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מהנעשהבעמותה-בינהדיבון
אדםמבוגר-עידואנג'ל
למההמדינהמקשה-פרופ'מאירברזיס
בחירתושלמרכהן-ד"רעילםגבע
נתתיללבלהוביל-מירבגרי
תחקיר:זכותי,זכותנו-שלומיתלולה
מתנדבת:עליזהגרשוןשריר-רונילב
לילהשלושהכלבים-עשיוינשטיין
מהעושיםעםהשלט-מיכלשלו
אהבהמאוחרת-ורדהצ'צ'יק
כשאישאינושומע-שירןחן
ספריםחדשים-עליזהגרשון–שריר
אפשרגםאחרת-ג'ארדדיימונד
מהנעשהבארץ-חבריליל"ך
חדשותחו"ל-ציפיחן
העבירוהלאה-טוביתאוריאל
תשבץ-טוביתאוריאל
תרגוםלאנגלית-לינדהברמן

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה
עברושישהחודשיםמאזיצאלאורהביטאון
האחרוןבודיווחנולכםעלעבודתהוועדהשהוקמה
ע"ישרתהבריאותלשעבר,הגב'יעלגרמן.הוועדה
שמטרתההייתהלדוןמחדשבחוקהחולההנוטה
למות,לשנות,להרחיב,להנגישוליידעאתהציבור
ובעיקראתהרופאיםעלהשימושהנכוןבו.מאז
הפךסגןשרהבריאותלשר,המנכ"ל,פרופ'ארנון
אפק,שהיהגםיו"רהוועדה,ממשיךבתפקידו,
אךלמרותזאתמסקנותהוועדהמונחותכאבן
שאיןלההופכין.עלשאלותינונענינובתשובות
מתחמקות.התוצאההיחידההנראיתלעיןהיא
פרסוםהטופסהמשולבלמיופההכוח)ראהביטאון
קודם(.בעתידהקרובאנומתכווניםלבקשפגישה
עם מנכ"ל משרד הבריאות כדי לדון בביצוע
מסקנותהוועדה.
בשונהמכךאנועדיםלהתעניינותגוברתוהולכת
בנושאסוףהחיים.במדינותאחדותהתקבלחוק
בעניין זה ובאחרות נמצא הנושא על שולחן
המוסדותהמחוקקים)ראהחדשותחו"לבעמ'.(28

תמונתהשער:

רחלויזנררגב:
ברושים-מחווהלאביגדוראריכא
אקריליקעלבד60x70ס"מ

ספרים,סרטיםוהצגותרבותדנותבנושאסוף
החיים.בארץמוצגותכיוםשלושהצגותכאלה:
ֹ"האבא""ֹ,עםבואהסתו"ו"לילהשלושהכלבים".
הצגהזוהועלתהב16.11-לפניקהלואחריה
התקייםפנלבהשתתפותאופירההניגמחזאית
ובמאיתההצגה,פרופ'מאירברזיסואני).על
ההצגה תוכלו לקרוא בכתבה בעמ' .(15
כןמוצגבסינמטקיםברחביהארץהסרט"עדקצה
הזריחה".אנובטוחיםכילאירחקהיוםומוסדות
השלטוןבמדינתישראללאיוכלולהתעלםמן
הנושאשלסיוםהחייםבכבוד.
נושאחדששעלהלאמכברעלשולחננוהוא

ראופרטיםבעמ'26
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ההוראההאומרתכיכלאדםשנפטרבביתואין
משפחתויכולהלקבלרשיוןקבורהאלאלאחר
ביקורשוטרבביתואישורוכיהנפטרמתמיתה
טבעית.למרותשרופאחתםעלתעודתהפטירה
ובהאישרכיהנפטרמתמיתהטבעית.קיבלנו
מספררבשלעדויותבנימשפחההמספריםעל
ההלםשנגרםלהםנוסףעלההלםעלפטירתאדם
קרוב.במקרהאחדסיפרלנובנושלאדםשנפטר
אחרימחלהסופניתארוכהכשהואבן.91השוטר
לאהסתפקבבדיקהביתיתאלאגרראתהבן
לתחנתהמשטרהשםנאלץ"לבלות"זמןממושך
עדשהורשהלחזורלביתו.אנורואיםבמעשהזה
פגיעהבכבודהאדםוביזויכבודהמת.עדעתה
לאהצלחנולקבלתשובהמיאחראיעלהוראה
זו.אנוממשיכיםלטפלבכך.
חברתנומריםקוגלשבנתהוהחזיקהאתכלמערך
המיחשובשלנוועשתהזאתבמסירותרבה,עזבה
אתתפקידה.כתוצאהמכךהיהעלינולשכוראת
שירותיושלביתתוכנה.לאחרחבלילידהועזרתן
האינטנסיביתשלחברותינוציפיחןולינדהברמן
חזר מערך המיחשוב לתפקד במלוא כוחו.
גםבfacebookחלשינוי.הואנמסרלידים
חיצוניות.צורתוהשתנתהוגםכתובתו.הכתובת
החדשההיא:
https://www.facebook.com/lilach
 socityניתן להיכנס גם דרך האתר ˝

אנו†מזכירים
לחברינו
כיחודשינוארהואחודשהתשלוםשל
דמיהחבר.אנא,זכרוכיאנומתקיימים
ופועליםאךורקבעזרתכם!
אנומודיםלכלהמתנדביםוהמתנדבות
המסוריםשלנוומאחליםלכולכם

שנה†אזרחית†טובה†ושלווהÆ
3

מאת:פרופ'מאירברזיס
בסוף†החיים¨†נדרשת†מיומנות†אחרת†לסעוד†חולים†ומשפחות†לקראת†פרידה
ואובדן¨†אך†זו†נעדרת†בתוך†מערכת†עמוסה¨†טכנולוגית†וממוקדת†רווחיםÆ
הכשרת†צוות†דורשת†שינוי†פרדיגמטי†והסימולציה†נמצאה†יעילה¨†אבל†היא†דורשת
משאבים††Æמאיפה†יבוא†המימוןø
בדיקותיקרותוטיפוליםפולשנייםמיותרים.נוסף
עלכך,מחקריםהראושטיפולזהאףהביאלהארכת
חייםבארבעהעדשישהחודשיםנוספים.איךנוצר
מצבשטיפוליעיללהקלתסבל,החוסךכסףואף
מאריךחיים,אינומיושםדיו?
סיבהאחתהיאהכשרתרופאיםלאבחןולרפא,אך
לא להקל על סבל כשריפוי אינו מושג.
תובנהזועולהמסדנאותשנערכועבורכ–1,000
רופאים ואחיות במרכז לסימולציה רפואית.
לרופאיםמיומנותקוגניטיביתגבוההלאבחוןולטיפול.
בסוףהחיים,נדרשתמיומנותאחרתלסעודחולים
ומשפחות לקראת פרידה ואובדן .נחוצה אז
תקשורת רגשית ,עם מבט בגובה העיניים,
הקשבהונוכחות.הכשרתצוותלטיפולבקץהחיים
דורשתשינויפרדיגמטי.הסימולציהנמצאהיעילה,
אבל היא דורשת משאבים .מאיפה יבוא מימון
להכשרהזו?

טיפולבכבודבסוףהחייםהואאתגר,כפישעולה
מסקרשלמגזין"אקונומיסט"וממסמך שלמכון
הרפואהבארה"ב,שפורסמובאחרונה.לרוב,חולים
מתיםבסביבתאישפוזמנוכרת,תוךסבלרבועודף
טיפולפולשני,עםעלויותהמגיעותבשנההאחרונה
לחיים לכדי רבע מכל תקציב הבריאות.
בישראלדרושמערךלטיפולפליאטיבי,המקלעל
סבלכמוכאב,קוצרנשימהוחרדה,וכןתמיכה
נפשית ,חברתית ורוחנית לחולה ולמשפחתו.
חשובשזהיהיהשירותבאיכותגבוההובזמינות
בכלמקום24,שעותביממהושבעהימיםבשבוע,
עם הכשרת צוותים לטיפול תומך במוסדות
אישפוזובקהילה.
אםכן,מדועאיןמערךכזהבישראל?משוםשאין
תקציב להפעלה ולהטמעה של שירות כזה ,אף
שהשיטותפשוטותומוכרות,ואףשלפימחקרים
רבים,הגישהחוסכתמשאביםבהקטנתאישפוזים,
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סיבה נוספת למחסור בטיפול פליאטיבי היא המנגנון
של עדכון סל הבריאות להכנסת טכנולוגיות חדשות.
אף שהוא מועיל וחסר,טיפול מקל לא יגיע לדיוני
הסל,כי הוא אינו טכנולוגיה חדשה ואין הקצאת
משאבים להטמעת גישה טיפולית שיעילותההוכחה
מזמן,אבל אינה מיושמת.
כך מובנת הטייה להעדפת טכנולוגיה חדשה,לרוב
לפני שהתבהרו תועלתה וסיכוניה באופן בלתי תלוי
מהתעשייה המציעה אותה.כך נזנחת הטמעה של
גישות ראויות,כמו ייעוץ לשיפור אורחות חיים
מזיקות ,שהן תורם מרכזי לתחלואה בעולם
המודרני,כמו שיתוף המטופל בהחלטה על הטיפול
בו,תוך הסבר,הקשבה וכבוד להעדפותיו,וכמו
טיפול פליאטיבי.
מאיפה יגיע מימון להכשרה ולהפעלת טיפול פליאטיבי?
כיוםהתגמול לשירותי רפואה הוא עבור מספרם-
אישפוזים,בדיקות,ביקורי מרפאה,פרוצדורות,
ניתוחים-ולא עבור ערכם.תגמול זה מתמרץ עשייה
טכנולוגית חסרת נוכחות אנושית ,שיקול דעת

והתייעצות.יש לעבור לתגמול עבור ערכו של
הטיפול על פי מדדים שיש לבנותם בצורה מושכלת,
ולהקצות משאבים להטמעת גישות טיפוליות ראויות.
קץ החיים הוא הזדמנות להחזיר אנושיות וכבוד
בקשר מטפל-מטופל,ההולכים לאיבוד במערכת
עמוסה,טכנולוגית וממוחשבת,וממוקדת רווחים או
הישרדות כלכלית.
קץ החיים הוא גם הזדמנות לשיח משמעותי על
ערכים עם האדם הנוטה למות,עם הקרובים הנפרדים
ממנו ,ועם מטפלים שלא למדו לפגוש סופיות
והמספקים טיפולים חסרי תוחלת במקום נוכחות,
הקשבה וכבוד.אלה ירוויחו מתנה-למנוע שחיקה,
כפי שכתב אטול גאוואנדה-כירורג,סופר ופרופסור
מאוניברסיטת הרווארד,בספרו החדשBeing
 . Mortalמעולם לא ציפיתי שההתנסויות
המשמעותיות ביותר כרופא,ובאמת כאדם,יבואו
מלעזור לאחרים במה שהרפואה אינה יכולה לעזור
באותה מידה˝

*הכותב הוא פרופסור בפקולטה לרפואה ובית הספר לבריאות הציבור הדסה והאוניברסיטה העברית
וחבר בוועדת משרד הבריאות לבחינת חוק החולה הנוטה למות.
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בחירתו
††††של†מר†כהן
מאת:ד"רעילםגבע

¢כל†האנשים†≠†החנווני†הדוור¨†הזונה¨†השר†הגדול†≠†כולם
מפחדים†מן†המוות†ªרק†האיכר†הקשיש†מחכה†לו†במרפסת
ביתו†¨¢ציטט†באופן†חופשי†מר†כהן¨†שיר†של†גיום†אפולינר
באוזני†רופא†המשפחה¨†ד¢ר†עילם†גבעÆ
רשמים †של †רופא †מלווה †שמרשה †לעצמו †להתרגש

