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שלום רב,

עד כמה שעצוב להודות בכך, כולנו בני תמותה -
"עת ללדת ועת למות" )קהלת, ג, 2(. 

החיים  לסוף  שמודעות  מראים  רבים  מחקרים  אך  מהנושא,  לברוח  טבעי 
והיערכות לקראתו, משפרות את איכות החיים. 

אחת השאלות שכל אחד מאתנו יכול לשאול היא: "במקרה וחלילה אהיה חולה 
מאוד ולא אוכל לדבר, מי אני רוצה שידבר בשבילי?"

בריאות  בשירותי  פותחה  בנושא,  נוספות  ולשאלות  זו  לשאלה  כמענה 
כללית החוברת "חמש משאלות". חוברת זו מהווה סוג של צוואה  רפואית 

המתייחסת לצרכים האישיים, הרגשיים והרוחניים. 

בחוברת שלפניך, הדרכה כיצד להסדיר ייפוי כוח לאדם שהנך סומך עליו כדי 
שהצוותים במערכת הבריאות יכבדו את רצונך, כפי שמחייב החוק. 

בנוסף, החוברת מציעה כיווני מחשבה וסיוע לקבלת החלטות וסדרי עדיפויות 
לקראת פרידה מהחיים, מאחר ולכל אחד מחשבות והעדפות שונות. 

״כאשר אנו מתעמתים עם סופיותינו, אנו עורכים מחדש את סדר 
העדיפויות שלנו, מתקשרים ביתר עומק עם אהובינו, מעריכים יותר 
את יפי החיים, ומגבירים את נכונותנו ליטול את הסיכונים הנחוצים 

לצורך מימוש אישי.״
ארווין יאלום
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“חמש המשאלות” מתייחסות לנושאים הבאים:

1. מה את/ה רוצה שהאנשים הקרובים אליך יידעו בנוגע למשאלות ליבך?

2. מהן  הדרכים בהן תבחר/י לצמצום הסבל? 

3. מהו סוג הטיפול הרפואי שתרצה/י או לא תרצה/י לקבל, במידה שתהיה 
חולה מאד? 

4. מי  תרצה/י שיהיו איתך והיכן?

בנוגע   אותך  שייצג/ו  שתרצה/י  האדם/האנשים  מי   - כוח  ייפוי  מתן   .5
להחלטות רפואיות, במידה שתהיי/ה במצב בו לא תוכל/י לבטא את רצונך?

מסמך “חמש המשאלות”
לפניך חמש המשאלות עם אפשרות לסמן ב- X את ההתייחסות המתאימה 

לך ביותר בכל משאלה.

אם ישנה משאלה שאין ברצונך להתייחס אליה כעת, דלג/י עליה. 
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משאלה מספר 1 
מה אני רוצה שהאנשים הקרובים אלי יידעו

בנוגע למשאלות ליבי?

נא לסמן X ליד המשפט המתאים לך:

 אני רוצה שבני משפחתי וחברי יידעו שאני אוהב/ת אותם.

 אני מבקש/ת שבני משפחתי, חברי ואחרים יסלחו לי על פגיעות
שפגעתי בהם.

כל  על  להם  סולח/ת  יידעו שאני  ואחרים  רוצה שבני משפחתי, חברי  אני   
פגיעה שאולי פגעו בי ולהודות לאהובי על מתנות שנתנו לי במהלך חיי.

 אני מבקש/ת מבני משפחתי שישלימו ביניהם עוד לפני מותי, אם זה אפשרי.

אם ישנם דברים נוספים, אנא ציין/י אותם כאן:

אם יגיע זמן בו אהיה חולה מאוד ולא אהיה מסוגל/ת לבטא את רצוני, 
אני רוצה שיכבדו את משאלותי והנחיותי שכתובות במסמך זה.
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משאלה מספר 2 
אני מבקש/ת לצמצם עד כמה שניתן את הסבל שלי 

בדרכים הבאות:
נא לסמן X ליד המשפט המתאים לך

בכמות  תרופות  לי  לספק  בי  המטפל/ת  מהרופא/ה  מבקש/ת  אני 
ירידה ברמת ההכרה שלי, או  שתאפשר לי לא לחוש כאב, אפילו במחיר של 

שאישן יותר מהרגיל.
 

אני מבקש/ת להקל על קוצר הנשימה, תשישות, חרדה, דכאון,
הקאה וכד'.

הוספיס-בית,  או  הוספיס  כמו  טיפולית,  להיות במסגרת  אני מבקש/ת 
שתספק טיפול רפואי, סיעודי, רגשי ורוחני לי ולבני-משפחתי.

