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ר
חרות אוחיון, שני בן דיין, נופר רוח 

אנחנו )לא( 
 הבעלים על גופנו

 ההיבט החוקי, האתי והדתי
בהמתת חסד

רקע: המתת חסד מוגדרת כסיום מכוון של חיים על 

ידי רופא ועל פי בקשתו המפורשת של המטופל. 
פעולה זו נועדה לשים קץ לחייו של אדם הסובל 
ממחלה חשוכת מרפא. המתת חסד אינה חוקית 
והוכנסה לחוק במספר קטן של  ברוב הארצות 
מדינות. נקבעו חוקים ברורים בכדי למנוע ניצול 
לרעה ושימוש לא נאות בשיטה זו. סוגיית המתת 
החסד נתפשת כמורכבת, מכיוון שהיא מכילה בתוכה 
היבטים שלפעמים מנוגדים אחד לשני. דבר זה יוצר 
דילמה המעוררת דיונים רבים ברחבי העולם ובפרט 

במדינת ישראל.
היבט חוקי: ישנם מספר חוקים במדינת ישראל 

המתנגשים אחד עם השני כאשר מדובר בסוגיית 
המתת החסד, ביניהם "חוק החולה הנוטה למות", 
"חוק זכויות החולה" ו"כבוד האדם וחרותו". החוקים 
מושתתים על ערכים שונים, כמו אוטונומיית הפרט 
וקדושת החיים. כל דיון בשאלת זכותו של חולה 
לדרוש כי חייו לא יוארכו, חייב להתמודד עם הזכות 

ההפוכה והיא הזכות לחיים.
היבט אתי: התומכים והמתנגדים לסוגיה זו מציגים 

עמדות שונות. התומכים טוענים, שעל המטפל לכבד 
את זכות המטופל בהחלטות הקשורות לבריאותו, גם 
כאשר הדבר מתנגש באמונותיו ותרבותו של המטפל. 
לעומתם, המתנגדים טוענים כי מקצוע הרפואה 
מונחה מהרצון לרפא ולהאריך חיים, לכן כל פעולה 

שתביא לסיום חיי המטופל סותרת מקצוע זה.
היבט דתי יהודי: הייחודיות של האתיקה היהודית היא 

הפניה למקורות היהודיים ולהלכה. החלטותיהם של 
אנשים בעלי אמונה דתית מושפעות פעמים רבות 
ממקורות אלו. זרמים שונים ביהדות מציגים דעות 

שונות לגבי סוגיית המתת החסד. 
דיון: סקירת המקורות הספרותיים המתייחסים 

לסוגיית זו מציגה חילוקי דעות רבים. כמו כן, דעתן 
של כותבות המאמר גם היא שנויה במחלוקת. 

רב- קיימת  בישראל  ובפרט  בעולם  מסקנות: 

תרבותיות. התרבות אליה האדם משתייך היא חלק 
בלתי נפרד ממנו ומשפיעה על עולמו הפנימי, 
החלטותיו ומעשיו. חוק החולה הנוטה למות מספק 
"פתרון אמצע" במדינת ישראל, המושתתת על ערכי 

הדמוקרטיה וההלכה ומאופיינת ברב-תרבותיות.
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 מדינות בארצות הברית, אך המתת חסד אסורה בהן
)Dyer, White, & García Rada, 2015(. בשנת 2005 נכנס 
לתוקפו "חוק החולה הנוטה למות" בישראל. מטרתו 
להסדיר את סוגיית החולים הסופניים המבקשים למות, 
אשר מסרבים לקבלת טיפול רפואי, תוך שמירה ככל 
האפשר על ערך קדושת החיים ואוטונומיית הרצון של 
האדם. חולה הנוטה למות הוא אדם, אשר רופא אחראי 
קבע כי הוא סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת 
חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה 
חודשים. על פי חוק זה, ישנה אפשרות לחולה הנוטה למות 
שהוא בעל כשרות, לבקש להימנע מקבלת טיפול רפואי 
אשר יאריך את חייו )חוק החולה הנוטה למות, 2005(. מחוק 
זה ניתן ללמוד, כי מדינת ישראל מאפשרת המתת חסד 