מרכהןשכבבמיטתומולהחלוןהגדולהמשקיף
אלנוףואדיהגולשלים.אשתוושניבניוהיו
בביתהשקט,אבלמרכהןהיהללארוחחיים.
המסעשהחללפנישלושהשבועותתםונשלם.
בן92היהבמותו.
הואגרעםאשתובדירהיפהעלרכסהכרמל,
ועימםמטפלתסיעודית,שעזרהלולצעודברחבי
הבית.עלהקירותמזכרותמטיוליםבעולם"),אני
לאיכולהלהגידשראינואתכלהעולם",אמרה
ליפעםאשתו",אבלחציעולםבטוחראינו"(.
ממקומוהקבועבפינתהסלוןצפהבנוףהפתוח,
קרא עיתון והאזין למוסיקה ,כשהוא חמוש
באוזניותאףשהיהכמעטחירש.
קשההיהלתקשראיתו.נראהשמעולםלאהיה
דברןועתה,עולמוהפנימיהפךפחותנגישויותר
פרטי.לילהאחדמעדבדרךלשירותיםושבראת
הירך.בזמןהאישפוזהתפתחדימוםבמערכת
העיכול.הואדחהאתהצעתביתהחוליםלהישאר
לבדיקותודרשלהשתחרר.חזרתילביקורבית.
ראיתיאותושובבפינתוהקבועהבסלון.למרות
הכאביםהואשיתףפעולהעםהפיזיותרפיסטית,
אךסירבבתוקףלקבלמשככיכאבים".אנילא
אוהב הרבה כדורים" ,אמר .עד שהתעייף.
"בפעםהראשונההואהתחיללדברעלהמוות",

אכלמעטמרק,ביצה.הגוףהיהמורעבומיובש.
עםזאת,לאסבלרעבוצמא.כשרצהלאכול-אכל.
כשרצהלשתות-שתה.לרובפשוטלארצה.
עלאףההחלטההעקרוניתלכבדאתרצונוואת
זכויותיושלמרכהן,לאהיהקללעמודמול
הדעיכההמתמשכת,ולאורךהדרךהיודילמות
לאפשוטות.
מרכהןהיהמיובש.לכאורה,מהיותרקלמלתת
עירוינוזליםולאוששו?אבלמהאםיתנגד?בבתי
חוליםהפתרוןפשוט-כשהמטופלאינוכשיר
לקבלהחלטות,קושריםידייםונותניםלועירוי.
אבלמרכהןהיהצלוללגמריוהתנגד.וגםאם
היינו מצליחים לשכנעו  -מה היינו משיגים?
עוד יום או שבוע של סבל במחיר אובדן
האוטונומיהשלו?
דילמהנוספתהייתהלגביהצורךבבדיקותדם
לצורךמעקברפואי.האםראוילנסותלשכנעו?
אוליחוסרבמלחיםמשפיעעלמצבוהכללי?
לכאורהייתכןשאםנתקןאתההפרעה,יחזרואליו
כוחותיו.אבלמספיקהיהלראותאותוכדילהבין
שבדיקותהדםשלורחוקותמלהיותתקינות.יותר
מדיפעמיםראיתיאיךמתקניםלמטופליםבבתי
חוליםאשלגןונתרן.המלחיםבדםאולימאוזנים,
אבלהסבלמתארך,ומבדיקהלבדיקההחשיבות
שלשלומווכבודושלהמטופלנשכחותלמול
המשימהשלאיזוןבדיקותהדם.חשובמכך-מר
כהןלאהיהמעונייןבטיפוליםולכן,גםאםהיינו
מגלים הפרעה לא היה מה לעשות בנדון.
המשפחהקנתהמזרןלמניעתפצעילחץ.המטפלת
עזרהלשמורעלהניקיוןולהחליףחיתולים.החדר
הדיףתמידריחנעים.המצעיםהיונקייםוצבעוניים.
השמשהאירהמבעדלחלוןוהוואדיהיהירוק.לא
היוצינורות.לאנשמעוצפצופימכונות.לאהחרידו
את המנוחה צרחות ואנקות של שכנים לחדר
שמתייסריםבלילות.לאפלשנולגופו.היהרק
אדםשדועךללאסבלבביתו,בחיקמשפחהאוהבת,
ומהצד אני ,שראיתי את עיקר תפקידי לעזור
למשפחהולמטופלבדרכוהאחרונה.

להיותשותפיםלמסעשלו.החלטנולנכבדאתרצונו
ולהעניקלוטיפולתומךבלבדבצורתמדבקהעורית
שצריךלהחליףרקפעםבשבוע.ביקשנושיחתום
על מתן ייפוי כוח לבנו ,למקרה שיאבד את
כשירותולקבלהחלטותאםוכאשרייאלץלהגיע
לביתחולים".אבליותרחשובשלאיגיעלבית
חולים",הסכמנוכולנו.
העמדתיאתעצמילרשותהמשפחהבכלשעהכדי
לטפלבמרכהןבביתו,בעזרתאחמהיחידהלטיפול
ביתשסייעבמניעהוטיפולמהירבפצעילחץ.בימים
הבאיםערכתיביקוריםסדיריםבביתכדילבדוק
אתשלומו.
הואדעךמביקורלביקור.בימיםהראשוניםהיה
רזהאבלכעת"נראהכמומוזלמן",אמרהאשתו,
)שניהםהיוניצולישואה(.מדיפעםשתהמעטתה,

דיווחה אשתו בטלפון .הגעתי לביתו.
"האם אתה עצוב?" צעקתי כדי שישמע.
"אלאמה,במצבכזה"...
"אתהעצוב?"צעקתישוב.
"לאבאמתעצוב.פשוטעייף.חייתי92שנים.
חוויתיעליותומורדותוגםאת'הקללה',לחיות
בזמניםמעניינים.עכשיוהכולכואבלי.אלהלא
חיים.אתהרואהאיךאני,עםחיתול...אוליתיתן
לימשהולסייםאתהחיים?"
"מצטער ,אבל אני לא יכול" ,אמרתי.
"אנילאמפחדמהמוות",אמר".אנימצפהלו".
והואציטטשירשלגיוםאפולינר":כלהאנשים
החנווניהדוור,הזונה,השרהגדול-כולםמפחדיםמןהמוות;רקהאיכרהקשישמחכה
לובמרפסתביתו".
באותושבועפגשתיאתבנויואבוכלתוהרופאה,
ריטה.
"אוליהיינוצריכיםלהתעקשעלשיקום",אמרו.
"ולמהלאהתעקשתם?"
"הוארצהלהיותבבית".
"אניחושבשזוסיבהמספיקטובה",אמרתי.
למעשה,מרכהןנתןאתהתשובההמתאימהלו
ולמשפחתובצורהצלולהוברורה.הואציפה
למוותבלימוראופחד,וביקשממשפחתווממני
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נוסעעלרכבת",חזרואמר.
"ביוםשלישייגיעגיל",אמרולו.
בערביוםשלישיצלצלתיבדלת.גברתכהןושני
בניה היו בדירה נרגשים אך שלווים.
"הואכברלאבהכרה",אמריואב.
נכנסתילבדוקאותו.
הואשכבמתבמיטתו.המסעשלותםשעהאחרי
שהבןהגיע,בביתושלו,במיטתו,כשאשתוושני
בניולידו.הואזכהלהיפרד.המשפחההודתהלי
עלשליוויתיאותם.אניהודיתילהםעלהזכות
ללוותאותם.
חווייתהפרידההשלמהמאדםשהגיעלסוףדרכו
אינהשכיחה.עבוריהייתהזוחוויהמתקנת.תיקון
עבורכלהקשישיםשראיתימבעדלצינורותהזנה
דרךהאףאוישירותלקיבהדרךהעור.תיקון
עבורהקשישיםהאבודים,שידיהםקשורות,והם
זועקיםבמחלקותומקבליםתרופותהרגעה.תיקון
עבורהקשישיםשמתיםלבדםבביתהחולים.
הרושםשקיבלתימטיפוליבקשישיםהוא,שרבים
מפחדיםמסבלומהשפלההרבהיותרמאשרממוות.
ברורשלעיתיםמטופליםמעונייניםבכלטיפול
מאריךחיים.לפעמיםהמשפחותלוחצותעלהארכת
חייםבכלמחיר,לעיתיםמתוךחששמהאיוםשל
"מהיגידו".
פעמיםרבותמדיהצוותהרפואיהואשלוחץעל
מתןטיפולים.המקרהשלמשפחתכהןהיהמקרה
מיוחדשבורצונושלהמטופל,רצונהשלהמשפחה
והאמונההאישיתוהמקצועיתשליחפפו.המקרה
הזההזכירלישכרופאניתןלתתלמטופללחוות
אתהמסעהאחרוןכחלקאורגנימחייובלילערוך
מלחמהעםהמוות,מלחמהשהקורבןהיחידלה
הואהמטופלעצמו.המוותאינוכישלוןטיפולי.
כרופאהייתהליזכותלאפשרלמרכהןלמות
מתוךהשלמה˝

המשך

"הצרהשלי",אמרמרכהןבתחילתהדרך",היא
שישלילבחזק,אניאחזיקמעמדהרבהזמן".
אבללארקהלבהיהחזק,אלאגםהשכלוהאופי.
הואנשארצלולגםכשגופונחלש.הואהמשיך
לקרואספרים.פעםמצאתיאותומחשבעלויות
עםניירועיפרון.כמעטעדהסוףהייתהלושליטה
במתרחשסביבו.
אחדהרכיביםהקשיםביותרבאישפוז,הואאיבוד
כמעטמוחלטשלתחושתהשליטהבנסיבות.עבור
מרכהןאובדןשליטהכזההיהבלתינסבל.ולכן
החישובשהואערךבמיטתובימיוהאחרוניםהיה
בעלמשמעותרבהעבורו.שמירתתחושתהשליטה
שלמרכהןהייתהמתנהיקרהשמשפחתוהעניקה
לובימיוהאחרונים.
אמרתילהם".קיבלתםהחלטהקשה".הרבהיותר
קלכשהאחריותמוטלתעלביתהחולים.כךיש
עלמילהטילאתהאחריותועלמילכעוס.אתם
לקחתםעלעצמכםאתכלהאחריותועולהטיפול.
זוהבחירההקשה,אבלזובחירהמתחשבת.מעטים
האנשים שזוכים למשפחות כמו שלכם".
התרגש.הוקללו.עדאזהיהאכולספקות".אתה
לאיודעכמהחשובלילשמועאתזה",אמר.
מצבושלמרכהןהמשיךלהידרדר.הואישןרוב
שעותהיממה.בנוגיל,שגרבחו"ל,הוזעקלמיטת
אביוהגוסס.שלושהשבועותקודםלכןשלח
לאביומכתבשבוכיבדאתבחירתוומרכהןקרא
אותובמיטה.כעתכברשקעבדמדומים.הואביקש
שיתנולושעוןעלידמיטתו.גםתיקלקח".אני

*ד"רעילםגבעהואמומחהברפואתמשפחה,
עובד בקופת חולים מכבי בחיפה ובעתלית
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וזכויותיושלהחולההמאושפזישלספקלומידע
עלזכויותיו,לתתלוטיפולרפואינאותותנאי
אשפוז ראויים" )עמ'  ,553ההדגשה שלי(.

תחקיר
מאת:שלומיתלולה

חוסכים†במקום†היותר†כואב
למרבההצער,קיימיםחסכיםחמוריםוכשלים
בשמירהעלזכויותהחולה.המערכתחוסכתעל
גבהחולים.איפהחוסכים?במקוםשהכיכואב.
תרתימשמע.רקכדילסבראתהאוזן,בתנאי
האישפוזהתגלתהתפוסתיתר);(140%מחסור
במיטות;משךאישפוזקצרמדי;העברתמידע
לקויהביןהצוותלחולהולבנימשפחתו;לכלוך;
מחסורברופאיםפנימייםוגריאטריים,מחסור
באחיות;המתנהארוכהמדיבחדרימיוןועוד.

