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בזקנההמשפטיםהמניעהכליהתפתחות.א

כמניעהמשפט.1
Fteventive("מניעתימשפט"המושג Law(בומשמעותישדיוןמושגהוא

המשפטתחוםשלהרציונל,בתמצית.9העשריםהמאהשלהשישיםבשנותהחל
אירועיםולחזותלזהותדיןעורכיושלהמשפטשלביכולתםלהתמקדהואהמניעתי

לחלופיןאוהיווצרותםאתלמנוע,משפטיותבמחלוקותהכרוכיםמצביםאו
המניעתיהמשפטמאחורישעומדההיגיון,רביםבמובנים.10היקפםאתלצמצם
לרפאהצורךעםלהתמודדכמקום:המניעתיתהרפואהלהתפתחותבבסיסודומה

אמי"מתחומיחויגבושהריקהריכבישג"הוו"העצמה"היושג8
"ההגדרואחת.יה שבאמצעותו,והקהילתיתהאישיתברמההמתרחששינויכתהליךאותומתארתהמושגשל

ראו.ולסביבתםלחייהםהנוגעיםבנושאיםולפעוללהחליטיכולותומגביריםמגליםאגשים
חברתייםפתרונותשלופרקטיקהומאוריה:קהיליהותכנתהעצמהסרן'אאצלהרחבהביתר

.(ז"תשנ)אעשיים
Preventive"104[,חק.Rev.2.:ראו9 Law Laboratory)ע-Law Office10א"'L.M. Bruwn

940(1956).
Integrating:ע(Law:ראו10

j

Preventive Law and

'

.

Therapeutic

,:

Jurisprudence

".81)0D .P. Stolle
15(1997).Rev.234(11.זל

"

Lawyering

-"1and Psy~ho$ogy Based ApprDaeh.
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ולמנועגורמיהאתלזהותהמניעתיתהרפואהמנסה,התפרצותהלאחרהמחלהאת
.!ןהתרחשותהאתמלכתחילה
גישההיאשלהבאוריינטציה.המשפטבתחוםגדוליםיתרונותשכזולגישה
הפסדיםאואבדניםולצמצםחוקיותהזדמנויותמקסימוםליצורשמטרתהתוצאתית
,למנועכדיבהשישזהבמובןכלכליתליעילותגםמביאהכזוגישה.!2משפטיים
משפטייםמאבקיםלנהלאומשפטיותלערכאותלפנותהצורךאת,רביםבמקרים
שהיוסכסוכיםשלהיווצרותםלמנועמסוגליםמשפטייםמניעהכלי.וארוכיםיקרים
.נוצרוזאתשבכלסכסוכיםשליחסיתופשוטמהירליישובולגרוםבהיעדרםנוצרים
הגישהכגון,למשפטנוספותחדשניותגישותעםאחדבקנהעולהזוגישה,כןכמו

Therapeutic)~(התרפויטית Jurisprudenceטיפוליתעולםתפיסתעלהמבוססת
לעורכיוגורמת,ללקוחוהיהםהדיןעורכיכיןהיחסיםמערכתלשיפורהתורמת

"משפטייםאירועים"כאלרקלאסיפוריהםואלהלקוחותאללהתייחסהדין
)Cases(,להבין,עמםלהזדהותשניתןאישייםסיפוריםבעליאדםבניכאלאלא

.!3אמפתיהכלפיהםולהרגישאותם

בזקנהמניעה.2
הזדקנותכלפיחברתיתמדיניותלעיצובהנוגעבכלהמניעהממדשלחשיבותו
הלבתשומתאתהפנה,הגרונטולוגיה,הוקנהמדע.מכבר4ןזהמוכרת,החברה

עלכגון,פתולוגייםמצביםלהפחתתלאפשרויותשניםעשרותלפניכברהמחקרית

אימוץידיעלאו,לבריאותמזיקהמהתנהגותהימנעות,מסוימותפעולותמניעתידי
.!הזקנה5איכותעלמשפיעיםאשר,וקיבוצייםאינדיבידואלייםחייםותרבותסגנון
ומניעתן,החייםממעגלטבעיחלקהןוזקנההזדקנותכיולזכורלהדגישחשוב

תהליךאתלבטלניתןלאאםגםאולם.חלוםבחזקתעדיין,כנראה,היאהמוחלטת
אופייניותלוואיתופעותשלוהשפעתןעצמתןאתלצמצםבהחלטניתן,ההזדקנות

החלטותבקבלתהזולתבעירתוהצורךהתפקודיתביכולתירידהכגון,לזקנה
לאדםלאפשרהיאהמשפטייםהמניעהכלישלהתכלית,לפיכך.ורכושיותרפואיות

Adversarial:ראו1! Legal Process-"חס"0אMaterials:"14R .M. Hardaway Preventive

.(86תת6מ1ם,1997)
L:ראו12 .M. Horvath "The Legal Checkup for the Elderly : Diagnosing and Fteventing

41(1998).1Olinical4.of

Prac

1cooley.,3homas72"Common Legal filnesses.
F.C:ראך13 . Zacharias Professional Responsibility, Therapeutic Jurisprudence, and

(,1995).1]

"~Po,."73ע,PsyckL5-'Preventive Law.
שלהמלאהשסקירהבהרבהרחבהעולםבתפיסתמעוגנתזהבהקשרהתרפויטיתהגישה14

Bloom:פרוטכיתרבנדוןראו.זורשימהמתחומיחורגת

'

.

"

Primary Prevention/Pttmotion.4נ

52(982]9Social Ihought1חץ-'the Aging,0and the Mental Health;גםראו:Simson.5
eds .) Aging and Prevention: New Appt~aches'

for

Preventing Health and Mental(.01ע

(1983,Older

.

-

Adalts

(New York41Pmblems.
.3(ה"תשמ)32גרונטולוגיה"?'ב'סועהאו-'של'מניעה:העורךדבר"ברגמן'שראו15

~,"בזיקנהומניעהסוציאליתעבודה"ניפרסחוכן OSt137'בע.
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,יותרטובלההנלוותבתופעוהולטפללשלוטשיוכלכדי,הזקנהלקראתלהתכונן

בשלביםגםיוגשמוהאישיתעולמוותפיסתשאיפותיו,רצונותיוכישיבטיחובאופן

.חייו6ןשלהאחרונים

וקנהלקראתמשפטייםומניעהתכנוןכלי.ב

מניעתיככליהמשפטשלותרומתומשפטייםומניעהתכנוןכלישלחשיבותם
חוקייםבהסדריםאותםלמצואניתן.מכברזההםגםהוכרוזקנהגיללקראת
המאפשריםיותרממוקדיםחוקייםבהסדריםאוהסיעוד17ביטוחכדוגמתכלליים

,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוקכדוגמת,הגנההענקתלצורךהתערבות
תכנוןכלישלוספציפישונהכסוגלהתמקדהיאזהמחקרמטרת.!19628-ב"תשכ

,שהכנתםמשפטייםלמסמכיםהכוונה.אינדיבידואלייםומניעהתכנוןכלי:ומניעה
תכתיבללאהיחידשלאישיתבחירהפריהנםהפועלאלוהוצאתםתוכנםעיצוב

חשבוןיצירת,כוחייפויהענקתכגון,זוברמהמשפטייםמסמכים.המדינהשל
ותיקיםכליםלצד.!בשנים9מאותכברמוכרים,ברכושמשותפתבעלותאונאמנות
,בחייםצוואהכגון,חדשיםתכנוןכלימספדהאחרוניםבעשוריםהתפתחו,אלה

מסמכיםשלבקשתאפואמדובר.20מתמשךכוחייפויאומקדימותרפואיותהוראות
ורצונותיושאיפותיואתביטוילידילהביאליחידהמאפשריםחוקייםהסדריםאו

אבדןשלבמצביםגםפגשאינומחייבמשפטיתוקףלהןולהעניק,לזקנהבהגיעו
סוגיםלשניהאלהוהמניעההתכנוןכליאתלחלקניתןגסהבצורה.משפטיתכשירות
אוהרכושיבתחוםותכנוןמניעהוכלי,הרפואיבתחוםותכנוןמניעהכלי:עיקריים
:הללוהשוניםהסוגיםשניאתלהלןנסקור.הכלכלי

.5(ה"תשמ)32גרונטולוגיה"הרווחהמערכתשלמההיבטבזקנהמניעה"בריק'יראו!6
מדיניותכאמצעיהיתרביןנעשתהלאומילביטוחהמוסדלחוקסיעודביטוחפרקהוספת17

תמיכההענקתבאמצעותוזאת,מוסדיתלמסגרתמוגבליםזקניםשלהכנסתםלמניעתחברתית
ביטוחחוקלהפעלתשניםעשרלבנשטיין'ואקטן'יראובקהילההעצמאיתפקודםלהמשך
.(ט"תשנ)ולקחיםמשמעויות-סיעוד