פסיבית.
מחקר שנעשה בבלגיה בין השנים 2003 ל- 2013, דווח 
על 8752 מקרים של המתות חסד. מספר המתות החסד 
2003 )0.2% מכלל מקרי  235 בשנת  גדל מדי שנה, מ- 
המוות באותה שנה( ל- 1807 מקרים בשנת 2013 )1.7% 
מכלל מקרי המוות באותה שנה(. בשנים הראשונות 
לאחר הכנסת החוק, מקרי המתת החסד בקרב חולי 
ואלו שמתו בבית היה   80 סרטן, חולים מתחת לגיל 
ישנה עלייה  ביותר. אולם בשנים האחרונות,  הגבוה 
במספר מקרי המתות חסד בקרב קשישים וחולים ללא 
מחלה סופנית. סיבה אפשרית לשינויים אלו, היא עלייה 
 הדרגתית בקבלה של רעיון המתת החסד בקרב החברה

.)Dierickx, Deliens, Cohen & Chambaere, 2016(
ועדת הפיקוח הפדרלית לעניין הערכת המתות חסד 
בבלגיה, מפרסמת אחת לשנתיים דו"ח מפורט על כל 
מקרי המתות החסד באותן שנים. על פי דו"ח שהתפרסם 
 1928 היו   2014 2015-2014, בשנת  לשנים  המתייחס 
מקרים של המתת חסד ובשנת 2015 היו 2022 מקרים 
 Federale Controle - en Evaluatiecommissie  2015(

.),Euthanasie
ביצוע המתת חסד דורש רגישות ושמירה על הליך מסודר 
וקפדני. בהולנד בשנת 2015, דווחו חמישה מקרים בהם 
נשפטו רופאים על כך שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו 
בחוק לביצוע המתת חסד, הם מהווים 0.1% מכלל מקרי 

.)Dyer et al., 2015( המתות החסד
סוגיית המתת החסד נתפשת כמורכבת, מכיוון שהיא 
מכילה בתוכה היבטים רבים שלפעמים מנוגדים אחד לשני. 
דבר זה יוצר דילמה המעוררת דיונים רבים ברחבי העולם. 
מעטות המדינות אשר הגיעו להסכמה בנושא. במדינת 
ישראל, המתת חסד אקטיבית אסורה בחוק. מצד אחד, 
מדינת ישראל מושתתת על ערכים דמוקרטיים המכבדים 
את כבוד האדם וחירותו, ומנגד היא תומכת בעקרונות 
הדת וההלכה ואלו אינם רואים באדם בעל יכולת בחירה 

רקע
המתת חסד מוגדרת כסיום מכוון של חיים על ידי רופא 
ועל פי בקשתו המפורשת של המטופל. פעולה זו נועדה 
לשים קץ לחייו של אדם הסובל ממחלה חשוכת מרפא, 
המביאה לכאבים וייסורים אשר אין דרך אחרת להקל 

.)Cohen et al., 2014( עליהם
המתת חסד מתחלקת לשני סוגים: אקטיבית ופסיבית. 
המתת חסד אקטיבית )active euthanasia( משמעותה 
פעולה יזומה הבאה לסיים את חייו של החולה, באמצעות 
 )passive euthanasia( תרופה ממיתה. המתת חסד פסיבית
נעשית על ידי הפסקת פעולות או אמצעים רפואיים 

.)May & Delston, 2016( המאריכים את חיי החולה
 PAS - Physician( "כמו כן, "סיוע רפואי להתאבדות
assisted suicide( הינו מושג נוסף המתקשר לנושא זה, 
לפיו המטופל רשאי בתנאים מסוימים לבקש מרופא מרשם 
לתרופה שתביא לסיום חייו. המטופל יוכל לבחור מתי, ואם 
בכלל, ליטול את התרופה. יש צורך להבחין בין "המתת 
חסד" לבין "סיוע רפואי להתאבדות". שני מונחים אלה 
דומים ומתארים מתן סיוע לאדם המביע רצון לסיים את 
חייו. אולם, ההבדל ביניהם הוא במבצע הפעולה האחרונה 
המביאה למוות. כאשר מבצע הפעולה הינו המטופל עצמו, 
מדובר בסיוע רפואי להתאבדות. כאשר הפעולה נעשית 

בידי המטפל, מדובר בהמתת חסד )הכנסת, 2009(.
המתת חסד ו-PAS אינן חוקיות ברוב הארצות והוכנסו 
לחוק במספר קטן של מדינות. נקבעו חוקים, סמכויות 
משפטיות וכללים, כדי למנוע ניצול לרעה ושימוש לא נאות 