זכותנו¨†זכויותינו°
מיצוי†זכויות†פירושו†ידע Æידע†זה†כוחÆ
עלינו†לדעת†את†זכויותינו†כדי†לשפר
את†איכות†הטיפול†באישפוזÆ
קריאה†בין†השורות†של†דוח†מבקר
המדינה

בהיבטשלמיצויזכויות,קריאהביןהשורותבדוח
מגלה נושאים שקשורים ישירות לידע אודות
הזכויות ,שיש לו השפעה על איכות הטיפול
בזמןהאישפוז.

מיצויזכויותמיטביקשורישירותלידעשיש
לאזרחוליכולתלהשתמשבולטובתו.אלאמה,
המערכותבנויותבאופןשדורשמומחיות,ידע
והמוןתושייהכדילמצותאתמהשמגיעלנו.למה
הדברדומה?לסחיטתטיפותהמיץהאחרונות
מתפוזדימתוק.
ומכאן,לדוחמבקרהמדינהלשנת,2015המתייחס
ל"משרדהבריאות-השמירהעלזכויותהחולה
המאושפזועלכבודו".הדוחהחמורמתריעעל
פגיעהמתמשכתבכבודהאדםוברמתהטיפול.
זאתבשלמשאביםדליםמדישלהמערכתאךלא
רק.גםבשלחוסרהטמעהשלנהליםוכישלון
המערכתעצמהלנהלאתהידעואתהשמירהעל
זכויותהחולים.
הדוחמצייןשקייםקשרביןערךכבודהאדםובין
ההחלמה.זהוגורםחשובש"משפיעלטובהעל
מדדיםרפואיים,ומשפראתהיכולתלהעניקלו
)לחולה( רפואה מיטבית" )עמ' .(503

מי†מנהל†את†החולהø
להלןארבעדוגמאות:
א.אחראילזכויותהמטופל.עלפיהחוק,בכל
ביתחוליםחייבלהיותאחראילטיפולבזכויות
החולים,שעליולטפלבתלונותהחוליםוהמשפחות.
לפיבדיקתהמבקר7מתוך8בתיחוליםלאפרסמו
אתשםהאחראי.בשיחהעםהאגודהלזכויות
החולהמתבררשגםהסמכויותשלתפקידזהאינן
ברורותכללוכלל.
ב.מנהלמקרהלמטופל.במקריםשלעמימות
לגביהגדרתהמחלקההאחראיתאובמטופליםעם
בעיותמורכבותורבתחומיות,שדורשותטיפול
שלכמהמומחים,קייםנוהלמ2011-שממליץ
לקבוע"מנהלמקרה".אםמנהלהמחלקהאואחד
המטפליםיחליטושישצורךבמנהלמקרה,עליהם
להביאאתהנושאלמנהלביתהחולים)אומי
שימונה(.תפקידמנהלהמקרה-למסורמידע
למטופל,לרכזאתההמלצותהשונותולוודאשהן
מתואמותזועםזו,אינןמסכנותאתהמטופלואף

חוקזכויותהחולהכברבן,(1996),20אךמוסדות
הבריאותעדייןאינםעושיםהכולכדילשמורעל
זכויותאלו.אפילורחוקמכך.בסיכוםהדו"חמציין
המבקרבמפורש":כדילשמורעלכבודו,פרטיותו
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כךגםבתשלוםבחדרהמיון.

מיושמות.עודעליולעבורעלהבדיקותולהבטיח
אתרצףהמידעהרפואי.רובבתיהחולים14,מתוך
18לאמינומנהלימקרה,ולאהכינונוהלפנימי
למינויכזה.שערורייה.

הדברהשני,במקרהשלבעיהמולהמערכת,צריך
לחפשעזרה,ואנחנומשתדליםלחזקאתהמסגרות
שמטפלותבפניותלעזרה.היום,לנציבתקבילות
הציבורשלחוקהבריאותהממלכתיישסמכויות
רבותוהקופהחייבתלקבלאתהחלטותיה.אנחנו
פועליםכדילחזקסמכויותנוספות.גםהאחראי
לזכויותהמטופלבבתיהחוליםלאמוגדרותדיין,
והכנוהצעתחוקבנושא.הדברהשלישיהוא-
מאבקעלמימושהזכויות.אנחנופוניםבשםהחולה
ומסייעיםבדבר.

ג.בדיקותוקרינה.ישחובהליידעאתהחוליםעל
האפשרות לעבור בדיקה במכשירים עם קרינה
מופחתת,אוסוגאחרשלבדיקה17.מתוך18בתי
חוליםשנבדקולאמיידעיםאתהחוליםעלהאפשרות
לבצעבדיקותללאקרינהמייננת,גםכשהדבר
אפשרימבחינהרפואית.הוראותהחוקוהנוהלכלל
אינםמוטמעיםבבתיהחולים.

האםהיוםישיותרמודעות?
ø
כן.אתר"כלהבריאות"הושקבסךהכוללפני
כשנהוחציומרכזמטעםמשרדהבריאות,אתכל
הזכויותהמגיעותלחולים.ישהתקדמותרבה
בהנגשתהמידעמצדכלהגורמים.גםהביטוח
הלאומיקייםלאחרונהכנסבנושא,בעקבותמהפכה
בגישה.מבחינתקופותהחולים,חלההתקדמות
במידע,אבלגםנסיגהבנושאיםכלכליים.משום
שהקופותנכנסולגירעוןאדיר,הןמקפידותעל
כלפסיקולעיתיםקובעותש'איןהצדקהרפואית',
כדילהתחמקמלשלם.

ד .חסרים תקנים .למערך התומך של עובדים
סוציאליים,פיזיותרפיה,תזונה,ריפויבעיסוקוקלינאי
תקשורת,משרדהבריאותלאקבעתקנים.כלאחד
יודעכמההמערךהתומךחשובלהחלמה.כאשר
נושאיםאלומוזנחים,האחיותנאלצותלעסוקבכך,
והזכויותהישירותשלהחוליםנפגעות.פעמיםרבות
מדוברבטיפוליםחשוביםעםהשלכהישירהעל
הבריאות ועל מהירות ואיכות ההחלמה.
כפי שהמבקר מצביע ,הפגיעה בזכויות החולה
משפיעהישירותעלההחלמה.איןמדוברכאןרק
בענייןשלכבודאוזכותאוניברסליתמופשטת.זהו
ענייןבעלהשלכותישירותעלבריאות,תחלואה
ואףמוות.

המלצהלמישיוצאלדרך?
ø
להערכתי,רובהאוכלוסייהלאיודעתלהתמודד.
ובמצבי מחלה ,עוד יותר מאשר במצב רגיל.
במקריםהמסובכיםכולםצריכיםייעוץמקצועי.
כוללאנשיםאינטליגנטייםששולטיםבאינטרנט.
גםאםאתןלךאתכלהמידעהקיים,ההתמודדות
מול המערכת מסובכת .מול ביטוח לאומי
ההתמודדותהיאהקשהביותר.למשל,ביןחמישה
חוליםבניווןשרירים,מתבררשכלאחדקיבל
קצבהאחרת.איאפשרלהסביראתזהלחולים.
ולכןצריךמקצוען.זוהסיבהשחברותהסיוע
פורחות.להערכתי,ב80%-מהמקריםאנשים
יכוליםללכתלבד.אבלאםלאמצליחים,אני
מציעלפנותלגורםמקצועי˝

האגודה†לזכויות†החולה
שמוליקבן-יעקב,יו"רהאגודהלזכויותהחולה,
לשעברמנהלמחוזבמכבי.
במהכרוךהתחוםשלמיצויזכויותחולים?
ø
אנחנופועליםבשתירמות-להעלותאתמודעות
הציבורבאמצעותהרצאותובתקשורת,כדישאנשים
יכירואתהזכויותשלהם.ברמההשנייה,אנחנו
פועליםלמיצויאוטומטי.למשל,נושאהתקרה
להיטלהשתתפותעצמיתבתרופותשהיא300ש'
בחודש.בעברצריךהיהלאסוףקבלותוללכתלקופה
לקבלהחזר.היום,הקופותעושותזאתאוטומטית.
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לילה†שלושה†כלבים†

מאת:עשיוינשטיין

בלי†הפסקה
מאת:רונילב
במרכז†המידע†שמנהלת†בהתמדה†עליזה†גרשון≠שריר†נאספו††∞∞∞∂†מאמרים¨
∞∞≥†ספרים†והמון†סרטים†ודיסקים†שעניינם†סוף†החיים¨†חוק†החולה†הנוטה†למות
והשאיפה†להגיע†ליעד†≠†מוות†במרשם†רופא†Æכן¨†כמו†במדינת†אורגון¨†ארה¢בÆ
סיפורה†של†מתנדבת†מודעת
רק לפני כמה ימים ביקרה בביתה של עליזה
גרשון-שרירסטודנטיתשהתעניינהבעבודתמחקר
בנושאסוףהחיים.עליזהישבהעםהצעירההסקרנית
והקדישה לה זמן רב .במשך שלוש שעות היא
הסבירהונימקהושכנעהאתהסטודנטיתכמהחשובה
הפעילותשלעמותתליל"ךומהןהדילמותהעומדות
בפניהעמותהלאחרשהגיעהלהישגחשוב-קבלת
חוקהחולההנוטהלמותבכנסת.
עליזהגרשון–שרירהכיאוהבתהיסטוריה.במשך
שניםעבדהכמורהוניהלההשתלמויותמוריםועובדי
הוראה.במשךשניםלמדהוהתקדמהבעצמה,למדה
שפותואמנותומאחרשגדלהבמשפחהעםמודעות
חברתיתופוליטית,חיפשהכרלפעולה.היאמצאה
אתזהבליל"ך.

הסתובבעםקופסתקק"לבסופיה,גדלתיעלגאווה
יהודיתואחריותציבורית"(,ערכיםשהיאמנכסת
לעצמה עד היום ובאים לידי ביטוי בעבודתה
כמתנדבתבליל"ך.
∞≤†שנים†בליל¢ך
כמוחבריםרביםבעמותה,עליזההצטרפהלפעילות
דיבמקרה.בטיולמאורגןבחו"להיאפגשהאת
רבקההוכהויזר,ממייסדיהעמותהונכבשהבלהט
העשייהשל"הקומץהמיתולוגי"שהקיםאתהארגון.
באותםימיםנלהבים,העמותהפעלהמביתפרטי
שלאחתהחברותוחיפשהדרכיםלפרוץלמודעות
הציבור בארץ .עליזה ,שכדבריה" ,לא אוהבת
טלפוניםוטופסולוגיה",העדיפהלעסוקבתוכןוכך
הגיעהלעיסוקבמרכזהמידע.
בשנת1999הוחלטלהקיםאתמרכזהמידע,שנקרא
עלשםחברהפעילה,יפהורד,שהשיגהלשםכך
תרומהגדולה.המרכזנועדלתתמענהלאנשים
שרוציםלהחליטולבחוראתהאופןשבויסיימואת
חייהם,והםיכוליםלהיעזרלשםכךבספריהולהשיג
מידעבנושא.
"בצעירותי" ,מספרת עליזה" ,רציתי להיות
ספרנית.המחנכתשליבכיתהח'אמרהלהורי,
שמשוםשאניאוהבתלקרואוספרים,עדיףשלא
אשקע בהם יותר מדי ואמצא מקצוע שכולל
מפגש עם אנשים" .זה בדיוק מה שהיא עושה
בליל"ך  -עובדת בהתנדבות בספרים ,באיסוף
וקיטלוגמידעואנשים˝

משפחה†מפוארת
עליזהנולדהבקיבוץמסילותלמשפחהבולגרית
ציונית בעלת יחוס מפואר ,ועד גיל עשר ,חיה
במחיצתסבאוסבתא,דיברהאיתםלדינוובולגרית
וספגהערכיםלכלהחיים.סבההיהמבאיארמונו
שלמלךבולגריה,ופעם"אפילופגשאתהרצל!"
במסעשורשיםשערכהלפניכמהשניםראתהאת
מושבהכבודשלסבאבביתהכנסתהספרדיבסופיה,
בירתבולגריהואתהתאשלמשפחתהבביתהאופרה.
בזמןמלחמתהעולםהסבהיהפעילבהצלתיהודי
בולגריה .ואחרי המלחמה בקיבוץ מסילות של
השומרהצעיר,חינךאתנכדתועלערכיםשל
ליברליותמשולבתבמסורתיהודית,ציונות)"אבא
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שלוש†נשים†ואיש†על†במה†Æכל†אחד†מהם†חושב†על†אדם†קרוב†שברגעיו†האחרונים
מבקש†את†נפשו†למות†Æמותר†לו†לאדם†לבחור†את†חייו†ומותר†לו†לבחור†את†מותוÆ
אז†כן¨†מדובר†על†המתת†חסד†כן††Øלא††ØאוליÆÆÆ
בעקבותההצגה"לילהשלושהכלבים"באולםהקאמרי,
התקייםפאנלעםפרופ'מאירברזיסויושבתראש
עמותתליל"ך,בינהדיבון.בגיליוןהקודםשלבטאון
ליל"ך,כתבההבמאית,אופירההניג":כשהתחלתי
לעבודעלהפרויקטהזה,הייתימאודקרובהלזמן
הפרידהמאבי...אבאביקששאבייםאתמותו"...כך
נולדהרעיוןשהבשיללמחזה,מסעבעקבותבקשת
החולה לפעולה אקטיבית של סיום החיים.

