על
הפרק

תוכן†העניינים
2
3
4
6
8
11
12
14
16
17
18
20
23
24
26
28
30
32
35

מהנעשהבעמותה-בינהדיבון
שירים-אורהרענן
20שנהלחוקזכויותהחולה-אליהומצא
עלדבריעמוסעוז-עשיוינשטיין
תחקיר:מגיעלי-שלומיתלולה
וידאולנצח-מרבמרציאנו
כשעמדתילמות-עומיירחק
ליל"ךבנפשי-רונילב
הכיטובבבית-רוניצבר
ארבעתהמופלאים-חברליל"ך
עדקצההזריחה-בינהדיבון
אמנוןשמוש,ביוגרפיהחלקית-מיריברוך
העיקרהבריאות-אלומהטל
קשתהמשאלות-גריסינוף
חדשותחו"ל-ציפיחן
מהנעשהבארץ-חבריליל"ך
העבירוהלאה-טוביתאוריאל
תשבץ-טוביתאוריאל
אנגלית-לינדהברמן

מאת:בינהדיבון

מהנעשה†בעמותה
חציהשנההאחרונההתאפינהבעמותתליל"ך
באכזבהרבהמחדובתקווהרבהמאידך.חיכינו
בציפייהלמסקנותהוועדהשהוקמהעלידישרת
הבריאותהקודמת,הגב'יעלגרמן,עלמנתלבדוק
מחדשאתחוקהחולההנוטהלמות,לתקןאת
הטעוןתיקון,להרחיבוולהנגישובצורהטובה
יותרלציבור.חבריהוועדההנכבדיםהשקיעושנת
עבודהולפיההדיםשקיבלנו,אכןהגיעולמסקנות
שהיומשפרותבאופןמשמעותיהןאתהחוקוהן
אתדרכיביצועו.לצערנוולאכזבתנוהרשהלעצמו
שרהבריאותהחדש,מרליצמן,לבטלאתמסקנות
הוועדהבלילהודיעלחבריהעלכךוזאתבנימוק
שמסקנות הוועדה אינן תואמות את דעותיו.
אולםכפיהנראהאיןבכוחןשלעמדותפוליטיות
אודעותאישיותלעצוראתצרכיוהאמיתייםשל
חלקגדולמןהציבורואנומקבליםיותרויותר
הדיםעלשינויהולךומתפתחבקרברופאיםביחסם
אלזכותםשלחוליםלקבועאתסוףחייהםבהתאם
להשקפתעולמםולרצונם.

תמונת†השער∫
ליאקניג,מריםזוהר,יהודהאפרוני
ואילןדר,בהצגה"רביעייה".
ראועמוד17
צילם:יוסיצבקר

לאחרונהקיבלנובכתבובע"פסיפוריםרבים
מקרובימשפחהשלאנשיםשנפטרוהמספריםעל
יחסחםשלהצוותהרפואישטיפלביקירםועל
היענותלבקשתושלאלהאריךאתחייו)אחד
הסיפוריםמתפרסםבעמ'.(28כןהתבשרנוכי
במחלקותאחדותבבתיחוליםנוהגיםהרופאים
לשוחחעםהחוליםהסופנייםולשאולאותםלגבי
רצונםאוסירובםלטיפוליםמאריכיחיים.כןנודע
לנוכיקופ"חהכלליתפרסמהבקרבחבריהטופס
בשם"חמשמשאלות"שבומביעהאדםאתרצונו
לגביסוףחייו.גםמשרדהבריאותפרסםטופס
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למות†בכבוד

המאפשרלאדםלמנותבאכוחהןלגביחוקזכויות
החולהוהןלגביחוקהחולההנוטהלמות.מסמך
זהקצר,אינומצריךהסברשלרופאוהואעשוי
לבואבמקוםהטופסהארוךוהמסורבלשלמשרד
הבריאות ,בתנאי שימונה בא כוח ,כמובן.
עובדותאלהמזכירותלנואתחשיבותושלמילוי
טופס מתן הנחיות רפואיות מקדימות.
אנומזכיריםזאתלחבריםשטרםעשוזאתוכן
לאלהשצריכיםלחדשאתהטופסלאחרחמששנים
בהתאםלחוק).חבריליל"ךמקבליםבמקרהזה
תזכורתממשרדליל"ך(.

מאת:אורהרענן

השיר"למותבכבוד"התפרסםבספר
"המראההזה"בהוצאתאבןהחושן.
השירנכתבכאשרבעלהשלאורההיהמאושפז
במחלקהסיעודיתומילותיומדברותבעדעצמן.
בספרמתפרסמיםכמהוכמהשיריםעלהדילמות
שלסוףהחיים.

תוכניתנוכרגעהיאלשכנעאתמוסדותהרפואה
השונים)בתיחולים,בתיאבות,הוספיסביתוכדו'(
לבררברגעהאישפוזאצלהמאושפזמהםהטיפולים
שרצונולהימנעמהםושהדבריהיהרשוםבתיקו
שלהחולה.דברזהיקלעלהצוותהרפואיאת
החלטתובמקרהשהחולהאינומסוגללהביעאת
דעתובזמןאמת.אנומברריםכרגעמהיהדרך
הרצויהלשכנעאתציבורעובדיהרפואהבנחיצותה
שלדרךזוומקוויםשבקרובמאודנצאלדרך.
נושאאחרשאנועוסקיםבוהואביטולהנוהגשל
ביקורשוטרבמקרהשלמותאדםבביתוכדילברר
אםהמוותהואטבעי.זהונוהגמשפילהמעמידאת
קרוביהמתכחשודיםלכאורהעדשתוכחחפותם
ופוגע בהם ברגעים הכואבים ביותר .חברנו
לשםכךעםמספרגופיםואנובשלבהבירורים
ובמחשבהלפנותלבג"ץבמקרהשיתבררכיאין
הצדקהלנוהגזה.
פעילויות אלה ורבות אחרות מבוצעות בידי
מתנדבינוהמסוריםאולםאנוזקוקיםלמתנדבים
נוספים .עזרתם של חברי העמותה מתבטאת
בתשלוםדמיהחברהשנתייםהמכסיםאתההוצאות
השונותשלאניתןלעשותןבהתנדבות.אנופונים
אליכםבבקשהלזכורולשלםאתדמיהחברבזמן
כיהםמקורהכנסתנוהיחיד.כןמביעהדבראת
אמונכםברעיוןשלזכותהאדםעלגופוומחזקאת
ידינובמאבקנולמעןרעיוןזה˝
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אליהומצא,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,נשיאליל"ך
חוק†זכויות†החולה†כבר†בן†∞≤†שנה†Æאך†אף†שהוא†שינה†מן†היסוד†את†מושגי†העבר¨
ואף†שהוכנסו†בו†עשרה†תיקונים¨†עדיין†יש†להמשיך†ולתקנו
ב12-במאימלאועשריםשנהלקבלתושלחוק
זכויותהחולה.מטרתוהמוצהרתשלהחוק,שמאז
קבלתוהוכנסובועשרהתיקונים,היא"לקבוע את
זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול
רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו".

הפרייה חוץ–גופית-מחייב החוק שהסכמת המטופל
תינתן בכתב .בפסיקה נקבע ,כי הסכמה בכתב לא
תחייב את החולה אם הוחתם על טופס ההסכמה
מבלי שקדם לכך הסבר של הרופא על מהות הטיפול,
סיכוייו וסיכוניו.

החוק בא להשלים-מן הפן הערכי  -את ההסדרים
שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.הוראותיו,
ששאבו השראה מחוק–יסוד:כבוד האדם וחירותו,
סימנו מפנה היסטורי במערכת היחסים שבין רופאים
ובעלי מקצועות משיקים לרפואה )כמו מיילדות,
פיזיותרפיסטים,קלינאי תקשורת,פסיכולוגים ורבים
אחרים(לבין מטופליהם.במשך מאות שנים נתפסו
הגורמים המטפלים כבעלי הדעה היחידים בכל הדרוש
לטיפול בחוליהם,ולחולה כמעט ולא היה פתחון–פה
להשיג על אופציה טיפולית שהוצעה לו.חוק זכויות
החולה שינה מן היסוד את התפיסה הישנה.החוק
העצים את האוטונומיה.

כלל הוראותיו האחרות של החוק נועדו להבטיח את
קיום זכויותיו של החולה.בין אלה נמנה את עצם זכותו
של הנזקק לטיפול רפואי לקבלו;זכותו של כל הפונה
לחדר מיון להיבדק שם על ידי רופא;זכות המטופל
לקבל טיפול רפואי נאות ,הן מבחינת רמת הטיפול והן
מבחינת יחסי האנוש הנלווים לנתינתו;זכות המטופל
לקבל מידע על המטפל בו ,וכן זכותו לנוכחות מלווה
בעת קבלת הטיפול הרפואי.זכות המטופל למנות
מיופה–כוח המוסמך לדבר בשמו ,וכן זכותו לקבל חוות
דעת רפואית נוספת בטרם יחליט אם ליתן הסכמתו
לאופציה הטיפולית שהוצעה לו.
החוק מטיל על המטפלים מספר חובות,שאף הן נועדו
לשמור על זכויותיהם של המטופלים:חובתם לשמור
על כבודו ופרטיותו של המטופל וכן לשמור כסוד רפואי
כל מה שנודע להם על אודותיו במסגרת הטיפול.על
המטפלים חל איסור חמור להפלות בין מטופלים על
רקע של דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ מוצא ,נטיה מינית,
או מטעם אחר כיוצא באלה .והמפר איסור זה צפוי
לעמוד לדין פלילי ולהיענש בקנס.על המטפלים חלה
חובה לתעד בכתב את כל ממצאי ומהלכי הטיפול בחולה
ולפי דרישת החולה או מיופה כוחו-לספק להם מידע
מן הרשומות הרפואיות.כן מחייב החוק את הקמתן

התפיסה המקובלת כיום היא שהחלטה בנושאי הטיפול
הרפואי חייבת להתקבל בשיתופו ועל דעתו של
המטופל.המושג שטבע החוק"-הסכמה מדעת"של
המטופל לקבלת הטיפול-התפרש כהסכמה הניתנת
על-ידיו לאחר שהרופא מסר לו נתונים מלאים על
האבחנה הרפואית,שיתף אותו בשיקולים שעל יסודם
החליט להציע את הטיפול המסוים,ואף מנה לפניו
את סיכויי הצלחתו של הטיפול לצד הסיכונים הכרוכים
בקבלתו.יצוין כי לגבי שורה של טיפולים-ניתוחים,
צינתורים,דיאליזה,כימותרפיה,הקרנות וטיפולי
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בכל מוסד רפואי של ועדת אתיקה ,שתפקידה להכריע
במחלוקות בין מטפלים למטופלים ,וכן של ועדת בקרה
ואיכות שתפקידה לוודא את קיום הוראות החוק.

אם החוק חל גם על נושאי ביורוקרטיה ,נגישות
וזמינות ואם לא-יש לבחון את הצורך בהחלת החוק
גם עליהם.

רופאים בכירים ומנהלי מוסדות רפואיים התייחסו
לאחרונה ליובל העשרים לחוק זכויות החולה)במוסף
מיוחד שהוקדש לנושא על ידי העיתון "הארץ"(.בין
הדוברים הייתה הסכמה כי מדובר בחוק חשוב ששינה
מן היסוד את מושגי העבר .מערכת היחסים בין המטפלים
לבין מטופליהם בשנת2016שונה לחלוטין מזו ששררה
בשנת .1996לשינוי תרמו חוק זכויות החולה ,אך גם
ההתפתחות הטכנולוגית המאפשרת כיום לחולים רבים
לצבור מידע על אודות מחלתם והטיפולים האפשריים
בה מאתרי האינטרנט ומן הרשתות החברתיות.יש
אמנם חולים שאינם מסוגלים לעשות זאת ,להשתתף
בדיון ולגבש עמדה ביחס לטיפול הנדרש להם ואלה
מקבלים את המלצת הרופא המטפל.אך מטופלים רבים
שוב אינם מסתפקים בהסברי הגורמים המטפלים אלא
בודקים בעצמם כל פיסת מידע ומנהלים על כך דין
ודברים עם המטפלים .רופאים מציינים כי המציאות
החדשה קולעת אותם לא פעם לעמדת התגוננות ,ומחשש
לתביעות נזיקין שתוגשנה על ידי המטופלים ,מרבים
להפנות את חוליהם ,גם בהיעדר צורך רפואי אמיתי,
לבדיקות ולסריקות נוספות במטרה לאשש ביתר שאת
את אבחנתם ותפיסתם הטיפולית.נמצא שקיומה של
"רפואה מתגוננת"גורר עלויות כספיות כבדות ,הפוגעות
ברפואה הציבורית.היו מי שסברו ,כי לצד חוק זכויות
החולה נדרש גם הסדר חקיקתי שיגדיר את זכויות
המטפלים.כפיתרון לבעיית הרפואה המתגוננת היו מי
שעמדו על הצורך בחוק שיאפשר לזכות בפיצויים
מקרן לאומית ,חולים שניזוקו כתוצאה מטיפול רפואי
מבלי שהללו יידרשו להוכיח אשם מצד הרופא.

