיקהלפניכניסת
החוקלתוקף".והשני,כי"גםאםהחוקאינוחל
במישרין ,רוחו ועקרונותיו של החוק חלים
בענייננו".
הפיתרוןהיצירתישעליוהוסכם-ביצועהפחתה
הדרגתיתשלקצבההנשמה,עדלמינימום,תוך
מתןסדציהפליאטיבית-הקלאתההתמודדות
עםאיסורוהמפורששלהחוקלהפסיקבאחת
טיפולרפואירציףשלהנשמה,השקולהבעיני
החוקלהמתהאקטיביתשלהחולה.אךהמסר
החשובהעולהמןההכרעההשיפוטיתבמקרה
הנדוןהואברור:מקוםשהמחוקקנמנעמקביעתו
שלהסדרראוי,עשויביתהמשפטליטוליוזמה
ולמלאאתהחֶסֶרשהותירהחוק˝

הדרושלוכדילאפשרלולהחליטאםלהסכים
לטיפולהמוצע.עםזאתנקבעבחוק,כיבהתקיים
תנאיםמסוימיםרשאיתועדתהאתיקהלאשרמתן
טיפולרפואילמטופלהמתנגדלקבלתהטיפול,
בנסיבותשבהןנשקפתלמטופלסכנהחמורה.
לפיכךאיןיסודלהנחהשחוקזכויותהחולהמסמיך
אתועדתהאתיקהלהורותעלהימנעותממתן
טיפולרפואי,כאשרמטרתההימנעותהיאלהחיש
אתמותושלהמטופל.
זאתועוד:חוקזכויותהחולההוא"חוקכללי",
שנחקקכעשרשניםלפניחקיקתושלחוקהחולה
הנוטהלמות,שמלבדהיותוחוקמאוחרהואגם
"חוקמיוחד".והכללהוא,שהסדרשנקבעבחוק
מאוחרומיוחדגוברעלחוקמוקדםוכללי.חוק
החולההנוטהלמותנועדלספקמענהלחולים
סופניים המבקשים להימנע מקבלת טיפולים
שיאריכובאמצעיםמלאכותייםאתחייהם,ובכך
גםאתסבלם.בכךאמורהחוקלקדםאתהזכות
האוטונומיתהנתונהלחולה,שבשלמחלתוהקשה
מאסבחייו,לקרבבמידתהאפשראתפרידתומן
החיים.אלאשהכרתהחוקבהיותושלחולה"נוטה
למות" מוגבלת למקרים שבהם רופא אחראי
)כמשמעובחוק(קבעשתוחלתחייושלהחולה,
גםאםיקבלאתהטיפולהרפואיהמקובללמצבו,
אינהעולהעלשישהחודשים.הגדרהצרהזו
מותירהמחוץלגדרתחולתהחוקחוליםהלוקים
במחלותקשות ,אךסוגמחלתםאינומאפשר
להעריךאתתוחלתחייהם.כאלה,ביןהיתר,הם
חוליALSשתוחלתחייהםאינהניתנתלהערכה
ולפיכךחוקהחולההנוטהלמותאינוחלעליהם.
אתהחֶסֶרשהותירחוקהחולההנוטהלמותאין
חוקזכויותהחולהיכוללמלא.
עדייןעולההשאלה,מניןנטלביתהמשפטסמכות
להיענותלבקשה?בשניםשקדמולחקיקתושל
חוקהחולההנוטהלמותהוגשולבתיהמשפט
המחוזייםמספרבקשותשלחוליםסופנייםשעתרו
למתןצושיפוטישיורהלרופאיםלנתק)באופן
אקטיבי(אתפתילחייהם;ולפיהזכורלי,במקרה
אחדאושנייםנעתרובתיהמשפטלבקשותמסוג
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תחקיר

נשארים†בבית
מאת:שלומיתלולהנחמה
אינהמתחייבתלספקשירותיםכאלולקשישיםבכל
מצבובכלישוב?בחיפהנהניםכברעשרותחברים
מהיוזמהשלחברת"בתיהורים"שלארגוןעולי
מרכזאירופה,שנוסדב(!)1932-עלידיבניזוסמן,
וכיוםמפעילרשתשלחמישהבתיםבאזורחיפה
והקריות.למהרקשם?פה†תחילה
חיפה†תחילה
לאהשלייכר,מנהלתהתוכנית":פתחנואתהתוכנית
ביולי,1913מתוךהכרהבכמהעובדות.ראשית,
העלייהבתוחלתהחיים.שנית,מחקריםמראיםשרוב
המבוגריםרוציםלהישארבביתם.בנוסף,בתיהדיור
המוגןנמצאיםבתפוסהמלאהורשימותההמתנה
ארוכות.חיפשנומענהלממתיניםלדיורהמוגן,
ובהמשךהחלטנולתתמענהלכללהתושביםבסביבה.
כיוםהשירותפועלברכסהכרמלונווהשאנן".
מההרעיוןהבסיסישלהשירות?
"דיורמוגןפלוסהביתשלךיוצריםדיורמושלם.
זההפתרוןהמושלםלמצבבשטח.הנוסחהאומרת,
להביא הביתה את ההצלחה של הדיור המוגן".
אילושירותיםאתםמעניקים?
"החבריםמשתתפיםבכלהפעילויות:חוגים,הרצאות,
סרטים,חגיגותוטיולים.הםמשתמשיםבבריכה
ובחדרהכושר.מישרוצהמקבלגםשירותיניקיון,
תחזוקה,כביסה,ליוויושינועשלארוחותטריות
מדייוםהביתה.סלהשירותיםמקיףאתכלהצרכים:
ביטחון,בריאות,פנאי,מזון,חברהועוד.באחד
המסלוליםישגםהנחהשל15%וזכותקדימה
באישפוזבמחלקותהסיעודיות.כלחברמקבללחצן
מצוקהשפעיל24שעותומעניקייעוץטלפונירפואי,
ביקורביתשלרופא,אמבולנס,תיקוניחירום,
עבודות תחזוקה קלות בבית וסייר ביטחון".
מההתגובותמהשטח?

לעבור†לדיור†מוגן†ולוותר†על†המרחב
בבית† øלהחליף †את †הפרטיות †בחיי
קהילה†øלשנות†את†הגיאוגרפיה†לטובת
סוציאליזציה†øלהודות†שזהו¨†כבר†לא
יכולים†להסתדר†באופן†עצמאי†øמה
עושים† øהילדים †אומרים †ככה †והלב
אומר†אחרת†Æגם†הכסף†משחק†תפקידÆ
לא†עוד†Æאפשר†ליהנות†משירותי†דיור
מוגן†ובכל†זאת†להישאר†לגור†בביתÆ
כמעט†כל†מה†שכדאי†לדעת†על†הדבר
הבא†בתחום†השירותים†לגיל†המבוגר

"אוהבלהיותבבית",שראריקאיינשטייןומתרפק
עלהתהוהלימוןוהספריםהישנים.קשהלעזובבית
בכלגיל,ובגילמבוגר-עודיותר.מצדשני,לא
פחותחשובליהנותבגילמבוגרמתחושתמוגנות
ושקטנפשישמבטיחמעברלדיורהמוגן,שלעיתים
דורש תקופת המתנה ארוכה עד בלתי סבירה.
על רקע מצב זה נולדה לפני שנתיים יוזמה
חדשה-שירותידיורמוגןלמתגורריםבביתם.כיום
פועלהשירותבשנימקומות:דיורמושלםשל
חברתבתיהוריםבחיפה,ופרויקטפרוטיאהבבית
שפועלמהרצליהומספקשירותיםלדייריםבחמש
עריםשכנות.
איך†לא†חשבו†על†זה†קודםø
בדיקהקצרהמובילהלמחשבההבלתינמנעת,איך
לאחשבועלזהקודם,מדועלאעושיםאתזהיותר.
ובראייהפוליטיתרחבה,אפשרלשאול,מדועהמדינה
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"החבריםבפרויקט,שרובםמעלגילשמונים,מרגישים
באופןכלליאסיריתודה.התוכניתנותנתלהםמעטפת
שלביטחוןושקטנפשי.גםאנשיםשלאנעזריםבנו
מדי יום ,יודעים שאנחנו נמצאים שם בשבילם
ומתענייניםבשלומםבעזרתהידידהטלפוני.הנהג
שמחלקאתהארוחותהטריותמדייוםמדווחאם
הוארואהמשהוחריג.אנחנוסביבםרובהזמן,אף
שאינםגריםאצלנו.אחריהכל,איןכמולחיותבבית
שמטפחיםכלהשנים,שרגיליםאליו,שקשהלעזוב
אותו,אבלכברלאפשוטלהישארבוללאעזרה.

חמהוטרייה,כוללהובלהעולה38ש'.התוכניתהינה
ללא התחייבות ואפשר לפרוש ממנה בכל עת.
גם†בהרצליה
בינואר2014החלהלפעולתוכניתדומהבהרצליה.
פרוטיאהבביתמופעלתעלידיארגון"פרוטיאה"
הקיים23שנים,שהוקםעלידייוצאידרוםאפריקה.
גדישרון,גרונטולוגומנהלהתוכנית":לפנישנתיים
הבנושישהמתנהארוכה.הרבהאנשיםשחייםבקהילה
אינםיכוליםלהיכנסלביתפרוטיאהועדייןצריכים
עזרה.הסטטיסטיקהמראהשיותרמ95%-מעדיפים
להישארבבית.אםניקחבחשבוןגםאתהעלויות
הגבוהותבדיורהמוגן,נוצרמצבשרביםאינםמגיעים
לכך.לכןהחלטנולתתשירותעדהבית.התחלנו
באזורהרצליה,רעננהורמתהשרוןוראינושיש
דרישהגדולה.היוםישלנויותרמ70-לקוחותואנחנו
פעילים גם באזור כפר שמריהו ותל אביב".
מהמבקשיםהדייריםבתוכנית?
"אישהקשרשהואגםמנהלהטיפול,הואדמות
המפתחבתוכנית,שהופךאתכולםלבנימשפחה.הוא
זמין24שעותלחבריםולבניהמשפחות.הואזמין
לכלבעיהומפעילאתמישצריך.התפקידהזהמעניק
המוןשקטנפשילמשתתפיםולמשפחות,ביןשהם
גריםבארץאובחו"ל.אנחנומגיעיםלביקוריבית,
מקליםעלהבדידות.רואיםמהצריךופועלים.לפעמים

"אנחנומתפתחיםלאט,מפהלאוזן",מסבירהשלייכר.
"התוכניתמצליחהמשוםשהארגוןשלנוותיק,וצוות
העובדיםמיומןומנוסהבטיפולבקשישים.המטבחים
מבשלים,וכךפועליםגםשארהשירותים,כולל
צוותיםפרה-רפואיים.הכלמכווןלטיפולמיטבי.גם
בחגממושךשלארבעהימים,המטבחעובדואנחנו
מספקיםמזוןטריוחםהביתה".
התוכניתבחיפהפועלתבשנימסלולים.במסלול
המצומצם,ללאפעילויותיוםבדיורהמוגןועםלחצן
מצוקה,דמימנוילחודשהם300שקליםלבית)זוג
אויחיד(.המסלולהמורחב,הכוללפעילויותבדיור
המוגןוהנחהשל15%באשפוזבמחלקותהסיעוד,
מנויחודשיליחיד535:ש',לזוג700ש'.ארוחה
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הנפוץביותרהואהפיקדון.כלדיירמשלםסכום
חדפעמי)פיקדון(עםכניסתו.סכוםהפיקדוןנע
בין25,000עדמעל2מיליוןשקלים.בנוסףיש
תשלוםחודשיקבוע,דמיאחזקה 4,000:ש'
בחודשועדלמעלהמ20,000-ש'.הפיקדוןנשחק
כלשנה)לרובמדוברבשחיקהשל 3%בשנה
לתקופהשל 8-9שנים(.במקרהשלעזיבהאו
פטירההפיקדוןמוחזר.