משפטייםכליםלביןמניעההיאהעיקריתשמטרתםמשפטייםכליםביןלבלבלולאלהיזהריש18
אף.הזקניםאוכלוסייתבקרבספציפיותחולשהלקבוצותהגנהלספקהעיקריתשמטרתם
ההגנהכלי,(מניעהשלמרכיבישההגנהלכליגםשכן)השנייםכיןמסוימתחפיפהשקיימת
ללאאף,היחידשלבחייוהמדינהשלפטרנליסטיתמעורבותשלתוצרבעיקרםהנםהחוקיים
שהשימושבעוד,אזרחיהעללהגןהמדינהשלתפקידהבדבראידאולוגיהמתוך,הסכמתו
האוטונומיהואתחירותואתומבטאים,היחידשלהחופשיתבחירתופריהםהמניעהבכלי
בקונטקסט"הגנהכלי"ובין"תכנוןכלי"ביןההבחנהעלעוד.כרצונוחייואתלעצבשלו
.7הערהלעיל,דורוןראוומשפטזקנהשל

.Am.:ראו19

J

.

fo

TriaIAdvoc'19"the;

Elderly

~

client0)

~

Tools Available8ק!עחןתח"R .C . Rains

King:גםוראו.(!996)599 Making Sense of

Advmce

Directives e
~

ashington,.א.4ן
.ם.[..1996)

Autonomy!0!the"19:ראך20 LegislaNIe: Inventing Legal Toolsמ!c.P. Sabatino "Death

309(1992)

~

oc. Change1.].Jfru. Rev
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הרפואיבתחוםומניעהתכנוןכלי.1
המשפטייםוהמניעההתכנוןכליפיתוחשלהמודרניתהאמריקניתבהיסטוריה

.לענייננוהרלוונטייםחשוביםאירועיםשניעללהצביעניתן,הרפואיבתחום
ידיעלקרוזןננסיהצעירהבענייןהדיןפסקמתןעם1990בשנתהתחוללהראשון

משפטביתבפנישהובאהראשוןבמקרהמדובר.21האמריקניהעליוןהמשפטבית
שבעקבות,הבגירהבבתםהרפואיהטיפולאתלהפסיקהוריםדרישתנדונהשבו,זה

כלללאשניםכשבעהזהבמצבונמצאהחמורמוחימנזקסבלהדרכיםתאונת
עם.ההוריםבקשתאתקולותברובדחההמשפטבית.22במצבהלשיפורתקווה

הברית-בארצותמהמדינותאחתלכלכי,תקדימיתבקביעה,פסקהמשפטבית,זאת
יהיהניתןשבהםוהתנאיםהמצביםאתמדינתיתבחקיקהלהסדירחוקיתסמכותיש

בהסתמךוזאת,כשירבלתילאדםרפואיטיפוללהפסיקאורפואיטיפוללתתשלא
.וכשירצלולהיהעת,הקודמתבקשתועל

שניםבתוךאשר,היקףרחבתחקיקתיתדינמיקההתרחשהזופסיקהבעקבות
ספציפייםחוקיםנחקקוהברית-ארצותממדינותשברבותלכךהביאהספורות
התייחסותבתחילהכללואלהחוקים.הרפואיבתהוםומניעהתכנוןכלילהסדרת
וכשיריםבגיריםלאנשיםהמאפשרכלי,)Livingי,111)"בהייםצוואה"ליצירת
עלכלליבאופןלהצהיררשאיםהיובמסגרתואשר,מחייבמשפטימסמךלהכין
יוכלוולאסופניבמצבשיימצאובשעהמלאכותיבאופןיוארכולאשחייהםרצונם
לכבדהרפואייםהצוותיםאתחייבואלהחוקים.23רצונםאתעתבאותהלהביע

ומהאחריותהפליליתמהאחריותאותםפוטריםשהםתוך"בחייםצוואה"האת
בשלב.הרפואיהטיפולמתן-איעקבשנגרמיםבמוותאובנזקהכרוכותהמקצועית

שופרו,בחייםהצוואהמסמכישלהמספקתהבהירותחוסרלאור,יותרמאוחר
"מקדימותהנחיות"לשונתה"בחייםצוואה"שלהטרמינולוגיה:ותוקנוהחוקים

)~(Advallce Directivesמפורטיםלהיותהמשפטייםהמסמכיםהפכוווובמסגרת

אתומפורטתמדויקתיותרהרבהבצורהלהגדירמאפשריםשהםתוך,בהרבה

להעניקיהיהניתןשלאאושניתןהספציפייםהרפואייםוהטיפוליםהפרוצדורות

.כשיר24בלתיאוצלולבלתיהיותובעתלאדם
u.261(1990):ראו21 .s49י,Directot Missouri Dep

Y

of

Health

1Crwzan(פרשת:להלן
.(קרוזן

(סותריםאףוחלקם)ומרכזייםחשוכיםדיןפסקימספרניתנוקרוזןפרשתלפניאףכילצייןיש22

.הברית-בארצותשונותמדינותשלעליוניםמשפטבחיידיעלבכבודלמותהזכותבסוגיית
re,355ג.64624(י0א,Jersey,1976):ראו,לדוגמה Quinlan"7.

"בחייםצוואה"ב,מותךלאחרברכושוייעשהמהמורההמצווהבה,רגילה"צוואה"מבשונה23
יכולתךאךדעתךצלילותאתשאיבדלאחך,מותך12רם:בבגופךלנהוגישכיצדהמצווהמורה
de.(1993)233:ראו.דעתואתלהביע

Med

.11.Am19"Conard

'

"Elder

I

Choiceהואיל.ג.ו
ביןרבהומגוונותשונותשקיימתהריבנדוןספציפייםחוקיםהכרית-בארצותמדינהולכל

.השוניםהספציפייםההסדרים
החקיקהאתלדוגמהראו.ומגוונתרבההיאהשוניםהמדינתייםההסדריםביןהשונותכאןגם24

ייפוילהעניקבזכותוכן,בחייםצוואהלערוךבזכותהמכירההברית-בארצותמרילנדבמדינת
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היכולתאתהסדירואשרחוקיםגםהברית-בארצותנחקקו,ובנוסףבמקביל
DUTable)~(מתמשךכוחייפוילהעניק Power of Attorneyמיוחדכוחייפוישהנו
.המשפטיתכשירותואתמאבדהשולחשבובמצבגםפוקעואינובתוקפוהעומד
התפיסהעםהמתמודדייחודיהסדריצירתאלהחוקיםאפשרו,הרפואיבתחום
גריעת"אומותועםפוקעתהשליחותשלפיה,הקלאסייםהשליחותבדיניהקיימת
משפטימעמדלפיכךהעניקושנחקקוהחוקים.25השולחשלהמשפטית"כשרותו

לפעולהרפואייםהצוותיםאתוחייבו,בגיריםאנשיםשהעניקוכוחלייפוייתקף
כשירותםאתאיבדועצמםהכוחייפויישמעניקישעה,הכוחמיופילהוראותבהתאם
השניהאירוע.רפואילטיפולהסכמה-איאוהסכמהלתתמסוגליםלהיותוחדלו
העצמיתההגדרהחוקחקיקתעם,1990בשנתהואאףהתרחשזהבתחוםהחשוב

,זהחוק.26("51ק)4":להלן)Detefmination,501Patientהק210,החוליםשל
כליםשלהכיבורומידתהשימושמידתכיהעלואשרמהקריםבממצאיהולדתו
היו,רפואיותהחלטותקבלתלצורךמתמשכיםכוחייפוייאובחחםצוואהכגון

מנתעל.והמקצועיתהחברתיתלמציאותלחלחלהצליחולאולמעשהביותרנמוכים
חוקחייב,בהםהשימושושלאלהלכליםהמודעותשלהנמוכההרמהעללהתגבר

Medicare'-ה)הסוציאליותהבויאותביטוחמתכניותוכחלקהפדרליתברמהזהי
להכין,פדרליתכספיתתמיכההמקבליםהבריאותמוסדותכלאת)Medicaid~-וה

אודותבכתבמפורטמידע,הרפואיבמוסדלטיפולקבלתועם,חולהלכלולספק
שתוארוהמשפטייםוהמניעההתכנוןמסמכיאתלהביןהחוקיתויכולתוזכותו
מסמכיאתברורהבצורהלתעד;בנדוןהרפואיהצוותאתולהכשירלחנך;לעיל

לכיבודבנוגעברורהמדיניותוליצור;החוליםשמכיניםהמשפטייםהתכנון
.27משפטייםתכנוןכלישללאורוהוצאההכנההמאפשריםהחוקיםולאכיפת

Trust.ע(8ח.602-55:הרפואיבתחוםוהןהכספיבתחוםהןמתמשךכוח

I

Code,שMd. Estates

.ש!601-135:603-55(2002)
,ו"תשנ)השליחותחוקברק'אוכן,1965-ה"תשכהשליחותלחוק14'סאתבנדוןראו25

גריעתהשפעתבשאלתבעמדתןמאוחדותאינןשונותמשפטשיטות.1226-1230(בכרך
שלכשרותוגריעתגיקובעהישראליהשליחותחוק.השליחותהמשךעלשולחשלכשרותו
יודעיםאינםהשלישיהצדאוומהשלוחלסיגככפוף,סיוםלידיהשליחותאתמביאהשולח

הנהזוהוראההיאברקעמדת,המקובלתלדעהבניגוד,כילצייןמעניין.השליחותסיוםעל
גםבתוקפהתעמודהשליחותכיהשליחותבהסכםמראשלקבועניתןולפיכךדיספוזיטיבית

השונותהדעותסקירת1230'בעראו)משפטיתמבחינהתיגרעהשולחשלשכשרותובמידה
שימושלעשותהישראליבמשפטמאפשרת,לבבכלאלהמצטרפיםשאנו,זודעה.(בנדון
יצויןזאתעם.כשירותאבדןשללמקריםכלכליתכנתככלי"המתמשךהכוחייפוי"בכלי
,בחקיקהמפורשתבצורההנושאהסדירוזובאפשרותהמכירותהמשפטשיטותמדכיתכי

.מפורשתבצורהכןייעשההדברבישראליגםכיוראוי
hlb,1990)Omnibus.:מכחלק1990בשנתנחקקהחוק26 Budget

,

Reconeiliation

.