להלן עמדה על שני כשלים מערכתיים הפוגעים
מהותית בזכויות החולים.לעניין הוראת החוק שכל
מטופל זכאי לקבלתו של טיפול רפואי נאות ,הן
מבחינת רמתו של הטיפול והן מבחינת יחסי האנוש
הנלווים לנתינתו ,ציינה ,כי הזכות לקבלתו של טיפול
רפואי נאות כפופה לסייג שנקבע בחוק והוא שזכותו
של המטופל תהא"בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים
ולהסדרים הנוהגים ,מעת לעת ,במערכת הבריאות
בישראל".סייג זה מרוקן למעשה מתוכן את זכות
המטופל לקבלת טיפול רפואי נאות.התקציבים הדלים
שעומדים לרשות מערכת הבריאות אינם מאפשרים
לספק למטופלים,בתוך זמן סביר ,את הטיפול שהם
זקוקים לו וחולים נדרשים להמתין לא פעם חודשים
רבים בטרם יוזמנו לבדיקה רפואית חיונית או לניתוח
העתיד לקבוע את גורלם.כן התייחסה להוראת החוק
המחייבת את המטפלים לשמור על כבודו ופרטיותו
של מטופל.המציאות השוררת בבתי החולים היא
של מחסור כרוני במיטות אשפוז.חולים רבים אינם
זוכים למיטה בתוך חדר אלא מושכבים בפרוזדורים,
וברי שבמצב זה זכותם לכבוד אישי ולפרטיות
נפגעת קשות.
המשמעות היא שחוק זכויות החולה ,חרף חידושיו
המהפכניים ,עודנו טעון תיקונים והשלמות ואלה
יוכלו להתממש רק אם הממשלה והכנסת יפנימו את
הצורך בהקצאת משאבים רבים יותר למערכת
הבריאות.נכון להיום קיים פער אדיר ,בן כ3,000-
מיטות ,בין מספר מיטות האשפוז ביחס לגודל
האוכלוסייה לעומת המקובל במדינות .OECD
ידועים גם הפערים הקיימים בציוד רפואי ואף
ברופאים בתחומי התמחות שונים ,לרוב ובעיקר
באזורי הפריפריה.ועוד לא אמרנו מלה על מגבלות
סל התרופות ,המציבות חולים רבים בפני ההכרח
לממן בסכומי עתק רכישת תרופות מצילות חיים.
האילוצים הכספיים מוכרים וידועים אך ניתן להקשות
אם בקביעת סדר העדיפויות הלאומי מייחסת המדינה
חשיבות מספקת לצרכים רפואיים חיוניים ˝

חוק זכויות החולה אינו מתוקצב.אך הניסיון מלמד כי
להנחה,כאילו די בהכרזה על קיומן של הזכויות כדי
להבטיח שהזכויות תכובדנה ,אין יסוד.בצדק ציינה
לאחרונה)בריאיון למוסף המיוחד של"הארץ"(עורכת
הדין לאה ופנר ,מנכ"לית ההסתדרות הרפואית ,כי
מערכת הבריאות אינה מתייחסת לחוק זכויות החולה
כהסדר חקיקתי החל גם עליה .השאלה ,לדידה ,היא
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המוות

†††††††הוא
††מאהב†ערמומי
מאת:עשיוינשטיין
סיפר†הסופר†עמוס†עוז
בכנס††שדן†בסוף†החייםÆ
קשה†לשחזר†את†דבריו¨
שהרי†עמוס†עוז†יש†רק
אחד¨†או†כמו†שהוא†ציטט
את†פרופ†ßהוגו†ברגמן¨
שרצה†להוכיח†שקץ
החיים†אינו†מסמן†את†קץ
היקום∫†אם†שום†דבר
ביקום†לא†הולך†לאיבוד¨
והאנרגיה†לא†הולכת
לשום†מקום¨†למה
אומרים†שהדבר†היחיד
שהולך†לאיבוד†עם†המוות
≠†זו†נשמתי†°øסיכום
ידידותי†של†הרצאה

לפתעאתחדוותהמיןוחיבשמחהעדגיל.96מנקודת
מבטשלחייםומוותוחייםהואכתבאת"סיפורעל
אהבהוחושך".

עמוס עוז נשא דברים באוניברסיטה העברית
בירושלים,בכנסשעסקבגישהרב-תחומיתלסוף
החיים.באנומתהוםשחורה,אמר,ובסוףחיינואנחנו
חוזריםלתהוםשחורה.ואםבאנומתהוםשחורה,
מדועמפחידהאותנודווקאהתהוםשאליהאנחנו
חוזרים? ועוד רגע נגיע לתהום של איוב.
כלחייאניקוראלמתיםוהםממלאיםאתחיי,אמר
עוז.אנימזמיןאותםלביתי,שותהאיתםקפה,מדבר
איתםואחרכך-נפרדמהםלשלוםוממשיךבחיי.
כךליוויתיאתסביאלכסנדר,שהתאלמןמסבתי
שלומיתובמקוםלדעוךולהפוךלזקןנרגן,גילה

סיפור†על†חושך
סיפורעלחושךהואהסיפורשלאיוב".עירוםיצאתי
מרחםאמיועירוםאשובשמה",אומראיוב.המילה
"אשוב"מעסיקהאתעוז,לאןהאדםשב?אםהוא
שבלרחםאימו,מהכלכךנוראומפחידכשמדברים
עלהמוות?ואוליזהבאמתלאכלכךנוראומפחיד.
מכאןעברעוזלספרעלמורוורבו,פרופ'הוגוברגמן
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רקאזהכעסנמס,החושךהתפוגגוהפךלסיפורעל
אהבה.זהוסיפורעלשניאנשיםעדיניםוטובים
שהשקיעוהכולבבנםהיחיד,אבליצרוביחדמשהו
רע.גרמולמוות,התאבדות.
מתוךהילדהכועסוהשונאנולדאדםבוגרשכתב
מתוךסקרנותלהכיראתהוריווהורי–הוריו,מתוך
געגועים,הומורוהמוןחמלה.סלחנותואמפטיה.שהרי
כל סיפור  -הוא סיפור על החיים והמתים.

שנהגלהזמיןקבוצהשלסטודנטיםלביתובירושלים
ופעםדיברעלהמוותוהחייםשלאחריו.קץהחיים,
טעןהפרופסור,אינוקץהיקום.אםהמדעגורסששום
דברבטבעלאהולךלאיבודוהאנרגיהוהחומרמשתנים
אבללאאובדים,למהלחשוב"שהדברהיחידשהולך
לאיבודהואנשמתי?"יש50%לסברהשאיןכלום
לאחרהמוות.אבלישגם50%סיכוי,שמחכהלנו
משהובצדהשנישלהמוות,סיכוילארעליהודישעבר
אתהשואה,אמרהסופרעוזשאמרפרופ'ברגמן.

המוות†הוא†מאהב†ערמומי
התאבדות.איןאדם,אומרעוז,שלאשקלאתהאופציה
הזובחייו.בוודאיכשהחייםהופכיםלנטלוהחולי
מאייםלהפוךאתהאדםלנטל.אימאשלי,שדרשה
מכלאחדמאתנובצאתנומהביתלהשאירפתקלאן
הלךומתיישוב,עזבהסופיתבלילהשאירשוםפתק.

ומה†עם†איבן†איליץøß
איךאיבןאיליץ'שלטולסטוישייךלעניין?עמוסעוז
מסבירומזכיראתהסיפורהמופלאשלמדנובנעורינו.
לאחרשאיבןנופללמשכב,כולםמתרחקיםממנוורק
האיכרהפשוט,המוז'יק,מטפלבו,מחבקאותוואומר,
כולנונמות),לאנוראכלכך(.והחולהאיבןנזכר
שבנעוריוהואלמדשכלאדםהואבןתמותה.סוקרטס
הואאדם.מסקנה:גםסוקרטסעומדלמותיוםאחד.
נכון,חושבאיבן,כלבניהאדםהאחריםימותו,אבל
אנילאכלבןאדם,אניאיבןאיליץ'.איןעודאדם
כמוני.ומכאן,כלאחדמאיתנוהואחד–פעמי,כלאדם
הואיחידומיוחד.אףאדםלאחוזרעלעצמו,ולכן
עצובכלכךלמות.להגיעלסוףהחיים.ואוליכךמפצח
עוזאתסודהפחדמהמוות.

ככהזהבהתאבדות.בגיל39המוותנראהלאמיכמו
מאהב,נסיךחלומות,נוכלקטיפתי.היאהלכהשבי
בקיסמו".שניםשאניעוקבאחרהמוות",אמר.המוות
הואהציידהערמומישלשבוריהלב.אמןהתחבולות.
חלילןקסמיםהמושךאתנפשותהבודדים.רוצח
נפשותנבוכות.
"כתבתימתוךרצוןעזלהזמיןאתהמתיםלביתי,
שיכירואתאשתיוילדיי.אצלנודיברוהרבה,דיברו
יוםולילהעלהכול",סיפרעלביתהוריו.אףפעם
לאדיברועלרגשות.הוריולאסיפרועלהעיירות
במזרחאירופהמהןבאו,לאהודובגעגועיםלאירופה.
"אחרישנדבר",אומרעוז",מתיםיקריםשלי,תסתלקו.
זוהדרךהנכונהלהתייחסלמתים.תיכנסו,שתוקפה,
אחרכךתסתלקו".חשובלהקשיבלהם,למתים,
ואחריכןלשלחאותםלדרכם.שלאישתלטועל
החייםשלנו.
חשובלדברעםהמתים,לשאולאותם,לדברעל
החלומותוהגעגועיםשלהםושלנו.ואוליזוהדרך
הטובהביותרלהתכונןלמוות.אולי˝

סיפור†על†אהבה†וחושך
מילדותו,מספרעוז,הואחשבצעדיהמוותבביתו.
אימוהתאבדהכשבנההיחיד,עמוס,היהכבן12והיא
בת  39בלבד .אבל לא אימו וגם לא הילד שהיה
לסופר,אינםהגיבוריםשלהספר.המתיםהםהגיבורים.
בילדותו,סיפר,כעסעלאימוועלאביו.שנאאותה
עלמותהואתאביועלשאוליגרםלכך.אךבעיקר
שנא את עצמו ,שהרי כל האימהות אוהבות את
ילדיהןואםאימאעזבה-סימןשלאאהבהאתבנה
היחיד.ואםלאאהבהאותו,כנראהשהואלאהיה
בסדר.בןלאראוי.
בבגרותו-גזראתהוריומחייו.לאדיברעליהםעם
אשתוועםילדיו.רקלאחרגיל,50כשהיהמבוגר
מהוריו,כשיכולהיהלכתובעליהםכאילוהיוילדיו,
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תחקיר

מגיע†לי°
מאת:שלומיתלולה

מלחמה†על†הזכויות†Æהקושי†במיצוי†זכויות†רפואיות†הוביל†להקמת
גופים†פרטיים†המסייעים†בנושא†Æמה†ההבדל†בין†חברה†פרטית†לבין†ייצוג
משפטי¨†מה†אומר†החוק¨†ומה†חשוב†לדעת
"אםאדםחלהאונפצע,הואיכוללהגישתביעה
לדמיפגיעהבעבודהאולנכותכללית",מסבירים
בביטוחהלאומי".כלמישמבקשלקבלמהביטוח
הלאומי אתאחתמקצבאותהנכות,נבדקבוועדה
רפואיתשקובעתאתאחוזיהנכות.ישכמהדברים
שאפשרלעשותכדילהגיעמוכןלוועדההרפואית
ולמצותאתזכויותיך.
"ראשית,להגישאתהמסמכיםהרפואייםעבור
כלהמחלותוהליקויים.אםישליקוייםשאינם
מפורטיםבמדויקבמסמכיםהרפואייםאושהחמירו
מהבדיקההאחרונה,מומלץלגשתלרופאשיערוך
בדיקהוסיכוםמחדש.שנית,מומלץלהכיןמראש
מסמך שבו מפורטות כל הטענות והמגבלות
הרפואיות,ולהגישאותולרופאאולמזכירהוועדה.
ההכנהמראשחשובה,שכןאנשיםרביםמתרגשים
בזמןהוועדהושוכחיםלצייןחלקמהבעיותשמהן
הםסובלים".

לאחר התקף לב קשה ושורה של אשפוזים,
התמודדגדריינברג(78)לארקעםלבפגוע
אלאגםעםתופעותחדשותכמוכולסטרולגבוה
וסוכרת,שהתפתחועקבהאירועהטראומטי.הוא
פנהלחברתלבנתפורן,שםשמעשישמקום
להגישתביעה.
"רציתילקבלפטורממסהכנסה,אךהואילולמס
הכנסהאיןועדותרפואיות,הפנואותילוועדה
הרפואיתשלהביטוחהלאומי",הואמספר.הליווי
שקיבל מהחברה כלל הכנת מלוא המסמכים
והנימוקיםלקביעתאחוזיהנכות,תהליךלאפשוט
שכלל הגשת ערר על החלטת הוועדה.
"כדילקבלאתהפטור,צריך90%נכות,אך
בוועדהנתנולירק.88.8%בלבנתפורןעזרולי
להכין את הערעור ,ובזכות זה קיבלתי
93.2%נכות".
ולמהלאעשהאתהתהליךלבדו?"לבדקשה
להגישלוועדהרפואיתאתכלהמסמכים",הוא
אומר".אתהלאיודעכלמהשהםדורשיםממך".

יד†מכוונת
הכנתהמסמכיםוביצועהבדיקותעשוייםלהיות
סוגיהמורכבתמדיעבוררבים,וכתוצאהמכך
קמוגורמיםפרטייםשוניםהמציעיםאתעזרתם
בנושא.עלכךאומריםבביטוחהלאומיכי"אנו
עושים הכל כדי שהאזרח ימצה את זכויותיו
בוועדה,ופועליםלצמצוםהצורךבמייצגיםשגובים
תשלוםעבורהתיווךביןהביטוחהלאומילאזרח.
"לצורךמיצויזכויותמיטבי,אנומפעיליםאת
מרכזי'ידמכוונת',שמעניקיםשירותיייעוץ
והכנהלוועדותהרפואיותבחינם.השירותניתן

נפגעת¨†נפצעתø
סיפורושלגדריינברגמדגיםאתהסוגיההחשובה
והמורכבתשלמיצויהזכויותהרפואיותשלנו.
החוקמעניקזכויותשונותבמצביםרפואיים
שונים,אךמרביתהאנשיםאינםמודעיםלזכויות
ולפיכךאינםדורשיםאותן;ואםוכאשרהם
ניגשיםלנושא,הםעלוליםלהתייאשמהתמודדות
עםהביורוקרטיההמורכבת.
חשוב להתחיל עם הבנה של החוק הבסיסי.
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על ידי צוות מקצועי של מזכירות רפואיות
ורופאיםמומחיםבכיריםשמסייעיםבהגשת
התביעה ,הכנת התיק הרפואי ומתן הדרכה
מקצועיתעלהליךהוועדהואופןההתנהלותבה.
כיוםפועליםבישראלשנימרכזים,בחיפהובבאר
שבע,ובשנהזוייפתחושנימרכזיםנוספיםבתל
אביבובירושלים.
"בנוסף,הפעלנואתפרויקט'מחלקהראשונה'
למיצויזכויותאוטומטילמאושפזיםבביתחולים".

עורכיהדין,כי"ישלאמעטלקוחותאינטליגנטים,
מוצלחיםבתחומם,שרוציםייצוגמולהרשויות,
כוללעורכידיןשאינםעוסקיםבתחוםהמסוים
הזה.זהלאשונהמהגשתתביעהלביתמשפטאו
מנישוםשהולךלמסהכנסהעםרואהחשבון.
"בנוסף,לנכיםולחוליםקשהמאודלהתנהלבאופן
עצמאימולהביטוחהלאומי.ישסרבולוחוסר
הבנהמשוםשמדוברבחוקעםיותרמ400-סעיפים
ומאות תקנות .יש הרבה דברים מורכבים,
שאובייקטיביתוסובייקטיביתאנשיםצריכיםבהם
סיועועזרה.נכוןשישמגמהשלהנגשתהמידע,
אבלמאחוריהקלעים,הליךקבלתהזכויותנעשה
אפילוקשהיותר.ישיותרחקירות,הכבדהשל
התנאים,התקנותמשתנות,ואנונדרשיםלשבת
עםרופאיםוללמודאתהשינויים,כדילסייע
ללקוחותשלנו".

במסגרתהפרויקט,אחותאועובדתסוציאלית
שלביה"חמבקשתאישורמהחוליםלהעביראל
הביטוחהלאומיאתהמסמכיםהרפואיים.המידע
מועברבאופןממוחשבלביטוחהלאומי,ועל
בסיסונקבעתהזכאותלקצבה.התביעותמאושרות
ללאצורךלהגיעלמשרדוללאסיועבמייצגים
הגוביםשכרטרחה.הפרויקטפועלכיוםבביה"ח
תלהשומרובסורוקהבבארשבע,והואעתיד
להתרחבלבתיחוליםנוספים".
לדבריהביטוחהלאומי,רובהאזרחיםמממשים
אתזכויותיהםללאייצוג,אולםאיןמניעהשאדם
ייעזרבמייצג".בוועדותהרפואיותרשאילייצג
אךורקעורךדין,למעטועדותעררבנכות
כללית,שםרשאילייצגגםרופאמטפל.עם
זאת,כלאזרחרשאילהביאעימומלווהלוועדה
שיתמוךבוויסייעלו".