לקבל  מבקש/ת  אני  בהוספיס,  ולא  אחרת  מסגרת  בכל  אהיה  אם  גם 
טיפול תומך )פליאטיבי(  לשיכוך כאב, הקלה על קוצר נשימה, מניעת הקאות, 

שלשול וכד',  שיתמקד במניעת הסבל שלי.
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משאלה מספר 3 
טיפולים רפואיים מאריכי חיים*
שאני רוצה או לא רוצה לקבל

להלן סוגי הטיפולים שאני מעוניין /ת או לא מעוניין/ת לקבל במצב של חוסר 
הכרה, בו לא צפויה התעוררות או התאוששות, או צפוי מוות קרב מסיבה 
כלשהי. אני רוצה שכלל הצוות הרפואי והמקצועי, בני-משפחתי וחברי, יידעו 

על הנחיות אלו. 

נא לסמן X ליד המשפט המתאים לך – במידת הצורך, ניתן לקבל 
מהצוות המטפל הבהרות לגבי המונחים: 

לא מעוניין/תסוגי טיפול
מעוניין/ת

לא יודע/ת

הנשמה מלאכותית
הזנה מלאכותית

החייאה
ניתוחים
דיאליזה

עירויי דם
תרופות אנטיביוטיות

כל פעולה אחרת 
שמטרתה להאריך את 

החיים

*טיפול מאריך חיים - כל פעולה רפואית, מכשור, או טיפול תרופתי, שמטרתו 
להאריך את החיים.
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משאלה מספר 4
מי הייתי רוצה שיהיה איתי ובאיזה מקום? 

נא לסמן X ליד המשפט המתאים לך
  אני מבקש/ת שמישהו יהיה לצידי כאשר מותי יהיה קרוב. אם מתאים לך, 

ציין/י שם של מישהו מסוים:

  אני מבקש/ת לסיים את חיי בביתי, אם הדבר מתאפשר. 
 אני מבקש/ת שיאחזו בידי וידברו אלי גם כאשר לא אוכל להגיב לקול או 

למגע. 

אם ברצונך להוסיף בקשות או סעיפים שלא באו לידי ביטוי במסמך זה )כמו 
פרטים לגבי ההלוויה, טקס האזכרה ועוד(, נא לציין כאן:
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משאלה מספר 5 
מתן ייפוי כוח רפואי

זכותך לבחור ולמנות מיופה כוח רפואי. האדם שתבחר/י יחליט )בהתאם 
להנחיותיך( על התערבויות בריאותיות וטיפולים שונים במצב של חוסר הכרה 

 שאינו צפוי להשתנות, או מוות קרב.
איך בוחרים את האדם הנכון?                                                                                                        

כדאי לבחור אדם שמכיר אותך היטב, שדואג לך ושאת/ה סומך/ת עליו, 
שיהיה מסוגל לייצג את רצונותיך. בחר/י באדם שיכול לעמוד על זכויותיך 

ומסוגל להבהיר מהם רצונותיך. כדאי לבחור מישהו שיכול להיות לצידך בעת 
הצורך. חשוב מאד לדבר עם האדם שבחרת ולוודא שהוא מסכים לכבד את 
החלטותיך ולפעול על פי הוראותיך. האדם הנבחר צריך להיות מעל גיל 18. 

התחומים בהם מיופה הכוח שלך יוכל לפעול הם:

נא לסמן X ליד המשפט המתאים לך
  לבחור עבורי טיפול רפואי הכולל: קבלה או הימנעות משירותים שונים, כגון 
בדיקות, תרופות או ניתוחים, כולל בדיקות שמטרתן להגיע לאבחנה, תוכנית 

הטיפול בבעיה הרפואית, או טיפול תומך שנועד למנוע ממני סבל.

  לראות ולאשר העברת רישומים רפואיים ואחרים )תיק רפואי, רשומה 
רפואית וכו’( ולחתום בשמי כדי להשיג מסמכים אלה.

  להסכים לתרומת איברים מגופי לאחר מותי.

  לבקש קבלת זכויות והטבות שקשורות לפוליסות ביטוח, ביטוח רפואי 
וכד’. לשם כך, הוא יוכל לראות את כל מסמכי האישיים )כגון רישומים בבנק( 

במטרה לקדם פעולות נדרשות.
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ייפוי כוח

טופס ייפוי הכוח שלהלן, הוא בהתאם  לחוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה 
למות, וזהו מסמך המחייב את הרופא על-פי חוק.

ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה. )לא חובה למנות 
שניים(

מ-אני החתום מטה

מען מלאת.ז.שם

מ-ממנה בזאת את

מען מלאת.ז.שם

             
מ-ואת

מען מלאת.ז.שם

כל אחד מהם בנפרד להיות בא-כוחי להסכים או לסרב בשמי ובמקומי 
לקבלת טיפול רפואי.

2. ייפוי כוח זה יכנס לתוקף אם בעת שתידרש הסכמתי לטיפול רפואי, לא 
אהיה כשיר/ה לתת הסכמה זו בשל מצבי הגופני או הנפשי.

3. כוחו של ייפוי כוח זה יהיה יפה לעניינים הבאים:
)סמן X במקום המתאים(.

 להסכים/לסרב במקומי לכל הליך וטיפול רפואי שיידרש לי, לרבות טיפול 
הטעון הסכמה בכתב.

 להסכים/לסרב במקומי לטיפולים רפואיים המנויים להלן בלבד:
 ניתוחים
 החייאה

 טיפול לשיכוך כאבים
 הזנה מלאכותית

אחרים: נא לפרט _______________________________
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 לבקש ולקבל מידע רפואי ו/או חוות דעת רפואית מכל מטפל/מוסד רפואי 
שבו טופלתי או הנני מטופל, כאשר מידע זה נחוץ לשם החלטה בדבר הטיפול בי.

 להחליט על אשפוזי במוסד רפואי או סיעודי לרבות אשפוז כרוני, בכפוף 
להוראות כל דין, או בסייגים הבאים: )פרט(.

 לייצגני בפני ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה, במידת הצורך.

 לתת הסכמתי לפעולות נוספות נלוות וקשורות לטיפול הרפואי.

4. למען הסר ספק, בא הכוח לא יהיה רשאי לעשות בשמי כל פעולה כספית 
או התחייבות כספית, ולא רשאי לוותר בשמי על הסודיות הרפואית, למעט אם 

הדבר חיוני לצורך טיפול רפואי הדרוש לי ולגביו הוא נדרש להחליט כבא כוחי.

5. תנאים ומגבלות על ייפוי הכוח: 

6. ייפוי כוח זה אינו מהווה ויתור על זכויותיי, ואהיה רשאי לחזור בי מן המינוי 
או לבטלו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לבא הכוח, או למטפל, או לכל 

מוסד רפואי בו נשמר עותק של ייפוי הכוח, לפי העניין. בנסיבות מיוחדות בהן 
לא ניתן יהיה לקבל ממני הודעה בכתב, אוכל להודיע על ביטול ייפוי הכוח בעל 

פה בפני שני עדים, ובלבד שדברי והעדות יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר 
לאחר מכן.
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7. אני פוטר בזה מאחריות לתוצאות השימוש בייפוי הכוח את מיופה כוחי 
ואת כל מי שיפעל על סמך ייפוי כוח זה, ובלבד שפעלו בתום לב.

8.  ייפוי כוח זה יפקע מאליו בתוך 5 שנים מהיום, או:

  ביום  או

 במקרה ש:

 

לפי המועד המוקדם יותר – אלא אם חודש על-ידי או נכנס לתוקף ונעשה בו 
שימוש כאמור בסעיף 2 לעיל, לפני המועד האמור לעיל.

ולראיה באתי על החתום, בדעה צלולה, מרצוני החופשי וללא לחץ  או כפיה

היום  לחודש שנה

במקום

ת.ז. שם: 

כתובת: 

טלפון : 

     
חתימת מייפה הכוח         
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הצהרת העדים )נחוצים שני עדים(

רצוי ומומלץ שהעדים יהיו אנשים המכירים את מייפה הכוח, אך אסור שיהיו 
בעלי אינטרס כלכלי או אחר לגביו/ה. מומלץ שלפחות אחד מהעדים יהיה 

בעל/ת מקצוע בתחומים הרלוונטיים, כגון רופא/ה, אחות/אח, עובד/ת 
סוציאלית, פסיכולוג/ית, עורך/ת-דין וכד’.

אני, העד/ה, מצהיר/ה כי האדם שחתם על טופס “חמש המשאלות” מוכר 
לי אישית וחתם/ה  בנוכחותי, בעודו/ה צלול/ה בדעתו/ה ולא נמצא/ת תחת 

איום או חשש להונאה או השפעה עליו/ה.
אני מצהיר/ה כי אני מעל גיל 18 שנים 

שם העד )בכתב ברור( 

ת.ז.  חתימה  

כתובת    

טלפון    תאריך:

שם העד )בכתב ברור( 

ת.ז.  חתימה  

כתובת    

טלפון    תאריך:
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הסכמת מיופה הכוח   

אני החתום מטה:

שם  ת.ז. 