Act

I

(OBRA

.[.0א.508-101
,20Sabatino,אק.27323 supra note.
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המודעותגםכמו,והפרסוםהחשיפהמידתניכרבשיעורעלוזהחוקבעקבות

.הרפואי28בתחוםהמשפטייםוהמניעההתכנוןכלישללקיומם
במודעותהתעוררותהאחרונותבשניםלזהותניתןהישראליבמשפטגם

זוהתעוררות.הרפואיבתחוםמשפטייםומניעהתכנוןכלייצירתשללחשיבות
צוואה"האתלכבדרופאיםלחייבסופנייםחוליםשלניסיונותיהםבעקבותבאה

המשפטשכתישאףשעה,חלקיתלהצלחהזכואלהניסיונות.שהכינו"בחיים
הם,"בחייםצוואה"השלהמחייבהמשפטיבמעמדפורמליבאופןהכירולא
כישביקשוחוליםשלמשמעית-החדהרצוןלהבעתמשפטיתוקףלמעשהנתנו

שללקיומםבכפוףזאת,לרצונםבניגודמלאכותיתבצורהיוארכולאהייהם
עמותתכגוןממשלתיים-חווןארגוניםשלופעילותםהקמתםגם.29שוניםתנאים

,"החולהזכויותלמעןהעמותה=או(בכבודלמותהזכותלמעןעמותה)"לילך"
מספרשלאחרלכךגרמוואחרותאלהפעילויות.זה30תחוםשללהתפתחותותרמו

דברשלבסופואימץ,בחייםהצוואהכדוגמתמנגנוניםבחקיקהלעגןניסיונות
ככליהמתמשךהכוחייפויכליאתחלקיבאופן,1996בשנת,הישראליהמחוקק
,החולהזכויותלחוק16סעיףפיעל.31הרפואיהטיפולבתחוםולמניעהלתכנון

,רפואילטיפולהסכמהמתןלצורךכוחייפוילהעניק,בישראלאדםכלכיוםרשאי

והדיוניםהממצאים.אודותיורביםמאמריםונכתבומחקריםנערכו,PSDA-החקיקתמאז28
הסכמהשקיימתלמרותבמחלוקתשנוייםהנםהחוקשלההצלחהמידתאודותהמדעיים

תכנוןבכליהשימושומידתהמודעותאתלהגבירהחוקהצליחמסוימתברמהלפחותכירחבה
How%חSelf-Determination10:לדוגמהראו.משפטיים Well " the".אעEmanuel.7.]

619(1993)Med1.Am95"Early Assessment4ת?Act Working,יותרמחקריםממצאי
.משמעותיהואהשימושהיקףלהעלאתהחוקשלהתרומהכימגליםזהבתחוםעדכניים

הכינו%5-מפחותהחוקשלפניבעודכיגילהזהבתחוםהיסודייםהמחקריםאחדכך
E.H.:ראו.מקדימותהנחיותהכינולשלישקרותהחוקשלאחרהרי"מקדימותהנחיות"

Riao "PIIblic hformation and Private Search: Evaluating the Patient Self.4.7ונBradley

239(1999)]1ofHealth Politics, POL241"Determination Act.
שלפקסו-דהבמעמדוגוברתהולכתהכרהשלהדרגתיתהתפתחותהתחוללההנדוןכתחום29

90/1141(א"ת)פ"האתלדוגמהראו.עליהםלהסתמךהיכולתובמידתמשפטייםתכנוןכלי

כיבס96/528(א"ת)פ"האלוהשוו;(גורןהשופט)187(3)א"תשנמ"פ,וילנסקי'נאייל

(ש"ב)פ"ה;(סירוסההשופטת)2003(1)97מחתיתקדין(פורסםלא)יפו-א"תעירית'נ
.(ריכליןהשופט)441,(1)נומ"פ,סורוקהרפואימרכז'נגלעד95/1030

האינטרנטאתראתראולילךעמותתשלוהחינוכייםהמשפטייםמאבקיהשלמלאלתיאור30
.wwwת04.5.160):שלההמפורט lilach .org.il ] aast visited[.החופשחושן'י:גםראו
רביםמאמציםומקדישההקדישהבישראלהחולהלזכויותהאגודהגם;(1993)בכבודלמות

[א(,ק:"ע,1"ע,.:שלההאינטרנטאתראתבנדוןוראומשפטייםתכנוןבכליהשימושלהנחלת .patients-rights~org[(אvisited18מס04.05.16)
בהצעת,בשעתוכייצוין.("ההולטזכויותחוק":ולהלן1996-ו"תשנ,ההולטזכייותחיק31

בזכותבמישרעעסקאשר10סעיףנכלל,2132ח"ה,1992-ב"תשנ,החולהזכויותחוק
,ברם.חייוסוףאתמסוימתברמהלפחות,ולתכנןלשלוטאדםשלוביכולתובכבודלמות
הדתיותהמפלגותהתנגדותבעקבותהחולהזכויותחוקשלהסופימנוסחוהושמטזהסעיף
.החוקחקיקתאתלהכשילשלאמנתעל
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עת,הכוחלמייפהבנוגערפואיותהחלטותלקבלצורךשיהאשעהבתוקפושיעמוד

.32החוקמכוחכמתחייב,הרפואילטיפולמדעתהסכמהלתתכשירבלתייהאזה
הנחיות"לבנוגעהבריאותמשרדל"מנכחוזרלאוריצא,2003אפרילבחודש
בסיסיתדוגמהאףבחובוהכולל"החולהזכויותחוקלפיכוחבייפוילשימוש

במשפטהתרחשהזהבתחוםנוספתחשובההתפתחות,לבסוף.33שכזהכוחלייפוי
הצעתוהכנת,שטיינברגועדתהמלצותהגשתעם2002ינוארבחודשהישראלי

שלהמורכבתבסוגיהלדוןהתמנתהאשר,זוועדה.למותהנוטהלחולהבאשדחוק
ההנחיותמנגנוןאתהמלצותיהבמסגרתאימצה,הישראליבמשפטהחסדהמתת

.האמדיקני34במשפטהמצוייםלאלההדומיםבקווים,המקדימותהרפואיות
16סעיףעוסקבורפואיטיפוללצורךכוחייפויבמינוילבחירהנוסףתוצאתייתרוןקיים32

המכירואדםלמנותלמטופלמאפשרמטעמוכוחבאלמנותלמטופלאפשרותמתן.לחוק
ביותרהקרובבטיפוללבחורהזמןבבואיוכלזהאדם.בשמוהחלטותביצועלצורךהיטב

.עמוהאישיתמהיכרותויוצאכפועלוזאת,כשירהיהאילוהמטופלבוחרהיהבולטיפול
אתהמגשימהלאוטונומיההמטופלשלזכותועםאחדבקנהעולהרקלאזומעיןבחירה
כמהועד,במידהשכןיותרטוביםריפוייסיכוייעמהנושאתגםזובחירה.חייוודרךערכיו
,וערכיוחייואורחמבחינתלמטופליותרהמתאםשטיפולהרי,לנפשהגוףביןקשרשיש
.יותרגבוההרפואיתהצלחהבעלגםלהיותצפוי

פרקטיתברמהמפרטזהחוזר.03.4.2ג"תשס'בבאדרט"כמיום03/6'מסל"מנכחוזר33
יצוין.שכזהכוחייפוידוגמתמצרףואף,שכזהכוחייפויהפועלאללהוציאניתןכיצד
ולפיכךזורשימהשל'גבפרקהמפורטהסטטיסטיהמחקרבצועלאחרהופץזהחוזרכי

הואילכינטעןבשעתוכייצוייןזהבהקשר.בהשבוןנלקחהלאזהל"מנכהוזרשלההשפעה
"הסכמה"לכוחמיופהממנההמטופלבולמצברקמתייחסהחולהזכויותלחוק16וסעיף
קבלת"מאפשרואינוטיפוללקבלת"סירוב"למתןמתייחסאינושהואהרי,רפואילטיפול
;16סעיףשלהחקיקתיתלתכליתמנוגדתזופרשנות,הכבודכלעם.המטופלבשם"מידע

העדרשלכמצבגםיכובדוהחולהשלהרצונותכילהבטיח,ראשית:כפולההיאזותכלית
,(החולהשל"רצונו"לביטוימהוויםשניהם,הסכמהאיאו/והסכמהזהובהקשר)כשירות
אם,כאןלוגםפורמליאפוטרופסותבהליךהצורךאתולמנועכאלטרנטיבהלשמש,ושנית

