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 חולה הנוטה למות דף עמדה בנושא

 דיון אתי

 ד"ר מרדכי הלפריןהרב 

 רקע

הצעתו של ח"כ עופר שלח לתיקון חוק החולה הנוטה למות, האומרת דף העמדה נכתב לאור 

לאפשר לחולה שבמקרה של חולה הנוטה למות, יהיה מותר לרופא לרשום תרופות שיוכלו 

מבחינה הלכתית הנושא  על ידי משרד הבריאות.  להתאבד בעזרתן, ולצורך ועדה שהוקמה בנושא

בסכנות כאן לדון  והוא נדון בזהירות הראויה ע"י הפוסקים. ברמה האתית ראוירגיש ומורכב, 

 שאליהם עלולים להיגרר בעקבות הצעת חוק זו.לציבור הרחב, סכנות 

 עמדה 

מאוד מבחינה הצעה מסוכנת  זו עם סיוע פעיל להתאבדות. המתת חסד אקטיבית שילוב של

 אתית.

ימים ים שבמקרים מסוטוענאם אנו בוחנים כדאיות של חיים, ו סכנה למדרון חלקלק: .1

 יוםה ירחקלא  ,ולכן יש לרופא לעזור לחולה לסיים את חייו החיים כבר אינם כדאיים

פחות חולים, או אפילו בריאים, ש"קצת שנבחן גם את כדאיות חייהם של אנשים 

זה ייפרץ, יהיה הדבר תלוי בהבנת כל רופא ורופא מתי החיים  . אם סכרמפריעים לנו"

 . . .  כדאיים

במקרה זה ראוי ללמוד ממה שהתרחש במדינות אחרות, ולבחון  בור שנפלו בו אחרים: .2

  האם גם אנו באמת רוצים להגיע לאותו מקום.

a.  הולנד היא אחת הארצות הבודדות בהם התיר המחוקק רצח מתוך רחמים. אך

וק הגביל את היתר המתת החסד רק למקרה של חולה סופני, שיש גם שם הח

שנים האחרונות באולם  .חוות דעת מרופא נוסף ושהחולה הסכים לכך מדעתו

על ידי  רק בדיעבדאשר בחלקן אומצו  1חזרו והתרחשו חריגות חמורות

ההסתדרות הרפואית ההולנדית. כיום רק מיעוט קטן של ההמתות הללו 

מבוצעות המתות רבות של קטינים למעשה חוק ההולנדי. מדווחות כנדרש ב
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 http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/meniat-2.htm 
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ויילודים פגומים גם ללא הסכמת הוריהם, כאשר קצת קשה לייחס לתינוקות 

עצמם הסכמה מדעת. הומתו אנשים מחוסרי הכרה ללא הסכמתם המפורשת, 

מרפא. הומתו  סופני או חשוךאיננו בכלל חולים פסיכיאטריים שחלקם  ביניהם

 ההמתהההחלטה על בהן משטיון )דמנציה( והיו המתות רבות חולים הסובלים 

התקבלה בידי רופא בודד ללא שיתוף או ייעוץ עם רופא נוסף. קשה לקבל בהבנה 

 פעילות כזו הייתה מקובלת בגרמניה גם אםשל חולים פסיכיאטריים,  ההמת

לסייע לאנשים בני  בהולנד החלה עוד יוזמה חדשה: .הנאצית בשנות השלושים

. במקביל פורסם כי יש זקנים הולנדים החיים 2למות ב"כבוד" שאינם חולים 07

בכבוד, שהחלו עונדים על זרועותיהם צמידים עם הכיתוב המצמרר: 'אל תמיתו 

 אותי'. 

b. שבה הותרה המתת חסד אקטיבית, קיים ארגון המתפרנס מהנושא,  3בשוויץ

וע מזלם של המומתים לא על כולם התרופה אשר מסייע לאלפי אנשים למות. לר

פעלה כמו שצריך וחלקם סבלו שעות רבות מייסורים נוראיים. בהולנד התפרסמו 

מחאות ציבוריות על כך שבהרבה מקרים מאשרים רופאים "המתת חסד" 

 בחולים שאינם סופניים, אלא שהם פשוט מאסו בחייהם ורצו להתאבד.

 אל. . . ?האם אנו רוצים להגיע לכך גם בישר
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 http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1689158 
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 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3855569,00.html 
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 דף עמדה בנושא חולה הנוטה למות

 התייחסות הלכתית

 הרב אליקים לבנון

 

ם הם למעלה ממסגרתו המוגבלת של המין האנושי. חיי איסור לסיים חיים: .1

איננו יכולים ליצור חיים חדשים )אלא בשימוש בתאים קיימים( ולכן גם אין לנו 

)"חולה סופני"(, אין כל היתר כל היתר ליטול חיים. גם אם מדובר ב"חיי שעה" 

לקצר חיים אלה. "ורפא ירפא: מלמד שניתנה רשות לרופא לרפא", כך מלמדים 

אותנו חכמים. בשום אופן, לא ניתנה רשות לרופא לקצר חיים. הדברים אמורים 

ביחס למתן חומרים לזירוז המות, וכן לניתוק חולה ממכשירים אליהם הוא 

 מחובר.

וש, במצב של קריסת מערכות, שהרופאים אומרים שאין : חולה אנשב ואל תעשה .2

תקנה לרפאותו, למרות שאסור לנתק אותו ממכשירי החייאה, אין חובה לחברו 

למכשירים כאלה. בהסכמה בין הרופאים והמשפחה, יש מקום להחליט, שלא 

להאריך את סבלו, כדי שיחיה על המכשירים, ולכן, אפשר לא לחברו אליהם. 

 לנו זכות על החיים!  מעבר לכך, אין

 

 

 

 
 