בשיטה זו.
ככלל, פעולת המתת חסד תעשה רק כאשר המטופל 
הסובל ממחלה סופנית הוא בעל כשירות לקבלת החלטות, 
יביע רצון חוזר ונשנה לסיים את חייו וימסור זאת בכתב. 
הרופא המטפל יספק הסבר על אפשרויות הטיפול השונות 
וייוועץ עם רופא נוסף, אשר אינו תלוי במטופל וברופא 
המטפל. לאחר מעשה המתת החסד, על הרופא המטפל 
לדווח על כך לוועדת הפיקוח הפדרלית לעניין הערכת 
המתות חסד. כל אלו נועדו כדי להבטיח פרקטיקה נכונה 
 Cohen et al.,( של המתת חסד באמצעות מנגנון בקרה
2014(. יש לציין, שקיימים שינויים בקריטריונים המוגדרים 

בחוק בכל מדינה. 
הולנד הינה המדינה הראשונה אשר התירה המתת חסד 
ו- PAS בשנת 2002. בלגיה הינה המדינה השנייה אשר 
התירה המתת חסד ו- PAS בשנה זו. בשנת 2014 הורחב 
החוק גם לקטינים, אך רק בהסכמת ההורים. המדינה 
 PAS השלישית אשר אישרה את חוק המתת החסד ו- 
2015 קולומביה  2009. בשנת  היא לוקסמבורג, בשנת 
.PAS  התירה המתת חסד, אך אינה מאפשרת ביצוע 
PAS הוכנס לחוק בקנדה, שווייץ, פינלנד, גרמניה ובמספר 
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אם לחיות או למות. עצם היותה מדינה יהודית ודמוקרטית, 
יוצר את קונפליקט המתת החסד בישראל.

היבט חוקי
ישנם מספר חוקים במדינת ישראל המתנגשים אחד עם 
השני, כאשר מדובר בסוגיית המתת החסד. לפי סעיף 
איסור  יש  בישראל,  הנוטה למות"  ב"חוק החולה   19
בעשיית כל פעולה שתוצאתה היא גרימת מוות. כמו 
כן, סעיף 20 לחוק זה אוסר כל פעולה שמטרתה סיוע 
בהתאבדות. פעולות אלו אסורות בחוק, בין אם הן נעשות 
ובין אם נעשות על פי בקשת המטופל  מתוך חמלה 

)חוק החולה הנוטה למות, 2005(.
"חוק זכויות החולה" נחקק בשנת 1996 בישראל. מטרתו 
לקבוע את זכויות האדם המבקש או מקבל טיפול רפואי 

ולהגן על כבודו ופרטיותו.
סעיפים 15-13 בחוק זה מדברים על הסכמה מדעת של 
המטופל לקבלת טיפול רפואי )חוק זכויות החולה, 1996(. 
הערך שעליו מושתתים סעיפים אלו הוא אוטונומיית הפרט. 
בעבר הגישה הטיפולית היתה פטרנליסטית, ואילו היום 
הרפואה רואה במטופל שותף בהחלטות הרפואיות הנוגעות 
לו. אולם, כאשר זה מגיע להחלטה לסיים את חייו, חוק זה 

מציב קו אדום. 
כל דיון בשאלת זכותו של חולה לדרוש כי חייו לא יוארכו, 
או זכותו של חולה לבקש לסיים את חייו כאשר הוא במצב 
סופני, חייב להתמודד עם הזכות ההפוכה והיא הזכות 
לחיים. הזכות לחיים הינה זכות יסוד, היא נטועה ומעוגנת 
במקורות חוקתיים בכל העולם ובפרט בישראל. בסעיף 1 
בחוק היסוד "כבוד האדם וחירותו" אשר חוקק בשנת 1992, 
מוזכר כי זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על 
ההכרה בערך האדם ובקדושת חייו. בסעיף 4 נקבע, כי כל 
אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו )חוק כבוד 