להתמנותולבקשמשפטלביתלפנותאלאהכוחלמיופהנותרלא,לטיפוללסרבניתןלא
להוראותמנוגדתאףזופרשנות.(רפואילטיפוללהסכיםלסרבגםהמוסמך,כאפוטרופוס

הסמכותפיהםעל15וסעיף,14סעיףכגון,1981-א"תשמ,הפרשנותחוקשלהכלליות

לטעוןניתןלכן;לשנותאולבטלהסמכותאתגםכחובהכוללת"למנות"או"להתקין"
,"שליליתהסכמה"לתתהסמכותאתגםבחובהמעגנת"הסכמה"לתתהסמכותבהיקשכי

חובתאתבחובהמעגנת"הסכמה"לתתהסמכות.הסכמהאיאובתנאיםהסכמה,לאמור
אותהאתלתתיהיהשניתןמנתעלהנדרשהמידעכלאתלספקהרפואיוהמוסדהרופאים
בכליהשימושאתומאפשר,זופרשנותדוחההואאףדלעילל"המנכחוזר,ואנן.הסכמה
.הללוהמצביםבשניהנוחייפוי

"מקדימותרפואיותהנחיות"הכלישלהאימוץאתכללושטיינברגוועדתהמלצות,בתמצית34
Advance~-ה Directivesה"הכוחבא"כליאתוכן-~Durable Power of Attorney,שהםכפי

הנחיות"מסמךלהכיןאדםלכללאפשרהמליצההוועדהזהבהקשר.הברית-כארצותמוכרים
רשאייהאהאדםאלהמסמכיםבמסגרתכאשר,"כוחבא"למנותאו"מקדימותרפואיות
אתיאבדבובמקרהלויינתנולאטיפוליםואילולויינתנוטיפוליםאילוולקבועלהחליט
מסמך,החוקבהצעתהמפורטיםשוניםתנאיםשללהתקיימותםובכפוף,ככלל.כשירותו

הנוטההחולהשלרצונוכיויבטיחהרפואיהצוותאתיחייב"מקדימותרפואיותהנחיות"
ועדתידיעלשנוסחהכפיהחוקלהצעת'אסימן'דפרקאתבנדוןראו.יכובדלמות
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הכלכליבתחוםומניעהתכנוןכלי.2
שלרחבהקשת,הברית-בארצותבמיוחד,השניםלאורךהתפתחההכלכליבתחום
אתכוללותזהבתחוםבולטותדוגמאות.זקנהגיללקראתותכנוןמניעהאמצעי
Tfllst(הנאמנותחשבון Fund(.במסגרת,נאמןידיעלהמנוהלבנקחשבוןשהנו
לפעולותבנוגעהחשבוןבעלשלוברורותמפורטותהוראותהכוללנאמנותהסכם

אתההוראותכוללות,היתרבין.בחשבוןהמצוייםבכספיםלבצעיששאותן
לתתוכשירותויכולתואתאיבדהאדםשבובמצבוניהולםהכספיםהוצאתאופן

אותולפימתמשךכוחייפויהפעלתהיאנוספתדוגמה.35לנאמןמשפטיותהוראות
בייפויהמפורטותההוראות,הכלכליבתחום.הרפואיבתחוםלעילשהוצגעיקרון
שלהכלכלייםוענייניונכסיואתלנהלהשלוחשלכוחואתמייפותהמתמשךהכוה

אלהספציפייםכליםלצד.וכקךדותו36צלילותואתזהאיבדשבוכמצבגםהשולח
אלהכלים.האמריקניבמשפטרבזמןמזההמוכריםכללייםמשפטייםכליםישנם

לחשבוןכשותףמשפחהבןצירוף,הבנקלחשבוןכוחמיופהמינוילדוגמהכוללים
שינהלמנתעלהסוציאליהביטוחאוהרווחהלשלטונותמוסכםנציגמינויאוהבנק
.האדםשלהסוציאליותהגמלאותאת

הברית-בארצותהתפתחוהכלכליבתחוםזקנהלקראתוהמניעההתכנוןכלי
חברתי-משפטיבקונטקסטמעוגניםחלקםאשר,מניעיםשלרחבהקשתבשל

מסמתשלוםלהתחמקאולהפחיתרצוןכגון,מסשיקולי:ספציפיאמריקני
הטיפולאוהסיעודיהאשפוזשלהגבוהההכספיתהעלות;הפטירהעםעיזבון

ממערךסוציאליתבתמיכהלזכותהיכולתוחוסרזקנהבגילהמוסדיהממושך

;עצמאייםכלכלייםומשאביםרכושישלאדםעודכלהפדרליהסוציאליהביטוח

איןשבמסגרתופורמלישיפוטיהליךבמסגרתאפוטרופוסממינוילהימנעהרצון
הרצון;שלוהמינויתוכןעלאוהאפוטרופוסזהותבחירתעלשליטהכללאדם

נפשיתאופיזיתהתדרדרותשלקשיםבמצביםגםברכושבנעשהולשלוטלהמשיך
,1881488ק)"כלכליתכנון"שלשלמהתעשייהיצרוועודאלהכל (Estate

זהבתחוםספציפיתמשפטית"מומחיות"שלמואצתלהתפתחותתמריץושימשו
באנגליהלמצואניתןזהבתחוםנוספתמעניינתהתפתחות.37האמריקניבמשפט

מנגנוניםהקימואשר,ובאוסטרליהבקנדהמסוימותבמדינותבפרובינציותאו
Public"הציבוריוהנאמןאפוטרופוס"ככללבדרךהידועים)ציבוריים Guardian

http://ww.health]:הבריאותמשרדבאתרלמצואניתןהמלאח"הדואת.שטיינברג .gov.iU
oastת0 visited[1maincat=l&6=parentld=I: IO &catld&632=pages/defaultaspv. Pageld

(04/05/16.
האמריקניבמשפטזקנהגיללקראתתכנוןככלי)Trust-ה)הנאמנותכליאודותרחבלדיון35

Westlin,1988):ראו cc" .Eskue Planning GuMe (Chicago.8ושKess.5.
,Decision-Making:ג:ראוהאמריקניבמשפטזהכלילסקירת36 Incapacity, and the Ehderly

(1987,.].0Pmtective Services Practice Manaal (Washington.
Mich69"~fBasic.1.8(1990):ראו37 Estate Planning for Long Tenn Caeומתסס].G.A
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and Trustee(תכנוןשירותיולספקלקדםהואשלהםהציבורימהמנדטחלקאשר

.38כשירות-ואיזקנהלקראתותמיכה
התמריצים,שניםעשרותלפניהעיזבוןמסביטולעם,הישראליבמשפט

שאינםכמעט8Estateא188%%-הבתחוםמשפטיתמומחיותלפיתוחהכלכליים

אינוהישראליהכלליהאפוטרופוס,לעילשתוארומהדוגמאותבשונה.39קיימים
זהבהקשר"הכלכליתכנון"הבתחוםכמעט-היחידיםוהפעילים,זהבתחוםפעיל

להםלצוותממוןבעליאנשיםלעודדמבקשיםאשר,גדוליםציבורייםגופיםהנם

גיללקראתהכלכליהתכנון,זהצרלהקשרפרט,ברם.מותם40לאחררכושםאת
עלשמירהשלבהקשראואפוטרופוסבמינוימהצורךהימנעותשלבהקשרזקנה

הציבוריבשיחביותרנמוכותולמודעותלהתייחסותזכה,הפרטוחירותאוטונומיה

הפרטיהמשפטבתחוםהחקיקהמכלול,משפטיתמבחינה,זאתעם.הישראלי
חשבון-לעילשהוזכרומהכליםניכרבחלק,חלקיבאופןולו,מכירבישראל
כחלק-פרטיסיעודביטוח,פנסיה,משותףבנקחשבון,כוחייפוי,נאמנות

ייפויכגון,יותרספציפייםמשפטייםשכליםאלא.הכללייםהמשפטייםמהמנגנונים

שלהמסורתיהמשפטיהכשלעלנקודתיבאופןלהתגברשנועדו-מתמשךכוח
לאעדיין-השלוחשלהמשפטיתהכשירותאבדןעםכוחייפוישלתוקפואבדן
.הישראליבמשפטפותחו

,ומניעהתכנוןשירותיהמעניקותמחלקות,מדינותבכמה,במסגרתוהתפתחובאוסטרליה38
ניסוחכגון

Attorney

',0

~

Durable Powerבקפיטללמשל,ראו.ונאמנותניהוללשירותיבנוסף

Canberra("2001-2000([20.9:טריטורי

'

The Public Trustee for

I

the ACT. "Annual Report

l(visited1851חס04.05.15)

.

pdn.01; [http://www.publictrustee .act.gov.au/docs/annual_report

PIIblic"קא1ק://יץי,י(:אוסטרליהבדרום Trustee of So~th Australa "Legal Documents

publictrusteeת0 . sa.on.net/productsAndServicesflegaiDocuments/index .htm] aast visited

2001-2000Queensland":בקוינסלנד;04.05.16) "Anllual Report,0P(tblic Trustee

;/lannualreport.pda200([visited!85ח04.05.160)