מהיעמדתםשלעורכידיןביחסלחברות
ø
פרטיותהמעניקותסיוע?
"אנוחושביםשהחברותהללועושותהרבהעוול
לאנשים.הןאינןמעסיקותעורכידיןולכןהטיפול
אינומשפטי.לעומתזאת,ההזדקקותשלאנשים
היאלעזרהמשפטית.כשאתהמבקשמביטוחלאומי
לממשזכויות,אלהזכויותשלרפואהמשפטית.
הוועדותהןמעיןועדותשיפוטיות,ולכןמישבאמת
מתאיםומוסמךוצריךללוותאתהאדםזהעורך
דין.מהעוד,שאףאחדאינומוסמךלייצגאדם
בדיוניםשלועדהרפואיתלמעטעורכידין,וזה
החלקהכימשמעותיבתהליך".
כיצדהחברותהללוהשפיעועלהתחום?
ø
"הבעיההיאהפרסוםהאגרסיבי.החברותמשקיעות
מיליונישקליםבפרסום,בעודשלעורכידיןאסור
לפרסםבשוםדרך.לכןנוצרחוסראיזוןמוחלט.
רקכשאתהמגיעלוועדהאוצריךלהגישערעור,
אתהמביןשהםלאיכוליםלייצגאותך,וזהיכול
ליצורבעיות.אנימציעהלאנשיםלהגיעקודםכל
לעורךדייןלייעוץראשוני.מרביתעורכיהדין

ייעוץ†משפטי
מישבכלזאתרוצהלפנותלגורםפרטייכול
לבחורבעורךדיןהמתמחהבתחום.עלהשאלה
מדועבכללצריךגורםשייצגאותנואומרתעו"ד
ענתקאופמן,יו"רועדתביטוחלאומישללשכת

המשךבעמ'10
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המשךמעמ'9

שנבנהעםרופאים,הסיכוייםלהצלחהגבוהים".

נותניםאתהייעוץהזהבחינם,כדילברראםיש
בכללמהלעשותבנושא".

 øבלשכת עורכי הדין אומרים שעדיף
להיעזרבעורךדין.
"אבלמדוברבוועדותרפואיותולאמשפטיות.
לעורכידיןישערךמוסףבביתדיןלעבודה,בבתי
משפט,אבלועדותרפואיותהןלאביתמשפט.
לכןהערךהמוסףשלעורכידיןהואשולי".

תמיכה†רגשית
בשוקקיימותכיוםחברותרבותלמיצויזכויות.
הידועהוהוותיקהביותרהיאחברתלבנתפורן,
שהוקמהב2003-במטרהלסייעלחוליםונכים
לממשאתזכויותיהםהרפואיותמולהמוסדלביטוח
הלאומי,חברותהביטוח,קרנותהפנסיהורשות
המסים.
"פתחתיאתהחברהמתוךהבנתהצורךשלאזרחים
לקבלתסיוערפואיוביורוקרטיבעתהתנהלותם
מול הרשויות ,לאור ההליכים הבירוקרטיים
הסבוכים" ,אומרת לבנת פורן .כיום פועלת
החברה בתל אביב ובחיפה ומעסיקה
עשרות עובדים ,מרביתםעובדות.

משלמים†מחיר
אם החלטתם להיעזר בגורם שייצג אתכם
בתהליך ואינכם נעזרים בשירות החינמי של
הביטוחהלאומי,כדאילדעתכיהחוקמגבילאת
גובה התשלום שעורכי דין וחברות פרטיות
יכוליםלגבות.
"החוקלהגבלתשכרטרחהקובעאתשכרהטרחה
המקסימלישמייצגיםיכוליםלגבותמהאזרחעבור
סיועבהגשתתביעותלביטוחהלאומי",מסבירים
בביטוח הלאומי" .שכר הטרחה נקבע כאחוז
מהקצבה ,בהתאם לשירותים ולייצוג שניתנו
לאזרח.לדוגמה,חברהלמיצויזכויותרשאית
לגבות10.25%מהקצבהלמשךחמששנים,בנוסף
לדמיפתיחתתיקחדפעמייםשל800שקלים.
לעומתזאת,עורךדיןשייצגאתהאזרחבוועדה
רפואיתלנכותכללית,רשאילגבותעד12.75%
אחוזמהקצבהלמשךחמששנים,ודמיפתיחת
תיקחדפעמייםשל800שקלים.בנוסףלקביעת
שכרהטרחה,החוקקובעגםמהכלולבתשלום,
את כללי התשלום וכללים לביטול ההסכם".
במוקדיהשירותהטלפונייםשלהחברותהפרטיות
לאמתחייביםעלתנאיתשלום,ומבקשיםלהכיר
אתהתיקבפגישתייעוץמקדימה,חינםוללא
התחייבות.שיחותלמוקדיםשללבנתפורןוזכותי
העלוכיהמוקדניםאינםמכיריםאתהסכוםהקבוע
בחוק,של800שקליםלפתיחתתיק,וממליצים
עלתשלוםעלפיפגישתהיכרות.
ישמקריםשבהםהחברותיגבותשלוםעלבסיס
הצלחה בלבד ,אך כאמור ,כל מקרה מטופל
לגופו.לנוחשובלהכירולזכוראתההגבלות
המוטלותבחוק˝

מההשירותשאתםמספקים?
ø
"אנומעניקיםסיוערפואי,ליוויביורוקרטיותמיכה
רגשיתבתהליך.בחברהפועליםרופאיםמומחים
מתחומירפואהשונים,המציידיםאתלקוחות
החברהבחוותדעתרפואית,שירותשממומןעל
ידיהחברה.החברהמסייעתללקוחותבמילוי
הטפסיםוהגשתם.בנוסףהחברהמסייעתגםבפן
הרגשי,שכןחוליםרביםנמצאיםבמצברגשי
מורכבוזקוקיםלתמיכהרגשית".
חברתזכותיגםהיאפועלתבתחוםמ2005-ולה
ארבעהסניפיםבעריםהגדולות.אלוןאהרונוב
המנכ"ל,מספרכיהחברהמעסיקהמאהעובדים,
בהםבכיריםלשעברבביטוחהלאומיורופאים.
"כלמישמגיעאלינויושבעםמומחה,שעובדעם
הרופאיםהרלבנטייםכדילהחליטאםישלנו
אפשרותלתתללקוחערךמוסף.אנומסייעים
במילויהטפסיםובוניםתיקרפואי,שזהבסופו
שלדברהערךהעיקרי.הרופאיםשלנויודעים
לבקשבדיקותספציפיותבהתאםלצורך.ברגע
שלקוחשלזכותימגיעלוועדהרפואיתעםתיק
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מאת:מרבמרציאנו

כעבורשבועיים.
זמןמהלאחרמכןהלכתילניחוםאבליםאצלא',
חברתילדותשאיבדהאתאמה.
א'אמרהבהתרגשות":אניבדיוקמחפשתמישהו
שיעשהסרטכזה",שכןבעלה,מ',חלהבסרטן
אליםוביקשכמתנתיוםהולדת,שיעשוסרטעל
חייובזמןהקצרשנשארלו.
מ'היהמומחהבעלשםעולמיבגידולפרותובעקבות
מחלתונאלץלקטועשליחותבסיןמטעםהמדינה.
בסרטהפגשנואותועםאנשיםשהיומשמעותיים
בחייו-בנימשפחהשניתקעימםהקשר,חברי
ילדות,עמיתיםלמקצועועוד.השלמנואתהעבודה
ימיםספוריםלפנימותו,והסרטהפךלמעיןצוואה
חיהונושמתלבנימשפחתו.מ'זכהלראותווהתרגש
ממנועדדמעות.
סיפוריםכאלהמעסיקיםאותנורובהזמןונראה
שהם הפכו באמת לצוואה תרבותית שהאדם
מעניקלמשפחתו.
ניתןליצורסרטיםגםלאחרהסתלקותושלאדם
מהעולם.אולםסרטשנוצרבמהלךחייומתוךתשוקה
ובהשתתפותוהפעילה,הופךאתסוףהחייםלחוויה
ראשונית.הואמאפשרמפגשיםמרגשיםוסגירת
מעגלים.בעיקר,הואמשאירמתנתפרידהייחודית
שתלווה את אהוביו של הנפטר שנים רבות.
בהכנתהסרטיםאנחנועובריםחוויותמטלטלות
שמלוותאותנוזמןרב.בעצם,כשאניחושבתעל
זה,אנשיםשעבדנואיתםהפכולחלקמשמעותי
מחיינו.לכןאיננויכוליםלהתייחסלכךכאל"עבודה".
כלסרטהואיצירתאמנותשאנחנויוצריםיחדעם
בני המשפחה .כל סרט הוא פיסת חיים ˝ 

מרב†ויונתן†מרציאנו¨†מקיבוץ†אלונים¨
מפיקים†סרטי†וידאו†ומספרים†סיפורי
חיים†בתמונות¨†במלל†ובמוזיקהÆ
המיזם†העסקי†נולד†כשאמה†של†מרב
עמדה†להיפרד†מהעולם¨†חבורת
הזמר†הופיעה†בפניה†ויונתן†צילם†Æסיפור
שלא†נגמר
לפניעשרשניםאמיחלתהבסרטןהלבלב.נבהלתי.
ידעתישזומחלהקטלניתוכיהזמןהעומדלרשותנו
קצר.מאוד.מידהחלטתילשיםבראשמעייניאת
הדאגהלאיכותהחייםשלהורייבמעטהזמןשנותר.
אביהיהאזבן90ואמיבת.81ואכן,זכיתילבלות
איתםזמןאיכות.
עםהתקדמותהמחלהאמיטופלהבמסגרתהוספיס
בית על ידי צוות שכלל רופא ,אחות ועובדת
סוציאלית,ענתשמה.ענתהייתהחברהבחבורת
זמר של חובבים .אמי ,שהייתה אישה סקרנית
וחובבתתרבות,שאלהאםהחבורהתסכיםלהופיע
בפניה.וכך,כשבועייםלפניפטירתה,זכתהאמי
למופעפרטינפלאומרגשבביתה.
כבראזידעתישימיהשלאמיקצריםוביקשתי
מיונתןלצלםאתהאירוע.
תנאיהצילוםלאהיואידיאליים-צילומיפניםללא
תאורהמתאימה,ללאחצובהובצפיפותרבה.ובכל
זאת,כשתוקפיםאותיגעגועיםלאמי,אניצופה
בווידאוורואהכמההיאנהנתה,מחאהכפייםוהזילה
דמעותמהתרגשות.עבוריזומזכרתשלאתסולא
בפז.אניחוזרתוצופהבסרטלעיתיםקרובות,ותמיד
מתרגשתמחדש.אמינפטרה
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כשעמדתי†למות
לפניכם†מחשבה†שהתפרסמה†באתר†האינטרנטי†המעולה†≠†אלכסון†Æומכאן†≠†כל
מילה†מיותרת††Æעומייר†חק†הוא†הוגה†דעות¨†פרשן¨†בלוגר†ודמות†ציבורית†המרבה
לכתוב†על†כלכלה†וחברה¨†עסקים¨†חדשנות†ותרבות†עכשווית†Æהוא†מחברם†של
ספרים†אחדים†Æהוא†מחלק†את†זמנו†בין†לונדון†וניו†יורק
מאת:עומיירחק
שנתייםהואפרקהזמןשבוהאמנתישאניעומדלמות
בחודשהקרוב.שישהחודשיםהםפרקהזמןשהרופא
הקציבלילחיותמלכתחילה.
אניעדייןכאן.לאמתתי.אושמאכן?הייתימרוסק,
עירום ועריה ,פגשתי פנים אל פנים את האור
והתופת.לאנולדתימחדשבמובןהרוחני-משהוגדול
יותר,טוביותר,אמיתייותרהתרחש.למדתיכמה
דבריםקטנטנים.
אז הנה כמה דברים שלמדתי בעודי עומד למות:
הפחדממוותנועדלאנשיםהחייםולאלעומדיםלמות.
רובנוחייםאתמרביתחיינובפחדמהמוות.חוששים
מאימתהיום,מהרגע,מהשעה.אנוחוששיםלאודווקא
מעצם המוות אלא מהידיעה ,מהאבחון ,מהמחלה,
מהתשישות ,מהסופיות ,מנקודת האל–חזור.
כשהרופאיםאמרולישאניעומדלמות,הייתילבדי.
ביליתישלושהלילותחסרישינהמכורבלעלספה
ענקיתוסובל.ואזמשהוכמושלווהעל-טבעיתירדה
עליכמושמייםכחוליםורחבים.איןכאןהסבררציונלי
שנועדלהדחיקאתהפחד.זהפשוטהתפוגג,התאדה
איכשהו,כמוסופתרעמיםקיצית-ולאבאמצעותכוח
רצוןמברזלאופעולההרואיתשעשיתי,אלאבטבעיות.
הדברהתרחשברמהעמוקהיותרכזושאחריהכול
איןלישליטהעליה.
מדוע?תנולילנסותלהסביר.השלווהשנפלהעלילא
נבעהמתחושתודאות,אובגללקרבתהמוותוהישועה.
זוגםלאהייתהשלווהשבאהבעקבותהקלה,מסקנה
שהסקתי,סגירתמעגלאודבר–מהשאיןממנומנוס.
הייתהזושלווהמסוגאחרלגמרי.הטריוויאליותשל
דבריםחסריחשיבותהתבהרה,והמשמעותשלהדברים
החשוביםבאמתהאירוכמוניאון:אהבה,חסד,אמת,
יופי,מרד.כליוםנוסףעםהדבריםהללויספיק.סוף
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סוףחשתישלווהנינוחהבעולם.
כמובןשנחרדתילשמועשאניעומדלמות,אךהייתי
באמתובתמיםמופתעלגלותשברגעשהענייןהוכרע,
כשכבראיןדרךחזרהואיןעלכךערעור,אזלפחדים
הקודריםאיןבסיסלפעולה.כמומרביתהאנשים
ציפיתילהיותמיוסר,משותקומוכהפחד,אךהאמת
היאשברגעשוודאותהמוותבוקעת,היאאינהעוטה
מסיכהמפלצתית.היאאינהאוחזתבקלשוןמלאך
המוות.היאפשוטמטילהאורעלמשמעותהחיים.
הפחדממוותנועדלאנשיםהחייםולאלנוטיםלמות.
כשמגיעה השעה הפחד נוטש אותך .הדבר היחיד
שהפחדעצמונסוגמפניוהואהמוות.לאורההבנה
הזוהריככלשאנומתעסקיםיותרבפחדמפניהמוות
כךאנומבזבזיםאתזמננויותר.איןצורךלחשוש
מאימתהמוות,הנפשחזקהיותרמכפישהדעתמשגת.
למותנכוןהואאתגרלאפחותגדולמלחיותטוב.
כחֶברהוכתרבותהגענולהבנהמאודמתקדמתבאשר
למהותםשלחייםטוביםומאושרים.לארקיאכטות
ומבצעיםמעוצביםאלאמשמעות,יעוד,חיות,בריאות
כלאותםהדבריםהגדוליםוהמופלאיםהמרכיביםאתהפוטנציאלהאנושי.
אנועדייןלאיודעיםאתהמשמעותשלמוותנכון.
אזתנולילהסביר.למותנכוןזהלארקלמותבכבוד,
מבחירה,מתוךחירותוהתחשבותאםכיזהבהחלט
מתחילשם.למותנכוןזהדברגדוליותר,רחביותר
ואמיתייותר:זהלחיותבלילחשושמהמוות.זהלחיות
משוחרריםמהפחדיםהנסתריםוהעמוקיםביותרשלנו
בקשרלמוות,הפחדמפניהסופיותשלנו,הפחדמפני
החידלון.
האמתהיאשפחדיםאלהמזיקיםלנובדרכיםנסתרות.
הם גורמים לנו לקבל החלטות איומות והרסניות

