
 צוואה לחיים

רבים מאיתנו, אם כתוצאה מאמונתם ואם כתוצאה מחוויה לא נעימה שחוו עם 

קורב משפחה כזה או אחר עת היה הוא על ערש דווי, אינם רוצים להגיע למצב 

בו חלילה בהגיעם למצב סופני, יוארכו חייהם באופן מלאכותי או יינתנו להם 

 טיפולים מאריכי חיים.

זכות, לסרב לקבל טיפול  לכל אדם'החולה הנוטה למות' יש  חוק  עם חקיקת

כחולה במצב סופני, הסובל ממחלה  )רק במקרים בהם הוא מוגדררפואי, 

 אפשרות בחירהלאדם ניתנת את התנאים, בהם  החוק מפרטחשוכת מרפא. 

חיבור למכונות מאריכות חיים. מסוים כגון:  לסרב או להסכים לטיפול רפואי

, בכל גיל וכאשר הוא להביע את רצונו מראש צוואה בחיים מאפשרת לאדם 

לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא נמצא  בריא לחלוטין, 

 במצב סופני. 

על טופס  האדם  חתם מימוש זכות שו על פי חוק תחול רק במקרים בהם 

הנקרא "צוואה בחיים" או "הוראות רפואיות מקדימות". האדם חייב למלא את 

הטופס כשהוא נמצא במצב שמוגדר "כשיר", כלומר כשהוא מתפקד ומסוגל 

 לגבש רצון ולהביע אותו. 

בו, והוא מביע את רצונו בבירור, לגבי המשך הטיפול אשר אדם קובע כי  החוק

יב על פי חוק זה, הרופאים יוכלו להימנע מהמשך טיפול מילא את הטופס המחו

רפואי, בהתאם לבקשתו. בכל מקרה אחר שאין בו הבעת רצון שכזו, יימשך 

 הטיפול הרפואי בחולה. 

משפחתי  הצהרה כזו צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ

 או אחר.

ר את שתיהן יש להכין מבעוד תי חלופות למימוש זכות זו, אשמאפשר שהחוק 

 מועד:

 . הנחיות רפואיות מקדימות:1

מעוניין  האדםהמפרט אילו פעולות רפואיות  תקנייינתנו בכתב לפי טופס 

. הטופס מאפשר לאדם להגדיר מה יחשב סבל משמעותי לואו  לושיוענקו 

 בעניינו.

המסמך צריך להיחתם בפני שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או משפחתי. 

אדם צריך לקבל מידע רפואי מאחות מוסמכת או מרופא מומחה. אחד מהם יכול 

 להיות גם עד.

תוקף ההנחיות יהיה לחמש שנים או פחות וניתן להאריך את תוקף ההנחיות 

 חמש שנים. לתקופות נוספות כל אחת בת

 



 . ייפוי כוח:2

שיקבל עבור החולה הנוטה למות את אחד או כמה,  ניתן למנות מיופה כוח 

תוקף רק כאשר החולה הנוטה למות יהיה ב ייפוי הכוח ההחלטות הרפואיות.

 אינו מסוגל עוד להביע את דעתו.

 ח תקף גם הוא לחמש שנים. ייפוי הכו

ניתן לבטל את ההנחיות המקדימות או ייפוי הכוח על ידי כתב ביטול בכתב בפני 

 שני עדים.

הכוח ניתן להפקיד במשרד  את ההנחיות הרפואיות המקדימות או מינוי יפוי

 .הבריאות

משרדנו מעניק את מכלול השירותים הכרוכים בצוואה לחיים לרבות יפויי כוח 

 והפקדה במשרד הבריאות.

את מעמד הצוואה  קיימת אפשרות לתיעוד ויזואלי של המצווה ובכך לחזק

 בחיים.
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