[

htO: //www.pt.qld.gov.au/pubs/docs

.[(04.05.1608visi*d1851):בטסמניה [hup://www.publictrustee .tas .gov.au/aboutus .hhn

,1979-ט"תשל,הנאמנותלחוק40סעיףלפיבמשפטנוגםקייםזהמוסדמסוימתברמה
רשאיזכויותיועללעמודיוכלאינו...גילושמחמתנהנה"ולפיו"נהנהייצוג"שכותרתו
אך,אפסיהיהכהעדבארץזהבמוסדהשימוש."הנאמןכלפילייצגוהציבוריהנאמן

.קיים-הפוטנציאל
כלכלילתמרנןהגורמותנקודתיותדוגמאותהישראליהמשפטבמסגרתקיימותעדיין,זאתעם39

בישראלהטווחארוךהמוסדיהגריאטריוהאשפוזהואיל,לדוגמה."כלכליתכנון"לערוך
,1994-ד"תשנממלכתיבריאותביטוחחוקמכוחהחוליםקופותלאחריותהועברלאעדיין
במוסדותזקניםשלהשהייהבמימוןהשתתפותםאתמתניםוהרווחההבריאותמשרדיהרי

העצמיתההשתתפותמחובתלהתחמקומעוניניםבמידה,זהבהקשר.כלכלייםיכולתבמבחני
.כךלשםכנכסיםהכעלותהעכרתמראשלתכנןמסיימתברמהניתן

.לכךמוכרותדוגמאותהןלישראלהקיימתהקרןאוכסרטןלמלחמההאגודהשלפעילותם40
שמטרתודיןלעורכימידעשניםמספרלפניהפיצהבסרטןלמלחמההאגודה,לדוגמהכך

מרכושםלצוותיבחרוצוואתםבמסגרתשאנשיםלאפשרותהמודעותאתאצלםלהגבירהייתה
.האגודהלטובת
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והפרקטיהערכיהרציונל.3
תכליתם:משותףמכנהלכולםאךמזהזהשוניםלעילשתוארוהרביםהכלים

ואתצלילותואתשיאבדבשעהיכובדוועמדותיורצונותיוכיליחידלהבטיח
בניגודהעומדותהחלטותלרכושואולגופובנוגעיתקבלולאוכי,כשירותו
,אינדיבידואליסטי-ליברליבסיסהואהערכיהבסיס.עולמולתפיסתאולאמונתו
היעדרשלבמצביםגםחייואתלעצבזכותוואתהיחידשלהאוטונומיהאתהמקדש
אלהערכים.4!כשירשהיהבעתביטוילידישבאכפילרצונובהתאם,כשירות

,וחירותוהאדםכבוד:חוקניסודבבסיסהעומדיםהיסודערכיעםהיטבמתיישבים
ועם,199842-ח"תשנ,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןלחוק4סעיףהוראתעם

.ולחירות43לאוטונומיההאדםבזכותהישראליתהפסיקתיתההכרה
מונעיםשהםבכךבכללותהלחברהאלהכליםמועיליםהפרקטיתכרמהגם

את,לדוגמה,מונעאלהבכליםהשימוש:משפטייםסכסוכיםמצמצמיםאו
פורמלייםמשפטייםהליכיםלנקוטאואפוטרופוסהזקןלאדםלמנותהצורך
למנועאולצמצםעשויאףהוא,וכן,44ובבירוקרטיהבמשאביםהכרוכיםאחרים
התכנוןכלי,זהבמובן.'5לרעהניצולםאובזקניםהתעמרותכגוןשליליותתופעות
Primary("הראשוניתהמניעה=מסוגבעיקרםהםזקנהלקראתהמשפטייםוהמניעה

Prevention(,בטרםעודהמשפטית"מחלה"ההיווצרותאתלמנועותכליתם

.46התרחשותה

VanDeVeer:בנדוןבהרחבהראו41 Paternalistic Intewention: Yhe Moral Bounds of.(1

(986!,Jersey-שסא)

Benevolence

עלציבוריפיקוחזנדברג'חאצלראוזהבנושאלהרחבה;
.ואילך160(ד"תשס)השוואתימחקר-צדקהלצורכינאמנויות

רצונופיעל,לחייוהנוגעותהחלטותלקבלזכאימוגבלותעםאדם":כיקובעהסעיף42
."דיןכללהוראותכהתאםוהכל,והעדפותיו

ראוהפרטשלוהאוטונומיהחירותערכיוביןוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקכיןהזיקהעל43
ניתןבפסיקהגם.271(ג"תשנ)מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברק'אאצל
ר"פ,חיפה"כרמל"החוליםבית'נדעקה93/2781א"עאתראוולדוגמה,זהלערךביטוי

.526(4)נג
Stiegelש856Guandknshipעק!ת810ת0.(.,1995)18-16:ראו44 Ahernatives.ראו.[.ג

טיפוליםלבצעלמטפליםמאפשרשאמנם,החולהזכויותלחוק(1)15סעיףאתגםזהבהקשר
מנוייםשאינםלטיפוליםזואפשרותמגבילאך,הסכמתםללאכשיריםלאבחוליםרפואיים
,המאפשרלחוק16סעיף.המקריםשארבכללערכאותפניהמחייבומכאן,לחוקכתוספת
מהמקריםבחלקמשפטיותלערכאותבפניההצורךאתלחסוךיכול,כוחבאשלמינוי,כאמור
.הללו

Community-Based:לדוגמהראו45 Education Model for Identification and14'Weiner.ג
107(1991)Of Gerontological socal Work161"

Prevention

of Elder Abuse;גםראך:

8Overmanת1תתש1ק" "Preventing Elder

.

Abuse

;

and~

Neglect

':

Through

Advanced Legal.8.יי
5,1(1991)Neglect1ofElderA

bwe

31.
.Psych.:ראך46 Pub4"finick

'

.

"
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בזקנהמשפטיותכנוןמניעה

בהםוהשימושכישראלכזקנהותכנוןמניעהלכלימודעותעלראשונימחקר.ג

המחקרמטרת.1

מוכריםהנםזקנהלקראתהמשפטייםוהמניעההתכנוןכלי,לעילשתוארכפי
,הידעמידתאודותבישראלכלשהםמחקריםנערכולאהיוםעדאך,וידועים
התאורטיתהכתיבההיקףגם.זקניםבקרבאלהבכליםהשימושאוההיכרות

בצפון,לישראלבניגוד.ביותר47מצומצםהנובישראלזהבתחוםהאקדמיתאו
אורךולכלהשמוניםבשנותעודזהבתהוםומגווניםשוניםמחקריםנערכואמריקה
כגון)אישייםמשתניםביןהיחסיםאתלזהותניסהמהמחקריםחלק.התשעיםשנות
אחריםמחקרים.48משפטייםתכנוןבכליהשימושמידתובין('וכוגזע,גיל,מין,דת

,49אלהתכנוןכליכלפישוניםמקצועותבעליאומשפחהבנישלבעמדותהתמקדו
שוניםתכנוןכלישללקיומםוהמודעותהידעמידתביןהפעריםאתלבדוקניסואו
בכלזהבתחוםשנערךביותרהעדכניהמחקר.בפועל50בהםהשימושמידתובין

,האמריקניהגמלאיםארגוןידיעלנעשהבפועללשימושהמודעותביןלפערהנוגע

ניכרשיפורחשפווממצאיו,)"AARPמחקר":להלן)1999בשנת,AARP-ה
עדייןאך,התשעיםשנותראשיתלעומתהמשפטייםהתכנוןבכליהשימושבמידת
.51הקייםבמצבתורפהנקודותנתגלו

לספקהייתההנוכחיהמחקרמטרת,בישראלזהבנושאהידעמיעוטלאור
אוכלוסייתבקרבמשפטייםתכנוןבכליוהשימושהמודעותמידתעלראשונימידע

AAW,-המחקרידיעלשהותוותההמחקריתהמסגרתאימוץתוך,בישראלהזקנים

המחקרהתמקדלפיכך.הברית-שבארצותלזהבישראלהמצבהשוואתלאפשרכדי
לנשאליםשהוצגההסברמוצגבסוגריים)הבאיםהמשפטייםהתכנוןכליבשלושת

לגילהמידעמדריך-הזהבגיל"למכהמשפטיתתרופהלהקדים"דורון'ילדוגמהראו47
.188(ב"תשס,עורךשפרלינג'י)השלישי

S:ראו,לדוגמה48 .R_ Shern]an "Factors that Influence Elders ' Decisions4C .D . Moore

]2(1999)of Getnntological Soc. Work131"Formulate Advance Directivesוכן;ש
-:ראו

~

. "Implementation of Advance Directives Among Community)טD.W. Molloy

213(2000)The Gerontologist40"Dwelling Veterans.
?Enough:לדוגמהראו49 Family Relationships and15How Close".01עD .E. Hoffman

ofEthics13"Attitudes,ן4 Toward Advance DiNctives and Life-Sustaining Treatment

25(1997)Aging

הממצאיםמרבית,ככלל.שתיםומודעותשימושרמותעלהצביעושוניםאמריקנייםמחקרים50
.הנבדקיםמכלל%20-%10ביןנעומקדימותרפואיותבהנחיותהשימושהיקףלמידתבנוגע
.בפועלהשימושרמתוביןהמודעותרמתביןניכריםפעריםעלאלהמחקריםהראוכןכמו
Histoyy:ראו and4:Advance Directives,0T.A. Eaton '"Yhe Limits1נLarson.(.ע

249(1997).Wake Forest

.

