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�יצא�לאור�הביטאון �שישה�חודשים�מאז עברו

האחרון�בו�דיווחנו�לכם�על�עבודת�הוועדה�שהוקמה

ע"י�שרת�הבריאות�לשעבר,�הגב'�יעל�גרמן.�הוועדה

שמטרתה�הייתה�לדון�מחדש�בחוק�החולה�הנוטה

למות,�לשנות,�להרחיב,�להנגיש�וליידע�את�הציבור

ובעיקר�את�הרופאים�על�השימוש�הנכון�בו.�מאז

הפך�סגן�שר�הבריאות�לשר,�המנכ"ל,�פרופ'�ארנון

אפק,�שהיה�גם�יו"ר�הוועדה,�ממשיך�בתפקידו,

אך�למרות�זאת�מסקנות�הוועדה�מונחות�כאבן

שאין�לה�הופכין.�על�שאלותינו�נענינו�בתשובות

�התוצאה�היחידה�הנראית�לעין�היא מתחמקות.

פרסום�הטופס�המשולב�למיופה�הכוח�(ראה�ביטאון

קודם).�בעתיד�הקרוב�אנו�מתכוונים�לבקש�פגישה

�בביצוע �לדון �הבריאות�כדי עם�מנכ"ל�משרד

מסקנות�הוועדה.

בשונה�מכך�אנו�עדים�להתעניינות�גוברת�והולכת

בנושא�סוף�החיים.�במדינות�אחדות�התקבל�חוק

�שולחן �על �הנושא �נמצא �ובאחרות �זה בעניין

המוסדות�המחוקקים�(ראה�חדשות�חו"ל�בעמ'�28).

ספרים,�סרטים�והצגות�רבות�דנות�בנושא�סוף

החיים.�בארץ�מוצגות�כיום�שלוש�הצגות�כאלה:

ֹ"האבא",�ֹ"עם�בוא�הסתו"�ו"לילה�שלושה�כלבים".

�קהל�ואחריה �הועלתה�ב-�16.11לפני הצגה�זו

התקיים�פנל�בהשתתפות�אופירה�הניג�מחזאית

�(על �מאיר�ברזיס�ואני. �פרופ' ובמאית�ההצגה,

.(15� �בעמ' �בכתבה �לקרוא �תוכלו ההצגה

כן�מוצג�בסינמטקים�ברחבי�הארץ�הסרט�"עד�קצה

הזריחה".�אנו�בטוחים�כי�לא�ירחק�היום�ומוסדות

השלטון�במדינת�ישראל�לא�יוכלו�להתעלם�מן

הנושא�של�סיום�החיים�בכבוד.

�הוא נושא�חדש�שעלה�לא�מכבר�על�שולחננו

3

כי�חודש�ינואר�הוא�חודש�התשלום�של

דמי�החבר.�אנא,�זכרו�כי�אנו�מתקיימים

ופועלים�אך�ורק�בעזרתכם!

אנו�מודים�לכל�המתנדבים�והמתנדבות

המסורים�שלנו�ומאחלים�לכולכם

Æשנה†אזרחית†טובה†ושלווה

אנו†מזכירים
לחברינו

אנו†מזכירים
לחברינו
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�טיפול�בכבוד�בסוף�החיים�הוא�אתגר,�כפי�שעולה

מסקר�של�מגזין�"אקונומיסט"�וממסמך  של�מכון

הרפואה�בארה"ב,�שפורסמו�באחרונה.�לרוב,�חולים

מתים�בסביבת�אישפוז�מנוכרת,�תוך�סבל�רב�ועודף

טיפול�פולשני,�עם�עלויות�המגיעות�בשנה�האחרונה

�הבריאות. �תקציב �מכל �רבע �לכדי לחיים

בישראל�דרוש�מערך�לטיפול�פליאטיבי,�המקל�על

סבל�כמו�כאב,�קוצר�נשימה�וחרדה,�וכן�תמיכה

�ולמשפחתו. �לחולה �ורוחנית �חברתית נפשית,

חשוב�שזה�יהיה�שירות�באיכות�גבוהה�ובזמינות

בכל�מקום,��24שעות�ביממה�ושבעה�ימים�בשבוע,

�במוסדות �תומך �לטיפול �צוותים �הכשרת עם

אישפוז�ובקהילה.

אם�כן,�מדוע�אין�מערך�כזה�בישראל?�משום�שאין

�אף תקציב�להפעלה�ולהטמעה�של�שירות�כזה,

שהשיטות�פשוטות�ומוכרות,�ואף�שלפי�מחקרים

רבים,�הגישה�חוסכת�משאבים�בהקטנת�אישפוזים,

בדיקות�יקרות�וטיפולים�פולשניים�מיותרים.�נוסף

על�כך,�מחקרים�הראו�שטיפול�זה�אף�הביא�להארכת

חיים�בארבעה�עד�שישה�חודשים�נוספים.�איך�נוצר

מצב�שטיפול�יעיל�להקלת�סבל,�החוסך�כסף�ואף

מאריך�חיים,�אינו�מיושם�דיו?

סיבה�אחת�היא�הכשרת�רופאים�לאבחן�ולרפא,�אך

�מושג. �אינו �כשריפוי �סבל �על �להקל לא

תובנה�זו�עולה�מסדנאות�שנערכו�עבור�כ–1,000

�רפואית. �לסימולציה �במרכז �ואחיות רופאים

לרופאים�מיומנות�קוגניטיבית�גבוהה�לאבחון�ולטיפול.

בסוף�החיים,�נדרשת�מיומנות�אחרת�לסעוד�חולים

�אז �נחוצה �ואובדן. �פרידה �לקראת ומשפחות

�העיניים, �בגובה �מבט �עם �רגשית, תקשורת

הקשבה�ונוכחות.�הכשרת�צוות�לטיפול�בקץ�החיים

דורשת�שינוי�פרדיגמטי.�הסימולציה�נמצאה�יעילה,

�מימון �יבוא �מאיפה �משאבים. �דורשת �היא אבל

להכשרה�זו?

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 שיעילותה�הוכחה

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

�כמו ייעוץ לשיפור אורחות חיים גישות ראויות,

�שהן תורם מרכזי לתחלואה בעולם מזיקות,

המודרני,�כמו שיתוף המטופל בהחלטה על הטיפול

�וכמו �הקשבה וכבוד להעדפותיו, �תוך הסבר, בו,

טיפול פליאטיבי.

מאיפה יגיע מימון להכשרה ולהפעלת טיפול פליאטיבי?

כיום�התגמול לשירותי רפואה הוא עבור מספרם�-

�פרוצדורות, �ביקורי מרפאה, �בדיקות, אישפוזים,

ניתוחים�-�ולא עבור ערכם.�תגמול זה מתמרץ עשייה

�שיקול דעת טכנולוגית חסרת נוכחות אנושית,

בסוף†החיים¨†נדרשת†מיומנות†אחרת†לסעוד†חולים†ומשפחות†לקראת†פרידה
Æואובדן¨†אך†זו†נעדרת†בתוך†מערכת†עמוסה¨†טכנולוגית†וממוקדת†רווחים

הכשרת†צוות†דורשת†שינוי†פרדיגמטי†והסימולציה†נמצאה†יעילה¨†אבל†היא†דורשת
øמאיפה†יבוא†המימון††Æמשאבים

�יש לעבור לתגמול עבור ערכו של והתייעצות.

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

�ועם מטפלים שלא למדו לפגוש סופיות ממנו,

והמספקים טיפולים חסרי תוחלת במקום נוכחות,

הקשבה וכבוד.�אלה ירוויחו מתנה�-�למנוע שחיקה,

כפי שכתב אטול גאוואנדה�-�כירורג,�סופר ופרופסור

Beingבספרו החדש�� מאוניברסיטת הרווארד,

�מעולם לא ציפיתי שההתנסויות .� Mortal
המשמעותיות ביותר כרופא,�ובאמת כאדם,�יבואו

מלעזור לאחרים במה שהרפואה אינה יכולה לעזור

באותה מידה�˝

מאת:�פרופ'�מאיר�ברזיס

*��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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המשך�בעמוד�8

בחירתו
††††של†מר†כהן

מאת:�ד"ר�עילם�גבע

מר�כהן�שכב�במיטתו�מול�החלון�הגדול�המשקיף

אל�נוף�ואדי�הגולש�לים.�אשתו�ושני�בניו�היו

בבית�השקט,�אבל�מר�כהן�היה�ללא�רוח�חיים.

המסע�שהחל�לפני�שלושה�שבועות�תם�ונשלם.

בן��92היה�במותו.

הוא�גר�עם�אשתו�בדירה�יפה�על�רכס�הכרמל,

ועימם�מטפלת�סיעודית,�שעזרה�לו�לצעוד�ברחבי

הבית.�על�הקירות��מזכרות�מטיולים�בעולם,�("אני

לא�יכולה�להגיד�שראינו�את�כל�העולם",�אמרה

לי�פעם�אשתו,�"אבל�חצי�עולם�בטוח�ראינו").

ממקומו�הקבוע�בפינת�הסלון�צפה�בנוף�הפתוח,

�חמוש �כשהוא �למוסיקה, �והאזין �עיתון קרא

באוזניות�אף�שהיה�כמעט�חירש.

קשה�היה�לתקשר�איתו.�נראה�שמעולם�לא�היה

דברן�ועתה,�עולמו�הפנימי�הפך�פחות�נגיש�ויותר

פרטי.�לילה�אחד�מעד�בדרך�לשירותים�ושבר�את

�בזמן�האישפוז�התפתח�דימום�במערכת הירך.

העיכול.�הוא�דחה�את�הצעת�בית�החולים�להישאר

לבדיקות�ודרש�להשתחרר.�חזרתי�לביקור�בית.

ראיתי�אותו�שוב�בפינתו�הקבועה�בסלון.�למרות

הכאבים�הוא�שיתף�פעולה�עם�הפיזיותרפיסטית,

אך�סירב�בתוקף�לקבל�משככי�כאבים.�"אני�לא

�שהתעייף. �עד �אמר. �כדורים", �הרבה אוהב

"בפעם�הראשונה�הוא�התחיל�לדבר�על�המוות,"

�לביתו. �הגעתי �בטלפון. �אשתו דיווחה

�שישמע. �כדי �צעקתי �עצוב?" �אתה "האם

"אלא�מה,�במצב�כזה..."

"אתה�עצוב?"�צעקתי�שוב.

"לא�באמת�עצוב.�פשוט�עייף.�חייתי��92שנים.

חוויתי�עליות�ומורדות�וגם�את�'הקללה',�לחיות

בזמנים�מעניינים.�עכשיו�הכול��כואב�לי.�אלה�לא

חיים.�אתה�רואה�איך�אני,�עם�חיתול...�אולי�תיתן

לי�משהו��לסיים�את�החיים?"

�אמרתי. �יכול", �לא �אני �אבל "מצטער,

"אני�לא�מפחד�מהמוות,"�אמר.�"אני�מצפה�לו".

והוא�ציטט�שיר�של�גיום�אפולינר:�"כל�האנשים

-�החנווני�הדוור,�הזונה,�השר�הגדול�-��כולם

מפחדים�מן�המוות;�רק�האיכר�הקשיש�מחכה

לו�במרפסת�ביתו".

באותו�שבוע�פגשתי�את�בנו�יואב�וכלתו�הרופאה,

ריטה.

"אולי�היינו�צריכים�להתעקש�על�שיקום",�אמרו.

"ולמה�לא�התעקשתם?"

"הוא�רצה�להיות�בבית".

"אני�חושב�שזו�סיבה�מספיק�טובה",�אמרתי.

למעשה,�מר�כהן�נתן�את�התשובה�המתאימה�לו

�הוא�ציפה ולמשפחתו�בצורה�צלולה�וברורה.

למוות�בלי�מורא�ופחד,�וביקש�ממשפחתו�וממני

להיות�שותפים�למסע�שלו.�החלטנו�לנכבד�את�רצונו

ולהעניק�לו�טיפול�תומך�בלבד�בצורת�מדבקה�עורית

שצריך�להחליף�רק�פעם�בשבוע.�ביקשנו�שיחתום

�את �שיאבד �למקרה �לבנו, �כוח �ייפוי �מתן על

כשירותו�לקבל�החלטות�אם�וכאשר�ייאלץ�להגיע

לבית�חולים.�"אבל�יותר�חשוב�שלא�יגיע�לבית

חולים",�הסכמנו�כולנו.

העמדתי�את�עצמי�לרשות�המשפחה�בכל�שעה�כדי

לטפל�במר�כהן�בביתו,�בעזרת�אח�מהיחידה�לטיפול

בית�שסייע�במניעה�וטיפול�מהיר�בפצעי�לחץ.�בימים

הבאים�ערכתי�ביקורים�סדירים�בבית�כדי�לבדוק

את�שלומו.

הוא�דעך�מביקור�לביקור.�בימים�הראשונים�היה

רזה�אבל�כעת�"נראה�כמו�מוזלמן",�אמרה�אשתו,

(שניהם�היו�ניצולי�שואה).�מדי�פעם�שתה�מעט�תה,

אכל�מעט�מרק,�ביצה.�הגוף�היה�מורעב�ומיובש.