הממוטטותלארקאתהפוטנציאלשלנואלאגםאת
חייהאנשיםשאנואוהבים.אנועלוליםלנטושאת
יקירנועבוראנשיםיפיםיותר,למכוראתנשמתנו
בעבורעודחופןדולרים,לבגודבחברינו,שותפינו
וילדינורקכדילהצליחלנגוסעודחתיכהמהחיים
לפני שהכול יחלוף ,ייגמר ,ייעלם ויתפוגג.
למותנכוןאינהרקהיכולתלעמודבאומץמולהמוות
אלאלעמודמולובחוכמה,חדוריחמלהוהכרתתודה
כשעלפנינוחיוךקל.אנייודעשהדבראינונשמע
הגיוניעלרקעמהשנתפסכסביר,רצויומתקבלעל
הדעת.מדועשמישהויכירתודהעלמותו?אךזוהי
כמובןההוכחהלמידהשבהחרדתהמוותמוטבעת
עמוקבתוכנו.אנומתחנכיםלהאמיןשמוותהואדבר
"רע"וחייםהםדבר"טוב"-כךאנוגדליםבלתי
מאוזנים,לאמודעים,שבירים-בשליםלהשפעתאלו
שמבטיחיםלנועודקמצוץשלחייםבכלמחיר.ועם
זאתהאמתהיאכהפשוטהעדשאיננורואיםאותה.
עלהאדםלהכירתודהלמוותאםהואמוצאאתמקומו
השלֵווהנינוחבקיום.
תנולילהסביר:עלהאדםלהכירתודהלמוותכפי
שהואמכירתודהלחיים.
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הילחםבמוותבכלכוחךומאודך.עמודעלהמשמר
והגןעלעצמךמפניובחרבובמגן,המוותיצחקבפניך.
אזכיצדנוכללמצואתחושתנינוחותבחייםהללו,
כאשרמולנועומדאויבעצום,מרוחקובלתינגיש?
אנויכוליםלהעביראתחיינוכשאנוכועסים,מפוחדים,
מרירים בגלל חוסר צדק .רובנו פועלים כך.
אולםהאתגרהאמיתישעומדבפניכלאחדואחדמאתנו
הואכריתתבריתשלוםעםהגדולשבאויבנו.כיצד?
המוותמביאעמוגםמתנותגדולות.לארקשהואמסיר
מעלינואתעולהקיום:ישבסיוםהרבהשחרורוהקלה.
לארקשהואצובעאתהימיםשנשארולנובצבעים
עזים,ולארקשהואפוטראתהעולםמנטלקיומנו,
ישלמוותמתנהגדולהלהציעלנו.
המתנההגדולהביותרשהמוותמציעלנוהיאגאולה.
התחושה שחיינו היו חיים שראוי היה לחיותם
מלכתחילה.לארקמנקודתהמבטהצרהשלנואלא
במובןהרחבביותרשאפשרלדמיין.החייםחייבים
להיותבעליערךלמשפחותינו,לקהילותשלנו,לחברות
שאנוחייםבהןואוליעבורכללהאנושות,כלמי
שתמך,טיפח,דאגועודדאותנו.זהוהרגעבואנוזוכים
לתחושהשיישרנוקוואנוסוףסוףשלמיםבאמת–
זכינולגאולה.רקהמוותיכוללהעניקלנואתהמתנה
הנפלאההזוומתנהזולבדההיאהבסיסלאנושיותנו.
היאלבדהמאפשרתלנוליצורדבריםבהתאםלצרכינו
גםאםהםשטחייםכמולמשלסדרחברתי,משפט,
מוסדות,אונשגביםומסתורייםכמומרדנותוהתרסה,
חסדואהבה.
לאמתתי.זהסיפורשיסופרבפעםאחרת.אךמכל
הדבריםשקרוליבחיי,החלמכתיבתספרים,דרך
מסעותבעולםועדלעשייתכסף,העובדהשכמעט
מתתיהיאהדברהשניבחשיבותושקרהלי.לארק
מפניש"ניצחתי"אתהמוות.האמתהיאשלאניצחתי.
התהליךפירקאותילחלוטיןוזהבדיוקמהשאיפשר
לילהפוךלאדםשהייתיאמורלהיות.לאבאמצעות
האלאודרךאמונהונקמה.אלאבאמצעותאהבה,
הזדקקותובחירה˝
התרגוםנעשהבמיוחדלאלכסוןעלידיסימונהבאט.
מחשבהזוהתפרסמהבאלכסוןב5-באפריל.2016

ליל¢ךø
††††††בנפשי°
מאת:רונילב

תכירו†את†דפנה†רסקין¨††±¥שנים†מתנדבת†פעילה†בליל¢ך†Æחברת†הוועד†המנהל
שחייבת†לחוש†מעורבת¨†אוהבת†לתרום†ולא†בוחלת†בשום†תפקיד†Æאפילו
להדביק†מעטפות†ולתייק†מסמכים
עקבנובהתרגשותאחרהתגבשותחוקהחולההנוטה
למותבעודריטה,בינהוהח"כלשעברתמראשל
עושות מאמצי על כדי שהחוק יעבור בכנסת".
כמוכולנו,דפנהנוסטלגיתמשהו".בימיםהראשונים
עבדנויחד.עטפנוכלגיליוןשלהביטאוןוכתבנואת
כתובותהחבריםבכתביד.כלאחתמאיתנועבדה
בהתנדבותמלאהבכלדבר,בליקשרלתפקידהרם
שעשינולפניהפרישהמהעבודה.
"אנימחויבתנפשיתלעקרונותשלהעמותה.בכל
כינוסמשפחתיאנימזכירהלילדיםשלישחתמתיעל
טופסההוראותהמקדימות.הםיודעיםאיפההטופס
מתוייק-בארוןהספרים,במגירהההיא.למרבה
השמחה,הילדיםשלילגמריבעדיומכבדיםאתרצוני.
הםיודעיםשכרטיסהחברשליבליל"ך,הולךאיתי
לכלמקוםבתוךתיקהידשלי.
"כשמלאולי,60וכברהייתיפעילהבעמותה,ביקשתי
מחברייכמועודחבריםבעמותה,לאלהביאלימתנות.
ביקשתילתרוםכסףלליל"ך.לאחרשבעלינפטר
ובתוםהשבעה,בניהצעירהציעלילחזורלעבוד
במדיקל–סנטר ,שבו עבדתי מספר שנים .חזרתי.
המנהלתשהכרתיבעבראמרה':תעבדיבתפקידהכי
היסטרי,קבלתחוליםלניתוח,כךשלאיישארלךזמן
לרחםעלעצמך.כשתחזריבערבהביתהתרצירק
ללכתלישון'.וכךהיה.
"מאזומתמידאנימאמינהבלהיותעסוקהכמהשיותר.
מלבדעבודתיבליל"ךאנימתנדבתפעםבשבועבבנק
הדםבתלהשומר,שםאניפוגשתבתורמיםמכל

דפנהרסקיןמבלהיוםבשבועבמשרדעמותתליל"ך
כבר14שנים.תקופהמסוימתהייתהמנהלתהמשרד,
השתתפהבהפקתושלהמידעוןשהעמותהמפרסמת
פעמייםבשנהומילאהשללתפקידימזכירות.גם
ייצוגשלהעמותהבוועדהשלהביטוחהלאומישדנה
בטיפולפליאטיבי)תומך(בחוליםסופנייםוכרוניים.
בזמןשהייתהבשיקאגו,בעקבותעבודתושלבעלה
נתןבמוטורולה,חלהאביה.אחרימותווהצפייה
בסבלהקשהשלובאחריתימיו,חתמודפנהובעלה
על,Living Willצוואהבחיים,והפקידואותה
בקונסוליההישראליתשם.
דפנההצטרפהלעמותהסמוךלפרישתהמהעבודה.
"שמעתיעלעמותתליל"ךמחנהשוורץ,מתנדבת
פעילהבעבר,שהכרתיבפקולטהלמשפטיםשל
המכללהלמנהל,ומאזליל"ך-בנפשי.אנימספרת
עליהומסבירהכמהחשובלחתוםעלטופסההוראות
הרפואיותהמקדימות.נכון,לאתמידאנימצליחה
לשכנע.חברהשליאומרת,שהיאמוכנהלעבוראת
כלהטיפוליםהקשים-למעןיוםאחדשלחיים.אני
לא.חושבתאחרת.הפחדהכיגדולשלי-ששלושתילדיי )וחמש נכדותיי( יצטרכו לטפל בי.
"כשהכרתי את ליל"ך ,זו הייתה עמותה קטנה,
אינטימיתומשפחתית.לאהיובהמנהליםוכולם
פעלולמעןהמטרההמשותפת.ריטהגורהייתהיו"ר
העמותה,בינהדיבון)יו"רנוכחית(הייתהסגניתה
ולאאחתנפגשנולקפהואפילונסענויחדלטיול
מלהיבבאוזבקיסטןוטורקמניסטן).ראותמונה(.
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שכבותהעם.רביםמהםבאיםלתרוםדםכלשלושה
חודשים!
"ועודלאסיפרתיעלהעיסוקהיותרמלהיב-פעמיים
בשבועאניסבתאעםשניצלים.פוגשתאתנכדותיי
ומטפלתבהן.ולאסיפרתיעלהחוגלברידג'שגורם
ליהרבהשמחהונחת".
כזוהיאדפנהרסקין.מתנדבתאחתמרבותורבים,
)טוב,לאכלכךרבים(,אבלמסורותומסורים,מייצגות
ומייצגיםאתליל"ך,ואתהרוחהטובההזו-איאפשר
ואסורלהפסיק˝

המתנדבות†בעם
לטובתתושביחיפהוהצפון,חנהסגל,המתנדבת
הוותיקה,מספרתשהצטרפהאליהלאחרונה
מתנדבתנוספת,אילנהאילת.
חנהואילנה,אחיותבמקצועןמתנדבותבעמותה
ומוכנותלהקדישזמןולעזורלמישרוצהלמלא
אתטופסההוראותהמקדימות,אךמתקשה
להתמודדעםיםהשאלות.
חנהסגל04-825-3736:
אילנהאילת04-838-2519:
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הכי†טוב
††††בבית

מאת:ד"ררוניצבר

ד¢ר†רוני†צבר†התמחה†ברפואת†משפחה†כשפגש†את†רותי¨†שגילתה†לו†שיותר†חשוב
להוסיף†חיים†לימים†מאשר†להוסיף†ימים†לחיים†Æמאז†ד¢ר†צבר†הוא†רופא†שיש†לו
מאה†אחוזי†תמותה†Æתמותה†עם†כבוד†Æמאז†הוא†גילה†את†הייעוד†שלו†והקים†שירות
של†הוספיס†בית¨†¢צבר†רפואה†Æ¢ד¢ר†צבר†בסיפור†אישי
זו,ענתהרותי",סוףסוףאנייכולהלקבלבחזרה
אתכלהטובשנתתילעולם.כלהחבריםשלי
עוזריםליוממלאיםאתכלמשאלותיי,אפילו
הגרוששליחזרלטפלביבמסירות...אךמעל
לכל,שניהילדיםשלימתגליםבשיאתפארתם.
הםגדלולהיותאנשיםרגישים,אוהביםונותנים
והם מאוד מסורים לי ולבקשות שלי".

נפגשתי לראשונה עם
עולםהטיפולהפליאטיבי
בשנה האחרונה שלי
כמתמחה ברפואת
המשפחה .פגשתי את
רותי ,בת  ,54אחות
במקצועה,גרושהואם
לשני ילדים בוגרים,
אשר אובחנה אצלי
במרפאהכלוקהבסרטןהלבלבעםפיזורגרורתי.
בהיותהאחותמקצועית,רותיהעדיפהשלאלקבל
טיפולים אונקולוגים פעילים ובחרה להתמקד
בשיפורהאיכותהמרביתשלמשךהחייםשנותר
לה.אובמיליםאחרות",לאלהוסיףימיםלחיים
אלאחייםלימים".במהלךהשבועותוהחודשיםהבודדיםשליוויתיאתרותיבמרפאה,היאשיקפה
ליכלהזמןעדכמההתקופהשהיאעוברתהיא
מהתקופותהיפותשלחייה.

מינימום †כאב †ומקסימום †כבוד
עםהתקדמותהמחלה,ביקשהממנירותישאלווה
אותהגםבביתהתוךשהיאמצהירהבאופןמפורש,
"אני,לביתחולים,לארוצהיותרלהגיעלעולם".
בימיההאחרוניםשלרותיהייתיאיתהדיהרבה,
מהשגרםלילהביןעדכמהזהנכוןוראוילאפשר
למישבוחרבאופציההזאת,למצואאתהדרך
לסייםאתחייובמינימוםסבלוכאבומקסימום
כבוד.כךהבנתיכמהחשובלתתלחולהאפשרות
לסייםאתחייוכשהואאוהיאמוקפיםוכמעט
עטופיםבאנשיםשהואאוהיאאוהבים,אנשים
שאוהביםאתהחולהשנמצאבמיטתוהפרטית,
בביתוהמוכר.
ובאמת,הצלחנוללוותאתרותיאלהשלבהבא
שלחייהתוךשהיאמשאירהמאחוריההרבה
אנשיםאוהביםועצובים,עםתחושהמאודחזקה
שכיבדנואתרצונה.

זה†לא†כישלון
בפעםהראשונהששמעתיאותהאומרתאתהמשפט
הזה,פשוטנדהמתי.בכלשלביההכשרהשלי
כרופאצעיר ,אישלאגילהליאתהאפשרות
שהמוותאוסוףהחייםיכוללהיותתהליךיפה
ומעודד.סוףהחייםתמידנתפסככישלון.מספיק
לחשובעלזהשניותבודדותבלבדולהביןשיש
כאןאבסורדבהגדרה,היותויוםאחדכולנונמות...

מצאתי†את†הייעוד†שלי
היהליברורשזהתחוםשאנימאודנמשךאליו.