,. Rev32"the Patient Self-Detennination ActA1ssessment of.
:Population:ראו51 Findings+50Itgal Documents Among the..]!ם4עere fs%7Where

http ://research .aalp.org/econ/will .pdfi[(2000,AARP Survey e
~

ashington D .C"םFrom

Iastת04.05.160) visited(.
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לקבועה/יכולה/אתשבאמצעותומשפטימסמך")צוואה(1):(כליכלמהותלגבי
רפואילטיפולהסכמהלמתןכוחייפוי(2);("מותךלאחררכושךיחולקכיצד
כי,להבטיחה/יכולה/אתשבאמצעותםמשפטייםמסמכים=)"בחייםצוואה"או
רפואיותהחלטותלקבלהיכולתאתאודעתךצלילותאתי/תאבדוחלילהחסאם

הנחיותלפיורקאךבךלטפללהמשיךחייביהיההרפואיהצוות,עצמאיבאופן
גם,שבובנקחשבוןשלסוג")נאמנותחשבון(3);(ה/כשירכשהייתעודשנתת

,עצמאיבאופןהחלטותלקבלהיכולתואתדעתךצלילותאתת/מאבדה/אתאם

.("ה/כשירכשהייתעודשנתתהוראותפיעלכספיםלנהלניתן

המחקרשיטת.2
לסקרומעלה50כנינבדקים150שלתשובותיהםעלהתבססהנוכחיהמחקר

האוכלוסייהכללשלמייצגהסתברותיממדגםחלקהיוואלונבדקים.טלפוני
300שכלליותררחבמחקרבמסגרתנוצראשרזהגילבחתךבישראלהיהודית

אחדלכלבנוגענשאלוהנבדקים.הארץ52רחבימכלומעלה30בנינשאלים
הםהאם-(נאמנותוחשבון,בחייםצוואהאוכוחייפוי,צוואה)הכליםמשלושת

"יודעים=הםאם,(תוכנולהבנתקשרללאהכליעםהיכרות)הכליעל"שמעו"
יש"או"העניקו"או"הכינו"אםולבסוף,(תוכנואתמביניםהםכיסבורים)מהו
כללהמחקרמדגם.(הזהבכליבפועלשימושעשודהיינו)התכנוןכליאת"להם

לחתךהתייחסאשרAARP-המחקרלנתוניהשוואהלאפשרכדיומעלה50בני
,(%30)60-69בגילאי45,(%49)59=50בגילאינבדקים4דכללהמדגם.זהגיל

מרביתם;נשיםומחציתםגבריםהנבדקיםמןכמחצית;(%21)+70בגילאי31-ו
לשליש,מקצועיתתיכונית-עלאואקדמיתהשכלהלמחציתם;(%73)נשואים
השתכרותםדרגתעלדיווחוהנבדקים.(%13)מכךפחותוליתר,תיכוניתהשכלה

500,3-000,7,(%23)ח"ש500,3-מפחות:אפשרויות4-לבהתאםהחודשית

מןחלק.(%15)ח=ש000,10ומעל(%15)ח"ש000,7-000,10,(%28)ח"ש
ילידיהםהנבדקיםמן%41.זושאלהעללענותשלאבחר(%19)הנבדקים
ילידי%23-והארץילידי%32,אמריקה-צפוןאולשעברהמועצות-ברית,אירופה
מרכזייםמשתניםשלההתפלגותכינראה,כלליבאופן.ערבומדינותאפריקהצפון

ההשכלהרמתכיאם,באוכלוסייההכלליתלהתפלגותדומההנוכחיהמחקרבמדגם
.המחקרעוסקשבהןהגילבקבוצותהקייםלמצביחסיתגבוהההנבדקיםשל

באוניברסיטתסטטיסטילייעוץהיחידהשלהסקריםמרכזידיעלבפועלבוצעהטלפוניהשאלון52
ביצועלאופןביחסודגשיםהסקראודותמוקדםתדריךשקיבלובשכרסוקריםבידיחיפה

.התשאול
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המחקרממצאי.:
בצוואהוהשימוש,ההבנה,ההיכרותמידת(1

50n1lamגניהתפלגות

הצוואהבבליaln~mlהפה,הזרותי"פפ

100

90

80

70

80

50

40

30

20

10

0

069-6059-50ז+

גילקבוצת

1מספרגרף

וסבור,הצוואהעלשמעומעלה50-הבנישלהמכריעהרוב,1גרףשמראהכפי

(%90-כ)ודומהגבוהוהבנההיכרותלגביהשיעור.משמעותהאתמביןהואצי

בניאצל%97-לועולה(40=א)60-69-הובני(67=א)50-59-הבניבקבוצת
השימושלביןוההבנהההכרותביןניכרפערקייםאולם.(30=א)ומעלה70-ה

עולההשימוש;69עד50בנישל,"צעירות"ההגילבקבוצותבצוואהבפועל
בשכיחותההבדל.בצוואהשימושעושים%70-כמהם,+70הבניאצלרק

מבחינהמובהקהינוומעלה70בנילבין50-69בניביןהצוואהבכליהשימוש
=tdf,4ק.01)סטטיסטית l%061.26=).מן%100ומעלה80בגילכילצייןיש
%60-כ,AARPמחקרלפי,להשוואה.צוואההכינוכיריווחו(8=א)הנבדקים

בבניבישראלמהשיעורמכפוליותרשהואמספר,צוואההכינו50-69מבני
.בהתאמה%23-%22-זוקבוצה
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"בחייםצוואה"באוכוחבייפויוהשימושההבנה,ההיכרותמידת(2)

*ריו*"
"ויפ4'בוו

ל

*
itinn~mfע"ע,,,יךזף,ף,ץץץ

i

-

קאי
?(ן,,

4"* 49 ו

**"
2מספרגרף

אתמביניםהםכיוסבוריםשמעוהשונותהגילקבוצותבכלהנשאליםמרבית
.2מספרמגרףשעולהכפי,"בחייםצוואה"אומתמשךכוחייפוישלהמושג
בכלישימושעושיםבישראלומעלה50-הבנימכללבממוצע%13רק,זאתלעומת

הברית-בארצות,השוואהלשם."בחייםצוואה"באורפואילטיפולהכוחייפוי
גילאיבניבקרב,כןכמו.זהתכנוןבכלישימושעושיםומעלה50-המבני%45
,%70-%60ביןאו%70-לקרוב)יותרנמוכיםוההבנהההיכרותשיעורי50-69

70בניבקבוצת.צוואהלגביבהרבההגבוהיםלנתוניםבהשוואה(בהתאמה

,הצוואהכלילגבישנמצאכפייותרגבוהותאינןוההבנהההיכרותרמות,ומעלה
במקצתעולהכוחבייפויהשימוששיעור.בהתאמה%48-ו%58-ליורדותאלא
מובהקאינוההבדלאך,יותרצעיריםלגילאיםבהשוואהומעלה70בניבקרב

.סטטיסטית
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נאמנותבחשבוןוהשימושההבנה,ההיכרותמידת(3)

ומפלה50בףהתפלטת

נאמפתבחשבםומרמושהבנה,היכרות'"טפ

100

(1"14-פ
+709"659%

~

ngisו'ג

3מספרגרף

לתמונהבמגמותיהדומהנאמנותבחשבוןולשימושלהיכרותבאשרהמצבתמונת

50-59בנימקרב.ניכרתבמידהקטניםשההיקפיםאלא,הכוחוייפויהצוואהלגבי

70בניובקרב,נאמנותחשבוןעלשמעובהתאמה%33-ו%38רק,60-69-ו

:יותרנמוכיםהאחוזיםהמושגלהבנתבנוגע.המושגעלשמעו%23רקומעלה

,ומעלה70בנימקרב%10-ו,60-69בנימקרב%18,50-59בנימקרב%28רק
נמוכותהיונאמנותבחשבוןהשימושרמות.מדוברבמהמביניםהםכיסברו
לפי,הברית-בארצות,בהשוואה.%3.5שלממוצעעם,הגילקבוצותבכלביותר
אלהניכריםפערים.נאמנותחשבוןבעליהםומעלה50מבניAARP%23מחקר
ישראלשביןהשונההחקיקתיבהקשר,בחלקםלפחות,מוסבריםלהיותעשויים
זכאותשלולהיבטיםמסלהיבטינוגעשהדברככלבמיוחד,הכרית-לארצות
.המדינהמטעםזקנהבגילסוציאליתתמיכהלקבלת
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כוללתתמונה-משפטיםתכנוןבכלישימוש(4)
ומתכנה'50ביפממת,גש,

*ע
סאשמים,ת41זגבבוההה,ה18,א

נ40*- ,
* ',Be,%,

ן
יו;יי %59-כ,ומעלה50-הבניבקרב,שבישראלכךעלמלמדתהכלליתהנתוניםתמונת

.שנחקרוהמשפטייםהתכנוןכלימשלושתאחדבאףשימושכלעושיםאינם
בכליםשימושעושיםשאינםומעלה50-הבנישלמזהבהרבהגבוהאחוזזהו