עם�זאת,לא�סבל�רעב�וצמא.�כשרצה�לאכול�-�אכל.

�לרוב�פשוט�לא�רצה. כשרצה�לשתות�-�שתה.

על�אף�ההחלטה�העקרונית�לכבד�את�רצונו�ואת

�לא�היה�קל�לעמוד�מול �של�מר�כהן, זכויותיו

הדעיכה�המתמשכת,�ולאורך�הדרך�היו�דילמות

לא�פשוטות.

מר�כהן�היה�מיובש.�לכאורה,�מה�יותר�קל�מלתת

עירוי�נוזלים�ולאוששו?�אבל�מה�אם�יתנגד?�בבתי

חולים�הפתרון�פשוט�-�כשהמטופל�אינו�כשיר

לקבל�החלטות,�קושרים�ידיים�ונותנים�לו�עירוי.

אבל�מר�כהן�היה�צלול�לגמרי�והתנגד.�וגם�אם

�משיגים? �היינו �מה -� �מצליחים�לשכנעו היינו

�אובדן �במחיר �סבל �של �שבוע �או �יום עוד

האוטונומיה�שלו?

דילמה�נוספת�הייתה�לגבי�הצורך�בבדיקות�דם

לצורך�מעקב�רפואי.�האם�ראוי�לנסות�לשכנעו?

�הכללי? �חוסר�במלחים�משפיע�על�מצבו אולי

לכאורה�ייתכן�שאם�נתקן�את�ההפרעה,�יחזרו�אליו

כוחותיו.�אבל�מספיק�היה�לראות�אותו�כדי�להבין

שבדיקות�הדם�שלו�רחוקות�מלהיות�תקינות.�יותר

מדי�פעמים�ראיתי�איך�מתקנים�למטופלים�בבתי

חולים�אשלגן�ונתרן.�המלחים�בדם�אולי�מאוזנים,

אבל�הסבל�מתארך,�ומבדיקה�לבדיקה�החשיבות

�וכבודו�של�המטופל�נשכחות�למול של�שלומו

המשימה�של�איזון�בדיקות�הדם.�חשוב�מכך�-�מר

כהן�לא�היה�מעוניין�בטיפולים�ולכן,�גם�אם�היינו

�בנדון. �לעשות �מה �היה �לא �הפרעה מגלים

המשפחה�קנתה�מזרן�למניעת�פצעי�לחץ.�המטפלת

עזרה�לשמור�על�הניקיון�ולהחליף�חיתולים.�החדר

הדיף�תמיד�ריח�נעים.�המצעים�היו�נקיים�וצבעוניים.

השמש�האירה�מבעד�לחלון�והוואדי�היה�ירוק.�לא

היו�צינורות.�לא�נשמעו�צפצופי�מכונות.�לא�החרידו

את�המנוחה�צרחות�ואנקות�של�שכנים�לחדר

שמתייסרים�בלילות.�לא�פלשנו�לגופו.�היה�רק

אדם�שדועך�ללא�סבל�בביתו,�בחיק�משפחה�אוהבת,

�לעזור �את�עיקר�תפקידי �שראיתי ומהצד�אני,

למשפחה�ולמטופל�בדרכו�האחרונה.

¢כל†האנשים†≠†החנווני†הדוור¨†הזונה¨†השר†הגדול†≠†כולם

מפחדים†מן†המוותª†רק†האיכר†הקשיש†מחכה†לו†במרפסת

ביתו¢¨†ציטט†באופן†חופשי†מר†כהן¨†שיר†של†גיום†אפולינר

Æבאוזני†רופא†המשפחה¨†ד¢ר†עילם†גבע

†להתרגש †לעצמו †שמרשה †מלווה †רופא †של רשמים



נוסע�על�רכבת,"�חזר�ואמר.

"ביום�שלישי�יגיע�גיל",�אמרו�לו.

בערב�יום�שלישי�צלצלתי�בדלת.�גברת�כהן�ושני

�שלווים. �אך �נרגשים �בדירה �היו בניה

"הוא�כבר�לא�בהכרה,"�אמר�יואב.

נכנסתי�לבדוק�אותו.

הוא�שכב�מת�במיטתו.�המסע�שלו�תם�שעה�אחרי

שהבן�הגיע,�בביתו�שלו,�במיטתו,�כשאשתו�ושני

בניו�לידו.�הוא�זכה�להיפרד.�המשפחה�הודתה�לי

על�שליוויתי�אותם.�אני�הודיתי�להם�על�הזכות

ללוות�אותם.

חוויית�הפרידה�השלמה�מאדם�שהגיע�לסוף�דרכו

אינה�שכיחה.�עבורי�הייתה�זו�חוויה�מתקנת.�תיקון

עבור�כל�הקשישים�שראיתי�מבעד�לצינורות�הזנה

דרך�האף�או�ישירות�לקיבה�דרך�העור.�תיקון

עבור�הקשישים�האבודים,�שידיהם�קשורות,�והם

זועקים�במחלקות�ומקבלים�תרופות�הרגעה.�תיקון

עבור�הקשישים�שמתים�לבדם�בבית�החולים.

הרושם�שקיבלתי�מטיפולי�בקשישים�הוא,�שרבים

מפחדים�מסבל�ומהשפלה�הרבה�יותר�מאשר�ממוות.

ברור�שלעיתים�מטופלים�מעוניינים�בכל�טיפול

מאריך�חיים.�לפעמים�המשפחות�לוחצות�על�הארכת

חיים�בכל�מחיר,�לעיתים�מתוך�חשש�מהאיום�של

"מה�יגידו".

פעמים�רבות�מדי�הצוות�הרפואי�הוא�שלוחץ�על

מתן�טיפולים.�המקרה�של�משפחת�כהן�היה�מקרה

מיוחד�שבו�רצונו�של�המטופל,�רצונה�של�המשפחה

והאמונה�האישית�והמקצועית�שלי�חפפו.�המקרה

הזה�הזכיר�לי�שכרופא�ניתן�לתת�למטופל�לחוות

את�המסע�האחרון�כחלק�אורגני�מחייו�בלי�לערוך

מלחמה�עם�המוות,�מלחמה�שהקורבן�היחיד�לה

הוא�המטופל�עצמו.�המוות�אינו�כישלון�טיפולי.

כרופא�הייתה�לי�זכות�לאפשר�למר�כהן�למות

מתוך�השלמה�˝

ד"ר�עילם�גבע�הוא�מומחה�ברפואת�משפחה,*��

�ובעתלית �בחיפה �מכבי �חולים �בקופת עובד
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"הצרה�שלי,"�אמר�מר�כהן�בתחילת�הדרך,�"היא

שיש�לי�לב�חזק,�אני�אחזיק�מעמד�הרבה�זמן".

אבל�לא�רק�הלב�היה�חזק,�אלא�גם�השכל�והאופי.

הוא�נשאר�צלול�גם�כשגופו�נחלש.�הוא�המשיך

לקרוא�ספרים.�פעם�מצאתי�אותו�מחשב�עלויות

עם�נייר�ועיפרון.�כמעט�עד�הסוף�הייתה�לו�שליטה

במתרחש�סביבו.

אחד�הרכיבים�הקשים�ביותר�באישפוז,�הוא�איבוד

כמעט�מוחלט�של�תחושת�השליטה�בנסיבות.�עבור

מר�כהן�אובדן�שליטה�כזה�היה�בלתי�נסבל.�ולכן

החישוב�שהוא�ערך�במיטתו�בימיו�האחרונים�היה

בעל�משמעות�רבה�עבורו.�שמירת�תחושת�השליטה

של�מר�כהן�הייתה�מתנה�יקרה�שמשפחתו�העניקה

לו�בימיו�האחרונים.

אמרתי�להם.�"קיבלתם�החלטה�קשה".�הרבה�יותר

קל�כשהאחריות�מוטלת�על�בית�החולים.�כך�יש

על�מי�להטיל�את�האחריות�ועל�מי�לכעוס.�אתם

לקחתם�על�עצמכם�את�כל�האחריות�ועול�הטיפול.

זו�הבחירה�הקשה,�אבל�זו�בחירה�מתחשבת.�מעטים

�שלכם". �כמו �למשפחות �שזוכים האנשים

התרגש.�הוקל�לו.�עד�אז�היה�אכול�ספקות.�"אתה

לא�יודע�כמה�חשוב�לי�לשמוע�את�זה",�אמר.

מצבו�של�מר�כהן�המשיך�להידרדר.�הוא�ישן�רוב

שעות�היממה.�בנו�גיל,�שגר�בחו"ל,�הוזעק�למיטת

�שלושה�שבועות�קודם�לכן�שלח �הגוסס. אביו

לאביו�מכתב�שבו�כיבד�את�בחירתו�ומר�כהן�קרא

אותו�במיטה.�כעת�כבר�שקע�בדמדומים.�הוא�ביקש

שיתנו�לו�שעון�על�יד�מיטתו.�גם�תיק�לקח.�"אני

המשך





תחקיר
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Æידע†זה†כוח Æמיצוי†זכויות†פירושו†ידע
עלינו†לדעת†את†זכויותינו†כדי†לשפר

Æאת†איכות†הטיפול†באישפוז
קריאה†בין†השורות†של†דוח†מבקר

המדינה

מיצוי�זכויות��מיטבי�קשור�ישירות�לידע�שיש

לאזרח�וליכולת�להשתמש�בו�לטובתו.�אלא�מה,

המערכות�בנויות�באופן�שדורש�מומחיות,�ידע

והמון�תושייה�כדי�למצות�את�מה�שמגיע�לנו.�למה

הדבר�דומה?�לסחיטת�טיפות�המיץ�האחרונות

מתפוז�די�מתוק.

ומכאן,�לדוח�מבקר�המדינה�לשנת�2015,�המתייחס

ל"משרד�הבריאות�-�השמירה�על�זכויות�החולה

המאושפז�ועל�כבודו".�הדוח�החמור�מתריע�על

פגיעה�מתמשכת�בכבוד�האדם�וברמת�הטיפול.

זאת�בשל�משאבים�דלים�מדי�של�המערכת�אך�לא

רק.�גם�בשל�חוסר�הטמעה�של�נהלים�וכישלון

המערכת�עצמה�לנהל�את�הידע�ואת�השמירה�על

זכויות�החולים.

הדוח�מציין�שקיים�קשר�בין�ערך�כבוד�האדם�ובין

ההחלמה.�זהו�גורם�חשוב�ש"משפיע�לטובה�על

מדדים�רפואיים,�ומשפר�את�היכולת�להעניק�לו

.(503� �(עמ' �מיטבית" �רפואה (לחולה)

חוק�זכויות�החולה�כבר�בן�20,�(1996),�אך�מוסדות

הבריאות�עדיין�אינם�עושים�הכול�כדי�לשמור�על

זכויות�אלו.�אפילו�רחוק�מכך.�בסיכום�הדו"ח�מציין

המבקר�במפורש:�"כדי�לשמור�על�כבודו,�פרטיותו

וזכויותיו�של�החולה�המאושפז�יש�לספק�לו�מידע

על�זכויותיו,�לתת�לו�טיפול�רפואי�נאות�ותנאי

�שלי). �ההדגשה ,553� �(עמ' �ראויים" אשפוז

חוסכים†במקום†היותר†כואב
למרבה�הצער,�קיימים�חסכים�חמורים�וכשלים

בשמירה�על�זכויות�החולה.�המערכת�חוסכת�על

גב�החולים.�איפה�חוסכים?�במקום�שהכי�כואב.

�רק�כדי�לסבר�את�האוזן,�בתנאי תרתי�משמע.

האישפוז�התגלתה�תפוסת�יתר�(140%);�מחסור

במיטות;�משך�אישפוז�קצר�מדי;�העברת�מידע

לקויה�בין�הצוות�לחולה�ולבני�משפחתו;�לכלוך;

מחסור�ברופאים�פנימיים�וגריאטריים,�מחסור

באחיות;�המתנה�ארוכה�מדי�בחדרי�מיון�ועוד.

בהיבט�של�מיצוי�זכויות,�קריאה�בין�השורות�בדוח

מגלה�נושאים�שקשורים�ישירות�לידע�אודות

�הטיפול �איכות �על �השפעה �לו �שיש הזכויות,

בזמן�האישפוז.

øמי†מנהל†את†החולה
להלן�ארבע�דוגמאות:

א.�אחראי�לזכויות�המטופל.�על�פי�החוק,�בכל

בית�חולים�חייב�להיות�אחראי�לטיפול�בזכויות

החולים,�שעליו�לטפל�בתלונות�החולים�והמשפחות.

לפי�בדיקת�המבקר��7מתוך��8בתי�חולים�לא�פרסמו

�בשיחה�עם�האגודה�לזכויות את�שם�האחראי.

החולה�מתברר�שגם�הסמכויות�של�תפקיד�זה�אינן

ברורות�כלל�וכלל.