טל.
              

מסכים להתמנות כמיופה כוחו של המטופל לעיל, לעניין טיפול רפואי כמפורט 
לעיל, לאחר שקראתי את ייפוי הכוח והבנתי את תפקידי וסמכויותיי.

ידוע לי כי מוטל עלי לברר מראש, ככל שניתן, מהו רצונו של המטופל בנוגע 
לטיפולים רפואיים במצבים שונים, ולקיים את רצונות המטופל בנאמנות.

ידוע לי כי שיקול דעתי ויכולתי לפעול מוגבלים לנושאים המוזכרים בייפוי הכוח, 
ובכפוף להנחיות המטופל, ככל שניתנו לי מראש, ולטובתו של המטופל.

תאריך 

חתימת מיופה הכוח 
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מה עושים לאחר שהשלמת את  טופס
“חמש משאלות”?

חשוב לוודא כי חתמת והחתמת את העדים על הטופס בדיוק לפי ההוראות. 
מומלץ לדבר עם הצוות הרפואי, משפחתך ויקיריך על בקשותיך.

חשוב לתת למשפחה/מיופה כוח עותקים של טופס “חמש המשאלות” שלך 
וליידע על כך את הרופא שלך בפגישתכם הקרובה.

על הרופא לתעד זאת בתיקך הרפואי. יש ליידע על כך גם כל צוות רפואי 
שמטפל בך, כגון בבית-חולים, ועליהם לתעד זאת בתיקך הרפואי.

כדאי לשמור על העותק המקורי אצלך בבית, במקום נגיש וקרוב, כדי שבני 
המשפחה יוכלו למצוא אותו  בעת הצורך. 

חשוב ליידע את האנשים המתאימים היכן נמצא טופס “חמש המשאלות” שלך. 
אם את/ה מופנה/ת לבית-חולים, או לבית אבות, קח/י איתך העתק של טופס 

“חמש משאלות”. בקש/י שיכניסו את הטופס לתיק הרפואי שלך.

כרטיס ״חמש המשאלות״, שניתן לתלוש אותו, נמצא באמצע החוברת 
ואפשר להכניסו לארנק. אנא מלא/י את פרטי הכרטיס ומומלץ 

שתישא/י אותו איתך.

לסיכום
טופס “חמש המשאלות” נועד לעזור לך להתכונן לבאות. הוא אינו מהווה ייעוץ 
משפטי, והוא אינו מספק תשובות לגבי נושאים חדשים שיעלו בעתיד. כל אדם 
שונה ממשנהו וכל מקרה שונה מחברו. גם חוקי המדינה משתנים מעת לעת 

ומומלץ לעקוב ולהתעדכן בשינויים. אם נתקלת בבעיה או שעלתה שאלה – 
אנא היוועץ/י בגורם רפואי )רופא/אחות המרפאה( או משפטי מוסמך. 

במידה שתשנה/י את דעתך לגבי בחירת מיופה הכוח הבריאותי, חשוב לפעול 
 בהתאם להמלצות הבאות: 

להשמיד כל העתק של מסמך זה;
להודיע לרופא שלך ולבני משפחתך, שאת/ה רוצה לבטל ו/או לשנות את שם 

האדם שמינית כמיופה הכוח.
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חוברת זו מהווה חלק מתוכנית הכללית בנושא ״5 משאלות״,
ביוזמתה של כלנית קיי, ראש אגף סיעוד בקהילה.

ייעוץ מקצועי )לפי סדר א"ב(:
בלה אליגולשוילי, ד"ר סיון אקסלרוד-רן, טלי ברבי, פרופ' מאיר ברזיס, ד"ר ג'אמל 
דגש, מישל דיטשי, דינה חביב, שני לובטון, פרופ' דיאן לוין, סוזי מרציאנו, פנינה 
סלע-כץ, טלי סמסון, ד"ר טל פרגר, כלנית קיי, פרופ' פסח שוורצמן, סינדי שולקין.

ריכוז התהליך והכנת החוברת:
יונת-סלע למד, לריסה ראם, שוש גן-נוי 

שירותי בריאות כללית
חטיבת הקהילה

האגפים לרפואה ולסיעוד
המחלקה לחינוך וקידום בריאות

� כל הזכויות שמורות 2016