בנימרביתכןאם.AARP-הח"דולפי%36רק:הברית-בארצותאלהמשפטיים
,אחדמשפטיתכנוןבכלילפחותשימושעושיםהברית-בארצותומעלה50-ה

שימושנעשהכאשר.כךנוהגיםבישראלומעלה50-המבנימיעוטרקואילו

,(%24)בלבדהצוואהבכליהשימושהואביותרהנפויןהכלי,משפטיתכנוןבכלי
כוחובייפויבצוואהשימוששלשילוב,בהרבהנמוכהבשכיחות,מכןולאחר
בלבדכוחבייפוישימוש,(%5)בלבדנאמנותבחשבוןשימוש,(%7)במקביל

ובייפוינאמנותבחשבוןושימוש(%2)נאמנותובחשבוןבצוואהשימוש,(%3)
הכליםבשלושתשימושעלשדיווחאחדהיהלא,הנשאליםכללמבין.(%1)כוח

משתמשיםומעלה50-המבני%17-כהברית-בארצותואילו,במקבילהמשפטיים
.AARP-הח"דולפיזמנית-בוהמשפטייםהכליםבשלושת

נוספיםרקעמשתניוביןבווהשימושהבנתו,תכנוןכליהיכרותמידתביןהקשר(5)
שיעוריביןקשריםגםנבחנו,גילאיבחתךלעילשנסקרוהשונותלמגמותמעבר

דמוגרפייםרקעמשתנילביןהמשפטיהתכנוןבכליוהשימושהמודעות,ההיכרות

סטטיסטיקשרנמצאלא.ומוצאמשפחתימצב,מין,הכנסהרמת,השכלהכגט
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ובחשבוןהכוחבייפוי,הצוואהבכליהשימושמידתלביןההשכלהרמתביןמובהק
חיובימתאםקייםשלפיוהאמריקניח"הדומממצאישונהזהממצא.הנאמנות

השימוששיעור:הכוחובייפויבצוואההשימושמידתוביןההשכלהרמתבין
בעליבקרב%80עדומטהתיכוניתהשכלהבעליבקרב%51-מעלהבצוואה
%39-מבהתאמהעלהמתמשךכוחבייפויהשימושושיעור,ומעלהראשוןתואר

רמתביןמובהקסטטיסטיקשרהנוכחיבמחקרנמצאלא,דומהבאופן.%58-ל
האמריקניח"הדוממצאילפיואילו,אלותכנוןבכליהשימושמידתלביןההכנסה

.בהכנסההגידולעםעולהנאמנותבחשבוןאוהצוואהבכליהשימוששיעור
,לדוגמהכך.מובהקיםסטטיסטיםקשריםנמצאולאאחדיםרקעלמשתניבנוגע

,בצוואההשימושמידתלביןהמשפחתימצבואוהנבדקמיןביןקשרנמצאלא

מידתלביןהמוצאארץכיןקשרנמצאלאכןכמו.נאמנותבחשבוןאוכוחבייפוי
ביןמובהקסטטיסטיהבדלנמצאאךנאמנותבחשבוןאוכוחבייפויהשימוש
:(=df,%1622.13=2,יק.05)בצוואההשימושלמידתבנוגעשונותמוצאקבוצות

,צוואההכינו%47אמריקה-וצפוןלשעברהמועצות-ברית,אירופהילידימקרב
והמזרחערבמדינות,אפריקהילידיומקרב,צוואההכינו%27הארץילידימקרב
.צוואההכינובלבד%12התיכון

דיון.ד

עולה,כלליבאופן.לשינוימקוםישכיכךעלמצביעיםהמחקרממצאיכיספקאין
הנה,בישראלזקנהלקראתמשפטייםתכנוןבכליהשימושמידתכיהסקרמממצאי
אינם%87,בצוואהשימושעושיםאינםומעלה50-המבניממחציתיותר.נמוכה

שיעורי.נאמנותחשבוןאין%95-ול,"בחייםצוואה"באוכוחבייפוימשתמשים
.הברית-בארצותלמצבבהשוואהוהןאבסולוטיבאופןהןנמוכיםהנםאלהשימוש

אוכוחביפוי,בצוואהשימושעושיםשאינםלאלהביחסהמקביליםהשיעורים
הישראליתהחברהבכוונתאם.בהתאמה%77-ו%55,%40רקהםנאמנותבחשבון
עלהכרחילאונטלמניעהבנותפגיעות,מיותריםמשפטייםסכסוכיםלמנועלנסות

שימושלעשותעליה,בישראלהזקנהבאוכלוסחההמטפלותוהרווחההחוקמערכות
ובגיבושממששלבהיערכותצורךישכךלשם.משפטיםמניעהבכלייותרנרחב

.זומציאותשלשינויהאתחברתיתכמטרהברורהבצורהשתציבפעילהמדיניות
לספרפורמליותזכויותשהוספתההבנהאתגםמחזקיםהמחקרממצאי
רביםבמקריםמותירה,והטמעההסברה,חינוךשלמשליםמערךללא,החוקים

האוכלוסייהמרביתשליומית-היוםמהמציאותמנותקשהנוכמושגהזכויותאת
קיומועלמצביעיםשהםבכךזוכעמדהתומכיםדנןהמחקרממצאי.53הרלוונטית

Method:ראו53 for hcreasing Elders' Use of Advance4

-

C .B . Boult1M .K. Lubtak

he(9941)ש4 Getnntologist734"Directives.
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נוגעיםכשהדבריםבמיוחד-השימושומירחההבנה,המודעותביןפערשל

.רפואיותהחלטותלקבלת-כוחייפויכגון,יחסיתחדשיםמשפטייםתכנוןלכלי
כליםעלשמעולאכללבישראלרביםזקניםכיבבירורמראיםהמחקרממצאי
שלבמציאותכילחלוטיןברור.מהותםאתמביניםאינםיותררביםואף,אלה

שלשהחשיבותנדמה.בזכויותשימושלעשותאףניתןלאומודעותידעהיעדר
תכנוןכלישלבפועלבהכנהולסייעמידעלהעניק,לחנךשתכליתןציבוריותתכניות

.הנוכחיתהמחקרממצאילאורמאליהברורההנהמשפטיים
החשיבותאתגםהמחקרממצאימהזקים,ובהסברהבחינוךלצורךבנוסף

מחזקיםזהמחקרממצאי.קיימיםחוקייםהסדריםשלוהפעלתםיישומםשל
הסכמהלמתןהכוחייפויכגון)המשפטייםמהכליםבחלקלפחותשכן,זועמדה
.הפועלאלובהוצאתםבהגשמתםאלאביצירתםאיננההבעיה(רפואילטיפול
לזקניםהשירותיםהספקתבתחוםהמוכרותהבעיותאחתכילצייןראויזהבהקשר
לבעיהכפתרון.55בעניינםהפועליםהגופיםוריבויהסמכריותפיצולהיאבישראל

כולהשכלמרכזיתרשותאוגוףהקמתכגוןישניםרעיונותשניתלבחוןניתןזו
אחידהמנהליתמסגרת.הארציתברמההזקניםאוכלוסייתזכויותלקידוםתיועד
מתוכננתפעולהליזוםאו,כוללניתארציתמניעהתכניתלהכנתלפעוליכולהשכזו

החייםשלביבכלבזקנההמניעהלנושאוהחברההפרטמודעותלהגברתומקיפה
מקצועאנשיוהכשרתהתקשורתאמצעי,הפורמליותהחינוךמסגרותבאמצעות

העובדיםביןקשרדפוסישלמיסודםלעודדגםיכולהכזורשות.הזקנהבתחום
מקומותשלוהןהגמלאיםשלהןהתארגנותידיעלעבודתםמקומותוביןהפורשים

ככלהראויהבמידההופעלוטרםאוהופעלושטרםנדמהאלהכל.העבודה56

אתולבחוןלשובכעתמקוםויש,זקנהלקראתמשפטילתכנוןנוגעיםשהדברים
.הפעלתם
שישכךעלגםהממצאיםמצביעים,במחקרבמישריןנחקרלאשהנושאאףעל
מסוימותסוציולוגיותגישותלפילפחות.המשפטיהמקצועמצדלפעולהמקום
לשינויככלילשמשהמשפטשלביכולתומהותיתפקידהדיןלעורכי,המשפטשל

השיבותהדיןלעורכי,מקצועייםועצמהמעמדבעלי,חברתייםכסוכנים.חברתי
גישות.ובהחדרתםזקנהלקראתהמשפטייםהתכנוןכליבהטמעתרבהפוטנציאלית

ידיעלהישראליתהמשפטמערכתבמסגרתגםמכברזהומיושמותמוכרותכאלה

תכניות.מצומצמתפעילותןברםזהבתחוםהפועלותתכניותמספרבארץקיימותכילצייןראוי54
לתכנוןהאגודה-אשלידיעלכולםהמאורגניםוהשתלמויותקורסיםבמספרמעוגנותאלו

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותכמסגרת,לדוגמה.בישראלהזקןלמעןשירותיםולפיתוח
חוקיבנושאסעדפקידיקורסבמסגרתאו,זקניםעלהגנהחוקיבנושאהבריאותבמערכת