ב.�מנהל�מקרה�למטופל.�במקרים�של�עמימות

לגבי�הגדרת�המחלקה�האחראית�או�במטופלים�עם

בעיות�מורכבות�ורב�תחומיות,�שדורשות�טיפול

של�כמה�מומחים,�קיים�נוהל�מ-�2011שממליץ

לקבוע�"מנהל�מקרה".�אם�מנהל�המחלקה�או�אחד

המטפלים�יחליטו�שיש�צורך�במנהל�מקרה,�עליהם

להביא�את�הנושא�למנהל�בית�החולים�(או�מי

�תפקיד�מנהל�המקרה�-�למסור�מידע שימונה).

למטופל,�לרכז�את�ההמלצות�השונות�ולוודא�שהן

מתואמות�זו�עם�זו,�אינן�מסכנות�את�המטופל�ואף

מיושמות.�עוד�עליו�לעבור�על�הבדיקות�ולהבטיח

את�רצף�המידע�הרפואי.�רוב�בתי�החולים,��14מתוך

�18לא�מינו�מנהלי�מקרה,�ולא�הכינו�נוהל�פנימי

למינוי�כזה.�שערורייה.

ג.�בדיקות�וקרינה.�יש�חובה�ליידע�את�החולים�על

האפשרות�לעבור�בדיקה�במכשירים�עם�קרינה

מופחתת,�או�סוג�אחר�של�בדיקה.��17מתוך��18בתי

חולים�שנבדקו�לא�מיידעים�את�החולים�על�האפשרות

�גם�כשהדבר לבצע�בדיקות�ללא�קרינה�מייננת,

אפשרי�מבחינה�רפואית.�הוראות�החוק�והנוהל�כלל

אינם�מוטמעים�בבתי�החולים.

�עובדים �של �התומך �למערך �תקנים. �חסרים ד.

סוציאליים,�פיזיותרפיה,�תזונה,�ריפוי�בעיסוק�וקלינאי

תקשורת,�משרד�הבריאות�לא�קבע�תקנים.�כל�אחד

יודע�כמה�המערך�התומך�חשוב�להחלמה.�כאשר

נושאים�אלו�מוזנחים,�האחיות�נאלצות�לעסוק�בכך,

והזכויות�הישירות�של�החולים�נפגעות.�פעמים�רבות

מדובר�בטיפולים�חשובים�עם�השלכה�ישירה�על

�ההחלמה. �ואיכות �מהירות �ועל הבריאות

�החולה �בזכויות �הפגיעה �מצביע, �שהמבקר כפי

משפיעה�ישירות�על�ההחלמה.�אין�מדובר�כאן�רק

בעניין�של�כבוד�או�זכות�אוניברסלית�מופשטת.�זהו

עניין�בעל�השלכות�ישירות�על�בריאות,�תחלואה

ואף�מוות.

האגודה†לזכויות†החולה
שמוליק�בן-יעקב,�יו"ר�האגודה�לזכויות�החולה,

לשעבר�מנהל�מחוז�במכבי.

�����במה�כרוך�התחום�של�מיצוי�זכויות�חולים?

אנחנו�פועלים�בשתי�רמות�-�להעלות�את�מודעות

הציבור�באמצעות�הרצאות�ובתקשורת,�כדי�שאנשים

יכירו�את�הזכויות�שלהם.�ברמה�השנייה,�אנחנו

�נושא�התקרה �למשל, פועלים��למיצוי�אוטומטי.

להיטל�השתתפות�עצמית�בתרופות�שהיא��300ש'

בחודש.�בעבר�צריך�היה�לאסוף�קבלות�וללכת�לקופה

לקבל�החזר.�היום,�הקופות�עושות�זאת�אוטומטית.

כך�גם�בתשלום�בחדר�המיון.

הדבר�השני,�במקרה�של�בעיה�מול�המערכת,�צריך

לחפש�עזרה,�ואנחנו�משתדלים�לחזק�את�המסגרות

שמטפלות�בפניות�לעזרה.�היום,�לנציבת�קבילות

הציבור�של�חוק�הבריאות�הממלכתי�יש�סמכויות

רבות�והקופה�חייבת�לקבל�את�החלטותיה.�אנחנו

פועלים�כדי�לחזק�סמכויות�נוספות.�גם�האחראי

לזכויות�המטופל�בבתי�החולים�לא�מוגדרות�דיין,

והכנו�הצעת�חוק�בנושא.�הדבר�השלישי�הוא�-

מאבק�על�מימוש�הזכויות.�אנחנו�פונים�בשם�החולה

ומסייעים�בדבר.

�����האם�היום�יש�יותר�מודעות?

כן.�אתר�"כל�הבריאות"�הושק�בסך�הכול�לפני

כשנה�וחצי�ומרכז�מטעם�משרד�הבריאות,�את�כל

�יש�התקדמות�רבה הזכויות�המגיעות�לחולים.

בהנגשת�המידע�מצד�כל�הגורמים.�גם�הביטוח

הלאומי�קיים�לאחרונה�כנס�בנושא,�בעקבות�מהפכה

בגישה.�מבחינת�קופות�החולים,�חלה�התקדמות

במידע,�אבל�גם�נסיגה�בנושאים�כלכליים.�משום

שהקופות�נכנסו�לגירעון�אדיר,�הן�מקפידות�על

כל�פסיק�ולעיתים�קובעות�ש'אין�הצדקה�רפואית',

כדי�להתחמק�מלשלם.

�����המלצה�למי�שיוצא�לדרך?

�להערכתי,�רוב�האוכלוסייה�לא�יודעת�להתמודד.

�יותר�מאשר�במצב�רגיל. �עוד �מחלה, ובמצבי

במקרים�המסובכים�כולם�צריכים�ייעוץ�מקצועי.

כולל�אנשים�אינטליגנטיים�ששולטים�באינטרנט.

גם�אם�אתן�לך�את�כל�המידע�הקיים,�ההתמודדות

�לאומי �ביטוח �מול �מסובכת. �המערכת מול

ההתמודדות�היא�הקשה�ביותר.�למשל,�בין�חמישה

חולים�בניוון�שרירים,�מתברר�שכל�אחד�קיבל

קצבה�אחרת.�אי�אפשר�להסביר�את�זה�לחולים.

�זו�הסיבה�שחברות�הסיוע ולכן�צריך�מקצוען.

�ב-�80%מהמקרים�אנשים �להערכתי, פורחות.

יכולים�ללכת�לבד.�אבל�אם�לא�מצליחים,�אני

מציע�לפנות�לגורם�מקצועי�˝

מאת:�שלומית�לולה

זכותנו¨†זכויותינו°
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�עליזה �של �בביתה �ביקרה �ימים �כמה �לפני רק
גרשון-שריר�סטודנטית�שהתעניינה�בעבודת�מחקר
בנושא�סוף�החיים.�עליזה�ישבה�עם�הצעירה�הסקרנית
�במשך�שלוש�שעות�היא �רב. והקדישה�לה�זמן
הסבירה�ונימקה�ושכנעה�את�הסטודנטית�כמה�חשובה
הפעילות�של�עמותת�ליל"ך�ומהן�הדילמות�העומדות
בפני�העמותה�לאחר�שהגיעה�להישג�חשוב�-�קבלת

חוק�החולה�הנוטה�למות�בכנסת.
עליזה�גרשון–שריר�הכי�אוהבת�היסטוריה.�במשך
שנים�עבדה�כמורה�וניהלה�השתלמויות�מורים�ועובדי
הוראה.�במשך�שנים�למדה�והתקדמה�בעצמה,�למדה
שפות�ואמנות�ומאחר�שגדלה�במשפחה�עם�מודעות
חברתית�ופוליטית,�חיפשה�כר�לפעולה.�היא�מצאה

את�זה�בליל"ך.

משפחה†מפוארת
עליזה�נולדה�בקיבוץ�מסילות�למשפחה�בולגרית
�חיה �גיל�עשר, �ועד ציונית�בעלת�יחוס�מפואר,
במחיצת�סבא�וסבתא,�דיברה�איתם�לדינו�ובולגרית
וספגה�ערכים�לכל�החיים.�סבה�היה�מבאי�ארמונו
של�מלך�בולגריה,�ופעם�"אפילו�פגש�את�הרצל!"
במסע�שורשים�שערכה�לפני�כמה�שנים�ראתה�את
מושב�הכבוד�של�סבא�בבית�הכנסת�הספרדי�בסופיה,
בירת�בולגריה�ואת�התא�של�משפחתה�בבית�האופרה.
בזמן�מלחמת�העולם�הסב�היה�פעיל�בהצלת�יהודי
�מסילות�של �בקיבוץ �המלחמה �ואחרי בולגריה.
�על�ערכים�של �חינך�את�נכדתו השומר�הצעיר,
ליברליות�משולבת�במסורת�יהודית,�ציונות�("אבא

מאת:�רוני�לב

במרכז†המידע†שמנהלת†בהתמדה†עליזה†גרשון≠שריר†נאספו††∞∞∞∂†מאמרים¨
∞∞≤†ספרים†והמון†סרטים†ודיסקים†שעניינם†סוף†החיים¨†חוק†החולה†הנוטה†למות
Æכן¨†כמו†במדינת†אורגון¨†ארה¢ב†Æוהשאיפה†להגיע†ליעד†≠†מוות†במרשם†רופא

סיפורה†של†מתנדבת†מודעת

הסתובב�עם�קופסת�קק"ל�בסופיה,�גדלתי�על�גאווה
יהודית�ואחריות�ציבורית"),�ערכים�שהיא�מנכסת
�בעבודתה �ביטוי �לידי �ובאים �היום �עד לעצמה

כמתנדבת�בליל"ך.

∞≥†שנים†בליל¢ך
כמו�חברים�רבים�בעמותה,�עליזה�הצטרפה�לפעילות
די�במקרה.�בטיול�מאורגן�בחו"ל�היא�פגשה�את
רבקה�הוכהויזר,�ממייסדי�העמותה�ונכבשה�בלהט
העשייה�של�"הקומץ�המיתולוגי"�שהקים�את�הארגון.
באותם�ימים�נלהבים,�העמותה�פעלה�מבית�פרטי
של�אחת�החברות�וחיפשה�דרכים�לפרוץ�למודעות
�אוהבת �"לא �שכדבריה, �עליזה, �בארץ. הציבור
טלפונים�וטופסולוגיה",�העדיפה�לעסוק�בתוכן�וכך

הגיעה�לעיסוק�במרכז�המידע.
בשנת��1999הוחלט�להקים�את�מרכז�המידע,�שנקרא
על�שם�חברה�פעילה,�יפה�ורד,�שהשיגה�לשם�כך
תרומה�גדולה.�המרכז�נועד�לתת�מענה�לאנשים
שרוצים�להחליט�ולבחור�את�האופן�שבו�יסיימו�את
חייהם,�והם�יכולים�להיעזר�לשם�כך�בספריה�ולהשיג

מידע�בנושא.
�להיות �"רציתי �עליזה, �מספרת "בצעירותי",
�אמרה�להורי, �בכיתה�ח' �המחנכת�שלי ספרנית.
שמשום�שאני�אוהבת�לקרוא�וספרים,�עדיף�שלא
�שכולל �מקצוע �ואמצא �מדי �יותר �בהם אשקע
�בדיוק�מה�שהיא�עושה �זה מפגש�עם�אנשים".
�באיסוף �עובדת�בהתנדבות�בספרים, -� בליל"ך

וקיטלוג�מידע�ואנשים�˝

בלי†הפסקה
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בעקבות�ההצגה�"לילה�שלושה�כלבים"�באולם�הקאמרי,

התקיים�פאנל�עם�פרופ'�מאיר�ברזיס�ויושבת�ראש

עמותת�ליל"ך,�בינה�דיבון.�בגיליון�הקודם�של�בטאון

ליל"ך,�כתבה�הבמאית,�אופירה�הניג:�"כשהתחלתי

לעבוד�על�הפרויקט�הזה,�הייתי�מאוד�קרובה�לזמן

הפרידה�מאבי...�אבא�ביקש�שאביים�את�מותו...�"�כך

נולד�הרעיון�שהבשיל�למחזה,�מסע�בעקבות�בקשת

�החיים. �סיום �של �אקטיבית �לפעולה החולה

בפאנל�בסיום�המחזה�אמרה�יו"ר�ליל"ך�בינה�דיבון,

שעניינה�בסוף�החיים�התחיל�לפני��38שנים�עם�מות

אחותה�ביסורים�קשים,�לאחר�שהאריכו�את�חייה�ללא

תכלית.�במאה�ה-�20חל�מהפך�בכל�הקשור�לאוטונומיה

של�האדם�על�גופו,�אמרה,�אבל�לא�כך�בעולם�הרפואה.

"מטרת�ליל"ך�היא�לקיים�את�האוטונומיה�של�האדם

על�גופו�במשך�כל�חייו�ובעיקר�בסופם.�בשנת�2005

התקבל�חוק�החולה�הנוטה�למות,�שנתן�פתרון�חלקי

לבעייה.�ליל"ך�ממשיכה�להיאבק�על�האוטונומיה�של

האדם�על�גופו�ועל�זכותו�להחליט�כיצד�יטופל�בסוף

חייו",�אמרה�בינה�דיבון.