האדם וחירותו, 1992(.
מתוך חוק זה נלמדת החובה להגן על החיים. חובה זו 
מוטלת בפניו של הצוות הרפואי המטפל בחולים מידי 
יום ביומו, בפרט בשעה שהמטופל נתון בסכנת חיים ולא 
ניתן לקבל את הסכמתו לטיפול. ניתן למצוא ביטוי נרחב 
לקדושת החיים ולאיסור בנטילת החיים מחומש ויקרא, 
ם ֵרֶעָך", אשר הפך לחוק  פרק י"ט פסוק ט"ז "ֹלא ַתֲעמֹד ַעל דַּ
בשנת 1998 בו מעוגנת חובת ההצלה והושטת העזרה )חוק 

לא תעמוד על דם רעיך, 1998(.
אנו נתקלים בדילמה, כאשר חולה סופני מבקש למנוע את 
המשך הארכת חייו או לסיים את חייו. מצד אחד עקרון 
קדושת החיים מחייב הארכת חיים, ומצד שני האוטונומיה 
האישית של המטופל המבקש לא להאריך או לסיים את 

חייו שמלאים בסבל. 

היבט אתי 
תומכי המתת חסד ו-PAS סבורים, שזכותו של הפרט 
לאוטונומיה מזכה אותו אוטומטית לבחור מוות ללא כאבים. 
המתנגדים חשים, כי סיוע הרופא במותו של אדם מפר את 

עיקרו של מקצוע הרפואה.
התומכים בחקיקת המתת החסד טוענים, שעל המטפל 
זכות המטופל להחלטה עצמית בעניינים  לכבד את 
הקשורים לבריאותו ולחייו, על בסיס אמונותיו, תרבותו 
וערכיו, גם כאשר הדבר מתנגש באמונותיו ותרבותו של 
המטפל. לדעתם, המתת חסד זוהי פעולה אנושית כלפי 
החולה הסופני והם מאמינים כי זכותם של המטופל 
והמשפחה לא לסבול ממוות ארוך וכואב, גם אם הדרך 
היחידה להקל על אותו הסבל היא באמצעות סיום החיים. 
לדברי תומכי המתת החסד, פעולה זו הופכת להיות מוסרית 
ומוצדקת כאשר איכות החיים של החולה הסופני ירודה 

והמוות הוא הדרך היחידה להקלת הסבל.
טיעונים להפיכת המתת חסד לחוקית מבוססים בדרך כלל 
על ההנחה, כי החלטת המטופל היא רציונלית בהתחשב 
בנסיבות של מחלה סופנית, כאב, מוגבלות קשה והחשש 
להפוך לנטל על המשפחה והחברים. לכן, לדעת התומכים 
בהמתת חסד לא קיימת סיבה לכך שפעולה זו אינה חוקית 
או בלתי מוסרית. טענה נוספת של תומכי המתת החסד 
היא, שעצם הידיעה על כך שאפשר לשלוט בעיתוי ובאופן 
המוות משמשת כ"ביטוח פסיכולוגי" לאותם חולים סופניים. 
במילים אחרות, הידיעה על יכולת הימלטות מן הסבל של 
המחלה, עשויה להקל על המתחים הקשורים לתהליך 

המוות.
לעומתם, המתנגדים להמתת חסד טוענים כי מקצוע 
הרפואה מונחה מהרצון לרפא ולהאריך חיים. הנחה זו 
מוצגת היטב בשבועה של היפוקרטס. השבועה נחשבת 
בסיס לאתיקה, אך אינה מהווה מסמך משפטי. בשבועה 
זו, מתחייב הרופא לנסות להציל חיים, לא לגרום נזק 
לחולה, לנהוג בטוהר מידות ולשמור על סודיות רפואית. 
לכן, האפשרות שרופא האמור לטפל ולעשות מאמצים 
לשפר ולהאריך את חיי המטופל יזרז את מותו, סותרת 
את תפקידו העיקרי )Sinha, Basu, & Sarkhel, 2012(. עוד 
טוענים המתנגדים, כי להמתת חסד יש פוטנציאל שימוש 
לרעה. עולה חשש כי אוכלוסיות חלשות, בעלי מעמד 
סוציואקונומי נמוך, ללא תמיכה משפחתית, או אנשים עם 
מוגבלויות, עשויים לבחור במוות כאשר ידם קלה על ההדק 

)הכנסת– מרכז המחקר והמידע, 2009(.