לבעייה.ליל"ךממשיכהלהיאבקעלהאוטונומיהשל
האדםעלגופוועלזכותולהחליטכיצדיטופלבסוף
חייו",אמרהבינהדיבון.
פרופ'מאירברזיס,שבשנתייםהאחרונותמנהלאת
המרכזלסימולציהבבי"חשיבא,רואהאתהמורכבות
שלהנושא".כרופאלאלמדתילפגושאתסוףהחיים,
וכמוניגםכאלףרופאיםואחיותשבדקתי.גםהם
מעדיפיםלברוחמהנושא.ההכשרהברפואהנועדה
להאריךחיים,וסוףהחייםנחשבבעינינולכישלון.
"עדלפני20שנה-סוףהחייםנחשבלטאבו.לא
עוד.היוםאנחנומשלמיםאתמחירהצלחתהטכנולוגיה
הרפואית.והשאלההיא-מתירופאמוכןלהודות
במגבלותשלו?האםהרופאיכוללהתגמשולהקשיב,
לקייםשיחהעלסוףהחייםעםהצוותוהמשפחה,
ולכבדאתרגעיהפרידהכשייכיםלמשפחהבלבד.
"חובתהצוותהרפואילתתטיפולתומךלארקלחולה,
גםלמשפחה.לצערי,למשפחהאיךזכרבחוקהחולה
הנוטהלמות.לעומתזאת,מחקריםמראיםשהקלה
עלהסבלבטיפולפליאטיבי,כשהרופאמביןשאי
אפשרלרפאוצריךלהתחילבטיפולמקל,מגיע
המקום להרבה רגש והקשבה מצד הרופא.
"מחקרמענייןמראהשכאשרחולהבאלרופאומתחיל
לדבר,הרופאמפסיקאותוכעבור30שניות!אבל
אםהרופאהיהמקשיברקעוד20שניות,החולה
היהמסייםאתדבריו"...
לאדילהקשיבלחולהפעםאחת,אומרפרופ'ברזיס.
זכותושלהחולהלשנותאתדעתוולהיותהפכפך.
"קשישהאחת",הואנזכר",אמרהכלבוקר-נמאס
לי .די .אני רוצה למות! אבל כשנשמעה אזעקה
במלחמה,היאצעקה:למהלאלוקחיםאותילמקלט?!"
נושאמורכב,סוףהחייםוטובלדעתשהיוםניתן
לעסוקבכךבאופןלגיטימיופתוחיותר,אםכיהדרך
עדייןארוכה.

בפאנלבסיוםהמחזהאמרהיו"רליל"ךבינהדיבון,
שעניינהבסוףהחייםהתחיללפני38שניםעםמות
אחותהביסוריםקשים,לאחרשהאריכואתחייהללא
תכלית.במאהה20-חלמהפךבכלהקשורלאוטונומיה
שלהאדםעלגופו,אמרה,אבללאכךבעולםהרפואה.
"מטרתליל"ךהיאלקייםאתהאוטונומיהשלהאדם
עלגופובמשךכלחייוובעיקרבסופם.בשנת2005
התקבלחוקהחולההנוטהלמות,שנתןפתרוןחלקי
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מה†עושים†עם††±¥כפתורים†בשלטø
מאת:מיכלשלו

לשאיבתאבק,הרישהרובוטעושהאתהחיים
קליםיותר-אחרישמצליחיםלתכנתאותולעבוד
כראוי.קודםצריךלקרואאתחוברתההפעלה
וללחוץעלמיניכפתוריםקטנים.בניגודלשואב
אבק,השימושבמחשבאינודבראינטואיטיבי.גם
כדילהשתמשבאינטרנטצריךלדעתלאןלגלוש
ואיך לחפש; רבים מהאתרים אינם מותאמים
לאנשים מבוגרים בגודל הפונט ואופן הצגת
התפריטים,והנטייהשלהרשתלהתחדשללאהרף
מציבהאתגרנוסף.
ענייןהמורכבותיכוללהסבירבמידהמסוימתאת
פרדוקסהזקנהוהטכנולוגיה:חברותרבותמנסות
לפתחחידושיםטכנולוגייםשוניםשנועדולשפר
אתאיכותהחייםשלמבוגרים,אבלאלהאינם
ממהריםלאמץאותם.מבוגריםחוששיםממוצרים
חדשים,לאיודעיםאיךלהשתמשבהםוחושבים
שהםיקריםמדי.

אם†נשווה†למשל†את†השואב†הישן
המוכר†והרובוט†לשאיבת†אבק¨†הרי
שהרובוט†עושה†את†החיים†קלים†יותר
≠†אחרי†שמצליחים†לתכנת†אותו†לעבוד
כראוי†Æקודם†צריך†לקרוא†את†חוברת
ההפעלה†וללחוץ†על†מיני†כפתורים
קטנים†Æבניגוד†לשואב†אבק¨†השימוש
במחשב†אינו†דבר†אינטואיטיבי
ישחיבורלאינטרנט.רקכשלושיםאחוזיםמבני
ה65-ומעלההשתמשובמחשבבשלושתהחודשים
שקדמולראיון.
אםנדמהלנושחוסרהענייןאוההירתעותהזו
מטכנולוגיההיאענייןטבעיכשמדוברבמבוגרים,
צריךלחשובעדכמהשינתההטכנולוגיהדווקאאת
חייהשלקבוצתהגילהזו.אנשיםשהםהיוםבני
ששיםוחמשומעלהחווכמותמדהימהשלשינויים
טכנולוגייםבימיחייהם,מטלוויזיהצבעוניתומקררים
ביתייםועדמכשירימיקרו,מבדיקותאולטרסאונד
ועדקוצבילב.

לנהל†את†החיים†בלי†לצאת†מהבית
כותרתמשנה:לנהלאתהחייםבלילצאתמהבית
בנוסף,האוכלוסייההמבוגרתנחשבתלקבוצה
האחרונההלאמפוצחתמבחינתהשימושבאינטרנט,
למרותהיתרונותשמדיוםזהמציעדווקאלקבוצת
הגילהזו,כמולמשלהיכולתלערוךקניותמבלי
צורךלהגיעלסופרמרקטיםשלעתיםאינםנמצאים
במרחקהליכהוללאצורךלסחובאותןהביתה;
להזמיןאוכלמוכן;להזמיןתרופותבקופתחולים
ותוריםלרופאים;לעשותפעולותבחשבוןהבנקאי
וגםלהעלותתמונותולתקשרעםחבריםובני
משפחהרחוקים.
איך אפשר להתגבר על הפער הזה? האם
מגמותההפשטהשאנורואיםבשוקהכללי,כמו
למשלמחשביםמסוגידידותייותר)קליותר
לגלושבטאבלטמאשרבמחשבביתי(הםהתשובה,
אושישצורךביצירתפתרונותייעודייםלמבוגרים,
שישימודגשעלהפעלהקלה,קריאותונציגי
תמיכהידידותייםלמשל?
בכלאופןברורשהחיבורלטכנולוגיההואחיבור
חיוני,חיבורלחיים,ואסורלקבלבשוויוןנפש
את הניתוק של האוכלוסייה המבוגרת ˝

המצאות†מורכבות†מדי
באףהמצאהעתידנית,וארבעיםואחדאחוזיםאמרו
שהם אינם יודעים באיזו המצאה עתידנית הם
מעוניינים.עודעלהמהסקרכיאנשיםמבוגרים
יותרמגליםמידהפחותהשלענייןבכלסוגשל
המצאהטכנולוגיתבהשוואהלקבוצותגילאחרות,
פרטלהמצאותשיכולותלשפראתבריאותם)באלה
הםמתענייניםקצתיותרמהאחרים(.

כדי†להשתמש†באינטרנט†צריך†לדעת
לאן†לגלוש†ואיך†לחפשÆ
רבים†מהאתרים†אינם†מותאמים
לאנשים†מבוגרים†בגודל†הפונט
ואופן†הצגת†התפריטיםÆ
הנטייה†של†הרשת†להתחדש†ללא†הרף

לא†בהכרח†טבעי†להירתע
כותרת משנה :זה לאו דווקא טבעי – להירתע
מטכנולוגיה†בגיל†השלישי
מטכנולוגיהבגילהשלישי
מענייןלצרףאלהנתוניםהללואתנתוניהשימוש
שלמבוגריםבאינטרנטובמחשבהאישי.לפידוח
קשישיםבישראל,שנתוןסטטיסטי,2011שלמכון
מאיירס,ג'וינט,מכוןברוקדייל,בשיתוףמשאב
ואשל,רקל48%-ממשקי הביתשבהםגריםקשישים

מציבה†אתגר†נוסף
במסגרתסקרשערךמכוןPEWהאמריקניבמטרה
לבדוקאתיחסםשלאנשיםמקבוצותגילשונות
לעתידוטכנולוגיה,נשאלוהנסקריםבאיזוהמצאה
עתידניתהיומעוניינים.חמישהעשראחוזיםמקרב
המשיביםבניה65-ומעלהענושהםאינםמעוניינים
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אזמדועבניהדורשאימץאתשואבהאבק,מדיח
הכלים ומערכת הסטריאו עצרו במחשב הביתי
ובאינטרנט?כמובןשלגילישמשמעות-קשהיותר
להתרגללדבריםחדשיםבגילמבוגריותר.כמו
שחלקמבניהדורשקדםלהםסירבו"להוציאכסף
מהקיר",כךישדבריםשבניהדורהזהפשוטכבר
לאמעונייניםללמוד.
חלק מהעניין יכול להיות גם ספקנות בריאה,
והתרכזותבמהשחשובבחיים-הבריאותכמובן
)תחום שבו ,כאמור ,מבוגרים כן מתעניינים
בטכנולוגיה(.אבלייתכןשהתשובהקשורהברמת
הפשטות ,או יותר נכון אי-הפשטות .ההמצאות
הטכנולוגיותהלכוונעשומורכבותיותר-ישיותר
אפשרויותשמכוונותלהנאתהצרכנים,אבלצריך
גםלדעתלהשתמשבהן.
אםנשווהלמשלאתהשואבהישןהמוכרוהרובוט
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שאלה:מהאתיודעתעלהזוגהזה,החדשים
בחבורהשלנו.הםפרקב',פרקג'?מחזיקים
ידיים ,הוא חובק את הכתפיים שלה...
תשובה:תתפלאי,הםזוגותיקמאוד.הואאיש
הייטק לשעבר ,היא עורכת ספרותית .הורים
לשלושהוסביםלשבעה.הםהחבריםהכיטובים
האחדשלהשנייה.הםמנהליםאורחחייםנפלא,
מעניין,בלישוםשמץשלראוותנות.נהניםמפנסיה
טובה,וחייםחייתרבותמיוחדים.היאלמדהלהוריד
מהאינטרנטספריםבפולניתובצ'כית,שפותאמה,
וקוראתספריםמעוליםשלאתורגמולעברית.הם
נוסעיםבקיץלבתי–כפרבאחתמארצותסקנדינביה,
כיהיאמתקשהמאודבחוםהישראליביולי–אוגוסט.
תמידהםחוזריםעםסיפוריםיוצאי–דופן,עם
מתכוניםחדשיםשאותםהםמנסיםבהצלחהרבה
עלחוגידידיםלאגדול.זוגששווהללמודממנו.