פרופ'�מאיר�ברזיס,�שבשנתיים�האחרונות�מנהל�את

המרכז�לסימולציה�בבי"ח�שיבא,�רואה�את�המורכבות

של�הנושא.�"כרופא�לא�למדתי�לפגוש�את�סוף�החיים,

וכמוני�גם�כאלף�רופאים�ואחיות�שבדקתי.�גם�הם

מעדיפים�לברוח�מהנושא.�ההכשרה�ברפואה�נועדה

להאריך�חיים,�וסוף�החיים�נחשב�בעינינו�לכישלון.

"עד�לפני��20שנה�-�סוף�החיים�נחשב�לטאבו.�לא

עוד.�היום�אנחנו�משלמים�את�מחיר�הצלחת�הטכנולוגיה

הרפואית.�והשאלה�היא�-�מתי�רופא�מוכן�להודות

במגבלות�שלו?�האם�הרופא�יכול�להתגמש�ולהקשיב,

לקיים�שיחה�על�סוף�החיים�עם�הצוות�והמשפחה,

ולכבד�את�רגעי�הפרידה�כשייכים�למשפחה�בלבד.

"חובת�הצוות�הרפואי�לתת�טיפול�תומך�לא�רק�לחולה,

גם�למשפחה.�לצערי,�למשפחה�איך�זכר�בחוק�החולה

הנוטה�למות.�לעומת�זאת,�מחקרים�מראים�שהקלה

על�הסבל�בטיפול�פליאטיבי,�כשהרופא�מבין�שאי

�מגיע אפשר�לרפא�וצריך�להתחיל�בטיפול�מקל,

�הרופא. �מצד �והקשבה �רגש �להרבה המקום

"מחקר�מעניין�מראה�שכאשר�חולה�בא�לרופא�ומתחיל

לדבר,�הרופא�מפסיק�אותו�כעבור��30שניות!�אבל

אם�הרופא�היה�מקשיב�רק�עוד��20שניות,�החולה

היה�מסיים�את�דבריו..."

לא�די�להקשיב�לחולה�פעם�אחת,�אומר�פרופ'�ברזיס.

זכותו�של�החולה�לשנות�את�דעתו�ולהיות�הפכפך.

"קשישה�אחת",�הוא�נזכר,�"אמרה�כל�בוקר�-�נמאס

�אבל�כשנשמעה�אזעקה �רוצה�למות! �אני �די. לי.

במלחמה,�היא�צעקה:�למה�לא�לוקחים�אותי�למקלט?!"

נושא�מורכב,�סוף�החיים�וטוב�לדעת�שהיום�ניתן

לעסוק�בכך�באופן�לגיטימי�ופתוח�יותר,�אם�כי�הדרך

עדיין�ארוכה.

לילה†שלושה†כלבים†מאת:�עשי�וינשטיין
שלוש†נשים†ואיש†על†במהÆ†כל†אחד†מהם†חושב†על†אדם†קרוב†שברגעיו†האחרונים
Æמותר†לו†לאדם†לבחור†את†חייו†ומותר†לו†לבחור†את†מותו†Æמבקש†את†נפשו†למות

ÆÆÆאולי†Ø†לא†Ø†אז†כן¨†מדובר†על†המתת†חסד†כן



מאת:�מיכל�שלו

øלשאיבת�אבק,�הרי�שהרובוט�עושה�את�החייםמה†עושים†עם†¥±†כפתורים†בשלט

קלים�יותר�-�אחרי�שמצליחים�לתכנת�אותו�לעבוד

כראוי.�קודם�צריך�לקרוא�את�חוברת�ההפעלה

וללחוץ�על�מיני�כפתורים�קטנים.�בניגוד�לשואב

אבק,�השימוש�במחשב�אינו�דבר�אינטואיטיבי.�גם

כדי�להשתמש�באינטרנט�צריך�לדעת�לאן�לגלוש

�רבים�מהאתרים�אינם�מותאמים ואיך�לחפש;

�הצגת �ואופן �הפונט �בגודל �מבוגרים לאנשים

התפריטים,�והנטייה�של�הרשת�להתחדש�ללא�הרף

מציבה�אתגר�נוסף.

עניין�המורכבות�יכול�להסביר�במידה�מסוימת�את

פרדוקס�הזקנה�והטכנולוגיה:�חברות�רבות�מנסות

לפתח�חידושים�טכנולוגיים�שונים�שנועדו�לשפר

את�איכות�החיים�של�מבוגרים,�אבל�אלה�אינם

ממהרים�לאמץ�אותם.�מבוגרים�חוששים�ממוצרים

חדשים,�לא�יודעים�איך�להשתמש�בהם�וחושבים

שהם�יקרים�מדי.

כותרת�משנה:�לנהל�את�החיים�בלי�לצאת�מהבית

בנוסף,�האוכלוסייה�המבוגרת�נחשבת�לקבוצה

האחרונה�הלא�מפוצחת�מבחינת�השימוש�באינטרנט,

למרות�היתרונות�שמדיום�זה�מציע�דווקא�לקבוצת

הגיל�הזו,�כמו�למשל�היכולת�לערוך�קניות�מבלי

צורך�להגיע�לסופרמרקטים�שלעתים�אינם�נמצאים

במרחק�הליכה�וללא�צורך�לסחוב�אותן�הביתה;

להזמין�אוכל�מוכן;�להזמין�תרופות�בקופת�חולים

ותורים�לרופאים;�לעשות�פעולות�בחשבון�הבנקאי

וגם�להעלות�תמונות�ולתקשר�עם�חברים�ובני

משפחה�רחוקים.

�האם �הזה? �הפער �על �להתגבר �אפשר איך

מגמות�ההפשטה�שאנו�רואים�בשוק�הכללי,�כמו

�יותר�(קל�יותר �ידידותי למשל�מחשבים�מסוג

לגלוש�בטאבלט�מאשר�במחשב�ביתי)�הם�התשובה,

או�שיש�צורך�ביצירת�פתרונות�ייעודיים�למבוגרים,

�קריאות�ונציגי �דגש�על�הפעלה�קלה, שישימו

תמיכה�ידידותיים�למשל?

בכל�אופן�ברור�שהחיבור�לטכנולוגיה�הוא�חיבור

חיוני,�חיבור�לחיים,�ואסור�לקבל�בשוויון�נפש

˝� �המבוגרת �האוכלוסייה �של �הניתוק את

יש�חיבור�לאינטרנט.�רק�כשלושים�אחוזים�מבני

ה-�65ומעלה�השתמשו�במחשב�בשלושת�החודשים

שקדמו�לראיון.

�ההירתעות�הזו �או �שחוסר�העניין אם�נדמה�לנו

מטכנולוגיה�היא�עניין�טבעי�כשמדובר�במבוגרים,

צריך�לחשוב�עד�כמה�שינתה�הטכנולוגיה�דווקא�את

חייה�של�קבוצת�הגיל�הזו.�אנשים�שהם�היום�בני

�ששים�וחמש�ומעלה�חוו�כמות�מדהימה�של�שינויים

טכנולוגיים�בימי�חייהם,�מטלוויזיה�צבעונית�ומקררים

ביתיים�ועד�מכשירי�מיקרו,�מבדיקות�אולטרסאונד

ועד�קוצבי�לב.

אז�מדוע�בני�הדור�שאימץ�את�שואב�האבק,�מדיח

�הביתי �במחשב �עצרו �הסטריאו �ומערכת הכלים

ובאינטרנט?�כמובן�שלגיל�יש�משמעות�-�קשה�יותר

�כמו להתרגל�לדברים�חדשים�בגיל�מבוגר�יותר.

שחלק�מבני�הדור�שקדם�להם�סירבו�"להוציא�כסף

מהקיר",�כך�יש�דברים�שבני�הדור�הזה�פשוט�כבר

לא�מעוניינים�ללמוד.

�בריאה, �ספקנות �גם �להיות �יכול �מהעניין חלק

והתרכזות�במה�שחשוב�בחיים�-�הבריאות�כמובן

�מתעניינים �כן �מבוגרים �כאמור, �שבו, (תחום

בטכנולוגיה).�אבל�ייתכן�שהתשובה�קשורה�ברמת

�ההמצאות �אי-הפשטות. �נכון �יותר �או הפשטות,

הטכנולוגיות�הלכו�ונעשו�מורכבות�יותר�-�יש�יותר

אפשרויות�שמכוונות�להנאת�הצרכנים,�אבל�צריך

גם�לדעת�להשתמש�בהן.

אם�נשווה�למשל�את�השואב�הישן�המוכר�והרובוט

אם†נשווה†למשל†את†השואב†הישן
המוכר†והרובוט†לשאיבת†אבק¨†הרי

שהרובוט†עושה†את†החיים†קלים†יותר
≠†אחרי†שמצליחים†לתכנת†אותו†לעבוד
כראויÆ†קודם†צריך†לקרוא†את†חוברת
ההפעלה†וללחוץ†על†מיני†כפתורים

קטניםÆ†בניגוד†לשואב†אבק¨†השימוש
במחשב†אינו†דבר†אינטואיטיבי

באף�המצאה�עתידנית,�וארבעים�ואחד�אחוזים�אמרו

�הם �עתידנית �המצאה �באיזו �יודעים �אינם שהם

מעוניינים.�עוד�עלה�מהסקר�כי�אנשים�מבוגרים

יותר�מגלים�מידה�פחותה�של�עניין�בכל�סוג�של

המצאה�טכנולוגית�בהשוואה�לקבוצות�גיל�אחרות,

פרט�להמצאות�שיכולות�לשפר�את�בריאותם�(באלה

הם�מתעניינים�קצת�יותר�מהאחרים).

�להירתע –� �טבעי �דווקא �לאו �זה �משנה: כותרת

מטכנולוגיה�בגיל�השלישי

מעניין�לצרף�אל�הנתונים�הללו�את�נתוני�השימוש

של�מבוגרים�באינטרנט�ובמחשב�האישי.�לפי�דוח

קשישים�בישראל,�שנתון�סטטיסטי�2011,�של�מכון

מאיירס,�ג'וינט,�מכון�ברוקדייל,�בשיתוף�משאב

ואשל,�רק�ל-�48%ממשקי הבית�שבהם�גרים�קשישים

לא†בהכרח†טבעי†להירתע
מטכנולוגיה†בגיל†השלישי

במסגרת�סקר�שערך�מכון��PEWהאמריקני�במטרה

לבדוק�את�יחסם�של�אנשים�מקבוצות�גיל�שונות

לעתיד�וטכנולוגיה,�נשאלו�הנסקרים�באיזו�המצאה

עתידנית�היו�מעוניינים.�חמישה�עשר�אחוזים�מקרב

המשיבים�בני�ה-�65ומעלה�ענו�שהם�אינם�מעוניינים

לנהל†את†החיים†בלי†לצאת†מהבית

המצאות†מורכבות†מדי

כדי†להשתמש†באינטרנט†צריך†לדעת

Æלאן†לגלוש†ואיך†לחפש

רבים†מהאתרים†אינם†מותאמים

לאנשים†מבוגרים†בגודל†הפונט

Æואופן†הצגת†התפריטים

הנטייה†של†הרשת†להתחדש†ללא†הרף

מציבה†אתגר†נוסף
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לשאלה†אם†היא†אוהבת†היא†עונה∫†אני†חיה†איתוÆ†הם†ישנים†באותה†מיטה¨
אבל†מתכסים†בשמיכות†נפרדותÆ†ורדה†צßצßיק†שואלת†חברים†קרובים

על†אינטימיותÆ†פנים†רבות†לה¨†לאהבה†המבוגרת

מאת:�אלזה�לסקר�שילר

תרגום�מגרמנית:�יהודית�שרגל

מאת:�ורדה�צ'צ'יק

שאלה:��את�עדיין�אוהבת�אותו?

תשובה:�מה�אגיד�לך�-�אענה�כמו�גולדה�לטוביה

החלבן,�ששאל�אותה:�אותי,�את�אוהבת?�אני�עדיין

מבשלת�לו�ולי,�מכבסת�לשנינו�(ואת�יודעת�-�עורכי

דין�חייבים�ללבוש�כל�יום�חולצה�לבנה�מגוהצת),

משלמת�לעוזרת�הבית�שלנו�ומפקחת�על�העבודה

שלה,�מזכירה�לו�ליטול�את�התרופות�שלו,�ישנה

איתו�-�עם�אטמי�אוזניים�(האף�היפה�שלו�מסוגל

לפלוט�תרועות,�ממש�חצוצרה),�מקשיבה�לו,�לא

שואלת�אותו�שאלות�מיותרות....�אז�אני�אוהבת

אותו?�אני�חיה�איתו!

שאלה:��למה�בעצם�את�עדיין�ישנה�איתו�במיטה

אחת,�לא�מוטב�להפריד?