היבט דתי - יהודי 
Baeke, Wils & Broeckaert שהתפרסם  במאמרם של 
בארצות הברית בשנת 2011, נבחנו דעות שונות של רבנים 
אמריקאים בולטים, אשר מתייחסות בהרחבה לנושא 

אוחיון, בן דיין, רוח
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האתיקה הביו-רפואית היהודית. מאמר זה מדגיש דעות 
אורתודוקסיות, קונסרבטיביות ורפורמיות בסוגיה ביו-

אתית עכשווית ביותר - המתת חסד.
התנ"ך העברי מתמודד לעתים קרובות עם סופיות הקיום 
האנושי. בבראשית פרק ג' פסוק י"ט כתוב: "ִּכי-ָעָפר ַאָּתה, 
ְוֶאל-ָעָפר ָּתׁשּוב". עוד כתוב בקהלת פרק ג' פסוקים א'-ב': 
"ַלֹּכל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ַּתַחת ַהָּׁשָמִים. ֵעת ָלֶלֶדת, ְוֵעת 
ָלמּות;". המוות הוא עובדה שאין מנוס ממנה. זו אמת 
מוחלטת. לעומת זאת, סיבת המוות מכוסה כולה במסתורין 
ולא צפויה. זמן המוות, מקומו ונסיבותיו הם מעבר לידע 
האנושי. אנשי דת רבים מאמינים בכך - נוצרים, מוסלמים 
ויהודים. במהלך העשורים האחרונים, הטכנולוגיה הביו-
רפואית התפתחה באופן משמעותי. השימוש בטכנולוגיות 
ביו-רפואיות זמינות לא רק במטרה לשלוט במחלות 
ולרפא אותן, אלא גם להסדיר את מפעל החיים ואף את 
המוות. כתוצאה מכך, בשנים האחרונות אנשי הדת נאלצים 
להתמודד עם אתגרים ושאלות אתיות. בני אדם, הדבקים 
בתפיסת עולם מסוימת או במסורת דתית, עוסקים 
 Baeke, Wils &( בנושאים אתיים אלה בדרכים שונות

.)Broeckaert, 2011
האתיקה היהודית הביו-רפואית, כמו כל אתיקה, מתחילה 
מנושא מסוים שמעלה סוגיות בעייתיות. הייחודיות של 
האתיקה היהודית היא הפניה למקורות היהודיים ולספרות 
היהודית המסורתית, כדי למצוא תשובה לשאלה אתית. 
היהדות היא דת מבוססת חוק על כל ההיבטים של החיים, 
הנשלטת על ידי מערכת חוקים מקיפה הנקראת הלכה. 
ההיגיון המשפטי והמוסרי היהודי מורכב מפרשנות של 

מקורות אלה.
הענפים היהודים הגדולים ביותר הם אורתודוקסים 
ורפורמים, המהווים קצוות מנוגדים. הקונסרבטיבים 
נחשבים לשמרנים יותר ותופסים מקום ביניים. בתוך 
היהדות יש מגוון דעות על הנורמטיביות והסמכות של 
הטקסטים המסורתיים. כתוצאה מכך, הנימוק האתי היהודי 
תלוי בתהליך הפרשני של הרבנים מהענפים השונים. אף 
על פי כן, תהליך קבלת ההחלטות האתי הוא תמיד הלכתי 

.)Baeke, Wils & Broeckaert, 2011(
בליך מהתנועה  דוד  הרב   - התנועה האורתודוקסית 

האורתודוקסית נחשב למתנגד קיצוני להמתת חסד, ודוגל 
באופן מוחלט בגישה של קדושת החיים. ערך חיי האדם 

הוא החשוב ביותר וקודם לכל השיקולים האחרים.
במסכת סנהדרין ל"ז כתוב: "לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך 
שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו 
איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה 
עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא". מקור זה מלמד על 
החובה להציל ולשמור על חיי האדם. לדעת בליך, האדם 
הוא לא הבעלים של גופו, אלא שהגוף הוא רכושו של 

אלוהים. לכן, אנו לא יכולים להחליט בשאלות של חיים 
ומוות, על האדם לכבד ולשמור על המתנה שניתנה לו. 
מסכת שמחות פרק א' היא מקור נוסף עליו היהדות 
מסתמכת, שם כתוב כי אדם גוסס הוא אדם שהולך למות 
תוך שלושה ימים ונחשב כאדם חי לכל דבר. אסור להזיזו 
ממקומו, לגעת בו או לעשות כל דבר שעלול לגרום למותו 
טרם שעתו. אדם שנוגע בגוסס או מזיזו נחשב כאילו שפך 
דמים. מכאן ניתן ללמוד כי כל מעשה שמזרז את המוות 
נחשב לרצח. לפי דבריו של בליך ניתן לראות, כי המתת 