אהבה
מבוגרת
מאת:ורדהצ'צ'יק

לשאלה†אם†היא†אוהבת†היא†עונה∫†אני†חיה†איתו†Æהם†ישנים†באותה†מיטה¨
אבל†מתכסים†בשמיכות†נפרדות†Æורדה†צßצßיק†שואלת†חברים†קרובים
על†אינטימיות†Æפנים†רבות†לה¨†לאהבה†המבוגרת
שאלה:אתעדייןאוהבתאותו?
תשובה:מהאגידלך-אענהכמוגולדהלטוביה
החלבן,ששאלאותה:אותי,אתאוהבת?אניעדיין
מבשלתלוולי,מכבסתלשנינו)ואתיודעת-עורכי
דיןחייביםללבושכליוםחולצהלבנהמגוהצת(,
משלמתלעוזרתהביתשלנוומפקחתעלהעבודה
שלה,מזכירהלוליטולאתהתרופותשלו,ישנה
איתו-עםאטמיאוזניים)האףהיפהשלומסוגל
לפלוטתרועות,ממשחצוצרה(,מקשיבהלו,לא
שואלתאותושאלותמיותרות....אזאניאוהבת
אותו?אניחיהאיתו!
שאלה:למהבעצםאתעדייןישנהאיתובמיטה
אחת,לאמוטבלהפריד?
תשובה:העליתיפעםאתהנושאהזה,והואהגיב
בכזהעלבון,עדשוויתרתי.אבלאנימחכהלרגע
שאעלהאתזהשוב.בינתייםאניאוספת"עדויות"

מאת:אלזהלסקרשילר
תרגוםמגרמנית:יהודיתשרגל
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שאלה:ומהאתאומרתעלהחבריםהוותיקים
שלנו,אתיודעתלמיאנימתכוונת:אישההיי
טקוהמרצהבאוניברסיטה.הםלאמפסיקיםלריב,
אפילובנוכחותנו.מבחינהפוליטיתהםמשני
כוכביםשונים)היאהימנית(,מבחינתהטעם
האמנותי-הואסרטיאקשן,היאסרטיאנימציה,
סרטיםהיסטוריים.אניזוכרתשהםהתווכחולא
מעטעלחינוךהילדים.חשבנושהםיהיוהזוג
הראשוןשיתגרש,ובכלזאת-הואלפחותנראה
עדיין מאוהב .היא  -כמו תמיד .לא ממש
מחצינהרגשות.
תשובה:פעםשאלתיאותוישירות,מהזאת
אומרת,הריביםהאלה?תשובתו:ההתפייסותאחרי
ריב-מתוקהמדבש.ובכלל-אנילאהייתימסוגל
לחיותעםאישהשמסכימהאיתיבכלדבר.הייתי
משתעמםעדמוות.אלתדאגו,החייםשלנוגם
טובים,מעניינים,ואניעדייןאוהב.ומהאיתה,
הקשיתי?תשאליאותה,ענה.

שלחבריםבגילנושהפרידומיטות,וגםהפרידו
חדריםלשנתלילה)ישכאלהשהפרידודירות.(...
כשנישאנוהואאמרלי:אתואנינישןתמידחבוקים,
תחתאותהשמיכהלשניים.בינתייםאניחייבת
לרוץלשירותיםלעיתיםקרובות,אזהואויתרלי
עלשתישמיכותנפרדות.נושאהשינההנפרדת
נתפסאצלוכמוגירושין.אזכאמור-הסתגלתי
לאטמיאוזניים.
שאלה:מהאתעדייןאוהבתבו?
תשובה  :אני אוהבת את העיניים שלו,
כחולות–ירוקות,כשהואמביטבי.לפעמיםנדמה
לישישבהןעדייןתשוקה...והןעדייןמאודיפות.
אניאוהבתאתהקולשלו.ביןכחכוחלכחכוח
ישלועדייןבריטוןעמוק,והואעדייןמפליאלשיר.
אניאוהבתאותוכשאניצופהבומשחקעםהנכדים.
במיוחדעםהקטנטנים.הואשבונעשההילדון
שאניזוכרתכשהואהפךלאב,בגילכל–כךצעיר.
כלהחבריםשלוצחקועלינו-ילדיםמגדלים
ילדים,והואכלכךנהנהלגדלאותם,ושנינו
לגדלאתשנינו.אניאוהבתאתריחהגוףשלו,
הרבהדברים.

שאלה:זההריבדיוקלהיפךמהזוגא.ור.מדברים
ממשבקולאחד.מתרגזיםמאותןסוגיותפוליטיות,
מעדיפיםאותםדבריםבציור,במוסיקה,בספרות.
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כשאיש†אינו†שומע
את†מבקשת
את†נפשך†למות
כתב†המשורר†אורי†ברנשטיין†Æשירן†חן¨†סטודנטית†בסמינר†הקיבוצים
מחפשת†איזכורים†בספרות†ובקולנוע†לנושא†סוף†החיים¨†לכאב¨
לפרידה¨††גם†להשלמה
מאת:שירןחן
יוצריםואמניםמציגיםאתהיחסלמותיקיריהם
ואת נושא המתת החסד בשורה של דימויים
והרבהדמיון.
המשורראוריברנשטייןכתבבשיר"שיחה"
בשנת:1985

סועדאותה,כותבזךעלההשפלה:
"יוםאחד,כשרחצתיאותה)בשלבזהכברסירבה
המטפלתלעשותזאת,בטענהשלאעלכךמשלמים
לה,שהיארק'בת-לוויה'(,אמרהלי:ואתזהבן
צריךלעשותלאמו?!ועודביקשהלדעת:האםאני
מתנהגתבסדר?אנירקמנסהלעזור.אבלמיד
כשהנחתיאותהבמיטתהאחריהאמבטפרץשוב
סילוןשלמירגליים".
ובהמשך":שובושוב,ברגעיהצלילותהמעטים,
הייתהמבקשת:עשהליטובה,תביאליגלולות.
ואנייודעלאלוגלולותהיאמתכוונת.ואניגםיודע
שהיאצודקת,שמוטבכך.אבלהאםיקוםהבןעל
אימולהורגה...ובנפשיגמרתיאומר:אנילאאעבור
אתזה.כשרקיתגלוביהסימניםהראשונים".
נתןזךמעידכיאיןבויכולתלסייםאתחייאמו,
גםכאשרהואיודעומצהירבמפורשכיזוהי
האפשרותשהיהבוחרעבורעצמו.
הסרט"מיתהטובה")ראוגליון39שלליל"ך(
משקףאתהמשמעותוההשלכותשלאיסורהמתת
החסדבישראל.הסרטמתארחבורתזקניםהמנסה
לסייעלחברםהסובללסייםאתחייועלידיהמצאת
מכונה,שבאמצעותההואיוכללבצעהמתתחסד
באופןעצמאי.לאחרשהמכונהנוחלתהצלחה,
ניגשלחבורהאדםהמבקשלעזורלולסייםאת
חייהשלאשתוהנוטהלמות.לאחרהתלבטות
רבה,החבורהמחליטהלפעולבניגודלחוקולסייע
לאנשיםלסייםאתחייהםבכבוד.
ניתןלראותכיישהתייחסותלתחוםהמשפטי
במהלךהסרט,כאשרהחבורהמבקשתלהעלים

ברנשטייןמתוודהעלחוסריכולתולמלאאת
בקשתיקירוכשזהמבקשממנולסייעלולסיים
אתחייו.הואמודהכיהואמנסהלדברעלנושאים
אחרים,פשוטיםונעימיםיותר,מאשרלהתמודד
עםהכאבהנורא.
גםנתןזך,בספרוהאוטוביוגרפי"מותאמי"משנת
,1997מתארכיצדהואנמנעמביצועהמתתהחסד
לאמוהחולהעלאףבקשתה.עודלפניכן,כשהוא
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ראיותואשתושלממציאהמכשירמכנהאותו
"רוצח",כמישסייםאתחייושלאדםחף
מפשע.ועםזאת,במהלךהסרט,עםהידרדרות
בריאותה שלה ,היא משנה את דעתה.
גישהאחרתבענייןזהמוצגתבסרט"אהבה"
שלמיכאלהנקה.2012,הסרטמגוללאת
סיפורםשלאןוג'ורג':זוגבורגניאוהבבשנות
השבעיםלחייו,שמתמודדעםמחלתההקשה
שלהאישה.הסרטמתנהללאיטוומתאראת
הידרדרותהשלאן:תחילהשיתוקבחציגופה,
בהמשך אובדן יכולתה לאכול ועד לחוסר
יכולתה לנהל שיחה בעלת משמעות.
גםכאןניתןלהבחיןבתפניתהמתחוללתבאן
ברגעשבוהיאמאבדתאתהיכולתלשלוטעל
צרכיהומטילהאתמימיהבמיטה.תגובתה
הנרעשתלכךמוכיחהכיהייתהזוטיפתהכבוד
האחרונה שנלקחה ממנה ,מכאן והלאה
ההידרדרותהפיזיתוהנפשיתמהירהוקשה
הרבהיותר.
בניגודלזךואוליגםלברנשטיין,ג'ורג'פועל
כנגדהחוקבצרפת,שבדומהלחוקבישראל
אוסרעלהמתתחסד.לאחרשהואנואשמכל
ניסיוןלשיפורבמצבהשלאןואינויכולעוד
לעמודבסבלה,הואמניףאתהכריתמןהמיטה
וחונק את אן ,הנאבקת עימו עד למותה.
מהגרםדווקאלג'ורג',שטיפלבאןבאופן
מסורולאמשממיטתה,לסייםכךאתחייה?
נדמהכיהקרבההחזקהביןבניהזוג,גילם
של הגיבורים וההידרדרות הבריאותית
הדרמטיתשחוותהאן,הביאואתג'ורג'להבנה
כיהואמונעממנהסבלרבבימיםהספורים
שנותרולה.