לשאלתימדועהיאמרגישהכלכךטובבתקופה

16

למרותהמוזרותהכרוכהבכך:להגידשאתה
רופאשמלווהאנשיםבסוףהחיים.להגידשיש
לךמאהאחוזיתמותהבקרבהחוליםשלך...
מאזגיליתישכלמישנמשךלתחוםהזהברפואה
מרגישאותוהדבר-תחושהשמצאנואתהייעוד
שלנו.אניתמידאומרלאנשיםשמרימיםגבה,
שזהתחוםמאודברור-אושאתהמאודאוהב
אושאתהלאסובל,אבלאיאפשרלהישאר
אדישיםלבחירההמקצועיתהזו.
הסיפורשלרותיהבהירליאתהצורךבשירות
רפואי,שיאפשרלאנשיםשנמצאיםבשלבים
האחרוניםשלחייהםלבחוראתהאופןוהמקום
שבוהםרוציםשהמסעיסתיים.זהוצורךאדיר
ורבעוצמה,שישלתתלומענה.
מאזההיכרותשליעםרותיוהבקשהשאלווה
אותהועדהיום,הצלחתילהגשיםאתהייעוד
המקצועישליוללוותמאותרבותשלחולים
באופןאישי.במשךהזמןפיתחתיאתהשירות
של"צבררפואה",שירותשאנימנהלמתוך
תחושהשלשליחות.
צבר†רפואה
הארגון"צבררפואה"מעניקטיפולמקצועי,ועד
היוםטיפלנובמסגרתזובאלפיחולים.אנחנו
מטפליםלארקבחולים,גםבבנימשפחותיהם
והכולבמסגרתשלהוספיסבית.
הטיפולניתןבכלהארץ,לחוליםבכלגילאשר
אובחנו כחולים סופניים  -ללא קשר לאופי
המחלההספציפיתשלהם.
לאפחותמרגשאותישהטיפולניתןלחולים
ומשפחותיהםעלחשבוןקופותהחולים,כךשרק
קופותהחוליםנושאותבנטלהכספי,ואילוהחולים
מקבליםאתהשירותו"נהנים"ממנובחינם,ללא
כלעלותעבורם.
בסופושלדברכולנונמות.חשובלזכורשניתן
לעבוראתהתהליךהזהבאופןשבונוכללהסתכל
לאחורולהגידשאומנם,היהמאודעצובאבלזה
היהאחרת.זההיהמוותשמכבדאתהבחירה
שלהנפטר,תוךשהואמבצעסגירתמעגלים
ופרידות,אובמילותיהשלענתגוב"סוףטוב"˝
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ארבעת
המופלאים
320שנותחייםבמצורף;יותרמרבעמילניום
שלניסיוןבימתי,צברוארבעתהשחקנים
שעוליםיחדעלהבמהבהצגה"רביעייה"מאת
המחזאיהאמריקנידןקלאנזיעלשניזוגות,
ארבעהחבריםותיקים
כבר 37שניםרוןוג'ודי,רותוהארישומריםעל
קשרועובריםיחדולחודחוויותרצופותשמחות
וגםמשברים.הצגהחדשהבתיאטרוןהספרייהרמת
גן.עםארבעתהשחקניםהמוכרים-ליאקניג,מרים
זוהר,יהודהאפרוניואילןדר,לאצריךסיבות
נוספותללכתלתיאטרון.דילדמייןאתארבעתם
עולים על במה אחת ומאתגרים אלו את אלו.
הבמאי,רועיהורוביץ:החזרותהיוחגיגהמתמשכת.
ממשכמוהדמויותשהםמגלמים,החבר'ההללו
חבריםכברעשרותשנים.הםמשחקיםיחדקרוב
לשישהעשורים.הםמצאואתעצמםבחומרבקלות
ובחדווה.תוךכדיהעבודה,מצאנוזמןלצחוקהרבה
ביחד,לאכול)מישלאטעםאתכבדהעוףשלאילן,
הפסיד(ולרכלעלכלעולםהתיאטרון)בעברובהווה,
החייםוהמתים(...כבמאישלהם,ראיתיבעבודה
במחיצתאריותהבמההללוזכותגדולהשנפלה
בחלקי.כלאחדואחתמהםהוא"טיפוס",ניסיונם
ורוחבהשכלתםהתיאטרוניתלאיסולאובפז,תאוותם
לחייםולבמהמעוררתהשראה.מומלץבחום˝

איזהשםמוזרלסרט,תהיתיבליביכשקיבלתיהזמנה
להקרנתהבכורהשלהסרט",עדקצההזריחה",שביים
סילבןביגלאייזן.רקכשהסתיימהההקרנהודמעותמילאו
אתעיניהבנתיאתמשמעותהשם.
אפשרלתייגאותוכסרטתיעודי,אולםהואהרבהיותר
מזה.ביגלאייזן,ישראלי,במאיסרטיםבמקצועו,נוסע
לבלגיהלבקראתאימוהחולהבתה.95-רמזיםבתחילת
הסרטחושפיםשהיחסיםשלהשניים,הבןואימוהיו
מרוחקיםלמדיעדשהיאחלתה.הבןמתכונןלבקרולעזוב,
אךבעקבותהביקורהואמחליטלהישארולתעדאתהשנה
האחרונהבחייאימו.
האם,המתגוררתבבלגיה,רתוקהלמיטתהאולםצלולה
בדעתה,מלאההומורובהתנהגותהמגלהחןרבושובבות
נעורים.היחסיםביןהשנייםמתפתחיםמדיבוריםבעלמא

קולנוע
מאת:בינהדיבון

עד†קצה†הזריחה
היאבת.95הרופאקצבלהרקכמהחודשיחיים,
אבלהיאחיהעודשנתיים.היאמעשנתמדיפעם,
מתבלבלתלעיתיםוכלהזמןמפלרטטתעםהמצלמה
שמכווןאליהבנה,סילבןביגלאייזן.רשמיםמסרט
שהתכווןלעסוקבסוףהחייםובמקוםזאת-עוסק
בתאווהלחיים
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להעלאתזיכרונות.יחדהםנזכריםבשיריילדותופוצחים
בשיר.הםנזכריםאפילובמשחקיאצבעותשהאםשיחקה
עםבנהבילדותווהםמשחזריםאתהמשחקיםכאילולא
עברועשרותשנים,כאילוהיאאינהנמצאתעלערשדווי
והואאינובאלהיפרדממנהלתמיד.
לאט-לאטחשיםהצופיםאתאווירתהקירבהההולכת
ומתעצמתביןהשניים.הבןואימוהופכיםלילדואםצעירה,
לאנשיםשכלהחייםלפניהם.
לקראתהסוףהבןמביאגיטרה,והואשרומנגןלאימו
שיריםשחיברלכבודה.רגעשלהארה.אולםבמקביל
הולכתדעתהשלהאםומיטשטשתוהיאמיטלטלתבין
צלילותלבלבולוטשטוש.הסרטמסתייםבכךשהבןמגיע
לחדרהשלהאםורואהאתמיטתהריקה.לאחרהתדהמה
הראשונה הוא מבין :היא הגיעה לקצה הזריחה ˝

שיעור†מאלף†לחיים
הבמאי¨†סילבן†ביגלאייזן†בראיון†מיוחד
לבטאון†ליל¢ך∫
 øהאם אמך ביקשה להאריך את חייה
עודועוד?
היאלאחשבהלהאריךאתחייהלרגע.להפך,
היאביקשהלקצראתחייהאםהיאלאתתפקד.
הגורלרצהשהיאתתפקדטובעדחמישהימים
לפנימותה,כשהיאקיבלהשבץואיבדהאת
ההכרה.היאקיבלהמורפיום,אבלבמקוםשהמנות
יגדלועםהזמן,בסוףהורידואתהמינון,כי
הרגישהיותרטוב.
לאימאהיהאופיחזק.במלחמתהעולםהיאהייתה
בשנימחנותריכוזבדרוםצרפת,איבדהאת
בעלה,אבלברחהוהצילהאתשניבניה,אחיי.
אמאלחמהכלחייה,אבלעשרהשניםהאחרונות
שלההיוהרבהיותררגועות.היאהרשתהלעצמה
להיותרכהורגשיתיותר.אםפעםהיאהייתה
ביקורתית,בסוףחייההיאהייתהמשוחררת
מהעבר והייתה מסוגלת ליהנות מכל רגע.
  øמה השיעור שלמדת מסוף חייה?
למדתילקבלאותהכפישהיאעםמהשישומה
שאין.היאלימדהאותיאיךלהיפרדממנה.עברנו
יחדתהליךבןשנתייםשלפרידהרוחנית-מעשית
שהוכיחשככלשמתקרביםלמוות,החייםמתגלים
כעוצמתייםביותר,הליבידופועל,החיותקיימת.
כלזהמאפשרמערכתיחסיםעשירהומרתקת.
הסרטשוברסטיגמותודעותקדומות.הואמוכיח
שהזיקנההיאלאתקופהשלשפל,ניתוקויובש,
המשקפיםבעיקראתהפחדיםשלכולנומול
הזיקנהוהמוות.
והנה באהאישהבת95שמראהצדדיםאחרים:
פיוטיים,מלאיהומור,מענייניםומצחיקים,חכמים
ורגישים,צבעונייםוססגוניים...
בזכותהאישיותהמדהימהשלהובעזרתהאומנות
שלינולדסרטשהואשיעורמאלףעלהחיים!˝
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לדבראיתהלאטלאט,עםרווחיםביןהמילים.
בשלב השלישי המוח שהתרוקן התמלא
בהזיות,במחשבותעקומותומוזרותופחדים.
חנהחלמהשחוטפיםאותה,שחוטפיםאת
בעלההשומרעליהואיןאיששיגןעליה.

המאהב†האכזר
†††††††של†אישתי
מאת:מיריברוך

מר†אלץ

הספרמסתייםבשלבשחנהעודנהחיה.חנה
האריכהימיםונפטרהאחריכמהחודשים.
השיחותשלאמנוןעםהדוקטורנטיתאורית
שביטמאוניברסיטתחיפה,המופיעותכנספח
לספר,מתמקדותבנושא"המשמעותהמוענקת
לאהבהדרךנרטיביםשלבני/בנותזוגבצל
מחלתהאלצהיימר".השיחותמרגשותלא
פחות מן המתואר לאורך הספר כולו.

הוא†סופר†שנולד†בחאלב¨†סוריה†Æהיא†ילידת†ארה¢ב†Æשניהם†חיו†יחד†בקיבוץ
מעיין†ברוך†וחלקו†ילדים¨†נכדים†ונין†Æהוא†התעוור†בגיל†מבוגר†והיא†לקתה†באלצהיימרÆ
היא†נפטרה†לאחרונה†והוא†כתב†עליה†ועליו†ספר†מפתיע†בעדינותו†ובעוצמתוÆ
¢בוקר†טוב†אלץ†היימר¢
"במשךשבעשניםתמימות,נעימותואפופותחרדה
ותקווההייתיפוקחאתעיניכלבוקרואומרבקול
לאישתישלצידי:בוקרטוב,חנה!ומוסיףבליקול,
בינילביני)ובעצם,בינילבינו(בוקרטוב,אלץהיימר!
התייחסתיאליוכאלאדםששמוהפרטיאלץושם
משפחתוהיימר,והואמאייםבעוצמהרבהעלמוחה
שלחנהועלהזוגיותהממושכתוהמושלמתשבינינו".
כך נפתח הספר המטלטל של אמנון שמוש,
"בוקרטובאלץהיימר",המתמקדבסיפוראהבהשל
למעלה משישים שנה ,בין המספר לבין אישתו.
זהוסיפוראהבהשליוצאיתרבויותהרחוקותזומזו
כמזרחומערב.

ניתןלמנועאתהמפולתהמידיתולהאריךאתתהליך
ההידרדרותאםעושיםשלושהדברים:גילוימוקדם,
תרופותככלשצריך),שמותהתרופותמפורטים,ואף
המאבקלקבלןבאמצעותקופותהחולים,מ.ב(.והיצמדות
רגישהוטוטליתשלבןאובתהזוג,גםאםישעזרה
חיצוניתטובהומלאה".
הניו†יורקר†כמשל
המקרההמיוחדשלאמנוןשמוששהתעוורבגילמבוגר,
גרםלסיפורהאהבהשלהשנייםלפתחיחסיתלות
מיוחדיםבמינם.לפניהפלישהשלמראלץלחייהם,
חנההייתהקוראתבאוזניבעלהמאמריםמתוך"הניו
יורקר" ,מגזין שנשלח לקיבוץ מדי שבוע במשך
שבעיםשנה.כשעלתהלארץהיאביקשהמהוריה
שיחתמו עבורה על העיתון ,ובכל שבוע קראה
מתוכובשמחהובקול.העיתוןחיבראתחנהלחיי
התרבותשל"התפוחהגדול"וכלעיתוןהעשיראותה
כפישהעשיראתאמנון,שילדותוהייתהרחוקהמאוד
מן"התפוחהגדול"והתוססשלחנה.

שבע†שנים
הסיפורהאוטוביוגראפי,מתארשבעשניםבהןמר
אלץהיימר,אובמיליםפשוטות:המחלההארורה
אלצהיימר,חודרתלחייהםומשתלטתעליהם.שמוש
מתאראותןכשניםמופלאות.לאורךשבעהשניםבהן
נלחםהמספרבמאהבהאכזר,היוגםתקופותמאושרות.
"נעימותמאודלשנינו,זוגזקניםמוגבלים,אוהבים,
בביתקטןוצנועבכפרגלילי,שקט,שקטמדי,לאחר
שוויתרעלהיחדהקיבוצי,מוקפיםבילדיםובנכדים
ונין,בטווחקלנועיתמאיתנוובמסירותאיןקץ".

אתהירידההקוגניטיביתשלחנהחשהמספרביחס
שלהאלה"ניויורקר".משבועלשבועההתעניינות
שלה בעיתון הלכה ופחתה ובשנה השביעית
להשתלטות המחלה ,כבר לא פתחה את העיתון
כלל.עםזאת,האוהבהאמיתי,מתעקששגיליונות
הניויורקרימשיכולהגיע".היושאמרולי,ברכה
לבטלה ,אך אני אעמוד על כך שהם )העיתונים(
יגיעו ואנחנו נפתח אותם יחד ,נדפדף ונשוחח,

לצדהאתגרשבטיפולהיומיומיבבתזוגו,הסופר
מספקמידעמפורטעלשלביהמחלהוההתמודדות
עימה".החוליםובנימשפחותיהםנכנסיםעלנקלה
לאובדן עשתונות ולייאוש ,לדעתי ,ללא הצדקה.
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סיפור †שמתחיל †באהבה †גדולה
זהוספרשבמרכזוסיפוראהבהגדולביןבני
זוג,יוצאיתרבויותשונות,המעריכיםאוהבים,
נמשכיםמיניתומודיםכליוםעלה"ביחד"
שלהם.סיפוראהבהזהאינונפסקאלאמשנה
פאזהעםתחילתהעיוורוןשלאמנוןועם
השתלטותמחלתהאלצהיימרעלחנה.האהבההגדולה
נשארתשםכלהזמןוגםהמתחהמיני-הגופנינשאר
למרות מחיקת כל מה שאצור במוח של חנה.