תשובה:��העליתי�פעם�את�הנושא�הזה,�והוא�הגיב

בכזה�עלבון,�עד�שוויתרתי.�אבל�אני�מחכה�לרגע

שאעלה�את�זה�שוב.�בינתיים�אני�אוספת�"עדויות"

של�חברים�בגילנו�שהפרידו�מיטות,�וגם�הפרידו

חדרים�לשנת�לילה�(יש�כאלה�שהפרידו�דירות...).

כשנישאנו�הוא�אמר�לי:�את�ואני�נישן�תמיד�חבוקים,

תחת�אותה�שמיכה�לשניים.�בינתיים�אני�חייבת

לרוץ�לשירותים�לעיתים�קרובות,�אז�הוא�ויתר�לי

על�שתי�שמיכות�נפרדות.�נושא�השינה�הנפרדת

נתפס�אצלו�כמו�גירושין.�אז�כאמור�-�הסתגלתי

לאטמי�אוזניים.

שאלה:��מה�את�עדיין�אוהבת�בו?

�שלו, �העיניים �את �אוהבת �אני � תשובה:

כחולות–ירוקות,�כשהוא�מביט�בי.�לפעמים�נדמה

לי�שיש�בהן�עדיין�תשוקה...�והן�עדיין�מאוד�יפות.

אני�אוהבת�את�הקול�שלו.�בין�כחכוח�לכחכוח

יש�לו�עדיין�בריטון�עמוק,�והוא�עדיין�מפליא�לשיר.

אני�אוהבת�אותו�כשאני�צופה�בו�משחק�עם�הנכדים.

במיוחד�עם�הקטנטנים.�הוא�שב�ונעשה�הילדון

שאני�זוכרת�כשהוא�הפך�לאב,�בגיל�כל–כך�צעיר.

כל�החברים�שלו�צחקו�עלינו�-�ילדים�מגדלים

�ושנינו �והוא�כל�כך�נהנה�לגדל�אותם, ילדים,

לגדל�את�שנינו.�אני�אוהבת�את�ריח�הגוף�שלו,

הרבה�דברים.

שאלה:�מה�את�יודעת�על�הזוג�הזה,�החדשים

בחבורה�שלנו.�הם�פרק�ב',�פרק��ג'?�מחזיקים

�שלה... �הכתפיים �את �חובק �הוא ידיים,

תשובה:��תתפלאי,�הם�זוג�ותיק�מאוד.�הוא�איש

�הורים �ספרותית. �עורכת �היא �לשעבר, הייטק

לשלושה�וסבים�לשבעה.�הם�החברים�הכי�טובים

האחד�של�השנייה.�הם�מנהלים�אורח�חיים�נפלא,

מעניין,�בלי�שום�שמץ�של�ראוותנות.�נהנים�מפנסיה

טובה,�וחיים�חיי�תרבות�מיוחדים.�היא�למדה�להוריד

מהאינטרנט�ספרים�בפולנית�ובצ'כית,�שפות�אמה,

וקוראת�ספרים�מעולים�שלא�תורגמו�לעברית.�הם

נוסעים�בקיץ�לבתי–כפר�באחת�מארצות�סקנדינביה,

כי�היא�מתקשה�מאוד�בחום�הישראלי�ביולי–אוגוסט.

תמיד�הם�חוזרים�עם�סיפורים�יוצאי–דופן,�עם

מתכונים�חדשים�שאותם�הם�מנסים�בהצלחה�רבה

על�חוג�ידידים�לא�גדול.�זוג�ששווה�ללמוד�ממנו.

שאלה:�ומה�את�אומרת�על�החברים�הוותיקים

שלנו,�את�יודעת�למי�אני�מתכוונת:�איש�ההיי

טק�והמרצה�באוניברסיטה.�הם�לא�מפסיקים�לריב,

אפילו�בנוכחותנו.�מבחינה�פוליטית�הם�משני

�מבחינת�הטעם כוכבים�שונים�(היא�הימנית),

האמנותי�-�הוא�סרטי�אקשן,�היא�סרטי�אנימציה,

סרטים�היסטוריים.�אני�זוכרת�שהם�התווכחו�לא

מעט�על�חינוך�הילדים.�חשבנו�שהם�יהיו�הזוג

הראשון�שיתגרש,�ובכל�זאת�-�הוא�לפחות�נראה

�ממש �לא �תמיד. �כמו -� �היא �מאוהב. עדיין

מחצינה�רגשות.

תשובה:���פעם�שאלתי�אותו�ישירות,�מה�זאת

אומרת,�הריבים�האלה?�תשובתו:�ההתפייסות�אחרי

ריב�-�מתוקה�מדבש.�ובכלל�-�אני�לא�הייתי�מסוגל

לחיות�עם�אישה�שמסכימה�איתי�בכל�דבר.�הייתי

משתעמם�עד�מוות.�אל�תדאגו,�החיים�שלנו�גם

טובים,�מעניינים,�ואני�עדיין�אוהב.�ומה�איתה,

הקשיתי?�תשאלי�אותה,�ענה.

שאלה:�זה�הרי�בדיוק�להיפך�מהזוג�א.�ור.�מדברים

ממש�בקול�אחד.�מתרגזים�מאותן�סוגיות�פוליטיות,

מעדיפים�אותם�דברים�בציור,�במוסיקה,�בספרות.

המשך�בעמוד�21

אהבה
מבוגרת
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יוצרים�ואמנים�מציגים�את�היחס�למות�יקיריהם

�דימויים �של �בשורה �החסד �המתת �נושא ואת

והרבה�דמיון.

�כתב�בשיר�"שיחה" המשורר�אורי�ברנשטיין

בשנת�1985:

�למלא�את �מתוודה�על�חוסר�יכולתו ברנשטיין

בקשת�יקירו�כשזה�מבקש�ממנו�לסייע�לו�לסיים

את�חייו.�הוא�מודה�כי�הוא�מנסה�לדבר�על�נושאים

אחרים,�פשוטים�ונעימים�יותר,�מאשר�להתמודד

עם�הכאב�הנורא.

גם�נתן�זך,�בספרו�האוטוביוגרפי�"מות�אמי"�משנת

1997,�מתאר�כיצד�הוא�נמנע�מביצוע�המתת�החסד

לאמו�החולה�על�אף�בקשתה.�עוד�לפני�כן,�כשהוא

מאת:�שירן�חן

כתב†המשורר†אורי†ברנשטייןÆ†שירן†חן¨†סטודנטית†בסמינר†הקיבוצים
מחפשת†איזכורים†בספרות†ובקולנוע†לנושא†סוף†החיים¨†לכאב¨

לפרידה¨††גם†להשלמה

סועד�אותה,�כותב�זך�על�ההשפלה:

"יום�אחד,�כשרחצתי�אותה�(בשלב�זה�כבר�סירבה

המטפלת�לעשות�זאת,�בטענה�שלא�על�כך�משלמים

לה,�שהיא�רק�'בת-לוויה'),�אמרה�לי:�ואת�זה�בן

צריך�לעשות�לאמו?!�ועוד�ביקשה�לדעת:�האם�אני

מתנהגת�בסדר?�אני�רק�מנסה�לעזור.�אבל�מיד

כשהנחתי�אותה�במיטתה�אחרי�האמבט�פרץ�שוב

סילון�של�מי�רגליים".

ובהמשך:�"שוב�ושוב,�ברגעי�הצלילות�המעטים,

הייתה�מבקשת:�עשה�לי�טובה,�תביא�לי�גלולות.

ואני�יודע�לאלו�גלולות�היא�מתכוונת.�ואני�גם�יודע

שהיא�צודקת,�שמוטב�כך.�אבל�האם�יקום�הבן�על

אימו�להורגה...�ובנפשי�גמרתי�אומר:�אני�לא�אעבור

את�זה.�כשרק�יתגלו�בי�הסימנים�הראשונים".

נתן�זך�מעיד�כי�אין�בו�יכולת�לסיים�את�חיי�אמו,

�זוהי גם�כאשר�הוא�יודע�ומצהיר�במפורש�כי

האפשרות�שהיה�בוחר�עבור�עצמו.

הסרט�"מיתה�טובה"(ראו�גליון��39של�ליל"ך)

משקף�את�המשמעות�וההשלכות�של��איסור�המתת

החסד�בישראל.�הסרט�מתאר�חבורת�זקנים�המנסה

לסייע�לחברם�הסובל�לסיים�את�חייו�על�ידי�המצאת

מכונה,�שבאמצעותה�הוא�יוכל�לבצע�המתת�חסד

באופן�עצמאי.�לאחר�שהמכונה�נוחלת�הצלחה,

ניגש�לחבורה�אדם�המבקש�לעזור�לו�לסיים�את

�לאחר�התלבטות חייה�של�אשתו�הנוטה�למות.

רבה,�החבורה�מחליטה�לפעול�בניגוד�לחוק�ולסייע

לאנשים�לסיים�את�חייהם�בכבוד.

ניתן�לראות�כי�יש�התייחסות�לתחום�המשפטי

במהלך�הסרט,�כאשר�החבורה�מבקשת�להעלים

ראיות�ואשתו�של�ממציא�המכשיר�מכנה�אותו

�כמי�שסיים�את�חייו�של�אדם�חף "רוצח",

מפשע.�ועם�זאת,�במהלך�הסרט,�עם�הידרדרות

�דעתה. �את �משנה �היא �שלה, בריאותה

גישה�אחרת�בעניין�זה�מוצגת�בסרט�"אהבה"

של�מיכאל�הנקה,�2012.�הסרט�מגולל�את

סיפורם�של�אן�וג'ורג':�זוג�בורגני�אוהב�בשנות

השבעים�לחייו,�שמתמודד�עם�מחלתה�הקשה

של�האישה.�הסרט�מתנהל�לאיטו�ומתאר�את

הידרדרותה�של�אן:�תחילה�שיתוק�בחצי�גופה,

�לחוסר �ועד �יכולתה�לאכול בהמשך�אובדן

�משמעות. �בעלת �שיחה �לנהל יכולתה

גם�כאן�ניתן�להבחין�בתפנית�המתחוללת�באן

ברגע�שבו�היא�מאבדת�את�היכולת�לשלוט�על

�תגובתה צרכיה�ומטילה�את�מימיה�במיטה.

הנרעשת�לכך�מוכיחה�כי�הייתה�זו�טיפת�הכבוד

�והלאה �מכאן �ממנה, �שנלקחה האחרונה

ההידרדרות�הפיזית�והנפשית�מהירה�וקשה

הרבה�יותר.

בניגוד�לזך�ואולי�גם�לברנשטיין,�ג'ורג'�פועל

כנגד�החוק�בצרפת,�שבדומה�לחוק�בישראל

אוסר�על�המתת�חסד.�לאחר�שהוא�נואש�מכל

ניסיון�לשיפור�במצבה�של�אן�ואינו�יכול�עוד

לעמוד�בסבלה,�הוא�מניף�את�הכרית�מן�המיטה

�למותה. �עד �עימו �הנאבקת �אן, �את וחונק

מה�גרם�דווקא�לג'ורג',�שטיפל�באן�באופן

מסור�ולא�מש�ממיטתה,�לסיים�כך�את�חייה?

נדמה�כי�הקרבה�החזקה�בין�בני�הזוג,�גילם

�הבריאותית �וההידרדרות �הגיבורים של

הדרמטית�שחוותה�אן,�הביאו�את�ג'ורג'�להבנה

כי�הוא�מונע�ממנה�סבל�רב�בימים�הספורים

שנותרו�לה.

יצירות�אלו�מציגות�נקודות�מבט�שונות�על

�החולים �משפחות �של �הקשה ההתמודדות

המבקשים�המתת�חסד.�אין�בהן�ניסיון�לקבוע

מהי�התמודדות�נכונה�או�לא�נכונה,�אלא�רק

�העצום�שחוות�המשפחות�˝ שיקוף�הקושי

כשאיש†אינו†שומע
את†מבקשת

את†נפשך†למות
�משעמם? �להיות �יכול �שזה �חושבת את

תשובה:�אני�מאוד�מקורבת�אליהם�ויודעת�שזה

סופר–מעניין.�הם�הרי�זוג�יוצר,�במאי�ועורכת

סרטים.�הם�חיים�בהרמוניה,�היא�תומכת�בו�והוא

בה,�במיוחד�בשלבים�שהיו�שם�בעיות�רפואיות.

הוא�טיפל�בה�כמו�אח�רחמן,�ובבנים,�ובנכדים.

הוא�בעצם�עקרת–הבית�של�המשפחה,�בשלן

מעולה,�בעל�ידי�זהב�שמתקן�הכל�ומייצר�במו

ידיו�צעצועים.�והוא�עושה�הכל�בלי�טרוניות.

�מלבד �העסקיים, �כישוריה �בזכות -� והיא

האמנותיים,�הכניסה�יותר�כספים�לחשבון�הבנק.