החסד נוגדת את עיקרי היהדות. 
התנועה הקונסרבטיבית - הרב אליוט דורף והרב אברם 

רייזנר נחשבים למתנגדי המתת החסד. הם מאמינים 
במקור ממסכת שמחות, שאסור לעשות כל פעולה שתקצר 
את חיי הגוסס אך הם גם מאמינים, שאם יש משהו שגורם 
לעיכוב ביציאה של הנשמה מן הגוף ניתן להסירו. על כן, 
דורף ורייזנר עושים הבחנה בין המתת חסד להפסקת 
טיפול מקיים חיים, שמותר בנסיבות מסוימות. אף על פי 
שהמסורת היהודית מנסה למקסם את החיים, אסור לשכוח 
את הפסוק מקהלת "עת למות", יש להבדיל בין הארכת 

החיים להארכת תהליך המוות. 
התנועה הרפורמית - הוועדה הרפורמית המרכזית של רבני 

ארצות הברית מתנגדת להמתת חסד, על סמך המקורות 
היהודיים שהובאו. הם טוענים, כי לאדם אין בעלות על גופו 
ועל כן אין לו זכות להביא את חייו לסוף מוקדם. רפורמים 
בדרך כלל נוטים לייחס משמעויות חדשות לטקסטים 
היהודיים, אך בנוגע להמתת חסד הם טוענים, כי היא אינה 
ניתנת להתאמה עם המסורת היהודית. אולם, בתוך התנועה 
הרפורמית ישנם רבנים שתומכים בהמתת חסד. לפי 
דבריו של הרב לאונרד קרביץ: "במקום שבו הכאב מנצח 
את החיים, היכן שלא ניתן לשלוט בסבל ולא ניתן להגיע 
להחלמה, אם המטופל מרגיש שהחיים כבר אינם ראויים 
לחיות, אין צורך להאריך את החיים, ואכן, ייתכן שיהיה צורך 
לקצר אותם". במסכת סנהדרין מובאת סוגיה על מוות של 
פושעים, יש חובה להרוג אותם בצורה מהירה בלי לגרום 
להם סבל או השפלה. אם כן, מדוע לפושעים מגיע מוות 
"נעים" ולחפים מפשע מאפשרים מוות בסבל וייסורים? 

.)Baeke, Wils, & Broeckaert, 2011(
במחקר שנעשה בשנת 2012, חולקו שאלונים בשש מדינות 
באירופה במטרה להבין את עמדותיהם של רופאים, אחיות, 
מטופלים ובני משפחה בהחלטה על סוף החיים. בחנו 
אנשים המגדירים עצמם כדתיים, לעומת אנשים שאינם 
בעלי רגשות דתיים חזקים. התוצאות הראו כי רופאים, 
משפחות וחולים המגדירים עצמם כדתיים, רצו להאריך 
חיים זמן רב ככל האפשר, לעומת אנשי מקצוע שאינם 
בעלי רגשות דתיים חזקים. המשיבים בעלי זיקה נמוכה 
לדת נטו להעדיף המתת חסד יותר מאשר דתיים. ממצאים 
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דומים דווחו בקרב רופאים יהודים בבריטניה. מעניין לציין, 
כי למרות האיסור הדתי, היה מיעוט של רופאים ואחיות 
דתיים שבמקרים של חולים סופניים, העדיפו המתת חסד 

.)Bülow et al., 2012(

דיון
לאחר סקירת המקורות הספרותיים המתייחסים לסוגיית 
המתת החסד והבאת נתונים וחוקים רלוונטיים, נראה כי 
רחוק היום בו תהיה תמימות דעים לגבי סוגיה זו. דעתן 
של כותבות המאמר גם היא שנויה במחלוקת. הכותבות 
משתייכות לדת היהודית, אך רק שתיים מהן מגדירות 
עצמן כדתיות. שתי כותבות אלו אוחזות בדעה, שעצם קיום 
האדם הוא מתנת האל ואין אנו רשאים לקבוע בענייני חיים 
ומוות. בנוסף, ערך קדושת החיים הוא עליון ועלינו להגן 
על החיים. על כן, כל פעולה המביאה למוות מכוון היא 
מנוגדת להשקפתן. אולם, כמו דעת הרב דורף והרב רייזנר, 
גם הן סבורות כי יש צורך להבחין בין סיום מכוון של חיים 
לבין הפסקת פעולות מאריכות חיים. במצבים בהם מטופל 
מוגדר כחולה הנוטה למות וחייו כרוכים בסבל משמעותי, 
יש צורך לאפשר המתות חסד פסיביות ולא להאריך את 