למרות שאני איני רואה והיא  -אינה מבינה".
לדבר†עם†רווח†בין†המילים
לאפעםשואלעצמוהאוהבהמסור",מהנותןליכוח,
רצוןויכולתלהתמודדעםמראלץהיימר,התמודדות
שלכוחותלאשווים,אבלבהחלטשווהלעשותאותם
עדתום.ההנחהשלי,שלאלומרהתיאוריההיא,
שקיימתואפשריתאהבהמחדש,לאחרתוםחמישים
השניםהראשונותשלהנישואין.בחמישיםהשנים
הראשונותזואהבההתלויהבדבר,אהבההקשורה
בצרכיםמיניים,בדאגהלמשפחה.האהבההעכשווית
היאבשלהיותר,שלמהיותר,מודעתלדרךשכולה
מהמורות ,אבל חופשית לחלוטין מתלות בדבר".

הקוראאינומזדההעםהצער.להיפך.הדבריםמעוררים
לעיתיםקנאהבתנאיםהאופטימלייםלהםזוכיםבני
הזוג-מטפלתצמודהלחנה,מטפלתחלקיתלאמנון,
שניילדיםונכדיםואפילוניןהחייםאיתםבקיבוץ.
לרשותםעומדתקלנועיתוהםיוצאיםלטיוליםבחיק
הטבעהגלילי.כלאלהמאפשריםאיכותחייםמעולה
גםכשהגוףאוהמוח-משתניםודועכים.עודאפשר
לקנא גם באהבה ללא תנאי וגבול מצד המאהב
האמיתי)אמנוןשמוש(לבתזוגו.זוהיאהבהחריגה
בעוצמתה,בהקרבהשבה)אףכיהואאינוחושבכך(.

בשנת,2014השנההשביעיתלמחלה,נכנסהחנה
לשלבהשלישי.בתחילתהמחלהאבדרקהזיכרון,
תחילההזיכרוןהקצרואחרכךהזיכרוןבכלל.השלב
השניפגעבחלקהקוגניטיבישלהמוח,ההבנהשל
חנהדעכהוהשיחותהיומיומיותהצטמצמו.צריךהיה

זהוספרעלאוהבים,ורקאחרכךספרעלאלצהיימר.
נכוןשישבוהרבהמידעוהרבהטיפים,אךהספר
משאיר בקורא תחושה מרגשת על האהבה
"הראשונה"ועלהאהבה"השנייה"ומייכוללעמוד
מולזוגאוהביםכזה?
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המשךבעמוד22

העיקר†≠†הבריאות
מאתאלומהטל

מי†סופרø
10,000 

המשךמעמ'21

אמנון†שמוש†≠†ביוגרפיה†חלקית
הסופראמנוןשמושפרסםעשרותסיפורים,רומנים
ושיריםוזכהבפרסיםרבים,כוללשלושפעמים
שבהןזכהבפרסראשהממשלה.בשנת1982הוא
כיכבבתוכניתהטלוויזיההאיקונית",אלוהםחייך".
יותרמכלהואייזכרכמישכתבאתהרומן"מישל
עזראספראובניו",שעובדלסדרהבתשבעה
פרקיםבטלוויזיהבשנת1983עםטוביהשחקנים

ואחיו.הואהתגייסלפלמ"חובמלחמתהשחרור
השתתףבקרבותבירושליםהנצורה.שמושהיה
ביןהמייסדיםשלקיבוץמעייןברוךבגלילהעליון,
שםהואגרעדעצםהיוםהזה.במשךהשניםהוא
עסקבעבודותשונותובכולןהיהגאהביותר.הוא

¢לא†הייתי†יכול†לכתוב†את†ßמישלß
אלמלא†נולדתי†וגדלתי†במזרח¨
ולא†הייתי†יכול†לכתוב†אותו†כך†≠
אלמלא†יצאתי†ממנו¢
שלאותםימים,סדרהשהאירהאתחייהםשל
יהודיםבסוריה,בבימויניסיםדיין.
רומןזהורביםמספריוהאחריםעוסקיםביהדות
המזרח,מתוךשאיפהלמזגאתהתרבויותוהשפות
שעליהן גדל  -העברית ,הערבית והצרפתית.
בוויקיפדיהמצטטיםאותוכמישאמרעלהספר,
"לאהייתייכוללכתובאת'מישל'אלמלאנולדתי
וגדלתיבמזרח,ולאהייתייכוללכתובאותוכך-
אלמלאיצאתיממנו".ואוליבכךהואמסמלקבוצה
גדולהשליוצרים.
אמנוןשמושנולדבעירחאלבב.1929-אביונפטר
כשאמנוןהיהבןתשעוהואעלהלארץעםאמו

מדברים על
צעדים ביום .אבל מי
סופר?ברורשהליכההיא
הספורטהטבעי,החשוב,
הזמין והנעים ביותר.
הליכה מונעת דמנציה
ודיכאון,מורידהלחץדם
ומהלא.שורהתחתונה-
צריךללכת.סיפורקטן:עלאישהנ-ו-ר-אשמנה,
בודדהואומללהמניו-יורק,שחיהמקצבתמסכנים
והעולםסגרעליה.
יוםאחדהיאהכריחהאתעצמהלהתחילללכת.
בהתחלה-רקלמכולת.אחרכךעדהרחובהבא.
היאלאעשתהשוםשינויאחר,רקהלכהכליום
קצתיותררחוק.היאירדהמהאוטובוסתחנהאחת
לפניביתהובמשךהזמןשתייםושלושעדשרזתה
מעטומצאהעבודה,לשםצעדההלוךוחזורברגל.
ההליכה שינתה את חייה .היא התחברה עם
צועדיםבפארקובסוף-כתבהעלכךספר.אזלא
בטוחשחייביםלהצטיידבשעוןחכםשסופרצעדים,
אבלכן-חובהעלינוללכת˝

הכל†אישי

רעהצאןבקיבוץ,הדריךקבוצותנוערושימשגם
כמזכירהקיבוץ.בהמשךהואלמדבאוניברסיטה
העבריתבירושלים,השתלםבמכללהבבית–ברל
ועסקבחינוךבביתהספרהתיכוןהאזוריבגליל˝
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במכוןויצמןלמדע,פרופ'ערןסגלוד"רערןאלינב
עקבובמשךשבועאחרירמותהסוכרבדםשל800
מתנדבים.הםעקבואחריתגובותהאנשיםל46,000-
ארוחותשונות,וגילושכלאדםמגיבאחרתלמזון
זהה.גלידהלאמשפיעהעלכלאחדבאותהצורה.
גםלאסושי.החוקריםפיתחואלגוריתםשניבא
בהצלחהאתהתגובהשלכלאדםלמזון.הםהצליחו
לנבאאתשיעורעלייתהסוכרבדםבתגובהלמזון,
זאת כדי להתאים לכל אדם דיאטה אישית ˝

בריא†להיות†חולהø
"המכון",בטאוןמכוןויצמןלמדע,שואלמדוע
אנשיםחוליםמרגישיםשהםחולים.מדועחולים
בשפעת,למשל,מפתחיםתסמינימחלה,מעדיפים
להישארבבית,להתרחקמהחברה,לאכולולשתות
פחות .מתברר שיש לכך סיבה אבולוציונית.
אנחנולא"מתחלים"סתםכדילאללכתלעבודה.
אךלמרותשהחיידקיםשתוקפיםאותנולאמשפיעים
באופןישירעלההתנהגותשלנו,אנחנובכלזאת
מתנהגיםכמוחולים.מתחלים.כךעושיםגםבעלי
חיים ואפילו חרקים חברתיים כמו הדבורים
שמעדיפותלמותהרחקמהכוורתכדילאלהדביק
אתהחברות.
המנגנון היוצר תסמיני מחלה התפתח לאורך
האבולוציה.תחושתהחולינועדהלבודדאתהחולה
מהסביבהכדילמנועלהדביקאנשיםובכךלהציל
אותםממחלותואוליממוות˝

קפה†Æזה†בריאø
קמותוקמיםמהשינה?שתו
כוסמים.אפילושתיים.עייפות
ועייפים?קחוכוסמים.מזיעות
ומזיעים? מים .וכך מומלץ
לשתותוהרבה.לנשים8-10-
כוסותמיםביום.לגברים-עד.12משעמםלכם?
גםקפהנחשבלמים.פרופ'אריקריםמאוניברסיטת
הרווארד,ארה"ב,אומרשקפהבריאיותרמסודה.
והכימומלץ-קפהשחורבלתימומתק,שכלכולו
מיםוהואנטולקלוריות.וישלקפהגםערךמוסף
הואפעילבמניעהשלסרטן,לחץדםגבוהומחלותלב.אבל,מזהירהפרופ'המלומד,אלתחסלו8
כוסותקפהביום,ואםהקפהמעורראתכםיותר
מדי,עברולקפהנטולקפאין˝
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קשת†המשאלות
מאת:ד"רגריסינוף
אריכות†החיים†היום†מלווה†במקרים†רבים†מאי†פעם†במחלות†סופניות†הדורשות
גישה†חדשה†לטיפול†בסוף†החיים†Æד¢ר†גרי†סינוף¨†רופא†גריאטר¨†דוגל†בטיפול
פליאטיבי†ורוצה†להגביר†את†המודעות†לנושא†בקרב†רופאי†מד¢א†ובכלל†Æלפני
שנתיים†הוא†הקים†עם†חברים†את†¢קשת†המשאלות¢
הסובליםממחלותסופניות.משוםכךעולההצורך
לשנותאתהגישההטיפולית-מטיפולמרפאלטיפול
תומך.

אני חייב להתחיל במקרה
שהתרחשבחו"לוהתפרסם
לאחרונהבאינטרנט.לפניכם
לשוןהדיווח)בשינוייםקלים(:
"לפניחודשמטופלשכבעל
אלונקהבמסדרון,מחוץלחדר
המיון)בביתהחולים(בעוד
חדרהמיוןעמוסבחוליםוכמועולהעלגדותיו.
האיש גסס לאטו וללא רחמים ,כשהוא סובל
מכאביםשנגרמוכתוצאהמסרטןהקיבהשהתפשט
גםלכבד.
המטופל,בן,85נשוי,הפסיקלאכולוכברויתר
על החיים בשל הסבל הרב והכאבים הקשים.
המוסדשבוהתגוררעדאותויוםלאהסכיםלקבל
אותובחזרה,כיהואהיהחולהאנוש.ביה"חלא
היהמוכןלאשפזאותו,כילאהייתהבומיטה
פנויהוגם-לאהיהטיפולשלממשלהציעלאיש.
אשתושלהחולה,התברר,סבלהמדמנציהוחיה
במוסד,אךלאהייתהלומשפחהבקרבתמקום
שיכלהלטפלבו.בסופושלדבר,הודותלהפניה
שלאחותרחמנייהשעבדהבחדרהמיון,האיש
סייםאתחייובהוספיס.האישסיכםאתהמצב
במיליםשנוגעותללב':אנילארוצהלמותאבל
זהיקרה.אזזההמקוםשבואנירוצהשזהיקרה.
פהאנייודעשיהיהלימוותטוב'.דווקאההוספיס,
הסתבר,העניקלחולההרבהכבודבמוות,כמו
בחיים".
היוםאנועומדיםבעידןחדשהמצטייןבאריכות
החייםשלהאוכלוסייהבעולם,בדבבד)ואולי
בשלכך(עםעלייהמשמעותיתבמספרהמטופלים

אנחנו†במקום†ה≠≤μ
בעודמערכותהבריאותקורסותתחתהנטלבטיפול
באנשיםעםמחלותכרוניותומחלותסופניות,עולה
החשיבותבטיפולפליאטיבי.לאחרונההתפרסם
בשבועוןTIMEדירוגאיכותהטיפולהפליאטיבי
בעולם.במקוםהראשוןמופיעהאנגליה;במקום
התשיעיארצותהברית;וישראל?ישראלמופיעה
במקוםה.25-זהומקוםמכובדביחסלכללהמדינות
בעולם.אבלאםנתייחסרקלמדינותהמפותחות,
מצבנולוקהבחסר.
ועדה†בין≠משרדית
לאורהעובדהשישצורךלתקןאתהמצבבארץ,
הוחלט במשרד הבריאות על כמה צעדים .דבר
ראשון ,כלבתיהחוליםבארץנדרשיםלהקים
ולהעסיקצוות-מייעץלטיפולפליאטיבי;דברשני,
בשיתוף עם ההסתדרות הרפואית הוקם תחום

התמחותחדשבטיפולפליאטיבי;לאחרונהגםקמה
ועדהבין-משרדיתלשיפוראיכותהטיפולבסוףהחיים.
הוועדהעדייןעוסקתבדיונים.
בינתיים ,כל הגורמים הסכימו שהבסיס לטיפול
פליאטיביהואחינוךהקהלהרחבובמיוחדחינוךשל
צוותיהרפואההמטפליםבחוליםהנוטיםלמות.צוותים
אלהחייביםלהעלותאתהמודעותשלהם,ולהגדיר
מיהם המטופלים בסוף החיים הזקוקים לטיפול
פאליטיבי.

קשת†משאלות
עלמנתלעזורלמשפחותלהתמודדבמצביםבסוף
החייםולהפוךאתהחוויההטראומטיתלחוויה
נעימה)עדכמהשאפשר(וגםלחוויהמתקנת,
הקמנולפנישנתייםאתעמותת"קשתהמשאלות".
העמותהמנסהלהגשיםמשאלותשלמטופלים
בסוףהחייםבעזרתאמבולנספרטי,ודואגתלליווי
רוחניאורפואיבעזרתמתנדבים.
אופיהבקשותרחבביותר.ישהמבקשיםלהשתתף
באירועמשפחתי,אחריםביקשולבקרבאתרי
טבע,מורשתודת,לצפותבמופעיתרבותואירועי
ספורטועוד.כלמשאלהמתוכננתבתיאוםעם
הרופאהמטפלבליוויצוותרפואישעברהכשרה
מתאימה.
האמבולנסשל"קשתהמשאלות"מבטיחלחולים
נסיעהבטוחהוהואמצוידבמערכותרפואיות
חדישות.השירותניתןבחינםללאהבדלדת,גזע
או לאום .חברי העמותה מסייעים בהוספיס
ומעניקים טיפול תומך ביתי כדי לשפר את
איכות החיים של החולים הנוטים למות או
המרותקיםלמיטותיהם˝

חוויה†אישית†קשה
לאחרונההייתהליחוויהשהוכיחהכמהחשובונחוץ
להדריךאתהצוותהרפואישלמד"אבנושאשל
טיפולפאליטיבי.
מחלקתהמיוןבביה"חהקרובביקשהמהצוותבמוסד
הרפואישאנימנהללקבלמטופלתשהגיעהלמיון
בגלל הידרדרות מהירה במצבה .במיון התברר
שהמטופלתחלתהבסרטןוסובלתמגרורותבכלהגוף.
אחרישיחהביןהצוותהרפואיבמיוןלביןהמשפחה,
הוחלטלהעביראותהלטיפולתומךבסוףהחיים.לפי
הצוותבמיון,המטופלתהייתהבמצברפואייציב
שאיפשרלהעביראותהבאמבולנסלמוסדשלנו,
נסיעהשל20-25דקות.
כשהאמבולנסהגיעלמוסדשלנווהנהגפתחאתהדלת,
הואמצאאתהאישהללארוחחיים.הואנבהל,הזעיק
אתהצוותהרפואישלהמוסד,אךמרובבהלההוא
הזמיןבמקבילגםנט"ן)ניידתטיפולנמרץ(ממגן
דויד אדום ,שהגיעה למקום תוך שתי דקות.
הרופאממד"אואנשיהצוותשלוהתחילומידלבצע
החייאהבמטופלת.אניהגעתילמקוםבמקרה.מיד
התבררלישהרופאשלנט"ןהיהמאודכעוסוצעק
עלצוותהמוסדבנוכחותהמשפחהשהייתהבהלם
בשל ההתמודדות הראשונית עם מות האם.
הרופא קרא לי לצד וסיפר שמדובר "ברשלנות
רפואית"שכןלאביצענוהחייאהמיידית,דברשאינו
נהוגבמוסדשלנו,שמעניקטיפולפליאטיביבלבד.
עודאמרהרופא,שבכוונתולהודיעעלכךלמשטרה.