�בחברתם. �להיות �כיף �ומלבב. �מתואם הכל

שאלה:�ומה�את�חושבת�על�הזוג�הצעיר�הזה,

שהכירו�לפני�שלוש�שנים,�שני�האלמנים,�שכל

אחד�מהם�ממשיך�להתגורר�בדירתו�בנפרד?

�אני �הצדדים. �משני �גופני, �רואה�קשר אני

חושבת�שיש�שם�אינטימיות,�או�אפילו�סוג

של�אהבה?

תשובה:�מאחר�שאני�במקרה�חברה�מאוד�טובה

שלה,�ואנחנו�מדברות�על�הכל,�קשה�לי�לענות

לך�על�פרטי�הפרטים.�אני�מוכנה�רק�לצטט�מה

שהיא�אמרה�לי:�אנחנו�כמו�זוג�שהיה�מאוהב

מאוד�בנעורים,�שבגר�ביחד�והתחיל�להזדקן

ביחד.�יש�בינינו�סוג�של�ידידות�מבוגרת,�מכבדת,

חיבה�רבה,�אולי�יותר,�וזה�הרבה�יותר�חשוב

לי�עכשיו�ממה�שאפשר�לכנותו�"אהבה".�אולי

כעבור�שנים,�אם�נחזיק�מעמד�ביחד,�נחוש�שזו

אהבה�מאוד�יפה.�אבל�חיבה,�ידידות�ומחוייבות

מספיקות�לי.

�לה �רבות �פנים -� �האהבה �ועוד. �ועוד ועוד

גם�בגיל��70ואחריו...�˝

אהבה†מבוגרת
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חדשות
מרכז†המידע
ספריםע¢ש†יפה†ורד

ספרים¨†חברים

מאת:�עליזה�גרשון-שריר

חלק�מהמין�האנושי.

בחג�החנוכה,�במפגש�עם�הלום�קרב�ממלחמת

יום�כיפור,�בודד�וערירי,�אנחנו�מבקשים�שימצא

לו�אור�קטן.�העובדה�שיש�מישהו�שמבקש�יחד

איתו,�שמקבל�אותו�כפי�שהוא,�מפיגה�במעט

�הרגעים�האלה, את�הבדידות�שהוא�חי�בה.

הניסים�הקטנים�של�הליווי�הרוחני,�נאספים

�שלי. �הדרך �במציאת �שלי �הקטן לנס

הליווי�הרוחני�מהווה�חלק�חשוב�בשמירה�על

איכות�חייו�של�החולה�ומשפחתו.�בשיח�על

הזכות�לחיות�ולמות�בכבוד,�מתקיימת�גם�רוח

�הרוחניים. �המלווים �מחזקים �אותה האדם,

איך�הגעתי�לליווי�הרוחני?�עסקתי�במשחק

בתיאטרון��25שנים,�אבל�תמיד�חיפשתי�"עוד

משהו",�לא�ידעתי�בדיוק�מה,�עד�היום�שפתחתי

את�עיתון�הבוקר�וראיתי�מאמר�על�עמותת

"ברוח"�לליווי�רוחני�בבית�החולים�שערי�צדק

בירושלים.�משם�הדרך�הייתה�פשוטה.�נתתי

ללב�להוביל�אותי.

�למחלקה �הכניסה �נכון: �הרגיש �מפגש כל

האונקולוגית�בשערי�צדק,�שם�נערך�ראיון

הקבלה�למסלול�הלימודים�עם�המורות�שלי,

חני�קרויזר�וד"ר�נועה�בר�חיים,�ועם�פרופ'

צ'רני�מנהל�היחידה�הפליאטיבית.�לימודי�הליווי

הרוחני�היו�גם�מפגש�עבורי,�חילונית,�דור

שלישי�מנהלל,�ניו�יורק�ותל�אביב,�עם�העולם

היהודי.�הדרך�של�"ברוח"�ושל�חני�ונועה,

איפשרה�לי�לבדוק�את�השאלות�-�מה�זו�רוחניות

ואת�היות�הדת�רק�חלק�מעולם�הרוח�ולא�חזות

הכול.�היכולת�של�המורות�שלי�להכיל�גם�את

�המרתק �המפגש �את �איפשרה �שלי העולם

ופתחה�בפני�את�דלתות�הליווי�הרוחני.�אותה

הכלה�מלווה�אותי�בכל�מפגש�שאני�עורכת

במרכז�עבודתי�בבית�החולים�השיקומי�ובהוספיס

בתל�השומר�˝

2223

נתתי†ללב
להוביל†אותי

תוחלת החיים
של אהבה

מאת:�ינץ לוי

הוצאת כנרת דביר

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.

מיכאל,�גיבור הרומן,�מספר על חמשת אחיו.�לביא,

הבכור,�הוא תלמיד מצטיין המשרת בסיירת מובחרת

בצבא. לשם כך�הוא עובר בדיקת דם שגרתית,

שבה מתגלה לפתע,�שהוא חולה סופני באיידס,

לאחר שבנעוריו קיבל עירוי דם נגוע.�באיחור רב

לביא מתחיל בטיפול, יחד עם אחיו�הוא נוסע

ללונדון ונפרד מּמשפחתו�בהוספיס.

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

�הוא מסופר מצד האמונה בחיים. המוות,

מלכת
כל המחלות∫

ביוגרפיה של

מחלת הסרטן

מאת:�סידהרתא מוחרג'י

בהוצאת עם עובד

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

העומדות לרשות החולים.�הסופר,�אונקולוג וחוקר

�זכה בפרס סרטן מאוניברסיטת קולומביה,

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

במאה�ה-�20וזאת 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�2015.�הסדרה משלבת

מחקר עיוני וסיפורים אנושיים מרתקים.

בין עצב לחיוך

מאת:�אופיר מרגוליס

הוצאת סטימצקי

�אומרת אופיר "הכתיבה עזרה לי להחלים",

מרגוליס,�נערה בת�16.�אופיר חלתה בסרטן בגיל

�ומאז החלה לכתוב יומן אישי המתעד את 14

�הכאב ושרשרת הטיפולים. �הפחד, קורותיה,

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

�הספר יצא לאור הקשה שעברה עם הקוראים.

. (Make a Wish) "בעזרת עמותת�"משאלת לב

מרכז המידע של ליל"ך אוסף
מאמרים וספרים שעניינם הזכות
לחיים בכבודÆ†המרכז מתעד סיפורים
המתפרסמים בתקשורת על חולים
במחלות חשוכות מרפא וכל הקשור
בחוק החולה הנוטה למותÆ†לפניכם
†ספרים מומלצים הדנים שלושה

בנושאים אלו

מרכז המידע מדריך סטודנטים בכתיבת עבודות

�השירות ניתן ללא תשלום. בנושאים אלו.

03-6730577� �בטלפון: לייעוץ והדרכה
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ג'ארד�דיימונד,�גיאוגרף�אמריקני�ידוע,�עוקב

במשך�עשרות�שנים�אחרי�חברות�שבטיות�ברחבי

העולם.�בהרצאה�בארגון��TEDהוא�משווה�בין

מנהגים�שבטיים�ביחס�לזקנים�ובין�אלו�בחברה

המערבית.�ההשוואה,�יש�לומר,�לא�תמיד�לטובת

החברה�המערבית.�אחד�המנהגים�הבולטים�קשור

בכך�שרוב�הזקנים�במערב�חיים�בנפרד�(ובמרחק)

מילדיהם�ומסיימים�את�חייהם�בבתי�אבות�ייעודיים.

לא�כך�בחברה�השבטית,�ולא�בגלל�מה�שחשבתם.

בחברות�שבטיות�היחס�לזקנים�נע�מהערצה�ומסירות

ועד�נוהל�הגובל�ברצח.

�כמו�שנהגת�בהוריך�-�ננהג�בך כותרת�משנה:

�בחברות�קיצוניות�נהוג�להיפטר נתחיל�ברצח.

מזקנים�באחת�מארבע�דרכים�ישירות:�מזניחים

את�הזקנים�ומרעיבים�אותם�עד�מוות;�נוטשים

�מעודדים�זקנים אותם�מאחור�כשהשבט�נודד;

להתאבד;�או:�הורגים�אותם.

באילו�חברות�מזניחים�או�הורגים�את�הזקנים?

בשבטים�נודדים�או�בשבטים�של�ציידים�ולקטים,

כשאי�אפשר�לשאת�את�הזקנים�ממחנה�למחנה

�בעוד�הצעירים�חייבים�לשאת�את באופן�פיזי,

הרכוש�והילדים.�זה�קורה�גם�בשבטים�שמתגוררים

בסביבה�קיצונית�-�בקוטב�המושלג�או�במדבר

הצחיח,�שם�אין�די�אוכל.�זקני�השבט�האלה,�נהגו

בצורה�דומה�בהוריהם�והם�יודעים�בדיוק�מה�מצפה

�ההישרדות. �מהות �זוהי �מילדיהם. להם

נמשיך�ביחס�של�הערצה�ומסירות,�כפי�שנהוג

בשבטים�העוסקים�בחקלאות�וגרים�במגורי�קבע.

כך�קורה,�למשל,�בגיניאה�החדשה,�שם�עקב�החוקר

אחרי�היחס�לזקנים�במשך�כ-�50שנים.�הזקנים

בגיניאה�זוכים�להערצה.�הם�חיים�בבקתות�על�יד

ילדיהם�ומביאים�תועלת�של�ממש�למשפחה�ולשבט.

הם�מכינים�אוכל,�שומרים�על�הילדים�הקטנים

�הם ובכך�מאפשרים�לצעירים�לעבוד�בשדות.

�עבודה�ותורמים�מהידע�המצטבר מכינים�כלי

בנושאי�רפואה,�דת,�מנהיגות�וטקסים.�כיוון�שמדובר

בשבטים�שאינם�יודעים�קרוא�וכתוב,�הקשישים

�לקיום�השבט. �ידע�רלוונטי �של מהווים�מרכז

כותרת�משנה:�זקנים�מיותרים

�נמצאים �החוקר, �אומר �מבוגרים, אמריקאים

בתחתית�הסולם�בקבלה�לעבודה�ובעיקר�-�בבתי

חולים,�שם�נהוג�להקצות�משאבים�לפי�גיל�החולה.

שם�ניתנת�עדיפות�גלויה�לצעירים�על�פני�מבוגרים.

רוצים�דוגמה?�אם�נמצא�רק�לב�אחד�להשתלה,

הוא�יינתן�לצעיר�שיכול�לעבוד�עוד�שנים�רבות

ולתרום�לחברה.

בחברה�הפרוטסטנטית,�אומר�דיימונד,�העבודה

�וזקנים�שאינם�עובדים�- נחשבת�לערך�עליון

נחשבים�לאנשים�מיותרים.�גם�פולחן�הנעורים

האמריקאי�תורם�לזלזול�בקשישים.�רוצים�דוגמה?

אף�שקשישים�שותים�בירה�וקולה,�בפרסומות

למוצרים�אלו�תראו�רק�צעירים�מחייכים.�ומתי

רואים�זקנים�מחייכים?�רק�בפרסומות�לבתי�אבות

ותוכניות�פנסיה.

כותרת�משנה:�מה�השתנה�לרעה?

קשישים�מאריכים�ימים�מאי�פעם�בעבר�ולכן�-

מספרם�גדול�משל�הצעירים.�והמשמעות:�הזקנים

הופכים�לנטל�על�הצעירים.�גיל�הפרישה�מהעבודה

מנתק�קשישים�מחיי�יצירה.�ובכלל,�מי�צריך�את

הידע�של�הקשישים�כשהכל�נמצא�במרחק�לחיצה

�הטכנולוגיה �את �הזכרנו �לא �ועוד �גוגל? על

המשתנה�מדי�יום.

"בגיל�15,"�מספר�דיימונד,�"נחשבתי�למצטיין�בכפל

כי�שיננתי�את�לוח�הכפל,�היכרתי�את�כל�הלוגריתמים

והייתי�מיומן�בסרגל�החישוב.�היום,�לעומת�זאת,

�כל�אידיוט�יכול �תועלת. �חסרי הכישורים�הללו

��8ספרות�בצורה�מדויקת להכפיל�מספרים�בני

�כיום, �(או�טלפון!). ומהירה�בעזרת�מחשב�כיס,

בגיל�75,�אני�חסר�תועלת�בדברים�הנחוצים�ליום

יום...�היום�רק�כדי�לצפות�בטלוויזיה�בביתי�אני

צריך�לתפעל�שלט�עם��41כפתורים�ואני�פשוט

לא�עומד�בזה".

כותרת�משנה:�מה�עושים?

כדי�לשפר�את�חיי�הקשישים�בחברה�המערבית,

החוקר�מציע�לקשישים�להיות�מעורבים�יותר�בחיי

ילדיהם�ולטפל�בנכדים�(אם�גרים�בסביבה),�כדי

לשחרר�את�ההורים�ולאפשר�להם�לעבוד�מחוץ

לבית.�קשישים�מעל�גיל��60יכולים�להביא�תועלת

�השקעות, �כמו �ארוך-טווח �לניהול �שנוגע במה

עבודות�בשדה,�רפואה,�עריכת�דין�וכל�מה�שדורש

פרספקטיבה�היסטורית.