התייחסותהכוללת,משפטיתלאפוטרופסותאלטרנטיבותעלהרצאהישנה,זקניםעלהגנה
.משפטייםתכנוןלכלימפורשת

.15(ב"תשס,עורךבריק")הזיקנהשלהפוליטיקה"וזיקנהפוליטיקה"בריק'יראו55
.15'בע,16הערהלעיל,בריק56
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בזקנהמשפטיותכנוןמניעה

באנגליההשמוניםבשנותשנעשהמחקר.57שוניםחברתייםבהקשריםדיןעורכי
סוציאלייםעובדיםידיעלמניעתייםכליםשלוהיישוםהשימוש,המודעותמידתעל

יכולתםאתפיתחוטרםסוציאלייםעובדים"כיבסיכוםהעלה,הזקנהבאוכלוסייה
בהתאמהנכוניםדבריםשאותםנדמה.58"ולמשפחותיהםלקשישיםלעזורהמלאה

החינוךשבמסגרתבכךמתבטאהדבר.האלפייםשנותבראשיתבישראלהדיןלעורכי
-כמניעההמשפטלתחוםביותרמועטהמודעותקיימתהראשוןבתוארהמשפטי
בכךגםמתבטאהדבר.בפרט59-זקנהבגילמניעתיככליהמשפטאו,בכלל

להתמקדוחופשימודעבאופןהבוחריםאוהמתמחיםהפרטייםהדיןעורכישכמות
המנהיגהמקצועילגוףהנוגעבכל,ולבסוף.ביותר60נמוכהוהמשפטהזקנהבתחום

מדיניותלאמץהיהיכולזהגוףכאןגם,הדיןעורכילשכת,לאמור,הדיןעורכישל
,לפעולהלתמריץאולבסיסנזקקואלהשגופיםכמהועדאם.זהבתחוםפעילהיותר

מצטרפיםוהם,זהתפקידלמלאיכוליםבהחלטזהראשונימחקרשממצאיהרי
.61משמעותיהואבנדוןהפוטנציאלכי,היאאףהמלמדתהאמריקניתלפרספקטיבה

כמעט,ברורהיה,אמריקני-הישראליההשוואתיבממדכילצייןראוי,לבסוף
מכליאחדבכליותרהרבהנרחבשימושעושיםהאמריקאיםכי,החתכיםבכל

שכברכפי.הכלליתברמהוהן,הפרטניתברמההן,שנסקרוהמשפטייםהתכנון
בנדוןהקייםהתחיקתיהשוניעללהתבססאלהלפעריםמההסברחלקיכול,צוין
בנוסף?אחרבמקוםטמוןההסברכיהייתכן,ברם.הברית-לארצותישראלבין

שלהשימושברמותלפעריםתרבותייםמרכיביםתורמים,הסטטוטורייםלהבדלים

ולאפייןלהכלילמאודקשהכיאף.היחידשליזמתועלהמבוססיםמשפטייםכלים
כילומרגסיםבקוויםשניזוןהרי,כוללנייםתרבותייםמתארבקוויאחרתאוכזוחברה
הערכה,הסתמכותדהיינו,"לגליזם"שלגבוההברמהמאופיינתהאמריקניתהחברה
.נרחבים62חברתייםבהקשריםפורמליםמשפטייםבכליםיותרניכריםושימוש

אמפיריתהתבוננות:האינדבידואליוהלקוחהציבוריתהמסרה,הדיןעורך"דותן"ראו57
בגמשפטעיוני"המשפט-בבתיציבורייםדיןעורכישלהיחסיתההצלתהכשאלתראשונית

למשפטיםהפקולטהביןהזיקהעל:חברתיתואחריותמשפטיחינוך"זיו'נ;697(ס"תש)
.385(א"תשס)כהמשפטעיוני"כהמצויהשהיאוהקהילה

Stevenson":ראו58 "Caring and Dependency.3)15הערהלעיל,נייפרסאצלשמופיעכפי.
בפקולטהוהזקנההמשפטבתחוםייחודייםבחירהקורסיניתנו2002בשנת,בישראללראשונה59

.גן-רמתבמכללתלמשפטיםובפקולטה,חיפהבאוניברסיטתלמשפטים
הדיןעורך"הדיןעריכתמקצועעלהישראליתהחברההזדקנותתשפיעאיך"דורון'יראו60

.52(א"תשס)26
בנדוןהאמריקניתהדיןעורכילשכתשלוהמקצועיתהענפהפעילותהאתזהבענייןוהשוו61

Law~-ה,בתחוםביותרהיוקרתיותהוועדותאחתבמסגרת and Aging00: Commission

:httpת04.05.160) //www.abanet.ortelderlyAome.hanll aast visited[.
ראומשפטיתתרבותשלשתים"טיפאים"ולהחוקייםבהקשריםהתרבותייםההבדליםלעניין62

"cwllat:אצל Raks: Ihe roundistions oftie Rule OfIAVW and ~Other

,

Nomasאע

~

Licht.4.א

,Consequences: Comparing Valuesצ''Hofhe)ae C~INre.[);(2003

'

.ofGovemance

~

dichigan

(2001,.ed204.and Organiwtion Across Nations (California1צא40אמ4צח,Behaviors.

447ד"השסן'טהמשפט



גלועידודורוןישראל

עדייןמאופיינת,הדיןעורכיבמספרהניכרהגידולאףעל,זאתלעומת,ישראל
לפנותונוטה,לבליסטיתפחותבאוריינטציה(בחלקהלפחות)תרבותיתמבחינה
מידהאמותלהתווייתנוגעשהדברככלמשפטיים-וחוץנוספיםערכייםלמקורות
בדברמחשבותמעוררתזופרספקטיבה.סכסוכים63לפתרתאולהתנהגותראויות
השימושמידתצלתרבותית-החוקיתההשפעהמידתאתעומקביתרלבחתהצורך

.64זקנהבגילמשפטייםתכנוןבכלי
סיכום.ה

ברורהיותרקצתתמונהלקבללראשונהמאפשרהואכיאף,לעילשהוצגהמחקר
משפטייםתכנוןבכליולשימושלמודעותהנוגעבכלבישראלהקיימתהמציאותעל

ללאזהבשלבהנותרותרבותשאלותמעוררואף,ממגבלותפטוראינו,זקנהבגיל

הוא,טלפונישאלוןעלהמבוססמחקרהיותומעצם,המתודולוגיתברמה.מענה

היותראקונומית-המוציוברמההאוכלוסייהלכיווןאותוהמטותלמגבלותנתון
,עבריתדובריםשאינםמיאוערביםכגון,מיעוטקבוצות,מכךיתרה.גבוהה

לאוכלוסייהלמעשהמוגבליםהמחקרוממצאי,הולמתבצורהמיוצגותהיולא
.מענהללאעדייןנותרומרכזיותסוגיותכיברור,הממצאיםברמת.בלבדהיהודית

ביןפערקייםמדועלשאלהמענהלתתיכולאינוזהמסוגראשונימחקרלמשלכך
שממצאימכאן.בפועלבהםהשימושובץתכנתלכליוהמודעותההיכרותרמת

והמשתניםהגורמיםעלוההבנההידעאתלהעמיקצורךעלגםמצביעיםהמחקר
מדיניותלגיבושחיוניהואכזהידע.תכנוןבכליהשימושלמידתהרלוונטיים
תכנוןכלישללקיומםהמודעותאתלהגבירתצליחדברשלבסופואשררציונלית
.בפועלבהםהשימושאתוכןזקנהלגילמשפטייםומניעה
בכלמצבתמונת,בישראללראשונה,להציגהמחקרמצליח,מגבלותיואףעל
גםכמובחייםוהצוואההרפואיהכוחייפוי,הצוואהבכליולשימושלהכרההנוגע

המשתקפתהתמונה.בישראלומעלה50-הבניאוכלוסייתבקרבהנאמנותחשבון

תכנוןבכלינמוכיםשימוששיעוריעלכלליבאופןמצביעההמחקרמממצאי
וההבנהההיכרותמידתביןניכריםפעריםועל,בישראלזקנהלקראתמשפטיים

הגברתלשםפעולהלפיכךמזמינהזותמונה.בפועלהתכנוןבכליהשימושובין
גםיש.זקנהלקראתבישראלמשפטייםתכנוןבכליוהשימושההבנה,ההיכרות
ותגרוםדיוןתעוררהציבוריהדיוניםשולחןעלזומצבתמונתהצבתכילקוות

המדיניותמעצביבקרבזהחשובבתחוםמדיניותבגיבושלצורךהמודעותלהעלאת
.עצמםהזקניםארגוניובקרבבישראלהזקניםכלפיוהמשפטיתהחברתית

מערכת:החוקהרבותיגיל'ודרטנר'אראוזהבהקשרהישראליהמצבשלעדכנילתיאור63
.(ב"תשס)2000-2002אורךמחקר-הישראליתהחברהבראיוהמשפטהחוק

הנוגעהמשפטיבקונטקסטם~התרכותלפעריםביחסדומיםממצאיםאודותלדיון64
Doron:ע(Comparative:ראוזקניםעללאפוטרופסות "EIder
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