אהבה†מבוגרת
את חושבת שזה יכול להיות משעמם?
תשובה:אנימאודמקורבתאליהםויודעתשזה
סופר–מעניין.הםהריזוגיוצר,במאיועורכת
סרטים.הםחייםבהרמוניה,היאתומכתבווהוא
בה,במיוחדבשלביםשהיושםבעיותרפואיות.
הואטיפלבהכמואחרחמן,ובבנים,ובנכדים.
הואבעצםעקרת–הביתשלהמשפחה,בשלן
מעולה,בעלידיזהבשמתקןהכלומייצרבמו
ידיוצעצועים.והואעושההכלבליטרוניות.
והיא  -בזכות כישוריה העסקיים ,מלבד
האמנותיים,הכניסהיותרכספיםלחשבוןהבנק.
הכל מתואם ומלבב .כיף להיות בחברתם.
שאלה:ומהאתחושבתעלהזוגהצעירהזה,
שהכירולפנישלוששנים,שניהאלמנים,שכל
אחדמהםממשיךלהתגוררבדירתובנפרד?
אני רואה קשר גופני ,משני הצדדים .אני
חושבתשיששםאינטימיות,אואפילוסוג
שלאהבה?
תשובה:מאחרשאניבמקרהחברהמאודטובה
שלה,ואנחנומדברותעלהכל,קשהלילענות
לךעלפרטיהפרטים.אנימוכנהרקלצטטמה
שהיאאמרהלי:אנחנוכמוזוגשהיהמאוהב
מאודבנעורים,שבגרביחדוהתחיללהזדקן
ביחד.ישבינינוסוגשלידידותמבוגרת,מכבדת,
חיבהרבה,אולייותר,וזההרבהיותרחשוב
ליעכשיוממהשאפשרלכנותו"אהבה".אולי
כעבורשנים,אםנחזיקמעמדביחד,נחוששזו
אהבהמאודיפה.אבלחיבה,ידידותומחוייבות
מספיקותלי.
ועוד ועוד ועוד .האהבה  -פנים רבות לה
גםבגיל70ואחריו˝...

יצירותאלומציגותנקודותמבטשונותעל
ההתמודדות הקשה של משפחות החולים
המבקשיםהמתתחסד.איןבהןניסיוןלקבוע
מהיהתמודדותנכונהאולאנכונה,אלארק
שיקוף הקושי העצום שחוות המשפחות ˝
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ספרים¨†חברים

חדשות
מרכז†המידע
ע¢ש†יפה†ורד

ספרים
מאת:עליזהגרשון-שריר

מיכאל,גיבור הרומן,מספר על חמשת אחיו.לביא,
הבכור,הוא תלמיד מצטיין המשרת בסיירת מובחרת
בצבא .לשם כךהוא עובר בדיקת דם שגרתית,
שבה מתגלה לפתע,שהוא חולה סופני באיידס,
לאחר שבנעוריו קיבל עירוי דם נגוע.באיחור רב
לביא מתחיל בטיפול ,יחד עם אחיוהוא נוסע
ללונדון ונפרד ממּשפחתובהוספיס.
במקביל,המשפחה מתמודדת עם השיטיון המתקדם
של האב המרותק לכיסא גלגלים עד שמאשפזים
אותו במוסד סיעודי.למרות כל הסבל,הסופר
מעניק רגעים של תקווה,שכן גם אם הסיפור הוא
המוות ,הוא מסופר מצד האמונה בחיים.

מרכז המידע של ליל"ך אוסף
מאמרים וספרים שעניינם הזכות
לחיים בכבוד†Æהמרכז מתעד סיפורים
המתפרסמים בתקשורת על חולים
במחלות חשוכות מרפא וכל הקשור
בחוק החולה הנוטה למות†Æלפניכם
שלושה †ספרים מומלצים הדנים
בנושאים אלו
מרכז המידע מדריך סטודנטים בכתיבת עבודות
בנושאים אלו .השירות ניתן ללא תשלום.
לייעוץ והדרכה בטלפון03-6730577 :
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העומדות לרשות החולים.הסופר,אונקולוג וחוקר
סרטן מאוניברסיטת קולומביה ,זכה בפרס
פוליצר על ספרו.
הסרטן נחשב לגידול פראי ובלתי מבוקר של תאים.
התא הסרטני משול בעיני הסופר לאדם מודרני
ולחיים המודרניים המאופיינים על ידי
אינדיבידואליזם קיצוני.
ההיסטוריה של המחלה מרתקת.ימיה ארוכים כימי
הציוויליזציה,ועדויות על קיומה בעבר הרחוק
וההתמודדות עמה מגיעים עד לתקופת הפרעונים
במצרים העתיקה.אולם עיקרו של הספר עוסק
במאהה20-וזאת בשל הזינוק בתוחלת החיים,
היכולות המחקריות וההתקדמות המטאורית בחקר
התרופות והטיפולים.
בעקבות ההד התקשורתי והעניין הרב שהספר
מעורר נעשתה גם סדרת טלוויזיה דוקומנטרית
ששודרה בארץ בנובמבר.2015הסדרה משלבת
מחקר עיוני וסיפורים אנושיים מרתקים.

חלקמהמיןהאנושי.
בחגהחנוכה,במפגשעםהלוםקרבממלחמת
יוםכיפור,בודדוערירי,אנחנומבקשיםשימצא
לואורקטן.העובדהשישמישהושמבקשיחד
איתו,שמקבלאותוכפישהוא,מפיגהבמעט
אתהבדידותשהואחיבה.הרגעיםהאלה,
הניסיםהקטניםשלהליוויהרוחני,נאספים
לנס הקטן שלי במציאת הדרך שלי.
הליוויהרוחנימהווהחלקחשובבשמירהעל
איכותחייושלהחולהומשפחתו.בשיחעל
הזכותלחיותולמותבכבוד,מתקיימתגםרוח
האדם ,אותה מחזקים המלווים הרוחניים.
איךהגעתילליוויהרוחני?עסקתיבמשחק
בתיאטרון25שנים,אבלתמידחיפשתי"עוד
משהו",לאידעתיבדיוקמה,עדהיוםשפתחתי
אתעיתוןהבוקרוראיתימאמרעלעמותת
"ברוח"לליווירוחניבביתהחוליםשעריצדק
בירושלים.משםהדרךהייתהפשוטה.נתתי
ללבלהובילאותי.
כל מפגש הרגיש נכון :הכניסה למחלקה
האונקולוגיתבשעריצדק,שםנערךראיון
הקבלהלמסלולהלימודיםעםהמורותשלי,
חניקרויזרוד"רנועהברחיים,ועםפרופ'
צ'רנימנהלהיחידההפליאטיבית.לימודיהליווי
הרוחניהיוגםמפגשעבורי,חילונית,דור
שלישימנהלל,ניויורקותלאביב,עםהעולם
היהודי.הדרךשל"ברוח"ושלחניונועה,
איפשרהלילבדוקאתהשאלות-מהזורוחניות
ואתהיותהדתרקחלקמעולםהרוחולאחזות
הכול.היכולתשלהמורותשלילהכילגםאת
העולם שלי איפשרה את המפגש המרתק
ופתחהבפניאתדלתותהליוויהרוחני.אותה
הכלהמלווהאותיבכלמפגששאניעורכת
במרכזעבודתיבביתהחוליםהשיקומיובהוספיס
בתלהשומר˝

בין עצב לחיוך

מלכת
כל המחלות∫
ביוגרפיה של
מחלת הסרטן

תוחלת החיים
של אהבה
מאת:ינץ לוי
הוצאת כנרת דביר

מאת:סידהרתא מוחרג'י
בהוצאת עם עובד

זהו רומן אוטוביוגרפי של הסופר,המתאר את
התמודדות משפחתו עם המחלה הסופנית של אחיו
הגדול ודעיכת אב המשפחה הלוקה בשיטיון.הרומן
אינו קל לקריאה,שכן הוא חושף בעוצמה ובכנות
את השלבים שהמשפחה חווה ביחד וכל אחד לחוד.

הביוגרפיה של מחלת הסרטן הוא ספר עיון מרתק
ואף שהוא דן במחלה קשה כל כך,הוא עושה זאת
מתוך גישה אופטימית .האופטימיות נובעת בשל
ההישגים בחקר המחלה ובצורות הטיפול החדשניות
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נתתי†ללב
להוביל†אותי

מאת:אופיר מרגוליס
הוצאת סטימצקי
"הכתיבה עזרה לי להחלים" ,אומרת אופיר
מרגוליס,נערה בת.16אופיר חלתה בסרטן בגיל
 14ומאז החלה לכתוב יומן אישי המתעד את
קורותיה ,הפחד ,הכאב ושרשרת הטיפולים.
אופיר מגלה ביומנה תעצומות נפש בהתמודדות
עם המחלה,כשבני משפחתה מקיפים אותה ותומכים
בה במשך שנתיים.אופיר זכתה בחיים חדשים
ובאושר רב והיא חולקת את אושרה ואת הדרך
הקשה שעברה עם הקוראים.הספר יצא לאור
בעזרת עמותת"משאלת לב" ). (Make a Wish
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כה†אמר

TED

אפשר†אחרת
לקט†מדברים†שנשא†בארגון†טד†©†®TEDגßארד†דיימונד¨
מדען†וסופר†פורץ†דרך¨†שספרו†¢רובים¨†חיידקים†ופלדה¨¢
תורגם†לשפות†רבות†וזכה†בפרס†פוליצר†Æאיך†מטפלים
שבטים†שונים†בשאלת†סוף†החיים
הביאלדפוס:יהונתןליס
ג'ארדדיימונד,גיאוגרףאמריקניידוע,עוקב
במשךעשרותשניםאחריחברותשבטיותברחבי
העולם.בהרצאהבארגון TEDהואמשווהבין
מנהגיםשבטייםביחסלזקניםוביןאלובחברה
המערבית.ההשוואה,ישלומר,לאתמידלטובת
החברההמערבית.אחדהמנהגיםהבולטיםקשור
בכךשרובהזקניםבמערבחייםבנפרד)ובמרחק(
מילדיהםומסיימיםאתחייהםבבתיאבותייעודיים.
לאכךבחברההשבטית,ולאבגללמהשחשבתם.
בחברותשבטיותהיחסלזקניםנעמהערצהומסירות
ועדנוהלהגובלברצח.
כמו†שנהגת†בהוריך†≠†ננהג†בך
כותרתמשנה:כמושנהגתבהוריך-ננהגבך
נתחילברצח.בחברותקיצוניותנהוגלהיפטר
מזקניםבאחתמארבעדרכיםישירות:מזניחים
אתהזקניםומרעיביםאותםעדמוות;נוטשים
אותםמאחורכשהשבטנודד;מעודדיםזקנים
להתאבד;או:הורגיםאותם.
באילוחברותמזניחיםאוהורגיםאתהזקנים?
בשבטיםנודדיםאובשבטיםשלציידיםולקטים,
כשאיאפשרלשאתאתהזקניםממחנהלמחנה
באופןפיזי,בעודהצעיריםחייביםלשאתאת
הרכושוהילדים.זהקורהגםבשבטיםשמתגוררים
בסביבהקיצונית-בקוטבהמושלגאובמדבר
הצחיח,שםאיןדיאוכל.זקניהשבטהאלה,נהגו
בצורהדומהבהוריהםוהםיודעיםבדיוקמהמצפה
להם מילדיהם .זוהי מהות ההישרדות.
נמשיךביחסשלהערצהומסירות,כפישנהוג
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מנתקקשישיםמחיייצירה.ובכלל,מיצריךאת
הידעשלהקשישיםכשהכלנמצאבמרחקלחיצה
על גוגל? ועוד לא הזכרנו את הטכנולוגיה
המשתנהמדייום.
"בגיל",15מספרדיימונד",נחשבתילמצטייןבכפל
כישיננתיאתלוחהכפל,היכרתיאתכלהלוגריתמים
והייתימיומןבסרגלהחישוב.היום,לעומתזאת,
הכישוריםהללוחסריתועלת.כלאידיוטיכול
להכפיל מספרים בני  8ספרות בצורה מדויקת
ומהירהבעזרתמחשבכיס),אוטלפון!(.כיום,
בגיל,75אניחסרתועלתבדבריםהנחוציםליום
יום...היוםרקכדילצפותבטלוויזיהבביתיאני
צריךלתפעלשלטעם41כפתוריםואניפשוט
לאעומדבזה".