תהליך המוות.
לדעת הכותבת השלישית, יש לאפשר המתות חסד במדינת 
ישראל. חולה אשר סובל ממחלה חשוכת מרפא, חווה סבל 
פיזי ונפשי בלתי נסבל ומרגיש כי הוא מהווה נטל כבד על 
משפחתו, רשאי לבקש לסיים את חייו. מצד אחד, כמעט 
תמיד יהיו הרגעים אשר בשבילם "שווה" לחיות, כמו חתונות 
של ילדים ונכדים, לידת צאצאים ועוד. מצד שני, יכול להיות 
שהסבל הרב אינו מאפשר את ההנאה מאותם רגעי האושר 
העתידיים והמטופל יעדיף לשים קץ לסבלו. הכותבת אוחזת 
בדעה, כי לכל אדם יש את זכות הבחירה על חייו. רק האדם 
עצמו יודע מה הוא מרגיש ומה טוב עבורו, ולכן אם הוא 
הביע רצון לפעולה קיצונית עד כדי כך, אזי סביר להניח 

שבחירה משמעותית זאת באה ממקום שקול ומחושב.

מסקנות
במאמר זה נסקרו מקורות שונים המתייחסים לסוגיית 
המתת החסד על היבטיה השונים. הוצגו דילמות חוקיות, 
אתיות ודתיות המתקשרות לנושא. סוגיה זו עולה לדיון 
פעמים רבות בשל מורכבותה הרבה. על פי המקורות 
שהוצגו ניתן לראות, כי יש קושי להגיע למסקנה אחידה. 

כמו כן, גם בקרב כותבות המאמר אין הסכמה בנושא.
בעולם קיימת רב תרבותיות, במיוחד במדינת ישראל 
המשלבת בתוכה אוכלוסיות שונות בעלות דתות, זהויות 
אתניות, שפות, מנהגים ואורחות חיים שונים. התרבות אליה 
האדם משתייך היא חלק בלתי נפרד ממנו ומשפיעה על 
עולמו הפנימי, החלטותיו ומעשיו. לאור כך, יש חשיבות 

בהכשרה של אנשי מקצוע בתחום הבריאות במיומנויות 
תקשורת רב תרבותית, על מנת שיוכלו לספק טיפול 
אופטימלי, תוך התחשבות במרכיבים השונים ולכבד את 

אוטונומיית המטופל.
חוק החולה הנוטה למות מספק "פתרון אמצע" במדינת 
וההלכה  הדמוקרטיה  ערכי  על  המושתתת  ישראל, 
ומאופיינת ברב תרבותיות. מצד אחד, החוק מכבד את 
אוטונומיית המטופל ומאפשר המתת חסד פסיבית, אך מצד 
שני, יש הגבלה בהתרת כל פעולה המביאה למוות מכוון 
ולהמתת חסד אקטיבית, ובכך מכבדים את הדת וההלכה. 
כאמור, כיום אין תמימות דעים לגבי סוגיית המתת החסד 
בישראל, אך עושה רושם כי חוק זה מגשר בין מכלול 

הדעות בצורה האופטימלית ביותר.
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העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי בישראל 

חובקת אתר רשמי של 
העמותה, אשר נותן מידע 

על פעילויות העמותה 
ומציג תכנים, מקורות מידע, 

מצגות ועדכונים.

אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר 
ולהתעדכן בנעשה בתחום:

תכנים מקצועיים והנחיות קליניות, 
מרכזי תחום בסיעוד האונקולוגי, 

מלגות, כנסים וארועים, הצעות 
עבודה בתחום, גליונות ביטאון 
הסיעוד האונקולוגי הקודמים, 

ההסטוריה של העמותה וגלריית 
תמונות.

שרית כדורי, מנהלת אתר העמותה
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