ומה�נלמד�מחברות�שבטיות?�לא�להזניח,�לנטוש�או

להרוג�את�הקשישים.�ומה�כן?�לאמץ�יחס�של�כבוד,

�להרחיק �ולא �מועילה �בעבודה �קשישים לשתף

אותם�מחיינו�˝

ג'ארד�דיימונד�(בן�למשפחה�יהודית�מבוסטון)�ידוע�בעיקר
כמחבר�של�יצירות�מדע פופולרי בנושאים המשלבים
אנתרופולוגיה,�ביולוגיה�והיסטוריה.�הוא�זכה�בפרס

�1998�עבור�ספרו�"רובים,�חיידקים�ופלדה".��פוליצר�לשנת

לקט†מדברים†שנשא†בארגון†טד†©TED®†גßארד†דיימונד¨

מדען†וסופר†פורץ†דרך¨†שספרו†¢רובים¨†חיידקים†ופלדה¢¨

תורגם†לשפות†רבות†וזכה†בפרס†פוליצרÆ†איך†מטפלים

שבטים†שונים†בשאלת†סוף†החיים

אפשר†אחרת

כמו†שנהגת†בהוריך†≠†ננהג†בך

שלט†עם†±¥†מקשים

øמה†עושים

זקנים†מיותרים

הביא�לדפוס:�יהונתן�ליס
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††††††††††††††††††††††פרופß†משה†מני�-�היה�נשיא�ליל"ך

לפני�כמה�שבועות�הלך�לעולמו�פרופ'�משה�מני�בגיל�87,�ולו�שלל

תארים�ועיטורים,�הישגים�ועלילות.�הוא�היה�אורולוג�ששמו�הלך�לפניו,

רופאם�האישי�של�מלך�סעודיה,�פאהד�והשאה�הפרסי;�נשיא�אוניברסיטת

תל�אביב;�סגן�מנהל�קופ"ח�מכבי;�גם�סגן�יו"ר�חברת�טבע�לשעבר;

�בו. �הקשורים �החשובים �והתפקידים �מהתארים �מעט �רק ואלו

�כנשיא�ליל"ך�במשך�כמה�חודשים. �כיהן �מני בשנת��2000פרופ'

נולד�למשפחה�שעסקה�ברפואה.�סבא�רבא�שלו,�הרב�אליהו�מני,�נולד

�בספרי �ההמלצות �בסיס �על �ברפואה �ועסק �ב-1858, �ישראל �לארץ �עלה בעיראק,

הרמב"ם.�פרופ'�מני�נקרא�על�שם�אחד�מבניו�של�הרב,�שלמד�רפואה�בסורבון�והיה�לרופאו

�ג'נבה �באוניברסיטת �הרפואה �סיים�את�לימודי �מני �פרופ' �מרוקו. �סולטן �של האישי

ובאוניברסיטת�טאפטס.
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קהילה†תומכת†≠
מישהו�מקשיב�לך!�ויבוא�לעזור!

ביום�ראשון�בשבוע,�לחברתי�הטובה�והעצמאית

(85)�נשרפה�נורת�חשמל�במטבח.�עד�לא�מזמן,

היא�טיפסה�על�סולם�והחליפה�את�הנורות.�היום

היא�חוששת,�ובצדק.�לפניה�היו�שלוש�דרכים

לפתרון�הבעיה:�לשבת�בחושך�ולחכות�לשבת,

כשיבואו�הילדים�לאכול�ורגע�לפני�שימלאו�כלים

בחמין�לשבוע�הבא,�היא�תבקש�ש...�לבקש�טובה

מהסטודנט�שגר�בקומת�הקרקע�ולהציע�לו�פרוסת

עוגה...�להזמין�חשמלאי�ולשלם�(במקרה�הטוב)

רק��150ש'.�חברתי�שמעה�על�הקהילה�התומכת

-�הצטרפה�וממליצה�בחום.�היא�הזמינה�חשמלאי

לביתה,�האיש�בא�בהתנדבות�ושמח�לעזור�וגם

להתכבד�בעוגה.�למה�לא?

�נא�לרשום�את אם�הנושא�מדבר�לליבכם�-

המושג:�קהילה�תומכת,�עמותה�של�מתנדבים

שמטרתה�לעזור�בכל�תחום�לקשישים�הנשארים

לגור�בביתם�הפרטי,�כדי�שיוכלו�לשמור�על

עצמאותם�ויחיו�בכבוד.

איך�זה�עובד?�באמצעות�לחצן�מצוקה,�שמזעיק

�קהילות �ממאה �למעלה .7/24� �רפואי שירות

�חברים. �אלפי �ובהן �הארץ �ברחבי פועלות

כל�קהילה�מנוהלת�על�ידי�אב/אם�הקהילה�-

שאיתו�ניתן�להתייעץ�בקשר�לסידורים�יום�יומיים

ובעצם�-�בכל�נושא�מעיק�ומטריד.�הוא�מזעיק

�יעמדו �לסופרמרקט, �אתכם �שילוו מתנדבים

�בהתנדבות! �חייכם. �על �ויקלו �בדואר בתור

�ג'וינט–אשל פעילות�הקהילות�נוסדה�על�ידי

�בהן. �ולהיעזר �לתמוך �שראוי -� �לי ונראה

�וספרו �תומכת" �"קהילה �באינטרנט חפשו

לנו�חוויות.

øאת†מי†מייצג†האפוטרופוס
מאת:�טלילה�בן�זכאי

�במשרד �משפטי �לסיוע �אגף �שקיים � �לכם �ידוע האם
המשפטים,�ובמידת�הצורך�ניתן�לפנות�אליו�על�מנת�שייצג
את�הנזקק�בכל�ההליכים�המשפטיים,�בשעה�שאין�לאדם

יכולת�להעסיק�עורך�דין�בתשלום?
עיתון�"הארץ"�דיווח�בהרחבה�על�אדם�שהיה�מאושפז
בבית�חולים�ורופאיו�המליצו�על�כריתת�רגלו�על�מנת
להציל�את�חייו.�מאחר�והחולה�הוגדר�כדמנטי�ובלתי�כשיר
לקבל�החלטות�רפואיות�קרדינליות,�פנה�בית�החולים�לבית
המשפט�כדי�שימנה�לו�אפוטרופוס�לצורך�ההליך�הרפואי.
האפוטרופוס�לא�מיהר�לחתום.�הוא�פנה�למחלקה�לסיוע
�לתמונה. �יכנסו �המחלקה �שאנשי �וביקש המשפטי
�הדין �עורכת �בדיעבד �סיפרה �אותו, �לדובב �קשה היה
�היא�התרשמה�שהאיש�מודע �בכל�זאת, שהוצמדה�לו.
למצבו,�מודע�לסיבה�בגללה�אושפז,�כמו�גם�להחלטת

הרופאים�לקטוע�את�רגלו�בניגוד�לרצונו.
בדרך�כלל�מינוי�אפוטרופוס�בבתי�החולים�נעשה�כעוד
פעולה�מנהלית,�ללא�נוכחותו�של�החולה�ומבלי�לשמוע
את�דבריו,�תוך�הישענות�על�חוות�הדעת�של�הרופאים.
עורכת�הדין,�ד"ר�מיטל�סגל-רייך,�פעלה�אחרת.�היא
�הבינה�את �לדבריו, �הקשיבה �כאדם. �בחולה התענינה
ההסתייגות�שלו,�אך�חשבה�שבמקרה�זה�הרופאים�צדקו,
ועל�מנת�להציל�את�חייו�יש�לכרות�את�רגלו.�החולה,

מצדו,�דרש�טיפול�חלופי–ניסיוני.
עורכת�הדין�הצליחה�לשכנע�את�בית�המשפט�לאפשר
לחולה�להשמיע�את�טענותיו.�וכך�סוכם�שבית�החולים
יתחיל�בטיפול�הניסיוני,�תוך�הבטחה�שאם�הוא�לא�יצליח,

האיש�יסכים�לכריתה.
�נכרתה. �והרגל �הצליח �לא �הניסוי �אירע. וכך
נוכחותה�של�עורכת�דין�הנאבקת�על�זכויות�הזקנים,�היא
בבחינת�חדשה�נפלאה�לציבור�הולך�וגדל�של�מאריכי�חיים
החשים�שהחברה�זנחה�אותם.�לא�משתפים�אותם�בשיקולים
ובהחלטות,�הם�שקופים,�מדברים�מאחורי�גבם,�מחליטים
לגביהם�כאילו�היו�תינוקות�חסרי�תבונה.�יתכן�שהם�קצת
מבולבלים,�תגובותיהם�איטיות�יותר,�אבל�הם�עדיין�כאן.

עמותת�ליל"ך�חרטה�על�דגלה�את�המילים:�לחיות�ולמות
בכבוד.�לא�רק�למות,�גם�לחיות!

משרד�המשפטים�מינה�את�הגברת�סגל-רייך�לכהן
כממונה�ארצית�על�ייצוג�זקנים�באגף�לסיוע�משפטי

של�משרד�המשפטים.
זכרו�את�השם.�זכרו�את�התפקיד�החדש,�יתכן�מאד

שתזדקקו�לו.

ציור�השער�של�בטאון�ליל"ך�לינואר��2016הוא

פרי�עבודתה�של�רחל�ויזנר-רגב,�שנולדה�ב-1921

בהונגריה.�משפחתה�עלתה�לארץ�ב-�1937ורחל,

תלמידתו�של�אריך�נוימן�(תלמידו�של�יונג),�עבדה

�בהתחלה�עם�ילדים�ונוער כפסיכותרפיסטית,

ולאחר�מכן�עם�מבוגרים.

רחל�מעידה�על�עצמה,�שהיא�"לא�מרגישה�את

הגיל.�בערב�אני�בת�70,�אבל�בבוקר�רק�בת�23!

אני�ממשיכה�את�כל�הפעילויות�שלי�כבר�שנים,

קהילה†תומכת†≠
�ויבוא�לעזור! מישהו�מקשיב�לך!

מקבלת�אנשים�לטיפול,�מפסלת,�מציירת�וקוראת.

בשעות�שאין�לי�עם�מי�לדבר,�אני�מדברת�עם

עצמי.�מגיל��22 אני�עושה�פלדנקרייז�בחברת

נשים�צעירות,�ונראה�לי�שאני�גמישה�כמוהן�או

אפילו�יותר!

"בכלל,�היו�לי�הרבה�מזלות�בחיים�ותמיד�פגשתי

את�האנשים�הנכונים�שפתחו�לי�שערים�לעולמות

חדשים.�גם�עכשיו�יש�לי�תוכניות�לעוד�הרבה

שנים,�אבל�כיוון�שאין�לי�חוזה�עם�אלוהים,�אני

�חדשה". �תוכנית �עם �יום �כל מתחילה

תמונת†השער∫†רחל†ויזנר≠רגב
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מאת:�ציפי�חן

בריטניה

הצעת�חוק�מוות�במרשם�רופא�נפלה�בבית�התחתון

של�הפרלמנט�הבריטי�ביחס�של��330קולות�לעומת

118.�למרות�תמיכתם�של�התובע�הכללי�לשעבר

קייר�סטרמר�והארכיבישוף�מקנטרברי�לשעבר

לורד�קארי,�ובניגוד�לתחזית�סקר�דעת�קהל�שהראה

על��73%תומכים�בחוק,�ההצעה�נדחתה�ברוב�גדול.

למרות�זאת�המאבק�על�זכות�החולה�למות�בכבוד

לא�ייפסק,�הוא�יעבור�לרשות�בתי�המשפט.�שרה

ווטון,�ראש�קבוצת�מוות�בכבוד,�אמרה�שאם�בית

הנבחרים�נכשל�בהכרת�אחריותו,�בתי�המשפט

יאלצו�לפעול�במקומו�כדי�לשים�קץ�לסבל�ולחוסר

צדק�כלפי�החולים.

הדיון�על�חוק�עזרה�במיתה�התנהל�ברמה�גבוהה

מאוד.�מספר�חברי�הבית�שהיו�או�הינם�רופאים

במקצועם,�הוסיפו�מידה�של�ניסיון�ועומק�לדיון.

כמה�חברים�הודו�ששינו�את�דעתם�לכיוון�זה�או

אחר�כתוצאה�מנימוקי�הדוברים.

אחת�המשפיעות,�מנתחת�אונקולוגית�מסקוטלנד,

אמרה�שהמוות�אינו�הטיפול�המיטבי�לשום�מצב.

לדבריה,�האופקים�שלנו�נעשים�צרים�עם�הגיל.

מצבו�של�אדם�היושב�בכיסא�גלגלים,�שנראה�לנו

בלתי�נסבל�מנקודת�ראותו�של�אדם�בריא,�אולי

�בני �מחברת �נהנה �כשהוא �סביר �בעיניו נראה

משפחתו�ביום�שמש�בגינה.