בשבטיםהעוסקיםבחקלאותוגריםבמגוריקבע.
כךקורה,למשל,בגיניאההחדשה,שםעקבהחוקר
אחריהיחסלזקניםבמשךכ50-שנים.הזקנים
בגיניאהזוכיםלהערצה.הםחייםבבקתותעליד
ילדיהםומביאיםתועלתשלממשלמשפחהולשבט.
הםמכיניםאוכל,שומריםעלהילדיםהקטנים
ובכך מאפשרים לצעירים לעבוד בשדות .הם
מכינים כלי עבודה ותורמים מהידע המצטבר
בנושאירפואה,דת,מנהיגותוטקסים.כיווןשמדובר
בשבטיםשאינםיודעיםקרואוכתוב,הקשישים
מהווים מרכז של ידע רלוונטי לקיום השבט.
זקנים†מיותרים
כותרתמשנה:זקניםמיותרים
אמריקאים מבוגרים ,אומר החוקר ,נמצאים
בתחתיתהסולםבקבלהלעבודהובעיקר-בבתי
חולים,שםנהוגלהקצותמשאביםלפיגילהחולה.
שםניתנתעדיפותגלויהלצעיריםעלפנימבוגרים.
רוציםדוגמה?אםנמצארקלבאחדלהשתלה,
הואיינתןלצעירשיכוללעבודעודשניםרבות
ולתרוםלחברה.
בחברההפרוטסטנטית,אומרדיימונד,העבודה
נחשבתלערךעליוןוזקניםשאינםעובדים-
נחשביםלאנשיםמיותרים.גםפולחןהנעורים
האמריקאיתורםלזלזולבקשישים.רוציםדוגמה?
אףשקשישיםשותיםבירהוקולה,בפרסומות
למוצריםאלותראורקצעיריםמחייכים.ומתי
רואיםזקניםמחייכים?רקבפרסומותלבתיאבות
ותוכניותפנסיה.

מה†עושיםø
כותרתמשנה:מהעושים?
כדילשפראתחייהקשישיםבחברההמערבית,
החוקרמציעלקשישיםלהיותמעורביםיותרבחיי
ילדיהםולטפלבנכדים)אםגריםבסביבה(,כדי
לשחרראתההוריםולאפשרלהםלעבודמחוץ
לבית.קשישיםמעלגיל60יכוליםלהביאתועלת
במה שנוגע לניהול ארוך-טווח כמו השקעות,
עבודותבשדה,רפואה,עריכתדיןוכלמהשדורש
פרספקטיבההיסטורית.
ומהנלמדמחברותשבטיות?לאלהזניח,לנטושאו
להרוגאתהקשישים.ומהכן?לאמץיחסשלכבוד,
לשתף קשישים בעבודה מועילה ולא להרחיק
אותםמחיינו˝

שלט†עם††¥±מקשים
כותרתמשנה:מההשתנהלרעה?
קשישיםמאריכיםימיםמאיפעםבעברולכן-
מספרםגדולמשלהצעירים.והמשמעות:הזקנים
הופכיםלנטלעלהצעירים.גילהפרישהמהעבודה

ג'ארדדיימונד)בןלמשפחהיהודיתמבוסטון(ידועבעיקר
כמחברשליצירותמדע פופולרי בנושאים המשלבים
אנתרופולוגיה,ביולוגיהוהיסטוריה.הואזכהבפרס
פוליצרלשנת1998עבורספרו"רובים,חיידקיםופלדה".
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את†מי†מייצג†האפוטרופוסø
מאת:טלילהבןזכאי

††††††††††††††††††††††פרופ†ßמשה†מני-היהנשיאליל"ך

לפניכמהשבועותהלךלעולמופרופ'משהמניבגיל,87ולושלל
תאריםועיטורים,הישגיםועלילות.הואהיהאורולוגששמוהלךלפניו,
רופאםהאישישלמלךסעודיה,פאהדוהשאההפרסי;נשיאאוניברסיטת
תלאביב;סגןמנהלקופ"חמכבי;גםסגןיו"רחברתטבעלשעבר;
ואלו רק מעט מהתארים והתפקידים החשובים הקשורים בו.
בשנת  2000פרופ' מני כיהן כנשיא ליל"ך במשך כמה חודשים.
נולדלמשפחהשעסקהברפואה.סבארבאשלו,הרבאליהומני,נולד
בעיראק ,עלה לארץ ישראל ב ,1858-ועסק ברפואה על בסיס ההמלצות בספרי
הרמב"ם.פרופ'מנינקראעלשםאחדמבניושלהרב,שלמדרפואהבסורבוןוהיהלרופאו
האישי של סולטן מרוקו .פרופ' מני סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטת ג'נבה
ובאוניברסיטתטאפטס.
מקבלתאנשיםלטיפול,מפסלת,מציירתוקוראת.
בשעותשאיןליעםמילדבר,אנימדברתעם
עצמי.מגיל 22אניעושהפלדנקרייזבחברת
נשיםצעירות,ונראהלישאניגמישהכמוהןאו
אפילויותר!
"בכלל,היוליהרבהמזלותבחייםותמידפגשתי
אתהאנשיםהנכוניםשפתחולישעריםלעולמות
חדשים.גםעכשיוישליתוכניותלעודהרבה
שנים,אבלכיווןשאיןליחוזהעםאלוהים,אני
מתחילה כל יום עם תוכנית חדשה".

תמונת†השער∫†רחל†ויזנר≠רגב
ציורהשערשלבטאוןליל"ךלינואר2016הוא
פריעבודתהשלרחלויזנר-רגב,שנולדהב1921-
בהונגריה.משפחתהעלתהלארץב1937-ורחל,
תלמידתושלאריךנוימן)תלמידושליונג(,עבדה
כפסיכותרפיסטית ,בהתחלה עם ילדים ונוער
ולאחרמכןעםמבוגרים.
רחלמעידהעלעצמה,שהיא"לאמרגישהאת
הגיל.בערבאניבת,70אבלבבוקררקבת!23
אניממשיכהאתכלהפעילויותשליכברשנים,
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קהילה†תומכת†≠
קהילה†תומכת†≠

מישהומקשיבלך!ויבואלעזור!
מישהומקשיבלך!ויבואלעזור!
ביוםראשוןבשבוע,לחברתיהטובהוהעצמאית
)(85נשרפהנורתחשמלבמטבח.עדלאמזמן,
היאטיפסהעלסולםוהחליפהאתהנורות.היום
היאחוששת,ובצדק.לפניההיושלושדרכים
לפתרוןהבעיה:לשבתבחושךולחכותלשבת,
כשיבואוהילדיםלאכולורגעלפנישימלאוכלים
בחמיןלשבועהבא,היאתבקשש...לבקשטובה
מהסטודנטשגרבקומתהקרקעולהציעלופרוסת
עוגה...להזמיןחשמלאיולשלם)במקרההטוב(
רק150ש'.חברתישמעהעלהקהילההתומכת
הצטרפהוממליצהבחום.היאהזמינהחשמלאילביתה,האישבאבהתנדבותושמחלעזורוגם
להתכבדבעוגה.למהלא?
אם הנושא מדבר לליבכם  -נא לרשום את
המושג:קהילהתומכת,עמותהשלמתנדבים
שמטרתהלעזורבכלתחוםלקשישיםהנשארים
לגורבביתםהפרטי,כדישיוכלולשמורעל
עצמאותםויחיובכבוד.
איךזהעובד?באמצעותלחצןמצוקה,שמזעיק
שירות רפואי  .7/24למעלה ממאה קהילות
פועלות ברחבי הארץ ובהן אלפי חברים.
כלקהילהמנוהלתעלידיאב/אםהקהילה-
שאיתוניתןלהתייעץבקשרלסידוריםיוםיומיים
ובעצם-בכלנושאמעיקומטריד.הואמזעיק
מתנדבים שילוו אתכם לסופרמרקט ,יעמדו
בתור בדואר ויקלו על חייכם .בהתנדבות!
פעילותהקהילותנוסדהעלידיג'וינט–אשל
ונראה לי  -שראוי לתמוך ולהיעזר בהן.
חפשו באינטרנט "קהילה תומכת" וספרו
לנוחוויות.
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האם ידוע לכם  שקיים אגף לסיוע משפטי במשרד
המשפטים,ובמידתהצורךניתןלפנותאליועלמנתשייצג
אתהנזקקבכלההליכיםהמשפטיים,בשעהשאיןלאדם
יכולתלהעסיקעורךדיןבתשלום?
עיתון"הארץ"דיווחבהרחבהעלאדםשהיהמאושפז
בביתחוליםורופאיוהמליצועלכריתתרגלועלמנת
להצילאתחייו.מאחרוהחולההוגדרכדמנטיובלתיכשיר
לקבלהחלטותרפואיותקרדינליות,פנהביתהחוליםלבית
המשפטכדישימנהלואפוטרופוסלצורךההליךהרפואי.
האפוטרופוסלאמיהרלחתום.הואפנהלמחלקהלסיוע
המשפטי וביקש שאנשי המחלקה יכנסו לתמונה.
היה קשה לדובב אותו ,סיפרה בדיעבד עורכת הדין
שהוצמדהלו.בכלזאת,היאהתרשמהשהאישמודע
למצבו,מודעלסיבהבגללהאושפז,כמוגםלהחלטת
הרופאיםלקטועאתרגלובניגודלרצונו.
בדרךכללמינויאפוטרופוסבבתיהחוליםנעשהכעוד
פעולהמנהלית,ללאנוכחותושלהחולהומבלילשמוע
אתדבריו,תוךהישענותעלחוותהדעתשלהרופאים.
עורכתהדין,ד"רמיטלסגל-רייך,פעלהאחרת.היא
התענינה בחולה כאדם .הקשיבה לדבריו ,הבינה את
ההסתייגותשלו,אךחשבהשבמקרהזההרופאיםצדקו,
ועלמנתלהצילאתחייוישלכרותאתרגלו.החולה,
מצדו,דרשטיפולחלופי–ניסיוני.
עורכתהדיןהצליחהלשכנעאתביתהמשפטלאפשר
לחולהלהשמיעאתטענותיו.וכךסוכםשביתהחולים
יתחילבטיפולהניסיוני,תוךהבטחהשאםהואלאיצליח,
האישיסכיםלכריתה.
וכך אירע .הניסוי לא הצליח והרגל נכרתה.
נוכחותהשלעורכתדיןהנאבקתעלזכויותהזקנים,היא
בבחינתחדשהנפלאהלציבורהולךוגדלשלמאריכיחיים
החשיםשהחברהזנחהאותם.לאמשתפיםאותםבשיקולים
ובהחלטות,הםשקופים,מדבריםמאחוריגבם,מחליטים
לגביהםכאילוהיותינוקותחסריתבונה.יתכןשהםקצת
מבולבלים,תגובותיהםאיטיותיותר,אבלהםעדייןכאן.
עמותתליל"ךחרטהעלדגלהאתהמילים:לחיותולמות
בכבוד.לארקלמות,גםלחיות!
משרדהמשפטיםמינהאתהגברתסגל-רייךלכהן
כממונהארציתעלייצוגזקניםבאגףלסיועמשפטי
שלמשרדהמשפטים.
זכרואתהשם.זכרואתהתפקידהחדש,יתכןמאד
שתזדקקולו.

חדשות
חו¢ל

מאת:ציפיחן
עלידילורדיופהבשנת,2003כשאנונאבקנו
עדייןעלהזכותלכיבודהנחיותרפואיותמקדימות.
בבריטניההצעתוהשנייהשללורדיופהבשנת
2006נפלהברובשל148קולותנגד.100הברונית
דודבת92הצביעהבעד,כדישתהיהלהאפשרות
להחליטעלצורתמותה.באותהשנהאנחנועוד
לאיכולנולחתוםעלטופסמשרדהבריאות,כי
נוסחוהסופיוהאלגנטיהגיעלידיהציבוררק
בשנת.2007
בשנת  2010הצעת חוק מיתה במרשם רופא
נדחתהבפרלמנטהסקוטי,והצעתושלח"כחיים
אורוןנדחתהבכנסתשנהמאוחריותר.הניסיון
של ח"כ עופר שלח משנת  2013נפל עם
הממשלה.אםהבריטיםלאהתייאשו,גםאנחנו
נמשיךבמאבק.