יושביםעלכוסקפה,לפעמיםיוצאיםיחדלסופר.
המשתתפיםמחליטיםמתי,כמהואיךהםרוצים
להיפגש .לנו חשוב לשמור על עצמאותם".
גםהתוכניתבהרצליהמספקתאוכלטריהמבושל
מדייוםלפידרישהוהשתתפותבפעילויותובמתקנים
בביתפרוטיאה.התשלוםהואבסביבות1,000שקל
לבודד+)מע"מ(ו1,500-ש'לזוג.אנשיהפרויקט
זמינים24שעות,ובמקריחירום,נפילהאופינוי
לבית חולים הם תומכים ממש כמו משפחה.
"לתפישתנו",מסבירשרון",לאצריךרקשירות
רפואי,צריךגםליוויאנושי.אנחנועוזריםאפילו
בסידוריםביורוקרטיים,ביטוחלאומי,מסהכנסה,
עירייה,ספקיתקשורת.המעטפתהזאתמוכיחהאת
עצמהולכןהתגובותשאנחנומקבליםמעולותואנחנו
מצליחים להתפתח בלי לפרסם את הפרויקט".

דמיכניסה:הדיירמשלםסכוםחדפעמינמוך
בהשוואהלדמיהפיקדון.סכוםזהנשחקבמלואו
עלפניתקופהשל4-5שנים.בנוסףהדיירמשלם
דמיאחזקה.
דמי אחזקה :הדייר משלם רק דמי אחזקה
חודשייםגבוהים)יחסית(,ללאפיקדון.מסלולזה
נוצרבעקבותהקושישלהדייריםלשלםפיקדון.
התשלוםנעבין14ל24-אלפישקליםלחודש,
אבלניתןלמצואגםדמיאחזקהבגובה8,000ש'
לחודש),אפילובחלקמהרשתותהיוקרתיות(.ניתן
למצואגםדיורמוגןללאפיקדוןבדמיאחזקהשל
5,000ש'לחודש˝

נראהכיפרויקטיםכאלועתידיםלהתרחב".אנחנו
מודעיםלכךשזההדברהבא",קובעתלאהשלייכר
מחיפה".אםיכלו,כולםהיועושיםזאת.עדייןלא
הקימומספיקפרויקטיםראוייםבמחירשווהלכל
נפש.המדינהמעניקהקהילהתומכתלמישמקבל
שעותבחוקהסיעוד,אבלאלושירותיםרחוקים
מהסלשאנחנומעניקים.החבריםשלנואינםלבד
גםבערבישבתובצהריחג,בלילהסדרובראש
שנה.אנחנועםמישאיןלומשפחה,מישילדיו
רחוקיםאוגריםבחו"ל,וגםלבניזוגשהםפרקב'
הסידורהזהמתאיםמאוד".

h t t p : / http://www.myparents.co.il
/www.myparents.co.il
עםהתבגרותהאוכלוסייה,פתרונותהדיורהמוגן
תופסיםתאוצה.לפניכםנתוניםשהתקבלומאתר
"ההוריםשלי".
רמות :בתיהדיורהמוגןפועליםברמותשונות.
אחדיםפועליםבתוךבניינימגוריםשהוסבולצורך
הפעלתדיורמוגן;היוקרתייםיותרתוכננומראש
כדיורמוגן.עלצירזהנעיםהמחירים.שלושה
מסלולי מימון עיקריים פועלים בתחום:
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החיים?שהרופאיםיחליטו.הואיעשהמהשהרופאים
יגידו.ומהעםהאישהגוססעצמו?לרועהמזל,
הרבהפעמיםחושיוכברלאאיתוכשמגיערגע
האמת.הואכברמחוברלמכונותבארץהערפל
הסמיך.ולכןהמלחמהנמשכת,כיאיןלאףאחד
הסמכותלהיכנע.
ההתקדמותהמהירהבתחומיםכגוןהנדסהגנטית,
טיפוליםרגנרטיביים,איבריםביוניים,וננו-רובוטיקה
מביאהעתידניםרביםלנבאשהניצחוןעלהמוות
יושגבתוךדורותספורים.ישהנוקביםבתאריך
,2200אחריםאומריםשהניצחוןיושגעדשנת
,2100וישהטועניםשמישיהיהבחייםבשנת,2050
ויהיהלוגוףבמצבטובוחשבוןבנקבמצבמצוין
)כדילממןאתהטיפוליםהחדשניים(,עשוילחיות
עדאיןקץ.ייתכןשכברהיוםמסתובביםבינינו
אנשיםשיחיוללאתאריךתפוגה.הםלאיהיוממש
בני אלמוות אבל הם יוכלו לחיות עד בלי די.
וודיאלן,שעשהקריירהקולנועיתמזהירהמהפחד
מהמוות,נשאלפעםאםהואמקווהלהמשיךלחיות
לנצחבזיכרונםשלהצופים.אלןענה":הייתימעדיף
להמשיךלחיותבדירהשליבניויורק".אלןהוסיף
והסביר",אנילארוצהלהשיגחיינצחעלידי
היצירהשלי.אנירוצהלהשיגחיינצחעלידיכך
שלאאמות".

סיבותטכניותאחרות.
ולכלבעיהטכנית—ישפתרוןטכני.כלהבעיות
ניתנותלפתרון—אםרקנגלהאתהידעהדרוש.
כשאדםהולךלרופאושואל"דוקטור,מהישלי?",
הדוקטורישיבמשהובנוסח",ישלךשפעת",או
"ישלךשחפת"",ישלךסרטן"",ישלךאלצהיימר".
הואאףפעםלאיאמר":ישלךמוות".וכולנו
סבוריםששפעת,שחפת,סרטןואלצהיימרהםבעיות
טכניות,שגםאםהיוםעדייןלאיודעיםאיךלפתור
אותן,ברורשבתיאוריהישלהןאיזשהופתרון.
איזושהיתרופהשעודלאגילינו.איזשהומכשיר
שעודלאהמצאנו.איזשהוהליךשעודלאחשבנו
עליו.

ימיו†האחרונים†של†המוות
מאת:יובלנחהררי
יובל†נח†הררי¨†היסטוריון¨†הפך†כמעט†לנביא¨†לא†רק†בעירנו†Æספרו¨†¢קיצור†תולדות
האנושות†¢הוא†רב†מכר†בשפות†רבות†Æכך†גם†ספרו†השני†Æלפניכם†קטעים†מהפרק∫
¢ימיו†האחרונים†של†המוות†¨¢מתוך†ספרו†השני¨†¢קיצור†תולדות†המחר¢
אתהאיסלאםאואתהנצרותבעולםללאמוות.זה
בלתיאפשרי.בלימוות,איןחייםשאחריהמוות,
איןגןעדןוגיהינום,איןשכרועונש.
המדעהמודרניוהתרבותהמודרניתאימצוגישה
שונהלגמרי.עבורםהמוותאינוגורלוהבלתינמנע
שלהאדם,ואינומקורהמשמעותלחייםעליאדמות,
אלאבסךהכולבעיהטכניתמצערת,שאפשרוצריך
להתגברעליה.
איךבדיוקמתאדם?בניאדםתמידמתיםמסיבה
טכניתכלשהי.הלבמפסיקלפעום.אושהעורק
הראשינסתםוחמצןלאמגיעלמוח.אושתאיסרטן
משתלטיםעלהכבד.אושחיידקיםאלימיםמתפשטים
בריאות.ומהעומדמאחוריסיבותטכניותאלו?

בפתחהפרק",ימיוהאחרוניםשלהמוות",קובע
יובלנחהררי":אנחנומנהליםאתחיינומתוךידיעה
שישבהםרקדברודאיאחד:שנמותבסוף.ייתכן
שבקרוב זה כבר לא יהיה נכון .ואז מה?"
במשךרובההיסטוריה,הדתותלאקידשואתהחיים.
הןקידשומשהושנמצאמעל,אומתחת,אומעבר
לחייםעליאדמות,ולכןהפגינוסובלנותכלפיהמוות.
חלקןאפילודיאהבואתהמוות.הןגזרואתמשמעות
החייםעליאדמותממהשיקרהלאדםאחרימותו,
ולכןהמוותהיהנדבךהכרחיוחיוביבתפיסתעולמן.
כשהמוותעמדבפתח,זההיההזמןלקרואלכוהנים,
לרבניםולכמרים,העתלעשותחשבוןנפש,להבין
מיאניומהאני,ומהמקומיביקום.נסורגעלדמיין
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הגישההזאתמניבהתוצאותנפלאותעבוראנשים
רבים,אשרזוכיםלחייםארוכיםובריאיםיותר
מאשראיפעםבעבר.אבלישלהגםכמההשלכות
נעימותפחות.אחתההשלכותהאלהנוגעתלמשמעות
המוות.הריבינתייםאנחנובכלזאתמתים,אבל
המוותכבראיבדאתמשמעותוהדתית,ולכןלאף
אחדלאברורמהבדיוקלעשותאיתו.בצרלהם,
אנשיםפוניםלרופאים.אבלמבחינתהרופאים,
המוותהוארקבעיהטכנית,והדברהיחידשהם
יודעיםלעשותזהלהמשיךלהילחםבמוות.ולכן,
גםכשכברברורלכלמומחהולכלהדיוטשלסבתא,
אולאמאאוליעצמי"ישמוות"—ולארקסרטן
—ממשיכיםלהילחם.לאכימישהובאמתמצפה
לנצֵחַ,אלאכילאףאחדאיןמשהוטוביותרלעשות.
המלחמהבמוותמסיחהאתדעתנומהלאנודע,
ונותנתלנותחושהשלשליטהבמתרחשוהרגשה
שאנחנו"עושיםמשהו".
וגםלוהסכמנושישנםמצביםשעדיףלהפסיקאת
המלחמהבמוות,אףרופאלאיקבלעלעצמואת
הסיכוןהמקצועיהכרוךבכך.והריתמידאפשר
להאריךקצתאתהחיים:עודחודש,עודשבוע,עוד
יום.אףאדםשעומדלצדמיטתושלהורהגוסס
אינורוצהלהיותזהשיחרוץאתדינםשלהאבאו
האםלמיתהבכךשיורהלנתקאותםממכשירי
ההחייאה.הםנתנולוחייםאזהואייקחמהםאת