כששאלתיהאםהואמביןמהפירושושלטיפול
תומךלמטופלבסוףהחיים,שנועדלהקלעלסבל
החולהולאלרפאאותה,הואהתנגדבתוקףוטען
שהיהעלינולהתחילבהחייאה.לטענתו,תפקידו
לשמוראתהמטופלתעדכמהשניתןבחיים,אך
ללאכאבים.נציגיהמשטרההגיעואלינו,חקרואת
הנושאבמקוםואחרכךישבולשוחחולשתותכוס
קפהעםהצוות.
מקרהזהמוכיחשישלהעלותאתהמודעותשל
הצוותהרפואישלמד"א.האםחולהעםסרטן
מפושטוגרורותצריכהלעבורהחייאה?לדעתי,
הרופאהמדוברהיהחסרידעבנושאשלטיפול
פליאטיבי.ואםלאדיבכך,הואלקהבחוסררגש
ביחסלמשפחההמתאבלתעלמותהאםהאהובה˝

מידעעלהעמותהניתןלמצואבאתרהאינטרנטhttp://www.keshet-hamishalot.org.il:
אובפייסבוקhttps://www.facebook.com/keshet.hmishalot:
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שמאפשריםפעילותעשירהיותר,גםבשכרוגם
בהתנדבות .הסיבות נובעות מהבדלים
תרבותייםביןשתיהמדינות.יתכןשאזרחיהולנד
הפרקטייםושומריהנהליםרואיםאתתשלום
דמיהחברכדברמובןמאליו,לעומתחלקמחברי
עמותתליל"ךהרואהבתשלוםסוגשלתרומה.
אבלהפתיחותוהמודעותלנושאעצמושונה
בשתיהמדינות.
רובההולנדיםהםנוצרים,אםכיישמעל5%
מוסלמיםוכןבנידתותאחרות.אבלבשונה
ממדינתישראל,הדתנחשבתכעניינוהפרטי
שלהאזרח,ולמרותשישנןגםמפלגותבעלות
אופידתי,איןלדתהשפעהרבהעלדעתהקהל
ועלהחקיקה.
הביטוחהרפואידומהלמהשנהוגבארץ,מחצית
עלותהביטוחמשולמתעלידיהמעבידופחות
ממחציתעלידיהעובד.רמתשביעותהרצון
מהחייםהיאביןהגבוהותבאירופה.אולימכאן
נובעתהתגייסותהאזרחלקבלתאחריותמלאה
עלקיוםמכובד,גםבסוףהחיים.
רףהציפיותשלהציבורבישראלנמוךבהרבה
מרמתההישגיםשלההולנדים.שלוששניםאחרי
חקיקתהחוקבהולנדהתקבלבישראלחוקהחולה
הנוטהלמות,ששיאוניסוחהנחיותרפואיות
מקדימות.איננייודעתאםאנומוכניםלחוק
מתקדםבדומהלחוקההולנדי,אבלגםתיקונים
מינורייםבחוקהקייםאינםמצליחיםלעבור
בהרכבהקואליציוניהעכשווי.שםלעומתזאת
לא נחים על זרי דפנה של ההישג החלוצי,
וממשיכיםבהתלהבותבעבודתהסברהוייעוץ,
כשהםבודקיםומבקריםאתעצמםכלהעת.

חדשות
חו¢ל
מאת:ציפיחן

העמותה†ההולנדית†≠
מארחת†הכנס†העולמי†∂≤∞±

החברהההולנדיתלמוותבכבודחוגגת15שנים
לחוקהנקרא"סיוםהחייםעלפיבקשהועזרה
בהתאבדות".החוקנכנסלתוקףבאפריל2002
והיההראשוןמסוגובעולם.
האגודהנוסדהב,1973-במחאהנגדעונשמאסר
עלתנאישהושתעלרופא,אשרביצעהמתת
חסדלבקשתחולהסופני.שלושיםשנהשל
תביעות משפטיות ,עבודת פעילים אמיצים,
רופאים,משפטניםופוליטיקאיםהביאולתוצאה
הרצויה.
כיוםהעמותההיאחברהמשגשגתהמונהמעל
161,000חבריםוצומחתמדישנה.היאמספקת
מידע,יעוץוהסברהעלהמתתחסדומוותבמרשם
רופאבהולנד.היאתומכתומיישמתמחקרויוזמות
אחרותהמתייחסותלמוותמכובדמבחירהעצמית.
במשרדבאמסטרדםעובדיםמעל25אנשימקצוע
בתכנון ובתיאום פעולות .בנוסף ,מעל 150
מתנדביםבכלרחביהמדינהמשתתפיםבפעילויות
כמוביקוריביתוהרצאות.
העמותהאינהנותנתמרשמיםואינהמעסיקה
רופאיםלעזרתחבריה.היאעצמאיתמבחינה
כלכלית.דמיחברשנתייםבסך 17.5יורוהנם
מקורהכנסתההיחיד.היאאינהמבקשתתמיכה
ממשלתית או ממסדית ,אך מקבלת תרומות
וולונטריות.
אוכלוסייתהולנדמונהכ17-מיליוןאיש,כפליים
מאוכלוסייתישראל,אךמספרחבריעמותת
מוותבכבודגדולפישמונה.למרותדמיחבר
נמוכיםיחסית,עומדיםלרשותהאמצעיםכספיים

סקירת†התקדמות†החקיקה
במדינות†השונות†בארצות†הברית

קליפורניה :המרכזהלאומישלעמותתמוות
בכבודהודיעעלסיוםתהליךהחקיקה.ב9-ביוני
קליפורניהתצטרףלמדינותאורגון,וושינגטון
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וורמונטותספקשקטנפשילכלהמבקשיםשליטה
בסיוםחייהם.המחלקהלבריאותהציבורתספק
מספרטלפוןחינם,שםניתןיהיהלקבלמידע
על יישום משפטי ורפואי של החוק החדש.
מרילנד:מדינתמרילנדלאתעבירהשנהחוק
מוות בכבוד ,אבל מתנהל שימוע בשני בתי
המחוקקיםבמדינהובמושבהבאתהיההתקדמות.
העמותההאמריקניתמקווהשחוקסיוםהחיים
יעבור במדינת מרילנד בשנת . 2017 
הוואי :הצעתחוק"אופציותבסוףהחיים"
תקועהבוועדתחקיקהבסנט.העמותהעובדת
עלבנייתקואליציהלקידוםהחוק.
ניויורק :בוניםתמיכהבהצעתחוקהנקרא
"החלטהעצמיתשלהחולה".לקראתהשנה
הבאהעוזריםלעמותהבמדינתמיין,בשם"זה
המוותשלי",להעלותאתהמודעותהציבורית
באמצעותאירועיםחינוכיים.

העמותותהמקומיותבאוהיו,בווירג'יניה
ובטקסספותחותבמבצעיהסברהלקראתהצעות
חקיקהבשנההבאה.
מתנגדיהחקיקהבמדינותאריזונה,קולורדו,
איווה,מינסוטה,נברסקה,ניוג'רזי,יוטה
וויסקונסין מתפארים בהישגם למנוע את
החקיקה.אבללמרותהמכשוליםהזמניים,זאת
האמת:חקיקתמוותבכבודהמבוססתעלדגם
אורגוןלארקשאינהנעצרת,היאמתקדמתעם
כלמושבחקיקה.בכלמקוםבונרשמההצלחה,
הקידוםהיההדרגתי.כלצעדבדרךמתקדם
למטרה.צעדאחרצעד,מושבאחרמושב,תגיע
הבחירהבסוףחייםמכובדלכלהחוליםהסופניים
בכלמדינותארצותהברית.העמותהלאתנוח
עדאשרכלאמריקנייהיהחופשילבחורממגוון
האפשרויותלסיוםהחיים˝
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למות†בכבוד

עליהןהיאחתומהמאז,1998הצגנואתהמסמך
הנ"ללצוותבחדרהמיוןומאוחריותרהזכרנו
אתהדברגםבמחלקהפנימיתו'גריאטרית,
בהאושפזה.

חמותיז"לשהתהבמרכזלשיקום,בעקבותנפילה
שגרמהלשברבעצםהירךשלהולאניתןהיה
לנתחהמחששלסיבוךזיהומי.עדלנפילהזו,היא
התגוררהבדיורמוגןותיפקדהבאופןעצמאי
לחלוטיןובצלילותדעת.
נראההיהשמשברהנפילהוהעובדהשהיארותקה
לכסאגלגלים,תוךאובדןאותהעצמאותשכה
הקפידהעליה,ביחדעםהבושהשחשהבעקבות
הצורךבתמיכהסיעודיתמלאה,עלכלהמשתמע
מכך,שברואתרוחהוהובילואותהלכדיאיבוד
כלרצוןלהמשיךבחייה.במקביללמחשבותנוגות
אלה,היאהחלהגםלהמעיטבאכילהושתייה.
אנחנו,הסובביםאותה,כלהמשפחההאוהבת
הבת)רעייתי(,אנוכי,הנכדיםוהניניםניסינו
להשפיעעליה,להסבירולשכנעאותהלשנות
ממנהגהזה,בכדילמנועהחמרהבמצבההכללי,
אךללאהועיל.למעטהסכמתההמפתיעהלחרוג
מןהדרךבהבחרה,כאשרהתאספנוכולנוביום
חגהפסח4)ימיםלפניפטירתה(,לחגוגלהאת
יום הולדתה ה ,95-כאשר נאותה לטעום מן
הכיבודוקיבלהאתכולנובנועםהליכותיה,בחיוך
הרגיל שלה ובשמחתה לראות את הנינים
המשתעשעיםסביבה.

מןהראוילצייןכאןבהוקרהוהערכהאתהיחס
החיובי,ההבנהוההתחשבותשלכולם,למקרא
מסמךההנחיותהנ"לוהבטחתםלמלאאתרצונה.
ואכןמאותוהרגע,ראינוכיצדקיימוהבטחהזו
בכלהכבודהראוי.לפיכך,חשובלנולפרטלהלן
תיאורהמהלךכולומרגעהגעתהלמיוןבערבו
שלאותוהיוםועדלפטירתה,בשלווהובכבוד,
למחרתבצהריים.
הגענולחדרהמיון,בשעותהערבהמוקדמות,
כשהיא בהכרה ומבינה היטב את המתרחש
סביבה.לאחרהליךהקליטההאדמיניסטרטיבי
שם ,ניסו כמה מאנשי הצוות )שתי אחיות
ורופאה(לקחתדגימתדםורידילצורךבדיקות
מעבדה,אךנתקלובקושירבבשלירידהחדה
בלחץהדםשלה.אזנקרארופאבכירנוסף,אשר
חזרעלהניסיוןבלאהצלחהוחשבלהשיגאת
דגימתהדםבדרךאחרת)דםעורקי(,אךבשל
זכויותהחולהוההתחשבותבהנחיותהרפואיות
שלה,החליטלעשותזאתרקאםחמותיתסכים
ותאשרזאת.כאשרשאלאותהעלכך,היאסרבה
והשיבהלושאיןבכךצורך,שכןהיאחשהשהיא
"כברהולכת"כדבריה.הואשבופנהגםאלינו,
כבאיכוחואנחנוענינולושאתהתשובההברורה
הואקיבלממנה.וכךהיה-הצוותויתרעלבדיקת
הדםוהחליטלהעבירהלמחלקה.
חיברולהעירוינוזליםושמולהמסכתחמצן,
בכדילהקלעליהאתהנשימהואזנכונהלנו
הפתעהחיוביתנוספת,כאשרבמקוםהשיגרה

כעבורשלושהימים,במהלךחולהמועדולאחר
ששבהלשיגרתההמעטהבאכילהובשתיה,הוחמר
מצבה,היאנחלשהוהלכהוגםתוצאותהבדיקות
שבוצעובדמההוכיחוזאתונאלצנולהעבירה
לאישפוז בביה"ח "מאיר" בכפר סבא.
בהיותהחברהותיקהבעמותתליל"ךובתוקף
היותנו)רעייתיואנוכי(באיכוחמטעמה,עלפי
"ההנחיותהרפואיותהמקדימות",מטעםהעמותה,
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המוכרתשלליוויהחולהמחדרהמיוןלמחלקה
באמצעותצוותסניטארי,ליוואותהלמחלקה,
הרופאהוהאחותמחדרהמיון.

לנו ,המשפחהכולהוכלמכריהוידידיה,הוא
להודותלצוותהרפואיעלההתחשבותברצונה,
עלאצילותהנפששלכלהמטפליםבהבכבוד
הראוילבניאנושבאשרהם.

בהגיענולמחלקתהאישפוזובמהלךקבלתהשם,
חזרנו והזכרנו את דבר קיומו של טופס
ה"הנחיותהרפואיותהמקדימות"שלהוהבהרנו
שובאתרצונה.הסתברשהםהיועריםלכך,כי
טופס ההנחיות היה מצורף למסמכי ההעברה
למחלקהוהדבראףצויןשםשובנענינובחיוב
ובאישורחוזרשיתייחסולכךבכבודהראוי.ראוי
לצייןשחמותיהיתהעדייןערניתואףניהלהשיחה
עםשנייםמנכדיה)ילדינושהצטרפובהמשך
הערב(אודותבניביתםוכו'.
משנרגעהמעטבמיטתה,נפרדנוממנהוהבטחנו
לשובלמחרתבבוקרוהיאנרדמה.קבלנוהבטחה
מןהאחותהתורניתשאםחלילהתהיההתפתחות
כלשהילרעה,יתקשרואלינולהודיעעלכךואף
נאמרלנושלאלהססלהתקשרביזמתנו,במהלך
הלילה,אםנרצהבכך.

יישרכוחלכלצוותהמיוןוהמחלקההפנימיתו'
גריאטרית,במרכזהרפואי"מאיר"בכפרסבא.
חיזקוואימצו˝
חברומתנדבבעמותה

הנוער†איתנו
לפניכמהחודשיםהוזמנתילמפגשעםבנינוער
הלומדיםבכיתהי"אבמגמתרפואהבביה"סמזרע
בעמקיזרעאל.הרציתילתלמידיםעלזכותהאדם
עלגופווסיפרתיעלעמותתליל"ך.בהמשךחילקתי
אתהתלמידיםלארבעקבוצותוכלאחתדנהבגורלו
שלחולהחשוךמרפא,מקרהאמיתישאירעבעבר,
והתבקשהלהציעטיפולהולם.
עלילצייןשכלהתלמידיםגילוידערבופתיחות.
במקרהשלחולהמבוגרחשוךמרפאהםהציעו
לפעולבמטרהלחסוךבסבלוחלקםאףהציעו
לשלוחאתהחולהלהמתתחסדבשוויץ.במקרה
של חולה סופנית צעירה ,הם בחרו בטיפול
פליאטיביואיכותיוהציעולהשתמשבתרופות
חדשניות.