בריטניה
בריטניה
הצעתחוקמוותבמרשםרופאנפלהבביתהתחתון
שלהפרלמנטהבריטיביחסשל330קולותלעומת
.118למרותתמיכתםשלהתובעהכללילשעבר
קיירסטרמרוהארכיבישוףמקנטרברילשעבר
לורדקארי,ובניגודלתחזיתסקרדעתקהלשהראה
על73%תומכיםבחוק,ההצעהנדחתהברובגדול.
למרותזאתהמאבקעלזכותהחולהלמותבכבוד
לאייפסק,הואיעבורלרשותבתיהמשפט.שרה
ווטון,ראשקבוצתמוותבכבוד,אמרהשאםבית
הנבחריםנכשלבהכרתאחריותו,בתיהמשפט
יאלצולפעולבמקומוכדילשיםקץלסבלולחוסר
צדקכלפיהחולים.
הדיוןעלחוקעזרהבמיתההתנהלברמהגבוהה
מאוד.מספרחבריהביתשהיואוהינםרופאים
במקצועם,הוסיפומידהשלניסיוןועומקלדיון.
כמהחבריםהודוששינואתדעתםלכיווןזהאו
אחרכתוצאהמנימוקיהדוברים.
אחתהמשפיעות,מנתחתאונקולוגיתמסקוטלנד,
אמרהשהמוותאינוהטיפולהמיטבילשוםמצב.
לדבריה,האופקיםשלנונעשיםצריםעםהגיל.
מצבושלאדםהיושבבכיסאגלגלים,שנראהלנו
בלתינסבלמנקודתראותושלאדםבריא,אולי
נראה בעיניו סביר כשהוא נהנה מחברת בני
משפחתוביוםשמשבגינה.
נציגאחרהסבירבנאומושלאתמידמוותבעזרת
סם ממית הוא קל וחסר כאב .לעתים לקיחת
התרופהגורמתלבחילהולעוויתות,לפעמיםהסבל
נמשךשעותאחדות.
ההצבעהחצתהקוויםמפלגתייםולאהושפעה
מדעותפוליטיות.
ואצלנו?הצעתהחוקהראשונהבבריטניההוגשה

)(Compassion and Choicesאימץאותהופרסם
סרטונים,בהםהיאמבקשתלאפשרגםלחולים
אחריםאתזכותהבחירה.
עבורהמושלג'ריבראוןהאישורלאהיהפשוט.
הואקתולישלמדבעברבסמינרישועילכמרים.
הואהסבירשמדוברבחוקהעוסקבחייםובמוות.
השאלההיאהאםמדינתקליפורניהתמשיךלראות
באדםשמחליטלסייםאתחייובגללסבלועבריין.
הואכתב:
"לבסוףשקלתימההייתירוצהנוכחמותישלי.
איננייודעמהתהיההחלטתיבמקרהשלמחלה
שתגרוםליסבלגדולוממושך.אבלאניבטוח
שאשמחלשקולאתהאפשרויותהכלולותבחוק
הזה.ואיננירוצהלמנועאתהזכותהזאתמאחרים".
קבוצתחמלהובחירהמקווהשהמקרהשלבריטני
מיינרדימשיךלהשפיעעלהחוקבעתיד.המדינה

הבאהעלהפרקהיאמדינתניויורק,כברמונה
לוביסט ידוע לנהל את המאבק במדינה זו.
כותרת†משנה∫†גרמניה
גרמניה
הפרלמנטהגרמניאישרחוקעזרהבמיתה,בתנאי
שהעזרה היא אלטרואיסטית .בגלל ההשלכות
השליליות של המתת חסד בגרמניה )למעלה
מ,200,000-ילדיםובוגריםבעלי"פגמים"הומתו
בגרמניהבתקופתהשלטוןהנאצי(,המונחהמתת
חסדאינומופיעבחוק.
הדיוןבבונדסטג)הפרלמנטהגרמני(התנהלבין4
הצעותחוקשונות,עםמוותבמרשםרופאעלפי
בקשתושלהחולהמצדאחדוכמעטאיסורמצד
שני.ההצעהשאושרהלבסוףברובשל360קולות
נגד233הייתהזובהתמכההקנצלריתאנגלהמרקל.

קליפורניה
כותרת†משנה∫†קליפורניה
מושלקליפורניהג'ריבראוןאישראתחוקמוות
במרשםרופא,שעברבביתהנבחריםשלמדינת
קליפורניהב15-באוקטובר.2015כיוםל10%-
מהאמריקניםישנגישותלחוקאחרישהואאושר
במדינותאורגון,וושינגטון,מונטנהוורמונט.
מדינותאחרותצפויותללכתבעקבותיהם,כפי
שקרהלחוקנישואיםשלבניאותומין.צפוי
שפנייה לבית המשפט העליון תגרום לאיחוד
התחיקהותחולתהעלכלהמדינות.
החוקנכשלבקליפורניהששפעמיםהחלמשנת
.1988רקמותהשלבריטנימיינרדבשנהשעברה
גרמה להצלחתו .מיינרד ,חולה בסרטן במוח,
נאלצהלעבורמביתהבקליפורניהלמדינתאורגון,
בהמוותבמרשםרופאחוקימשנת,1988כדי
שתזכהלבחוראתמועדמותה.ארגוןחמלהובחירה
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††העבירו
את†זה
††††††הלאהÆÆÆ
ליקטה:טוביתאוריאל
פורסמהבחשבוןהטוויטרשלאנדרופוסטר,מנהל
ביתהחולים,וזכתהלתגובותרבותברשתעל
מאמצי הצוות הרפואי במפגש המרגש.
"בכיתיעםכלהצוותהרפואי",סיפרהטינה,בתה
שלמרש".היאמצאהנחמהבמפגשהזה,שהיה
רגעקסוםומרגש.אמאהייתהמלאתנתינהלכולם,
וזההמעטשיכולנולהחזירלהברגעיההאחרונים".

פרידה†מרגשת†מהחיים
קשישהחולתסרטןבבריטניהזכתהלביקורשל
הסוסשבוטיפלה,שעותספורותלפנישמתה.
הסוסהובאלפתחביתהחוליםהסיעודי,והיא
הועברהלשםבמיטתהאשפוזכדישתוכללהיפרד
ממנולתמיד.
שילהמרש,בת77וסבתאלארבעהנכדים,אהבה
מאודבעליחייםוגידלהשישהסוסים,שלושה
כלבים,שלושהחתוליםובעליחייםנוספים.קשר
מיוחד נרקם בינה לבין הסוס האהוב עליה,
ברונוון,שאותוגידלהבמשך25שנים,מאזהיה
סייחצעיר.מרשלקתהבסרטןסופני.הטיפולים
לא הביאו לנסיגה במחלה והיא גססה בעודה
מאושפזתבביתהחוליםוויגןשבמנצ'סטר.בקשתה
האחרונההייתהלהיפרדמהסוסהאהובעליה.
משפחתהשלמרשוהצוותהרפואיהחליטולפעול
למענה:הסוסהובאלפתחביתהחולים,ומרש
הועברהלשםבמיטתהאשפוזשלה.
הסוסרחרחאתפניהשלמרש,בעודשמשפחתה
והצוותהרפואימזיליםדמעות.שעותספורותאחר
כךהיאנפטרהבשלווה.
תמונתהשלמרשברגעיהפרידהמהסוסהאהוב

כמעטבלתימורגשת,ואמרהשהיאמעדיפהלעזוב
אתהחייםכשהיאעדייןבריאה.
מותהשלפאראועוררהרבהתגובותנזעמותמצד
פעיליםהמתנגדיםלהמתותחסד,שטענוכימדובר
במהלךקיצוניללאהצדקה.בראיוןלפנימותה
הודתה פאראו כי גם בני משפחתה מתנגדים
למעשה,אבלבאותהנשימההוסיפהכיזוהבחירה
שלהבאיזוצורהלעזובאתהחיים,ולאשלהם.

שלוש†שעות
שניזקניםנפגשיםלאחרזמןרבשלאהתראו.
"אתהיודע ",אמרהאחדלחברו" ,בזמןהאחרון
לוקחלישלוששעותלעשותסקס".
"למה כל כך הרבה זמן?" שאל החבר.
"שעה אני משדל ,שעה אני משתדל ושעה
אנימתנצל".
על†זיכרון
לפניכמהימיםהשתתפתיבוועידהבביתמלון.
כשהסתיימה,הזדרזתילקחתמהכיסאתמפתחות
המכונית.חיפושמהירבכלהכיסיםהעלהשאין,
איןמפתחות.מידרצתילאולםבוהיינו,בטח
שכחתיאותםעלהשולחן,ושוב,איןכלום.בטח
השארתיאותםשובבסוויץ'הרהרתילעצמי.
אשתיתמידמעירהליעלכך.לדעתי,הסוויץ'זה
המקוםהכיהגיונילהשאירבואתהמפתחות,כי
כךהםלאילכולאיבוד,אולםהיאאומרתשכך
יהיהיותרקללגנובאתהמכונית.
רצתילעברמגרשהחניה.המגרשהיהריק!
מידהתקשרתילמשטרה,והודעתילהםעלגניבת
המכונית.אחרכך הגיעהשלבהיותרמסובך,
התקשרתילאשתי".יקירתי",פתחתי),אניתמיד
קוראלהיקירתיבמצביםכאלה(",השארתיאת
המפתחותבסוויץ'וגנבואתהמכונית"!
היהרגעשלשתיקה,הייתיבטוחשהשיחה
ה ת נ ת ק ה א ב ל א ז ש מ ע ת י א ו ת ה א ו מ ר ת :
"טמבל,הריאניהסעתיאותךלביתהמלון!"
עכשיוהיהתורילהשתתק.במבוכהביקשתי
ממנהשתבואלאסוףאותי.
היאהשיבהבכעס":אניאבואמיד,ברגעשאצליח
לשכנעאתהשוטרשעומד
בדלתשלאגנבתילך
אתהמכונית".

עושר†טבעי
אישקשישיושבבלובישלביתהאבותומחייך
מאוזןלאוזן.
שואלאותוחברו" :מהאתהכלכךמבסוט?"
עונהלוהקשיש" :לאחשבתישאהיהכלכךעשיר
לקראתסוףימי.הנהאנייושבמולך,פימלא
זהב ,שערי כולו כסף ,יש לי אבנים בכליות,
פלטינהבאגןהירכיים,פלטינהבמפרקים,עודף
ברזל בדם ומלאי בלתי נגמר של גז טבעי".
למה†אחות†בריאה†בת††∑μבחרה
בהמתת†חסדø
ג'ילפאראו,אחותלשעברבהוספיסשמטפלבזקנים
לקראתסוףחייהם,החליטהלעבורהמתתחסד
בעירבזלשבשוויץכשהיארקבת75ובמצב
בריאותי טוב .לטענתה ,ההחלטה שלה נבעה
מהעובדהכימציאותחייהםשלהזקניםהיאעגומה,
וכיהזיקנההיא"דברנורא".
פאראו,שכתבהשניספריםעלטיפולבקשישים,
בילתהאתשעותיההאחרונותעםבןזוגהג'ון.
למרותהיותהאישהבריאהשלאנזקקתלתרופות,
היאהעידהכיהיאמרגישהשהיאמידרדרתבדרך
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נהגת†מרוצים
אישהמבוגרתיושבתבקופתהחוליםוממתינה
לרופא.לידהמתיישבתבחורהצעירה,ושתיהן
מפתחותשיחהביניהן.
שאלההצעירהאתהמבוגרת" :במהאתעוסקת?"
"אני נהגת מרוצים" ,השיבה המבוגרת.
"נהגתמרוצים?" התפלאההצעירה.
"כן" ,השיבההמבוגרת" ,אנימסיעהאתהנכדים
שליוהםמרוצים"...
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English: Lynda Berman
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