תהילתעולם,סיפוריגןעדןוטקסיזיכרוןלאומיים
הםתחליףסוגב'למהשבניאדםבאמתרוצים—
לאלמות.ברגעשאנשיםיחשבושישסיכויסביר
לחיותלנצחכאןעליאדמות,התאווהלחיותתוריד
מעליהאתכלהרסניםוהרתמות,ותשטוףקדימה
כנחשולאדיר.
אתםחושביםשקנאידתעםעינייםיוקדותהם
אנשיםנחושיםוחסרימעצורים?אתםחושבים
שמלחיניםעםשיערפרועומנגינהבלבהםאנשים
יצירתיים?רקחכוותראומהעושיםמיליארדרים
קשישים וכוכבניות קולנוע מזדקנות שמריחים
שהתרופהלזיקנהולמוותבהישגיד.כלהמאבקים
בהיסטוריההיורקתחליףחיוורלמאבקהאמיתי
הממשמש ובא :המאבק על נעורי הנצח ˝
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רק
שמונה†כדורים†ליום
וכמה
†††††††††††††††תוספי†מזון
מאת"ד"רחמדהשלומי

מי†מכיר†מי†יודע†øכדור†נגד†לחץ†דם†ומשהו†נגד†סוכרת¨†כולסטרול†ושאר†עניינים
בצד†תוספי†מזון†Æתוצאה†במילה†אחת∫†בלגן†Æתוצאה†בהרבה†מילים∫†חוסר†איזון¨
עלייה†במשקל†וכל†מיני†מינים†של†תחלואים†חדשים†ותופעות†לוואי†Æד¢ר†חמדה
שלומי¨†רוקחת¨†קוראת†את†ריבוי†התרופות†לסדר
"איני יכול לסבול יותר.
ההזעות וכאבי הרגליים
ממשמוציאיםאותימדעתי.
אניבאמתמקווהשתוכלי
לעזור לי" .כך פנה אלי
לראשונהי'אישמרשים
שנראה בריא בסך הכל,
סבלשישהנכדים.ברקע
אפשרלסכםולומרשהואסובלמיתרלחץדם,
סוכרתורמותכולסטרולגבוהות.רקעדיסטנדרטי
ומקובללאישבגילו,שמטופלבשמונהתרופות
שונותועודמספרתוספיתזונה.
אינטראקציהשלתרופות
בבדיקהמעמיקהשלהתרופותהסתברכיכאבי
הרגלייםוהזעתהיתרנבעומטיפולתרופתיבלתי
נאות.אינטראקציהביןהתרופותהשונותהובילה
לעלייהברמותתרופהמסוימתבדם,ומכאןלכאבי
רגלייםבלתינסבלים.באשרלתלונהעלהזעת
היתר,גםהיאנבעהמטיפולבתרופהשלאהתאימה
לרקעשלהמטופל.
יתירהמכך,בבחינהמדוקדקתניתןהיהלהתרשם
שגםהטיפולהנוכחישקיבלי'לסוכרתאינומיטיב

כאשרמופיעהתלונהחדשהבחולהמבוגרהנוטל
תרופות,ראשיתועדשלאיוכחאחרת,ישלזקוף
את התלונה והסימפטומים לטיפול התרופתי
ולשנותאתהטיפולבהתאם.

הסובליםמלחץדםגבוהמומלץלהימנעמשימוש
כרוניולהעדיףמשככיכאבאחריםכגון:אקמול
וכד'.
נטילתסטרואידיםעשויהביןהשארלפגוע
בספיגתסידןולהוביללירידהבצפיפותהעצם.
מומלץליטולתוסףתזונההמכילסידןוויטמין
 Dבעתנטילתסטרואידיםלתקופהממושכת.

ישלזכורשגםתוספיתזונהשוניםומוצריטבע
עשוייםלגרוםלאינטראקציותביןתרופתיות.
איןלהקלראשבצריכתמוצריםטבעיים.מומלץ
להיוועץ טרם נטילת תכשירים אלו.

תרופותמסוימותכדוגמתתרופותאנטידיכאוניות,
תרופותלהרגעהאושינה,תרופותללחץדם
ועוד,עשויותלהוביללנפילותואיבודשיווי
משקלבגילהמבוגר.מומלץלוודאכיהמינונים
שלתרופותאלוהינםבטווחהתקין,כמוגם
שהשילובביןהתרופותהשונותאינומגדילאת
הסיכוןלנפילות.אםישתחושהשלאיבודשיווי
משקלאולחילופיןמעידות,מומלץלעבורעל
רשימתהתרופותולהיוועץברופאלגבישינויים
שעשוייםלהיטיב.

תרופותשעשויותלגרוםלכאבישריריםהינן
ביןהיתרתרופותממשפחתהסטטינים-תרופות
להורדתכולסטרול.הסיכוןלכאבישריריםעולה
בהינתןרמותנמוכותשלויטמיןDאובשילוב
תרופותהגורמותלאינטראקציה.מומלץלבדוק
אתשארהתרופות,וכמובןלבדוקולתקןבהתאם
אתרמותהוויטמין.D

עימו.אותהתרופהעשויההייתהלגרוםלעלייה
במשקל,בעודשבמקרהשלי'היהצורךורצון
לרדתבמשקל.לאזובלבד,אלאשהטיפולהספציפי
לאהיהמוצדקעבוררמותהסוכרשלי'בהתחשב
בגורמיםנוספיםהקשוריםברקעהרפואיובגילו.

מעטתרופותעשויותלפגועבספיגהשלויטמין
,B12ביניהןתרופותלטיפולבחומציותיתרשל
הקיבהאומטפורמיןלטיפולבסוכרתועוד.בשל
חשיבותו של ויטמין זה ,בין היתר לתפקוד
הקוגניטיביועוד,מומלץלשיםלבואםישצורך
ליטול תוסף תזונה להשלמת החסר.

בשיתוףפעולהעםהרופאהמטפלשלי'המלצתי
עלמספרשינוייםבטיפולהתרופתי.בעקבות
השינוייםהזעותהיתרנעלמולחלוטין.גםכאבי
הרגלייםפחתובאופןמשמעותימאוד.ולאפחות
חשוב  -צימצמנו במידה ניכרת  את מספר
התרופות.בקיצור,הפכנואתהטיפוללבטוחיותר
ויעיל יותר ואת י' לחיוני ומרוצה יותר.
הזעותהיתרוהכאביםברגלייםעליהםהתלונןי'
כמוגםהעייפות,חולשתהשרירים,כאביהראש,
ועוד תופעות רבות אחרות ,בהחלט יכולות
לפגועבתפקודהיומיומי.בעבודתינחשפתיללא
מעטמטופליםשסובליםומתלונניםעלתופעות
כאלוואחרות.

תרופותמשככותכאבממשפחתהNSAIDS-

מילתהקסם:איזון.והגילכןקובע!המשותף
לכולםוהמקורלסבלבמקרהשלהםהיוהטיפול
התרופתי .מה שעוד היה משותף לכולם היא
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כללי†אצבע†לצריכת†תרופות†בגיל†המבוגר

ככלל,בגילהמבוגרמומלץלהיעזרבאישמקצוע
ולבקשהערכהתקופתיתשלהטיפולהתרופתי.
בעתהערכתהטיפולחשובלהפסיקתרופותשאין
בהןצורך.מומלץלהעדיףחלופותואלטרנטיבות
שאינןתרופותלמצביםמסויימים.אםבכלזאת
ישצורךבטיפולמבוססתרופות,ישלבחור
מביןהתרופותאתהאופציההבטוחהביותר
לחולה ,במינון האפקטיבי הנמוך ביותר.

כגוןנורופן ,אדבילוכדומה ,עשויותלגרום
לעלייהבלחץהדם.הסיכוןלכךעולהעםהעלייה
בגיל ובשימוש לאורך זמן .למטופלים

להיותמסוכןולהובילבדיוקלתוצאהההפוכה.
כשלים בטיפול תרופתי ,בין היתר על רקע
אינטראקציות בין-תרופתיות ,מינוני יתר
ותופעות לוואי גורמים לאחוז לא מבוטל
מהאישפוזיםוהפניותלחדריהמיון.

העובדהשבאיזוןנכוןשלמתןהתרופותוהטיפול
ניתןהיהלמנועולהעליםכלילתופעותלוואיבלתי
רצויות.
כידוע,תרופותנועדולשפראתאיכותהחיים.
תרופות,כידוע,מאריכותחיים.יחדעםזאת,
יש לזכור שטיפול תרופתי בלתי נאות עשוי

המשךבעמוד20

ד"רחמדהשלומי,ד"רברוקחותקלינית,בוגרתהפקולטהלרפואהוביתהספרלרוקחותבאוניברסיטה
העברית,שימשהבעברכמנהלתרפואיתבחברתמדיסוןישראל,כפרמקולוגיתויועצתתרופתית
במכבישירותיבריאות
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להוציאאתהעצביםעלהתופים,ולהירגע".ואז
הגיעהסדרהשלשאלותמשנה:מהפתאוםהתחלת
לתופף?מאימתיבאלךהשיגעוןהזה,ועודאישה...
אזככה.נגינהבתופיםמתאימהבהחלטלאנשים
אנרגטיים,והיאבהחלטדורשתלפעמים,לאתמיד,
הפעלת שרירי זרועות ושרירי רגליים ,אבל
המתופפיםהמעוליםביותרעושיםזאתתוךשחרור
כמעטמוחלט.אוליאגיעלזהביוםמןהימים.אהרל'ה
קמינסקישלנווצעיריםממנומנגניםבשילובשל
מרץועדינות,במיוחדבקטעיג'ז,תאווהלאוזניים
וגםלעיניים.