למחרתבבוקרכשהגענואליה,מצאנואותהרדומה
ומעטמתקשהבנשימהולארצינולהפריעאו
להטרידאתמנוחתה.כעבורכשעה,במסגרת
ביקורהרופאיםהיומי,הגיעורופאהמחלקה,
האחותהאחראיתואחותנוספת.הםהסבירולנו
שובשמצבהמוגדרסופניוחזרולהבטיחלנו
שיעשו כל שאפשר לסייע לה בטיפול תומך,
באמצעותעירויהנוזליםומסכתהחמצן,בכדי
שלאתסבולובכך,כאמור,הםאיפשרולהלסיים
אתחייהברוגעובשלווה,מוותמכובדמתוךיחס
אנושייוצאמןהכלללוזכתהבשעותיההאחרונות.

בסיוםהפגישההסברתילתלמידיםמהאירעלכל
חולהבמציאותוהדגשתי-שזכויותלאמקבלים
עלמגששלכסף,עלזכויותצריךלהיאבק-
ובדרך להשפיע על מקבלי ההחלטות ˝

כעת,עםלכתהמאתנובשיבהטובה,כלשנותר

מאת:רבקההוכהויזר
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††העבירו
את†זה
††††††הלאהÆÆÆ

הרופאהציעליעקבלבדוקאתאובדן השמיעה
שלאשתובעצמו:
עמודבמרחקשל5מטרממנה,אמרהרופא,ובקול
רגילאמורלהמשהוותראהאםהיאשומעת.אם
היאלאתגיב,התקרבל3-מ'ואחרכךל2-מ'וכן
הלאה,עדשתקבל תגובה.
באותויוםחנההכינהבמטבחארוחתערב.יעקב
ישבבסלוןונזכרבשיחתועםהרופא.הואחשב
לעצמו:אנינמצאבערך5מ'מאשתי,אנסהמה
שהרופאהציע.
מותק,מהאוכליםהערב? הואקראבקול.לא
נשמעהשוםתגובה.הואקםמהכורסה,התקרב
למטבחובמרחקשל3מ'מאשתושאלשוב :מותק,
מהאוכליםהערב?איןתגובה.
הואהתקרבלכניסהלמטבחושאל:חנה,מהאוכלים
לארוחתערב?איןקולואיןעונה.
בשלבהזהיעקבכברהיהמודאגמאוד.הואנכנס
למטבח,התקרבועמדמאחוריאשתוושאלבקול
רם :מהאוכליםלארוחתערב?
יעקב,בפעםהרביעיתאניאומרתלך:אוכליםעוףצלוי,תפסיקלהציקליכלהזמן!
מוסרהשכל:גםכשאנחנוחושביםשהבעיה
נמצאתאצלהשני,כדאישנבדוקאתעצמנו!˝

ליקטה:טוביתאוריאל
המוות.רעייתולאשרדה.
לאחרהמלחמהחזרקרישטלללודז'והקיםבה
מחדשמפעלממתקים.הואהכיראתבתשבע,
שאףהיאאיבדהאתמשפחתהבשואה.השניים
נישאוועלוארצהב.1950-נולדולהםשלושה
ילדים,אךאחדמהםנפטרבינקותו.כיוםהואאב
לשניים,וסבלנכדיםוניניםרבים.
עםעלייתוארצההתיישבקרישטלבחיפה,שם
הקיםמפעללממתקיםוהפעילאותוכ20-שנה.
למרותהאסונותהקשיםשעברבחייו,קרישטל
הואאדםמאמיןוזהלדבריוסודאריכותהימים
שלו.בתואמרהכימהשמחזיקאותושניםרבות
לדעתה ,זו האופטימיות .גם במצב קשה ,הוא
אומר,ישקשהיותר,וכשהמצבטוב-איןגבול
לטוב.המסרמסיפורחייושלישראלקרישטל
הוא"לאלאבדתקווה,גםברגעיםהכיקשים
והכימייאשים"˝

ספר†השיאים†של†גינס∫
תושב†חיפה¨†הוא
הגבר†הקשיש†בעולם

סטטיסטיקה:
קרישטלנולדב1903-בכפרקטןבפולין.בגיל
צעירהתייתםמהוריוועבראלדודובלודז'.במפעל
הממתקיםשלדודו,למדלייצרממתקיםופתחעסק
משלו.בעתשפרצהמלחמתהעולםהשנייההיה
נשויואבלשניילדים.
במהלךהשניםבהןהתגוררבגטולודז'נפטרושני
בניוממחלות.קרישטלסיפקלגרמניםממתקים
שייצרובזכותהממתקיםהיהחיוניבגטוולכןלא
נשלח למחנות אלא רק לקראת הסוף.
במאי1944נשלחוקרישטלואשתופייגהלאושוויץ,
בטרנספרשהיהביןהאחרונים.הםשהושם10
חודשים,נשלחולמחנותעבודהוצעדובצעדת

ישראלקרישטלהואאמנםהגברהקשיש
בעולםכיום,אבלהוא"רק"במקוםה23-
ברשימתקשישיכלהזמנים.הישישביותר
ברשימההואג'ירומוןקימורה,יפנישמת
ב2013-בגיל.116גםארבעתהקשישים
שאחריקרישטלברשימתהישישיםהחיים
כיוםהםיפנים.האישהשהאריכהחייםיותר
מכלהיאג'אןקאלמןהצרפתייה,שמתה
ב1997-בגיל.122האישההקשישהביותר
כיוםהיאסוזנהמושאטג'ונס,אמריקניתבת
 ,116שנולדה בשלהי המאה ה.19-
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טיול†במקום†טיפול
יומייםלאחרמותבעלה,לוהיתהנשואה67שנים,
התבשרהנורמה,תושבתמישיגן,כיחלתהבסרטן.
נורמה,(90)שכברהגיעהלשיבהטובה,החליטה
לוותרעלתוכניתהטיפוליםשהוצעהלהובמקום
זאתלבלותוליהנותבשאריתחייה.
יחדעםבנהוכלתהועםכלבההאהוב,היאיצאה
להגשיםחלום.טיולשלפעםבחיים-טיולמחוף
לחוףלאורכהולרוחבהשלארה"ב.
הםנסעובטיוליתנוחהומאובזרתואיתה"קרעואת
הדרכים".הםביקרובכלאתריהתיירות,בשמורות
הטבע,באתריםהיסטוריים,הגיעולראשיהרים,
טבלובאוקינוסיםוטעמומאכליםשוניםומדהימים.
בדרךפגשוהמוןאמריקאיםטוביםשבאולפגוש
אתנורמה.כלתהפתחהעבורהדףפייסבוק,כדי
שנורמהתוכללשתףאתהחוויותותוכניותהדרך
עםכולם.וכך,בכלמקוםשהגיעואליו,חיכואנשים
כדילפגושאותה.
נורמהנהנתהלצלם,להצטלםולפרסםברשת˝

לא†נוסע†יותר†לחו¢ל
במצבהבטחוןהרעוע,אנילאנוסעיותרלחו"ל
ומעדיף את חיפה ,כי בחיפה יש הכל:
כרמלצרפתי,שוקתורכי,מושבהגרמנית,בית
חולים איטלקי ,בית קברות בריטי ,בית אבות
ספרדי,ביתכנסתסלוניקאי,מתנ"סערבי,גןפרסי,
מסעדהעיראקית,רשתחנויותרוסית,מעונות
קנדה ,גלידה אמריקאית ,נערות מ  28ארצות
ושוויצריההקטנה.ואפילוגרבההגברהכיקשיש
בעולם-אזבשבילמהלנסועלחו"ל?˝

בדיקת†שמיעה
יעקבוחנהנשואיםשניםרבות.יעקבהבחיןלאחרונה
כישמיעתהשלאשתואיננהכפישהייתה.הואחשש
להעלותאתהנושא,שכןלאנעיםלהעירלאחר
שהואזקוקלמכשירשמיעה.יעקבהחליטלהתקשר
לרופא המשפחהכדילקבלעצה.
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patients are often forced to wait many
months for a vital medical test or an
operation that will determine their fate.
Adv Leah Wafner also related to the
instruction of the Law that obliges
caregivers to preserve patient’s dignity
and confidentiality. The reality in
hospitals is a chronic lack of beds. Many
patients are not given a bed in a room,
but are placed in the corridors, a
condition that seriously impacts personal
dignity and privacy.

would compensate patients who were
harmed by medical treatment without the
need of proving the doctor wrong.
The Law for Patients’ Rights is not
budgeted. However, experience has
shown that the assumption that suffice it
to declare that the rights exist to ensure
they will be honored is no so. Adv Leah
Wafner, General Manager of the Israel
Medical Assocation recently stated
correctly in an interview in the special
supplement of “Haaretz”, that the
healthcare system does not relate to the
Law for Patient’s Rights as a legislative
arrangement which applies to the
healthcare system as well. The question,
she says, is whether the law also applies
to bureaucratic topics, accessibility and
availability, and if not – the need for this
should be examined.

This means that the Law for Patients’
Rights, despite its revolutionary
innovations, still requires many
amendments and addendums, which can
be realized only if the Knesset
internalizes the need for the allocation
of many more resources to the Ministry
of Health. Today a wide gap of about
3,000 beds exists in relation to the size
of the population in contrast to that
acceptable in OECD countries.
Differences also exist in medical
equipment as well as in doctors of
various specialties, mainly in the
peripheral regions. And we have not yet
mentioned one word about the limitations
of the basket of medications which place
many patients in the position of having
to fund the purchase of life-saving
medications themselves, at great
expense. The financial constraints are
well known, but the question remains
whether, in determining national
priorities, the State relates sufficient
importance to vital medical needs ˝

Following are two systematic failures
which essentially impair patients’ rights.
Regarding the instruction that every
patient is entitled to appropriate medical
care, including both standard of care as
well as accompanying human interaction,
she stated that the right to appropriate
medical care is connected to a restriction
determined by the law, that the patient’s
right is “ in accordance with every law
and condition and arrangement accepted
from time to time by the Ministry of
Health in Israel”. This restriction actually
voids the patient’s right to appropriate
medical treatment. The low budgets at
the disposal of the Ministry of Health do
not permit the required care be given to
patients within a reasonable time, and

English: Lynda Berman
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communicating with his/her doctor, and
at the same time obligated the doctor to
honor patient’s rights.

TWENTY YEARS TO
THE LAW FOR
PATIENTS’ RIGHTS

The currently accepted concept is that
the doctor’s decision regarding treatment
must be acceptable to the patient. The
phrase coined by the Law – “Informed
Consent” by the patient, accepting the
treatment – was explained as his/her
agreement to the complete information
provided by the physician about the
medical diagnosis, when the doctor has
shared with him/her the considerations
upon which he/she based his/her decision
to offer the specific treatment, and has
even told him/her the chances of
successful treatment as well as the risks
involved. It should be noted that for the
list of treatments – operations,
catheterizations, dialysis, chemotherapy,
radiation therapy and IVF – the Law
demands that the patient’s consent be
given in writing. The ruling determines
that written consent will not be binding
if the patient signed the Informed Consent
form without receiving an explanation
from the physician about the treatment,
chances, and risks.

by Retired Justice Eliayu Matsa,
President of Lilach
The Law for Patients’ Rights is already
20 years old. However, although the law
has completely changed past concepts,
and despite its many amendments,
changes must still be made.
May 12 marked 20 years since the coming
into effect of the Law for Patients’ Rights.
The objective of the Law, which has
undergone ten amendments since its
conception, is to “determine the rights
of an individual who requires medical
treatment or who is receiving medical
treatment, and to preserve his/her dignity
and privacy”.
Ethically, the Law comes to complement
the National Health Insurance Law: An
individual’s dignity and liberty, historical
turning points in the relationship between
doctors and other connected professions
(like midwives, physiotherapists, speech
therapists, psychologists and many
others), and their patients. For hundreds
of years physicians were perceived as
the most knowledgeable about everything
required for treating their patients, and
the patients were almost never allowed
to inquire about other options. The Law
for Patients’ Rights completely changed
the old concept. The Law increased
patients’ autonomy, defined a list of rights
with which he/she is empowered when

All the Law’s other instructions were
intended to ensure fulfillment of the
patient’s rights. Among these are the
actual rights of patients in need of
medical treatment to receive treatment;
the rights of all patients who are
examined in the ER by a doctor; the right
of patients to receive appropriate medical
care, both regarding standard of treatment
as well as interpersonal relations relevant
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to this care; the right of patients to obtain
information about their caregiver, and
the right to the presence of an escort
while receiving treatment. Patients have
the right to appoint a representative
authorized to speak for them, as well as
the right to request a second opinion
before deciding whether to consent to
the treatment that has been suggested.

devoted to this topic by the “Haaretz”
newspaper). The reporters agreed that
this Law is important and will basically
change past concepts. The interpersonal
relationships between caregivers and
their patients in the year 2016 differs
completely from those in 1996. The
Law for Patients’ Rights contributed to
the change, but so did technological
development allowing many patients to
gather information about their illnesses
and possible treatments from the Internet
and from various social networks. Yet
some patients are unable to surf the
internet, or to participate in a discussion
and form an opinion about the required
treatment, and they unquestioningly
accept their doctors’ recommendations.
However, many patients are not satisfied
with the explanations provided by
caregivers, and prefer to check every
piece of information themselves and
hold long discussions with their doctors.
Doctors state that the new reality often
places them in a position of self-defense,
and fearing lawsuits they often refer the
patients for more tests and scans even
when this is not really medically
necessary, with the aim of reinforcing
their diagnosis and perception of
treatment. It has been found that
“defensive medicine” leads to heavy
financial costs which impair public
medicine. There were those of the
opinion that as well as the Law for
Patients’ Rights, a legislative
arrangement was also necessary to define
patients’ rights. As a solution to
defensive medicine, some insisted on
the need of a law for a national fund that

The law imposes several duties on caregivers, which are also meant to preserve
patients’ rights: The obligation to
preserve the patient’s dignity and privacy,
as well as confidentiality regarding
everything concerned with the treatment.
Caregivers are strictly forbidden to
discriminate between patients regarding
religion, race, gender, nationality, country
of origin, sexual tendency, etc. Breaching
this prohibition might lead to criminal
prosecution and payment of a fine. Caregivers are obliged to record in writing
all their findings as well as the course of
treatment, and at the demand of the
patient or his/her representative – to
provide them with information from
the medical records. The Law also
demands the establishment of an ethics
committee in every medical institution
whose function is to arbitrate in
controversies between caregivers and
patients, and a quality assurance
committee to ensure the instructions of
the law are carried out.
Senior physicians and directors of
medical institutions have recently related
to the 20th anniversary of the Law for
Patients’ Rights (in a special supplement
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