נציג�אחר�הסביר�בנאומו�שלא�תמיד�מוות�בעזרת

�לעתים�לקיחת �וחסר�כאב. סם�ממית�הוא�קל

התרופה�גורמת�לבחילה�ולעוויתות,�לפעמים�הסבל

נמשך�שעות�אחדות.

ההצבעה�חצתה�קווים�מפלגתיים�ולא�הושפעה

מדעות�פוליטיות.

ואצלנו?�הצעת�החוק�הראשונה�בבריטניה�הוגשה

על�ידי�לורד�יופה�בשנת�2003,�כשאנו�נאבקנו

עדיין�על�הזכות�לכיבוד�הנחיות�רפואיות�מקדימות.

בבריטניה�הצעתו�השנייה�של�לורד�יופה�בשנת

�2006נפלה�ברוב�של��148קולות�נגד�100.�הברונית

דוד�בת��92הצביעה�בעד,�כדי�שתהיה�לה�אפשרות

להחליט�על�צורת�מותה.�באותה�שנה�אנחנו�עוד

לא�יכולנו�לחתום�על�טופס�משרד�הבריאות,�כי

�הגיע�לידי�הציבור�רק �והאלגנטי נוסחו�הסופי

בשנת�2007.

�רופא �במרשם �מיתה �חוק �הצעת 2010� בשנת

נדחתה�בפרלמנט�הסקוטי,�והצעתו�של�ח"כ�חיים

אורון�נדחתה�בכנסת�שנה�מאוחר�יותר.�הניסיון

�עם �נפל 2013� �משנת �שלח �עופר �ח"כ של

הממשלה.�אם�הבריטים�לא�התייאשו,�גם�אנחנו

נמשיך�במאבק.

כותרת†משנה∫†קליפורניה

מושל�קליפורניה�ג'רי�בראון�אישר�את�חוק�מוות

במרשם�רופא,�שעבר�בבית�הנבחרים�של�מדינת

קליפורניה�ב-�15באוקטובר�2015.�כיום�ל-10%

מהאמריקנים�יש�נגישות�לחוק�אחרי�שהוא�אושר

�מונטנה�וורמונט. �וושינגטון, במדינות�אורגון,

מדינות�אחרות�צפויות�ללכת�בעקבותיהם,�כפי

�צפוי �מין. �אותו שקרה�לחוק�נישואים�של�בני

�תגרום�לאיחוד �לבית�המשפט�העליון שפנייה

התחיקה�ותחולתה�על�כל�המדינות.

החוק�נכשל�בקליפורניה�שש�פעמים�החל�משנת

1988.�רק�מותה�של�בריטני�מיינרד�בשנה�שעברה

�במוח, �חולה�בסרטן �מיינרד, גרמה�להצלחתו.

נאלצה�לעבור�מביתה�בקליפורניה�למדינת�אורגון,

בה�מוות�במרשם�רופא�חוקי�משנת�1988,�כדי

שתזכה�לבחור�את�מועד�מותה.�ארגון�חמלה�ובחירה

(Compassion and Choices)�אימץ�אותה�ופרסם
סרטונים,�בהם�היא�מבקשת�לאפשר�גם�לחולים

אחרים�את�זכות�הבחירה.

עבור�המושל�ג'רי�בראון�האישור�לא�היה�פשוט.

הוא�קתולי�שלמד�בעבר�בסמינר�ישועי�לכמרים.

הוא�הסביר�שמדובר�בחוק�העוסק�בחיים�ובמוות.

השאלה�היא�האם�מדינת�קליפורניה�תמשיך�לראות

באדם�שמחליט�לסיים�את�חייו�בגלל�סבלו�עבריין.

הוא�כתב:

"לבסוף�שקלתי�מה�הייתי�רוצה�נוכח�מותי�שלי.

אינני�יודע�מה�תהיה�החלטתי�במקרה�של�מחלה

�בטוח �אבל�אני �סבל�גדול�וממושך. שתגרום�לי

שאשמח�לשקול�את�האפשרויות�הכלולות�בחוק

הזה.�ואינני�רוצה�למנוע��את�הזכות�הזאת�מאחרים".

קבוצת�חמלה�ובחירה�מקווה�שהמקרה�של�בריטני

מיינרד�ימשיך�להשפיע�על�החוק�בעתיד.�המדינה

הבאה�על�הפרק�היא�מדינת�ניו�יורק,�כבר�מונה

�זו. �במדינה �המאבק �את �לנהל �ידוע לוביסט

כותרת†משנה∫†גרמניה

הפרלמנט�הגרמני�אישר�חוק�עזרה�במיתה,�בתנאי

�ההשלכות �בגלל �אלטרואיסטית. �היא שהעזרה

�(למעלה �בגרמניה �חסד �המתת �של השליליות

מ-200,000,�ילדים�ובוגרים�בעלי�"פגמים"�הומתו

בגרמניה�בתקופת�השלטון�הנאצי),�המונח�המתת

חסד�אינו�מופיע�בחוק.

הדיון�בבונדסטג�(הפרלמנט�הגרמני)�התנהל�בין�4

הצעות�חוק�שונות,�עם�מוות�במרשם�רופא�על�פי

בקשתו�של�החולה�מצד�אחד�וכמעט�איסור�מצד

שני.�ההצעה�שאושרה�לבסוף�ברוב�של��360קולות

נגד��233הייתה�זו�בה�תמכה�הקנצלרית�אנגלה�מרקל.

בריטניה

קליפורניה

גרמניה

חדשות
חו¢ל



פרידה†מרגשת†מהחיים
קשישה�חולת�סרטן�בבריטניה�זכתה�לביקור�של

�טיפלה,�שעות�ספורות�לפני�שמתה. הסוס�שבו

�והיא הסוס�הובא�לפתח�בית�החולים�הסיעודי,

הועברה�לשם�במיטת�האשפוז�כדי�שתוכל�להיפרד

ממנו�לתמיד.

שילה�מרש,�בת��77וסבתא�לארבעה�נכדים,�אהבה

מאוד�בעלי�חיים�וגידלה�שישה�סוסים,�שלושה

כלבים,�שלושה�חתולים�ובעלי�חיים�נוספים.�קשר

�עליה, �האהוב �הסוס �לבין �בינה �נרקם מיוחד

ברונוון,�שאותו�גידלה�במשך��25שנים,�מאז�היה

סייח�צעיר.�מרש�לקתה�בסרטן�סופני.�הטיפולים

�בעודה �גססה �והיא �במחלה �לנסיגה �הביאו לא

מאושפזת�בבית�החולים�וויגן�שבמנצ'סטר.�בקשתה

האחרונה�הייתה�להיפרד�מהסוס�האהוב�עליה.

משפחתה�של�מרש�והצוות�הרפואי�החליטו�לפעול

�ומרש �הסוס�הובא�לפתח�בית�החולים, למענה:

הועברה�לשם�במיטת�האשפוז�שלה.

הסוס�רחרח�את�פניה�של�מרש,�בעוד�שמשפחתה

והצוות�הרפואי�מזילים�דמעות.�שעות�ספורות�אחר

כך�היא�נפטרה�בשלווה.

תמונתה�של�מרש�ברגעי�הפרידה�מהסוס�האהוב

3031

על†זיכרון
לפני�כמה�ימים�השתתפתי�בוועידה�בבית�מלון.

כשהסתיימה,�הזדרזתי�לקחת�מהכיס�את�מפתחות

המכונית.�חיפוש�מהיר�בכל�הכיסים�העלה�שאין,

אין�מפתחות.�מיד�רצתי�לאולם�בו�היינו,�בטח

שכחתי�אותם�על�השולחן,�ושוב,�אין�כלום.�בטח

השארתי�אותם�שוב�בסוויץ'�הרהרתי�לעצמי.

אשתי�תמיד�מעירה�לי�על�כך.�לדעתי,�הסוויץ'�זה

המקום�הכי�הגיוני�להשאיר�בו�את�המפתחות,�כי

כך�הם�לא�ילכו�לאיבוד,�אולם�היא�אומרת�שכך

יהיה�יותר�קל�לגנוב�את�המכונית.

רצתי�לעבר�מגרש�החניה.�המגרש�היה�ריק!

מיד�התקשרתי�למשטרה,�והודעתי�להם�על�גניבת

המכונית.�אחר�כך הגיע�השלב�היותר�מסובך,

התקשרתי�לאשתי.�"יקירתי",�פתחתי,�(אני�תמיד

קורא�לה�יקירתי�במצבים�כאלה),"השארתי�את

ית"! נ גנבו�את�המכו ו ץ'� י ו המפתחות�בסו

היה�רגע�של�שתיקה,�הייתי�בטוח�שהשיחה

מרת: או תה� או אז�שמעתי� אבל� תקה� התנ

"טמבל,�הרי�אני�הסעתי�אותך�לבית�המלון!"

עכשיו�היה�תורי�להשתתק.�במבוכה�ביקשתי

ממנה�שתבוא�לאסוף�אותי.

היא�השיבה�בכעס:�"�אני�אבוא�מיד,�ברגע�שאצליח

לשכנע�את�השוטר�שעומד

בדלת�שלא�גנבתי�לך

את�המכונית".

††העבירו
את†זה

ÆÆÆהלאה††††††

למה†אחות†בריאה†בת†μ∑†בחרה
øבהמתת†חסד

ג'יל�פאראו,�אחות�לשעבר�בהוספיס�שמטפל�בזקנים

לקראת�סוף�חייהם,�החליטה�לעבור�המתת�חסד

בעיר�בזל�שבשוויץ�כשהיא�רק�בת��75ובמצב

�נבעה �שלה �ההחלטה �לטענתה, �טוב. בריאותי

מהעובדה�כי�מציאות�חייהם�של�הזקנים�היא�עגומה,

וכי�הזיקנה�היא�"דבר�נורא".

פאראו,�שכתבה�שני�ספרים�על�טיפול�בקשישים,

בילתה�את�שעותיה�האחרונות�עם�בן�זוגה�ג'ון.

למרות�היותה�אישה�בריאה�שלא�נזקקת�לתרופות,

היא�העידה�כי�היא�מרגישה�שהיא�מידרדרת�בדרך

נהגת†מרוצים
אישה�מבוגרת�יושבת�בקופת�החולים�וממתינה

לרופא.�לידה�מתיישבת�בחורה�צעירה,�ושתיהן

מפתחות�שיחה�ביניהן.

שאלה�הצעירה�את�המבוגרת: "במה�את�עוסקת?"

�המבוגרת. �מרוצים", השיבה �נהגת "אני

"נהגת�מרוצים?" התפלאה�הצעירה.

"כן", השיבה�המבוגרת, "אני�מסיעה�את�הנכדים

שלי�והם�מרוצים..."

פורסמה�בחשבון�הטוויטר�של�אנדרו�פוסטר,�מנהל

�וזכתה�לתגובות�רבות�ברשת�על בית�החולים,

�המרגש. �במפגש �הרפואי �הצוות מאמצי

"בכיתי�עם�כל�הצוות�הרפואי",�סיפרה�טינה,�בתה

של�מרש.�"היא�מצאה�נחמה�במפגש�הזה,�שהיה

רגע�קסום�ומרגש.�אמא�הייתה�מלאת�נתינה�לכולם,

וזה�המעט�שיכולנו�להחזיר�לה�ברגעיה�האחרונים".

שלוש†שעות
שני�זקנים�נפגשים�לאחר�זמן�רב�שלא�התראו.

"אתה�יודע," אמר�האחד�לחברו, "בזמן�האחרון

לוקח�לי�שלוש�שעות�לעשות�סקס".

�החבר. �זמן?" שאל �הרבה �כך �כל "למה

�ושעה �משתדל �אני �שעה �משדל, �אני "שעה

אני�מתנצל".

עושר†טבעי
איש�קשיש�יושב�בלובי�של�בית�האבות�ומחייך

מאוזן�לאוזן.

שואל�אותו�חברו: "מה�אתה�כל�כך�מבסוט?"

עונה�לו�הקשיש: "לא�חשבתי�שאהיה�כל�כך�עשיר

לקראת�סוף�ימי.�הנה�אני�יושב�מולך,�פי�מלא

�אבנים�בכליות, �יש�לי �כסף, �כולו �שערי זהב,

פלטינה�באגן�הירכיים,�פלטינה�במפרקים,�עודף

�טבעי". �גז �של �נגמר �בלתי �ומלאי �בדם ברזל

ליקטה:�טובית�אוריאל

כמעט�בלתי�מורגשת,�ואמרה�שהיא�מעדיפה�לעזוב

את�החיים�כשהיא�עדיין�בריאה. 

מותה�של�פאראו�עורר�הרבה�תגובות�נזעמות�מצד

פעילים�המתנגדים�להמתות�חסד,�שטענו�כי�מדובר

במהלך�קיצוני�ללא�הצדקה.�בראיון�לפני�מותה

�מתנגדים �משפחתה �בני �גם �כי �פאראו הודתה

למעשה,�אבל�באותה�נשימה�הוסיפה�כי�זו�הבחירה

שלה�באיזו�צורה�לעזוב�את�החיים,�ולא�שלהם.
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