אף†פעם†אל†תגידו†אף†פעם
מאת:ורדהצ'צ'יק
צריך†הרבה†קואורדינציה†וקשר†בין†מוח†ועיניים¨†מוח†וידיים¨†מוח†ורגלייםÆ
ורדה†צßצßיק¨†עיתונאית†אנרגטית¨†עושה†את†זה†עם†מערכת†תופים†משוכללת†מאין
כמוה†Æוהיא†התחילה†ממש†לא†מזמן†Æדברים†שמתחילים†בגיל†∞∑
עלהממברנהשלהתופיםמינימלי.ה"מוח"של
התופיםהואמחשב,שמסתתרמאחוריידימיןשלי.
הוא מתרגם את הצלילים של מערכת התופים
לצליליםהקרוביםמאודלמציאות.אלההםצלילי
תוףהסנר)בשורההשנייהמשמאל(,תופיהטם–טם
)שנייםבשורההעליונהומתחתםמימין,בשורה
השנייה(,והבס)שאנימפעילהברגלימין(".וגם
אתהצליליםשלהמצלתייםלאשומעים?"היא
הקשתה.כן,גםאותםלא.
"כלהכבוד",אמרהאמאשלי".ככהאתיכולה

התמונההזוצולמהלרגליוםהולדתיה.70-רציתי
להראותלאמיז"ל,אזבת,98כיצדנראיתהבת
שלה,שהחלהללמודלתופףג'זורוק.אמאכבר
לאיכלהלהגיעאלימביתהאבותשבוסיימהאת
חייהבשנהשעברה,בת,99ובכלזאתרצתהלראות
איךנראיםהתופים,ואיךאנינראיתבחברתם.
אזהנה,הראיתילה.ככהזהנראה.השאלההראשונה
שלההייתה:אזאיךהשכניםשלךסובליםאתזה?
אתרואה,אמרתילה,אניחובשתאוזניות,כי
התופיםאלקטרוניים.הרעששלהמקלותהמקישים
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עברולהגשיםאותם.מיבכלליכוללהגידלישלא?!
חלפושנים.הלכתילהופעהשלהמוזיקאיליאוניד
פטשקהעםהרכבג'זבינלאומיבמוזיאוןתלאביב.
ביןהנגניםשעלועלהבמהעלתהאישהצעירה
מניו-יורק,דקתגזרה,לבושהבשחור,שיערקצוץ.
מתופפת.מדהימה!פראיתורכה,סוערתועדינה,
מדגימהקטעיסולומשלהבים.
גם†אני†רוצה
כותרתמשנה:גםאנירוצה
באותורגעהנערהשההוריםלאהרשולהלתופף
ניעורהלתחייה:גםאנירוצה!
חיפשתימורה.הבניםשלשנייםמידידיילמדואצל
אורן,שמלמדלאהרחקמביתי.צלצלתיאליו.הזהרתי
אותושמדוברבגברתבת".69בואיאליונראהמה
אתיכולהלעשות".הואהשמיעמוזיקהכלשהי
והזמיןאותילתופףבכפותהידייםעלתופיבונגוס.
ליוויתיאותהבהתרגשות.
באותורגעלאהיהליספק:התשוקההישנהקיימת,
וגםהפוטנציאל.
בסדרתהג'זשמפיקהחברת"שמים",הופיעהלפני
שנהמתופפתחינניתמניו-אורלינס,מתופפתבעת
ובעונהאחתעלכמהתופיםבמקלות,בידייםחשופות,
ברגליים,עוברתממקצבלמקצב,מסגנוןלסגנון.
במקוםלהתייאשולומרלעצמי-לעולםלאאגיע
לזה,אנידווקארוצהלהתקרבלרמההזאתעדכמה
שאפשר,מהשדורשלהתאמןלפחותשעהביום.
המתופפת מניו-אורלינס צעירה ,בת  .34בתום
הקונצרטהיאחתמהעלדיסקיםשלה,שנמכרו
לקהל.ניגשתיאליה,החמאתילהושאלתי:באיזה
גיל התחלת לתופף? בגיל ארבע ,ענתה לי.
אנילומדתתיפוף,עניתיאמרתילה,אבלבגיל100
אנימקווהלתופףכמוך...
יכוללהיותשאגיעלגיל,100למהלא?אחריככלות
הכל ,אמי נפרדה ממני לנצח בגיל  .99מה
שבטוח,אומריםלימבינידבר,עםשיעורימוזיקה
בגילמתקדםופיתוחשלקשרימוח-גוף,ישלי
סיכויטובשדמנציהואוליגםאלצהיימר,לאיהיו
הבעיותשיציקולילעתזיקנה.אפילולקראתיום
הולדתיה˝100-

קצב†וקואורדינציה
כותרתמשנה:קצבוקואורדינציה
נגינהבתופיםדורשתבעיקרחושמעולהלקצב
וקואורדינציה;קשרישירמאודביןמוחוגוף.בדיוק
מהשמתרגליםבשעוריפלדנקרייז,רקשבתיפוף
זהיותרקשהויותרמסובך.ככלשאנימתקדמת
בספרהלימודשלי,התרגיליםנעשיםיותרמורכבים
ותובעניים.אבללאחרשלוששנותתרגולפיתחתי
קשר טוב בין מוח ,עיניים ,ידיים ורגליים.
אנימתרגלתלדוגמה,מצבשבוידימיןמכהבמקל
התיפוףעלמצילהשמאליתבקצבשלרבע;יד
שמאלעלתוףהסנרבקצבשמיניות;רגלשמאל
מכהעלתוףהבסאחתלשלושאוארבעמכותשל
היד,וכלזאת-כשברקענשמעיםתקתוקיוהטורדניים
שלהדיקטטורהגדול:המטרונום.גםהוא,אגב,
מופעלדרךה"מוח"הממוחשבשלמערכתהתופים
האלקטרונית.
מה†פתאום†תופיםø
כותרתמשנה:מהפתאוםתופים?
זהלאפתאום.תופפתיעלדרבוקהכשהייתינערה
צעירהבחוגיזמרשניהלעמנואלזמירז"ל.זמיר
היהמחללבחלילו"לייומיולילילי",כשרעייתו
שרהמזמרת,הקהלמצטרף,ואני-עםהדרבוקה,
מקישהבכפותידייםעירומותתוךכדיזמרה.אפילו
נרשמתיללימודתופיםאצלהמתופףהראשידאז
שלהפילהרמונית,והתחלתילהתאמןבביתהורי.
זההיהיותרמדיבשבילם,והםאסרועלילהמשיך.
אבלבגיל70מותרואפילוכדאילמחזרחלומות
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אותנוכמובןגםלזמןהווה.למרחבבואנחנוחיים,
נושמיםומתים.
איןספקשיוצריההצגההזאתתומכיםבאופןמובהק
בזכותהאדםלבחורבמותוכתנאייסודבזכויות
אדם.אלאשאמנות,ובעיקראמנותהתיאטרון,היא
קונפליקטואליתמעצםטבעה.איאפשרליצוראמנות
שמחזקתרקצדאחד,אומשקפתרקמישוראחד.
זאתתהאאמנותמגויסתואיננורוציםבכך.האמנות
במיטבהכשהיארבצדדיתורברבדית,ובתפיסת
עולם זאת ,אני ניגשת לסיום המלאכה.
כאנשיםבעליתפיסתעולםחילונית,קראנוהרבה
על ההיבט הדתי .מתוך בחירה מודעת ונוקבת,
החלטנו להזיז משולחן הדיונים ולהוציא מחדר
החזרות,אתהאספקטהדתי.זהלאצדולארובד
בדיוןשלנו.
איןאלוהיםבחדרהחזרותשלנו.

פרק†≤†≠†תחנה
כמעט†אחרונה
אישיתוחברתית.והמיליםהיורקרגשורגשורגש.
הפסקתי.
התרחקתי.
התכנסתי.
הרהרתי.
וחזרתי.
אין דבר קשה יותר מאשר לכתוב את עצמך.
מסעכזהאיאפשרלעשותלבד.השחקניםהביאו
לחדרהחזרותעולםשלםשלאסוציאציות.סלווה,
רבקה,אלמוטוטיארק-הציפואתהחדרבעולם
שלהם,והכלחזרלתהליךשלחיפושויצירה.שחקנית
אחתעזבה,שחקןאחדהצטרף.החללהוויזואלי
התהווה,נשמעוצלילימוזיקהוהוחלטעלבגדים
ועלצבעים.עכשיואנחנובתחנההכמעטאחרונה.
הנושא"המתתחסד"מחייבאתהעוסקיםבמלאכת
התיאטרוןללמודולדעת.בדקנואתהסוגיהמכל
כיוון,וככלשקראנויותרוככלשנפגשנועםעוד
אנשים,יכולנולזהותשכלנגיעהבזכותלמותבכבוד-

זה †יקרה †בסתיו †הקרוב† Æהצגת
התיאטרון †החדשה †של †אופירה †הניג
על †המתת †חסד †תעלה †בברלין¨
בחורף†בארץ†ובאביב†≠†תחזור†למסע
באירופה†Æאלוהים¨†אומרת†היוצרת¨†לא
היה†באולם†החזרות
המסעשלנוממשיךואנחנומתחיליםלראותאת
התחנההכמעטאחרונה.כשהתחלתילעבודעל
הפרויקטהזה,הייתימאדקרובהלזמןהפרידה
מאבי.כמולאבדאיברבגוף,המשכתיאתחייואת
יצירתיכשאנימהלכתבעולםכאדםנכה.אבאביקש
שאבייםאתמותו,ואנישתקתי.
כלפעם,כשישבתילכתוב,הרגשותוהכאבהציפו
אותי,והייתינבוכהמעוצמתהרגשנותוהקיטש
שהניירלאהכיל.התגעגעתילאמנותכמושאני
אוהבת:מורכבתומאתגרת,רדיקליתופואטית,
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הפרויקטהזהיועלהבשלוששפות.כלמילהשנכתבה
בעברית,תורגמהלערביתולגרמנית.וכלהמסמכים
שנמצאוונבחרובגרמנית,תורגמולעבריתולערבית.
בסתיוהקרובנעלהבבכורהאתהעבודהבברלין,
בתחילתהחורף-נגיעלארץונעלהאתהעבודה
בבכורהכאן.בסוףהחורףנופיעבעריםנוספות
באירופה.עדייןאיננויודעיםלאןיובילאותנוהאביב,
אםהואיגיעולכשיגיע.
אנחנובמסע.
התחנה האחרונה היא המפגש עם הקהל ˝
לילה†שלושה†כלבים
בימוי:אופירההניג
עיצובחלל:עמיתדרורי
תלבושות:אניאטדגי-ילין
סאונד:עידומנור
תאורה:רפיעובדיה
שחקנים:טיארקברנאו;אלמוטזילשר;
רבקהנוימן;סלווהנקארה
בכורהבארץ14.11.15:
)אולם,4תיאטרוןהקאמרי(
הפקהוסיוריםבינלאומייםcanetti&talents:

מאתגרת אותנו עם הזכות לחיות בכבוד.
זוהיהסוגיהשלזכותהאדםלבחורבחייוובמותו,
זוהיהסוגיהשלזכותהאדםעלגופוועלנפשו.
המסעשלנוהולךבזמןלאחור,לשימושהנורא
בכלים של המתת חסד .אבל המסע הזה לוקח
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המשךמעמ'15
רק†שמונה
כדורים†ליום
העלייהבגילמלווהבדרךכללבעלייהבמספר
התרופות.דברזהממילאמגדילאתהסיכון
לאינטראקציות,טיפולמיותר,תופעותלוואי
וטוקסיות.בנוסף,עםהעלייהבגיל,הרגישות
לחומריםכימייםאףהיאעולה.תהליכיהספיגה
שלהחומריםהכימייםבגוףאףהםמשתנים,
כמוגםאופןהפיזורשלתרופהברקמותהגוף.
ולאפחותחשוב-מנגנוניהפינוישלחומרים
מןהגוףאינםפועליםכמובאנשיםצעירים.
כלאלהועודחושפיםאתהמטופללנזקים
שעשויים להיות משמעותיים מאוד ,וכולם
נובעיםבאופןפרדוקסלימןהטיפולשכביכול
אמורלרפאאותנוולעזורלנו.
התאמה†אישית
כיום,בעידןשלרפואהמתקדמתומותאמת
אישית,אנומביניםשאנשיםצפוייםלהגיב
באופןשונהלכלטיפול.לכןישלהתאיםטיפול
תרופתיספציפיואינדיבידואלילכלמטופל.יש
לקחתבחשבוןאתהרקעהרפואיהייחודישל
המטופלוגםאתמכלולהגורמיםהמאפיינים
אותו.
למשל? תפקוד כלייתי ,תפקודי כבד ,גיל
המטופל,רמותפקטוריםשוניםבדם,מחלות
רקענוספות,שילובתרופותותוספיתזונה,
גנטיקה ועוד .כל אלו מהווים חלק חשוב
בהרכבתהטיפולובתפירהאישיתשלטיפול
בטוחויעיל,תוךבחירתהתרופותהנכונות
ביותר.
כולנו עשויים רקמה אנושית אחת ,אבל
לכלרקמההייחודיותשלה.בואולאנהיה
נאיביים,כמושחשובלכולנומדיפעםלבדוק
את מצב החשבון בבנק ,לא פחות חשוב
להיותעםאצבעעלהדופקולדעתהיטבמה
אנחנומכניסיםלפה˝
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מאת:אביחישמידט
¢אנחנו†מייצרים†מכוניות†שאף†אחד†לא†צריך¨†אבל†כל†אחד†רוצה†¨¢אמר†פרדיננד
פורשה¨†יצרן†מכוניות†הספורט†Æאת†הספר¨†¢אל†תעזו†למות†לא†מוכנים†¨¢שכתב
אביחי†שמידט¨†אולי†אף†אחד†לא†רוצה†≠†אבל†כל†אחד†צריך°
מעדיפים להדחיק את הידיעה מטעמים לא
רציונאליים.אוליאנומונעיםמאמונותתפלות
ופחד,שמאההתעסקותבמוות-עלולהלקרבאת
הקץ.
הדברהיחידשאנומודעיםלובהקשרלמוותהוא
הצורךבצוואה.אלאשרקמעטיםעושיםזאת
בפועל,ובדרךכללרקכשהםחולים,עומדיםבפני
ניתוח מסובך ,או חוו כאוס טוטאלי עם מות
קרוביהם.אגב,מרגעשהאדםבגיר,שקולואחראי,
איןגילצעירמדילכתובצוואה).צוואות,יש
לדעת,ניתןלשנותבכלעת(.
לדעתי,מישלאמשאירצוואה,מפקיראתמשפחתו,
כשההשלכותלגביהחברהכולהחמורותביותר.
מאותאלפיתיקיםגודשיםכיוםאתבתיהמשפט
בישראלויוצריםעומסבלתינסבל,משוםשאנשים
לאמשאיריםצוואות,אושהצוואותשלהםלא
תקינותאולאמפורטותמספיק.
צוואהתקינהיכולהלחסוךעוגמתנפש,סכסוכים
במשפחהוהתדיינותאינסופיתבבתיהמשפט.גם
כסףרב.כולנושמענועלמשפחותשהדרדרולידי
מלחמותירושהעדכדיפשיטתרגלבשלסכסוך
משפטישלאנגמר.

כמה ממכרי הלכו
לעולמם בשנים
האחרונות.חלקםבגיל
צעיר יחסית .הם היו
אנשים רגילים ובעלי
משפחות שלא הותירו
אחריהם הוראות כדי
שהיקרים להם ידעו לארגן מחדש את ענייני
המשפחה.אחרישהלכולעולמם,נקלעוהמשפחות
ל"מערבולת"ובעיותקטנותכגדולות.הכלדרש
התמודדות מתמשכת לאורך תקופה ארוכה,
וברגעיםהקשיםביותר.
לבניהמשפחהלאהיהמושגמהיכןלהתחיל.שוב
ושובשאלתיאתעצמי:מדועאנשיםאינטליגנטיים
ונורמטיביים,בעליקריירהמצליחהומשפחה-
מתעלמיםמןהצורךלארגןאתענייניהםובכך
לסכןאתהעתידהכלכליוהרווחתישליקיריהם?
אופןהתנהלותלאמאורגןבעידןהמודרניהוא
הרהאסון-אךלאהכרחהמציאות.
כיווןשאניעצמי'יקה'באופיי,אניחושבשאנו
זקוקיםלמדריך)מעין"מורהנבוכים"(,שיעזור
לארגןאתההווה,להתכונןלעתיד,ולתתתשובות
לשאלות רבות שאנחנו פוחדים לשאול.

מה†עושים†עם†האלבומיםø

משנה:מהעושיםעםהאלבומים?
אךלאדיבצוואה.ישענייניםרביםוחשובים
שצוואה,ואפילומפורטת,לאיכולהלתתלהם
מענהראוי.בדרךכללצוואותלאמפרטותאת
בקשתהאדםלסדריקבורה,הלוויהואבלות.רובן

לא†להדחיק
משנה:לאלהדחיק
כלרגעעלוללהיותהרגעהאחרוןבחייאדם.אך
אףשזוהעובדההיחידההמוחלטתבחיינו,רובנו
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גםלאמפרטותאיךהאדםרוצהשיזכרווינציחו
אותו.
צוואותלאמסבירותאתההבדליםהחשוביםבין
פוליסותהביטוחהשונות,תוכניותהחיסכון,קופות
הגמלוהפנסיהוסוגיניירותהערך.צוואותגםלא
מפרטותאתכלהאפשרויותוהדרכיםהשונות
לתיעודההיסטוריההאישיתוהמשפחתיתהחשוב
כלכךלדורותהבאים.

וידוי
††כואב
מהאומריםלאישהבת85המאושפזתקרוב
לשלושהחדשיםבביתחוליםבגללטעות
אנושברמההרפואיתוהסתבכויותשבאו
בהמשך,כשכלמהשהיאמבקשתזה-למות.
בעולםהצילוםהקולונועימכניםזאתמעבר
מתמונהרחבהל"קלוז-אפ".מדיבוריםיפים
על הזכות למות בכבוד ,לעמידה מול
החולהחסרתהאוניםשלאמתעניינתכלל
בניסיונותהפתטייםשלהמדעניםלהאריך
את החיים ,תוך הפקרת אלה שאישית
מיצו אותם ,אך החוק מותיר אותם בין
שמים וארץ .לא מתים עדיין ,אך מזמן
גםלאחיים.

לאאחתנתקלתםודאיבערימותספרים,מסמכים
אישייםואלבומיתמונותמשפחתייםבסמוךלפחי
האשפה.גםזהסממןלהתנהלותלאראויה,המעידה
עלכךשהמנוחלאהותירהוראותמפורטותאיך
לנהוגבכלאלוביוםפקודה.

List
ToTo
DoDo
משנהList:
 .1להכיןצוואהברורה.
 .2בעליחשבוןמשותף)בניזוגלמשל(:לחתום
בבנקעלטופס"אריכותחיים",כדישחשבון
הבנק לא ייחסם עם פטירת אחד מבעליו.
 .3להכיןרשימהשלכלהנכסיםהפיננסייםשלכם,
פוליסות הביטוח ,קופות הגמל ,חשבונות
הבנקיםוניירותהערך.
 .4להכין רשימה של כל שמות המשתמש
והסיסמאותלפעילותבאתריאינטרנט,חשבונות
בנק ,טלפון ,רשתות חברתיות וכו'.
 .5להכיןרשימהשלכלהמנויים,התשלומים
והוראותהקבע.
 .6להכיןרשימהמעודכנתשלקרובימשפחה
ומכרים.
 .7לחתוםעלטופסהארכהאואי-הארכתחיים
אותרומתאברים.
 .8לתעדכמהשיותר,ובייחודאתההיסטוריה
המשפחתית.
 .9להכיןרשימהשלכלהנכסיםהדיגיטליים,
המוחשייםוהלא-מוחשייםשברשותכם,ולגבות
אותם.
 .10לכתובבצוואהמהישלעשותעםהנכסים
הדיגיטליים ,המוחשיים והלא-מוחשיים ˝

מהאומריםלהכשהיאנאלצתלסבולולעבור
בתוך שלושה חודשים כאבים ,הרדמות
וניתוחים,שובכאבים,בדיקות,בידוד,כאבים
והשפלות.שובושובהשפלות.
"לאמסוגלתיותר",היאלוחשתליבאוזן.
"אניגמרתי,רוצהלמות".ואניעומדתאין
אונים לצידה ,מכירה בזכותה לחוש כך,
אךחסרתמילים.מהאומרלה?שישלהעוד
עתיד?שעםהזמןהיאתתחזקותרגישאחרת,
אבלמהאז?
לא רוצה להמשיך לחיות עם חיתולים
למבוגרים.לארוצהלהמשיךלהיותתלויה
באחרעלימיןועלשמאל.רוצהאתזכותי
לסיים את חיי לפני שיסתיים הכבוד.
תמשיכולהיאבק,היאאומרתלי,רקמוות
במירשםרופאיוכללעזורלי.תזכרו.תלחמו.
מאת:טלילהבןזכאי
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חדשות
חו¢ל

מאת:ציפיחן

למניעתטיפולמאריךחיים.המשפחותחשבו
שהחולההיהמעדיףלמותרקאחרישנבדקוכל
האפשרויות האחרות .ברוב המקרים העדיפו
להימנעבתחילהרקמאמצעיםקיצוניים,כגון
החייאהותרופות.למרותהסכמתםשמוטבלקרובם
למות,בניהמשפחהחששוממניעתמזוןומים.
חלקםחיפשאפשרותלאחוקיתומיידית,כדי
למנועמהחולהסבל.
מסקנתהחוקריםהייתהשמוטבלחפשאמצעים
אחריםלהחשתמוות,כגוןסדציהסופנית.המסקנה
המתבקשתהיא,שישלהציעלבנימשפחהולבאי
כוחשירותיייעוץ,ולעודדאותםלשוחחעל
נושאיםאלה.

הדיון†בזכות†האדם†על†גופו†והמתת
חסד†≠†חוצה†גבולות†מדיניים†ונוגע
בעומק†הבעיות∫†האם†הימנעות
מטיפול†תומך†חיים†היא†מעשה
הריגה†øהאם†קטינה†יכולה†להתנגד
לטיפול†מציל†חיים†בטענה†שהוא†פוגע
באיכות†חייה†ובזכותה†להחליט†על
גורלה†øובקנדה†החליט†בית†המשפט
העליון†שחולה††ALSזכאית†לבקש
עזרה†במיתה†°העולם†כמרקחה
טיפול†מאריך†חיים
כותרתמשנה:טיפולמאריךחיים
הימנעותמהארכתחייםהיאפעולהפחותאויותר
מקובלתבטיפולבסוףהחיים.אולםקיימתאי
הסכמה בדבר המסגרת המוסרית המשמשת
להצדקתה .מאמר במגזין "ביואתיקה" מנסה
להתייחסלשאלתמפתח-האםהימנעותמטיפול
תומךחייםהיאמעשההריגה.אנדרומקגי,מרצה
לחוקיהבריאותבאוניברסיטתקווינסלנד,טוען
שהפסקתטיפולהיאמעשההגורםלמוות,אבל
ישלראותוכמתןאפשרותלמותולאכהריגה.
הימנעותמטיפולהיאאקטפסיבי.תהליךהמיתה,
שנעצרבאופןמלאכותיבעזרתאמצעיםמאריכי
חיים,חוזרלמסלולוכאשראנומונעיםאתהטיפול.
שני ביואתיקאים ידועים ,ג'וליאן סבולסקו
והאתיקאיהקתוליאנטוניפישר,טועניםשלפחות
במקריםמסוימיםמניעתטיפולהיאהריגה.מקגי
קובעשההימנעותמטיפולמשפיעהרקעלעיתוי
המוות ואינה מהווה את סיבת המוות.

האוטונומיה†של†החולה†על†גופו
כותרתמשנה:האוטונומיהשלהחולהעלגופו
דוגמהדרמטיתשלמימושהזכותלהחלטהלטיפול
רפואיבאהמבריטניה.אישהבת62שסבלה
מסכיזופרניהפרנואידיתבמשךרובחייה,סירבה
להרשותלרופאיםלכרותאתרגלה.האישהסבלה
מזיהוםבכףהרגלשהתפתחלנמקוהרופאים
ביקשולכרותאתהרגלכדילהצילאתחייה.הם
פנולביתהמשפטלהגנתחוסים.
למרותמגבלותיההפסיכולוגיות,האישהניהלה
חייםעצמאייםועבדהבמשרהאחראית.השופט
קבעשישלהיכולתאינטלקטואליתלקבלהחלטה
מושכלת.בפסקהדיןנכתבשלכלאדםהמסוגל
לקבלהחלטהישזכותלקבלאולסרבלטיפול
רפואי,ללאקשרלתוצאותההחלטה,במיוחד
בקשר לקבלת או דחיית ייעוץ רפואי.
במדינתקונטיקטנערהבת17הוכרחהלעבור
טיפולכימותראפילריפוימחלתלימפומהמסוג
הודג'קין.למרותשזאתהאפשרותהיחידהלהציל
אתחייה,היאואימההתנגדולטיפול.מחלקת
טיפולבילדיםובמשפחההוציאהאותהבעזרת
המשטרהמרשותאימהוהעבירהאותהלמשפחה
אומנת.היאחזרהלביתהוהבטיחהלקבלאת

התייחסות†משפחת†החולה
להימנעות†מהארכת†החיים
שנירופאיםממרכזלטיפולבחוליםמחוסריהכרה
בבריטניהערכומחקרעלגישתמשפחותהחולים
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הטיפול,אךכעבוריומייםנעלמהלמשךשבוע.
היאנקשרהלמיטה,הורדמהוקיבלהכימותראפיה.
הנערהכתבהבעיתוןמקומישהיארשאיתלקבל
החלטהעצמאיתבקשרלחייה.זוזכותהלהחליט
אםהיארוצהלחיותעדגיל17אועדגיל.100
הבחירהצריכהלהיותשלהולאשלאףאדםאחר.
היא דואגת לאיכות חייה ,לא רק לאורכם.
המחלקהלטיפולבילדיםטוענתשאיןלהברירה,
שזואחריותהלהצילאתחייהילדהואיןלהשאיר
אתהבחירהלהורה.הביואתיקאיארתורקפלן
תומךבהחלטה.לדעתוכיבודהבחירההואחשוב,
אבלהצלתחייהנערהחשובהיותר.אימהשל
הילדהרוצהלפנותלביתהמשפטכדילהכירבה
כ"קטין בוגר" ,משום שהיא כמעט בת .18
דוגמהדרמטיתנוספתהיאמקרהמותהשלאישה
ועוברהבאוסטרליה.האישהההרהבסידניחלתה
בלוקמיהאקוטיתוסירבהלקבלעירוידםבשל
השתייכותהלכתעדייהווה.היאידעהשהחלטתה
תוביללמותה.העוברמתברחמהוהאישהבת
ה28-מתהכעבורכמהימים.
מה הייתה אחריותם של הרופאים? ניתן היה
למנוע בקלות את שני מקרה המוות ,אבל
האוטונומיההאישיתוהאימהיתכובדה.מקרים
שלניגודביןטובתהאםוטובתהעובריתרבו
בעתיד,כאשראפשרויותהטיפולהמתאיםבכל
אחדמהםילכווישתכללו.
אילוביקשההאישהלבצעהפלה,הרופאיםהיו
מסכימיםללאספק,גםכןמתוךכיבודהאוטונומיה
שלה.לפעמיםהסכמהמושכלתמובילהלדילמות
כואבות.

הממשלה לא עשתה דבר .הרופאים התומכים
בהמתת חסד פחדו מהעמדה לדין ,והדברים
נעשובסתר.
מותהשלבריטנימיינרדעודדאתהתחיקהוסנטור
ארמנדובנדטיהגישהצעתחוקבפעםהרביעית.
ביתהמשפטלחוקהקבעמועדלמשרדהבריאות
לתקןתקנותותהליכיםלביצועהחוק.סוכנויות
בריאותיקימוועדותייעוץלמשפחותכדילמנוע
מאנשיםבדיכאוןלבקשהמתה.ביתהמשפטאמר
שללא כללים ברורים ופרוצדורות מדויקות
הרופאיםאינםיודעיםמתיהםעובריםעלהחוק,
ומתי הם תורמים לקיום זכות בסיסית.
הכלליםשנקבעוהם:רקחוליםסופניים,בוגרים
וכשיריםיכוליםלבקשהמתתחסד.בנימשפחה
שלחוליםמחוסריהכרהחייביםלהביאהוכחות
כתובותאומוקלטותעלרצונםלקבלהמתתחסד.
הכנסייההקתוליתאמרהשההחלטההיאמתקפה
עלכבודםשלהחוליםועלהזכותהבסיסיתלחיים
המקודשתבחוקה.
קנדה
קנדה
ביתהמשפטהעליוןבקנדהפסקבפברואר2015
שאיסורעזרהבהתאבדותנוגדאתהחוקואת
מגילתהזכויותוהחירויות.הואאישרפהאחדאת
החלטתביתהמשפטשלקולומביההבריטיתשחולת
ALSגלוריהטיילורזכאיתלבקשעזרהבמיתה.
אסורלמנועעזרהבהתאבדותמאדםבוגרובעל
כשירות,אשרמבקשלסייםאתחייווהואנמצא
במצברפואיחמורשלאניתןלריפוי)כוללמחלה
ומגבלה(,שגורם לסבל מתמשךובלתינסבל.
איןכאןהחלטותבקשרלמצביםאחרים,כמו
עייפותמהחייםאופחדמהעתיד.ההחלטהפהאחד
הייתהצפויה.קנדהדנהבעזרהבהתאבדותבמשך
שנים.בשנת2011ועדהשלהחברההמלכותית
שלקנדהתמכהבחוקיותעזרהבמיתהוהמתת
חסד.בקוויבקאושרהעזרהבהתאבדות.באוגוסט

קולומביה
ביתמשפטחוקתיבקולומביהפסקבשנת1997
שהמתתחסדהיאחוקתיתורופאיםהמבצעים
אותהלאיועמדולדין.ביתהמשפטעודדאת
הממשלהלחוקקתקנותשיבססואתההחלטה.
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המשךבעמ'27

ספרים¨†חברים

חדשות
מרכז†המידע
ע¢ש†יפה†ורד

ספרים
מאת:עליזהגרשון-שריר

קחולדוגמהשאלותכמוזכויותאדם,ציותלחוק,
אחריותשלטונית,קנביסראפואיוגםלענייננו-
המתתחסד.בעמ',26במאמרשכותרתו":להסיר
אתהספוגים",הסופרתיוכיברנדסמציגהאת
ההשקפהשלחכמיישראלבשאלהזו":עיכוב
המוותהואעינויקשהואיןשוםמצווההמקדשת
מוותבעינויים".
מכאןנגזרתהשאלה:לאןנעלמהתובנהזובימינו?
האםהארכתחייםבעזרתהטכנולוגיההמתקדמת
תעכבאתמותנוותאריךאתסבלנוללאסוף?
חוקהחולההנוטהלמותחשובביותר,אךגם
לדעתהשלברנדס,הואאינומספיקואינונותן
מענהלכללהחוליםהקשים.

נגישותו†של†המידע†הרב†משפיעה†רבות
על†כל†תחומי†חיינו†Æכך†גם†הנכונות†של
התקשורת†לדון†ולדווח†על†חיים†ומוות
בכבוד¨†מחקרים†רפואיים†מתקדמים
וגם†התמודדות†בספרות†ובקולנוע†עם
חוויות†של†מחלות†קשות†וסופניות†Æכל
אלה†מעשירים†את†עולמנו†Æלהלן†מבחר
ייחודי†של†ספרים†חדשים†שהתקבלו
באדיבות†הוצאות†הספרים¨†ועל†כך
תודתנוÆ
המרכזמדריךסטודנטיםבכתיבתעבודותומסייע
לבעליענייןבנושא.השירותניתןללאתשלום.
לקבלת יעוץ והדרכה03-6730577 :

חדשותחו"ל-המשךמעמ'25

הבת,קארה,שחיהעימומבקשתלהותיראתהאב
בחייםולהפעילאמצעיםמלאכותייםכדילשמר
אתהמעטשנותרמחייולמרותאבחנתהרופאים.
אחיה,אדוארד,בניגודאליה,רוצהלנתקאתהאב
ממכשיריההחייאה.לדעתו,חייהאבחסריתוחלת
ומשמעות.המאבקביןשניהאחיםהולךומחריף
ומגיעלערכאהמשפטית.
המאבקביןהאחיםמתרחשכשברקעהסופרת
מתארתאתחייהאבבעברהרחוק.בעברוהאב
בילהשנתייםבחברתזאביםבקנדה.הואניסה
לחזורלחיקהמשפחהאךלאהצליחבכךוהדבר
גרםלפירודביןהאבוהאם,פירודהמעיבעל
הקשריםביןהאחיםעדעצםהיוםשבוהאב
מוגדרכצמח.

האגודההרפואיתשלקנדההצהירהשאינה
מתנגדתעודלחוק.הסיבותהעיקריותלהחלטה
היוחירותאישיתובטחון.ההתנגדותלחוקעשויה
לסכןאתהזכותלחיים,משוםשחוליםעשויים
להקדיםולהתאבדמתוךפחדשבבואהעתלאיקבלו
עזרהבסיוםהחיים.
ומה בקשר למתנגדים מסיבות מצפוניות? אין
לחייב רופאים המתנגדים לעזרה בהתאבדות
להשתתףבביצועהחוק.הוארקמסיראתהאיסור
לפעולכך.
הדוגמההשליליתשלבלגיהלאאמורהלהדאיגאת
תומכיהחוקבקנדהבגללההבדליםהתרבותייםבין
שתיהמדינות.
הביואתיקאיםבקנדהמחולקיםלשנימחנותשל
תומכיםומתנגדים.רובהמומחיםלרפואהפליאטיבית
בקנדהאינםרוציםלהשתתףבביצועהחוק.במשאל
שנערךבחברהלרפואהפליאטיביתבקנדהרק
25%מהרופאיםאמרושיהיופתוחיםלעזורלחולים
בסיוםהחיים.השאלהמיבסופושלדבריגיש
לחולים את התרופה הממיתה נשארה פתוחה.

הוספיס)מחזה(
מאת:דבורהחיץ
בהוצאתכרמל

זאבבודד

היהדות
שלאהכרנו

מאת:ג'ודיפיקו
בהוצאתכנרת,
זמורה-ביתן,דביר

מאת:יוכיברנדס
בהוצאתכנרת,
זמורה-ביתן,דביר

הסופרתג'ודיפיקועוסקתברובספריהבאירועים
הקשיםביותרבחיים.ספרזהעוסקבקדושת
המשפחהוהחיים,נושאיםשצציםועוליםעלפני
השטחכאשראביהמשפחהנפגעבראשובעקבות
תאונתדרכים.בניהמשפחהמתכנסיםסביבו,בעוד
הרופאיםקובעיםשהאישנדוןלחייםשל"צמח".

זוהיאסופתמאמריםהדניםבדילמותאקטואליות
כפישהןמשתקפותבתנ"ךוכתביחכמיהיהדות
לדורותיהם.הקוראיופתעלגלותבאיזומידהערכי
הדת היהודית נותנים מענה לסוגיות חשובות
ורלוונטיותלימינו.
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צרפת
כותרתמשנה:צרפת
הפרלמנטהצרפתימתכווןלדוןבחוק"שינהעמוקה",
אשריאפשרלהכניסחוליםסופנייםלמצבשלשינה
ללאאפשרותחזרהולמנועמהםטיפולתומךחיים.
מדוברבחוליםשנותרולהםשעותאוימיםשל
חייםוהםסובליםלמרותהטיפולשניתןלהם.במצב
כזההרופאמתחילסדציהעמוקההנמשכתעדלרגע
המוות.
קבוצותמתנגדיםמבקריםאתהתחיקה,משוםשהיא
מאפשרתצורהפאסיביתשלהמתתחסד.נציגי
שלושהדתותהמונותאיסטיותתיארואתהחוק
כאיוםעלכבודהאדם.לדעתםישלכבדחייאנוש,
במיוחדברגעיםשלחולשהמירבית.אבלתומכי
המתתחסדמאמיניםשהחוקאינומרחיקלכת
מספיק".כולםאומריםשאיןסבל,אבלאישלא
היהמעולםבמצבהזה")סמוךלמוות(,אמרז'אן
לוקרומרו,ראשהאגודהלזכותלמותבכבוד˝

המחזהמוקדשלנוריתחיץ,אימהשלהסופרת,
שנפטרהבהוספיסבתלהשומרבאוגוסט.2009
המחזהמתעדאתתקופתחייההאחרונהשלהאם
החולהבסרטן.האםמאושפזתבהוספיסכשהיא
מוקפת בבני משפחתה  -שתי בנותיה ,בעלה
ואחותה.כצפוי,היחסיםשלהאםעםמשפחתה
והמטפליםבה-הםליבתהמחזה.
נורית מנהלת דיאלוגים עם הצוות הטיפולי
המעניקלהטיפולתומך.כךגםעםבנימשפחתה,
שעימם היא מנהלת שיחות טעונות בעודה
שוקעתלתוךהמחלה.היאמאבדתבהדרגהאת
כוחותהנפששעמדולהבניסיוןלהתמודדעם
המחלה עד להתפוגגות ואובדן השליטה .עד
להשלמהעםהמוות.
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אחות,עובדסוציאלי,רופאמומחהבהתאםלסוג
המחלה ופסיכולוג .לכולם גישה לתיק הרפואי
הממוחשבשלהחולה.כלבעליהמקצועובייחוד
רופאהמשפחהוהאחותזמיניםלחולהבמשך24/7
בנוסףלביקוריביתקבועים.הצוותיספקתמיכה
גםלבניהמשפחה.
הוועדהמדגישהאתהצורךלמתןהסברלחולהעל
ההנחיותהרפואיותהמקדימותכחלקמהכנתולטיפול
הפליאטיבי .הדיונים בוועדה עדיין בעיצומם.
ההתלבטויות,ניירותהעמדהשלהמשתתפיםוהחלפת
הדעותנעשיםברצינותומתוךמטרהלהקלעל
מצוקתהחוליםובנימשפחותיהםבמצבהקשהשהם
נמצאים-והכלבמסגרתקופותהחולים.זוהיבהחלט
פריצת דרך ,ולא נותר אלא לברך על כך.
מאת:דפנהרסקין

בקהילה
כותרת משנה :שירותים פליאטיביים
שירותים†פליאטיביים†בקהילה
המוסדלביטוחלאומיבשיתוףמשרדהבריאותהקים
לאחרונהועדהלתכנוןשירותיםבקהילה.אחת
מוועדותהמשנהעוסקתבתכנוןשירותיםפליאטיביים
בקהילה,טיפולתומךהניתןלחוליםכרונייםבמחלות
חשוכותמרפא.מטרתהוועדה-למצואאתהדרך
הטובהביותרלטיפולבחוליםבמסגרתהקהילה.
בדיוניםמשתתפיםרופאמשפחה,נציגיםמקופות
החולים,משרדהבריאות,עמותתעמד"א),לחולי
אלצהיימרודמנציה(,ותוכניתברוקדיל.נתבקשנו
לשלוח נציג מטעם ליל"ך ונעניתי ברצון.
למרותשישמודעותותוכניותטובות,עדייןאיננו
מצליחים להגיע לכל החולים הזקוקים לטיפול
פליאטיביוקייםמחסורבאנשימקצועבעליהכשרה
מתאימה.הוועדההתמקדהבצורךלאתרחולים
כרוניים,שהטיפולהפליאטיבימתאיםלהם,כשהם
מחולקיםלשתיקבוצות:
חוליםכרונייםבשלבימחלהראשוניים:הוועדה
דנהבהמלצהלטיפולפליאטיביבקהילהאובביה"ח
במרפאותייעוץשלרופאמומחהבשיתוףאחות,
עובדת סוציאלית ובעלי מקצוע פרה-רפואיים.
הוועדהמדגישהאתהצורךבמומחיםברפואהתומכת.
תפקידהרופאהמומחהלהפנותאתהחולהלטיפול,
לקבלאתהסכמתהחולהולוודאשהמידעיגיעלרופא
המשפחה.כדילהבטיחרצףטיפולימומלץלפתח
תוכנתמחשב.
לחולים כרוניים סופניים) :שמתקשים להגיע
למרפאותחוץ(,הוועדהממליצהעלהקריטריונים
החליםעלחוליםבראשיתדרכם,אךהטיפוליינתן
במסגרתהוספיסבית,ממשכמובביתהחולים.
במסגרתהוספיסבית:ההמלצההיאלהעמידבראש
הצוותרופאמשפחהמיומןבטיפולפליאטיבי,ולצידו

משחקי †סימולציה
כותרתמשנה:משחקיסימולציהעםפעילותליל"ך
לאחרונהניכרתהתעוררותבקופותהחוליםבכל

הקשורליחסהצוותיםהרפואייםלנושאסוףהחיים
ובעיקרלנושאהאוטונומיהשלהאדםעלגופו.
קופ"חהכלליתלוקחתחלקבהשתלמויותמס"ר
)מרכזארצילסימולציהרפואית(וגם"מכבי"קיימה
השתלמויותלצוותיהרפואהשלה.
פרופ'מאירברזיסהעומדבראשפעילותמס"ר
מרכזאתההשתלמויות.נאמןלשיטתהסימולציה
)הצגת הבעיה על ידי שחקנים בשיתוף אחד
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מתוךהספר"ילדות
מקוצרת"

המשתלמיםודיוןלאחרמכן(,נקטפרופ'ברזיסגם
כאן בשיטה זו .הוא פנה אלינו כדי שנשמש
"שחקנים"ונציגלפניהצוותסצינה,שבהיסבירו
לנומדועחשובלמלאטופסמתןהנחיותרפואיות
מקדימות.
כמובןשנענינוברצוןוכךהפכוארבעמתנדבות
ליל"ך:ציפיחן,תמרסטן,דפנהרסקיןואנוכי
לשחקניותלשעה.חומרלשאלותלאחסרלנו,כי
בעבודתנובמשרדובביתאנונתקלותבאותןשאלות.
בתמונהאנימופיעהכאישההבאהלהתייעץבנושא
תכנוןסוףהחיים.כותרתמשנה:אתםלאלבד
מאת:בינהדיבון

מאתהמשוררת

איילהבןלולו
בהוצאתפרדס.
לאחרונהזכההספרבפרסשרתהתרבות
ובפרס"טבע"לשירה

אנחנו†לא†לבד
עמותתהוספיסגלילעליוןפועלתמאז1994במטרה
להעניקטיפולתומךבאיכותהגבוההביותרלחולי
סרטןסופנייםבאזור.צוותרב-מקצועיומיומן
מתמודדעםבעיותמורכבותשעניינןהמצבהפיזי,
הנפשיוהחברתישלהחולהומשפחתו.החולה
זוכהלחיותבנוחותובכבודבעזרתטיפולפליאטיבי
תרופתי,נפשיורוחנישנועדלהפחיתאתהסבלולהקלעלהבדידות.
הצוותכוללאנשימקצועוגםמטפליםבאמנות.
בסךהכלנמניםעלהצוות18אנשיםשנפגשים
מדישבועלישיבהמשותפתוהםמטפליםבכלעת
ב40-חולים.עדהיוםנעזרובשירותיההוספיס
יותרמאלףחולים.ההוספיסמנוהלעלידיעמותה
ללא מטרות רווח .ההוספיס מעניק לחולה
ומשפחתולארקטיפולתומךביוםובלילה,גם
אמפטיה ,הקשבה ובעיקר  -הרגשה שהחולה
ומשפחתואינםלבד.
מאת:רחלרבין-יעקב
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אחרת.באותהשנה,בגיל78עבדתי4שניםכיועץ
בתחומי ההתמחות שלי במשרד הבטחון.
במקבילעסקתיכלהעתבפעילויותהתנדבותיות.
בסיועאשתיניהלתי12שניםהוסטלשלאקי"םבו
חסוכ20-אנשים.עדגיל65תרמתי40מנותדם,
כשלאהסכימולקבלממניתרומותדם,עבדתיחצי
יוםבשבועבבנקהדם.מיוםשעברתילדיורהמוגן
התחלתילתתשיעוריעזרלתלמידים.לאאצייןאת
כלפעולותההתנדבותשלי,שעבורןקיבלתיאות
הוקרהבכנסתבשנת.2013
עכשיו,עםהגיעילגיל90כברלאזקוקיםליולא
מציעיםליאפילולהתנדב.אתרובזמניאניממלא
בשיעוריהתעמלותוהרצאותשאנישומעבמוסדות
אקדמיים,שלאעלמנתלקבלתואר.זאתאומרת,
שכלמעשיינועדו-למלאאתהזמן.ללימודיםאין
תועלתמעשיתמלבדסיפוקהסקרנותשלי.אולי
אפשרלקרואלזהתחביב?
בפועל-אניבעצםמחכהלמותי,אםכיאנירוצה
להדגיששאנינהנהמתמיכהמלאהומעזרהשלילדיי
ונכדיי.אניחושבשהםמביניםאתמצביוהשקפותיי.
כמישגרבדיורמוגן,אנירואהדייריםרביםשאינם
בריאיםמבחינהגופניתו/אושכלית.פרושהדבר
שאני רואה מה מצפה לי .דיירים רבים נעזרים
במטפלותמהמזרחהרחוקשקשהלתקשראיתן,
ונראהשהמטפלותקובעותאתמהלךחייהדייר.אני
מניחשהמצבשונהאםבתהזוגעדייןבחיים,כיאז
היהניתןלקייםחיימשפחהולתמוךזהבזה.זהו
העתידהמצפהליבאופןאישי.מכאןתבינושאני
דווקאמעונייןלקצראתחיי.אמנםאניעדייןבריא
מבחינהגופניתושכלית,אבלאיןלחיישוםתכלית.
אנילאמפיקתועלתמחייוגםאחריםלאמפיקים
תועלתמחיי.הארכתתוחלתהחייםשליאינהאלא
מעמסה.
הייתירוצהשתימצאדרךשאנשיםכמוני,שמצבם
השכליכשיר,יוכלולסייםאתחייהםבצורהחוקית.
אנייודעשזהסותראתעקרונותהדת,אבלאיניאדם
דתי.האםלאניתןלמצואפתרוןכדילחסוךמאיתנו
אתהסבלואיהנוחותהמצפהלנו?
יוחנןסלע,כפרסבא

מכתבים††למערכת

ת¢ד†≥†≤≤±בני†ברק†≤∞μ±±≤±
לכבודעמותתליל"ך,תודהוברכות.אנימעריכה
מאודאתעבודתכםהנפלאה,אתהמסירותוההשקעה.
בעיקראנימעריכהאתהכבודשאתםרוחשים
לאנשיםבכך,שאתםנותניםתקווהשאפשריהיה
לכבדאתרצונםשלבניהאדםלסייםאתהחיים.
אישיהיקרנפטרבגיל75באופןפתאומיבהיותו
בריאוצלול.הואהובאלביתהחוליםוחוברשם
למכשירים,בעודאנימתפללתשלאיישארבחיים
כצמח.תפילתיהתקבלה.הואנפטראחרי24שעות.
לאחרמכןהצטרפתילעמותה.
נעמימשי,גבעתחיים,הקיבוץהמאוחד


הארכת†תוחלת†החיים†≠
האם†זו†ברכהø
אנירוצהלהציגמקרהמנקודתהראותשלהאדם
הבודד,המוכיחשהארכתתוחלתהחייםאינהחיובית.
מדוברבאדםשהגיעלגילמתקדםואינומעוניין
להאריךאתחייו.זאת-לאמסיבהכלכליתאלא
מסיבהנפשית.כדילהציגאתנקודתהמבטשלי,
אתאר בקיצור את מהלך חיי ואת מצבי.
כיוםאניבן.92היוליחייםמלאים.בגיל15
התנדבתיל"הגנה".בגיל18התגייסתילחילהאוויר
הבריטילמשך6שנים.באוקטובר1947גייסואותי
לשירותהאווירישלההגנהלמשך14שנים.שנתיים
לאחרהשחרורהתחלתילעבודכמהנדסבמערכת
הביטחון.בשלהניסיוןהרבשרכשתיהתבקשתי
לעבודעדגיל,71אףשגילהפרישהבאותהעת
היהגיל.65גםבמילואיםשירתתיעדגיל.65
בשנת2000נפטרהאשתיועברתילדיורמוגןבעיר
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facts in mind. First, increased
longevity; second, research shows that
most of the elderly want to remain at
home. We also realized that assisted
living residences are full and waiting
lists are long. We sought to resolve
the problem of those waiting to move
to sheltered housing, and decided to
find a solution for residents in the
region. The program currently works
in the area of the Carmel and Neve
Shaanan."

Staying at Home
By Shlomit Lola Nehama
It’s difficult to leave home at any age,
and even more so when one is older.
However, the sense of security and
emotional peace of mind provided by
sheltered housing is no less important.
One of the biggest obstacles is the
shortage of available place in these
facilities, and an unreasonably long
waiting period.

"Sheltered housing services provided
to the elderly who decide to remain at
home make a kind of complementary
residence. This is the perfect solution
in current conditions. The algorithm
says, bring home the success of assisted
living."

The wish to remain at home, as well
as the long wait for vacancies, led to
the development of a new initiative
two years ago —. a modular program
arranged to suit each person’s needs.
This program currently works in two
places: Complementary
Accommodation of the Nursing Home
Company in Haifa, and Protea
HomeCare. which covers Herzlia and
provides services to five neighboring
cities.

What Kind of Services Does the
Program Provide?
"Members can choose what they want
or need from the long list of available
services. The facilities at the sheltered
housing are offered to people who wish
to use them: courses, lectures, movies,
hikes and a wide range of other
recreational activities. They may use
the swimming pool and the gym
facilities. Those who are interested
are also given cleaning services and
maintenance. In many ways, sheltered
housing provides a community for the
elderly. Others may prefer only to
have freshly cooked meals delivered
to their door. One of the plans offers
a 15% reduction and priority for those
requiring admission to nursing homes.
Every member receives a panic button
which is active 24/7, also providing
medical consultations by phone, a
doctor’s visit, ambulance services,
emergency repairs, minor home repairs,

Why Did Nobody Think of this
Sooner?
Why, indeed? And why does it not
work on a larger scale? And why does
the government not provide such
services for the elderly? Many residents
of Haifa have been enjoying the
initiative of "Retirement Residences"
run by Irgun Olei Merkaz Europa,
which was founded in 1932 (!), and
which currently operates a network of
five residences in the Haifa region.
Why just there?
Leah Schleicher, manager of the
program in Haifa: "We developed the
program in July 2013, bearing several
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and a security inspector."

at any time.

How do People React to the
Services?

A program similar to that in Haifa
began operating in Herzlia in 2014.
Protea HomeCare is operated by the
Protea organization which was
established by ex-South Africans 23
years ago.

"Members of the project, most of
whom are over 80, generally feel
grateful. The program gives them a
sense of security and peace of mind.
People who don’t use our services every
day know that we are there for them;
we call them occasionally to ask how
they’re doing. The driver who delivers
the fresh meals every day reports
anything irregular. We are close to
them most of the time, even if they do
not live in our facilities."

Gadi Sharon, a gerontologist and
manager of the program: "Two years
ago we realized there was a long
waiting list for assisted living facilities.
Many people in the community are
unable to move to Beth Protea, but
still require assistance. The high cost
of assisted living makes it inaccessible
to many. Statistics show that over
95% of them prefer to remain at home.
We therefore decided to provide home
care. We started in the Sharon area Herzlia, Raanana and Ramat Hasharon,
and found a high demand. We
currently have over 70 clients, and
also work in Kfar Shmariyahu and in
Tel Aviv."

The project has been developing slowly
over the past two years, without a lot
of advertising. "We grow by word of
mouth," explains Schleicher. "The
program is successful because our
organization is experienced and our
staff is skilled and competent at dealing
with the elderly. Our kitchens work
during holidays as well, cooking
suitable food, and all our other services
are adaptable. Everything is aimed at
optimal care."

What do Members of the Program
Want?
"The contact person, who is also the
care manager, is a key figure in the
HomeCare program. He is available
to members and their families 24/7.
He helps resolve problems and
activates the relevant personnel. His
important role gives the participants
and their families peace of mind. We
make home visits, relieve loneliness;
see what’s needed and work toward
providing it. Sometimes we have a
cup of coffee together, sometimes we
go to the super. The participants
decide when, where, and how often
they want us to meet. We feel it is
important to maintain their

The program in Haifa has two payment
plans. The limited program, with a
panic button but no participation in the
recreational activities at the assisted
living facilities, costs NIS 300 per
home per month (couple or single).
The broader plan, which includes
participation in the recreational
activities as well as a 15% reduction
for hospitalization in nursing homes,
costs NIS 535 a month for a single
person, NIS 700 a month for a couple.
A fresh warm meal, including delivery,
costs NIS 38. The program does not
require a commitment, and can be left
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independence."
The program in Herzlia also provides
fresh, warm food cooked daily, as well
as participation in activities and use of
the facilities at Beth Protea. The cost
is around NIS 1,000 a month (+ VAT)
for a single person, and NIS 1,500 a
month per couple. The staff is available
24/7, and in emergencies such as a fall
or vacating somebody to hospital they
provide support like a surrogate family.
"As we see it," explains Sharon, "it is
not only the medical services that are
necessary; human company is just as
important. Our in-house staff helps
with bureaucratic arrangements,
Bituach Leumi, income tax,
municipality, etc. This coverage has
proved invaluable, bringing excellent
responses to our services, and is the
reason we have managed to develop
without advertising."
Services like these will surely expand
in future. "We are aware that this is the
’next thing’", says Leah Schleicher.
"Not enough suitable projects at
reasonable prices have been established.
The state provides a supporting
community for those who are entitled
to hours based on the Nursing Care
Law, but these services differ greatly
from the basket we provide. Our
members are not alone on Friday nights
or on Jewish holidays. We spend time
with those who have no family, or
whose children live abroad."
Solutions for assisted living have
increased dramatically with the aging
of the population. The following
information comes from the website
www.myparents.co.il:

Assisted living facilities operate at
various levels. Some operate in
residential buildings adapted to the
needs of assisted living facilities; the
most prestigious were planned in
advance to be used for assisted living.
Prices range according to these
criteria.
Three Main Funding Plans Exist:
The most prevalent is the deposit.
Each resident pays a one-time fee
(deposit) when he/she registers. The
deposit ranges from NIS 200
thousand to over NIS 2 million. In
addition, there is a regular monthly
payment (maintenance), from NIS
4,000 a month to over NIS 20
thousand. The deposit decreases
every year (generally by 3% a year
over a period of 8-9 years). If people
leave the program or pass away, their
deposits are returned.
Entrance Fee. The resident pays a
one-time sum, low in comparison to
the deposit. This sum loses 3% of
its value annually, and diminishes
completely over a period of 4-5 years.
In addition, residents pay
maintenance costs.
Maintenance Costs.. The resident
pays relatively high monthly
maintenance fees, but no deposit.
This plan was established to resolve
the difficulty some residents had
paying the deposit. Payment ranges
from 14 to 24 thousand NIS a month,
with additional maintenance costs of
NIS 8,000 a month (even in some of
the most exclusive networks). In
some places the fee is as low as 5,000
NIS ˝
English: Lynda Berman
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