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פרק 1

המודעה
לפרויקט מהסוף להתחלה דרושים מועמדים ומועמדות.
הפרויקט מתבסס על מהפכה בניהול החיים.
האדם נולד ומיד מגיע לשיא זיקנתו .את חייו הוא חי מהסוף להתחלה .מדי יום הוא נהיה צעיר יותר.
הוא מתקבל למסגרת החינוכית הראשונה )גן-שיבה( ,כבר כמה חודשים לאחר הלידה )בהתאם לכישוריו( .החינוך
יסודי מתחיל תוך שנה לאחר הלידה )בהתאם לכישורים(  .החינוך העל-יסודי בין שנה לשנתיים לאחר הלידה .החינוך
האקדמי בין שנתיים לשלוש לאחר הלידה.
התלמידים מקבלים ליווי רפואי צמוד ,בהתאם לצרכים.
מי שאינו חפץ בלימודים יכול לפנות למסגרות טרום מקצועיות החל מגיל שנתיים לאחר הלידה .נישואים מותרים בין
שנתיים לשלוש לאחר הלידה )מותנה בבחינות כשירות חברתית( .שירות צבאי או שירות לאומי מתחילים שלוש שנים
לאחר הלידה ונמשכים  36חודשים .כניסה לעולם העבודה מתחילה בגיל שנתיים .יציאה לגמלאות היא חובה לאחר
שבעים וחמש שנים מהלידה.
לפרויקט מתקבלים זוגות נשואים ללא ילדים )האישה לא בהיריון( .למשתתפים תינתן גמלת קיום חודשית לכל החיים
בגובה של  1200משכורות חודשיות.
לפרטים נא לפנות לאתרWWW.ENDTOBEGINING.CO.IL :
או בטלפון (054) 443 8888
מומחים המעוניינים לספק ייעוץ לפרויקט מוזמנים גם הם להתקשר.

ההפניה להסתכלות
בבית חולים לחולי נפש דן הצוות הרב מקצועי בדוד ,ישיש שנראה כבן  90שנשלח אתמול
להסתכלות מטעם בית המשפט המקומי .דוד לא ידע לדבר ואובחן על ידי מחלקת המיון
כחולה אלצהיימר .קרובי משפחתו נשמעו גם הם כאילו נפלו מכוכב אחר :נעמי ,אישה

כבת  28טוענת שהיא אימו ;ובעלה שלום ,בן  30טוען שהוא אביו של הישיש.
בשיחות אבחון עם האנשים הללו לא עלו ממצאים פתולוגיים ברורים .הם הציגו חוזה
שחתמו לפני שנתיים עם מיזם בשם" מהסוף להתחלה ".לפי החוזה ,התינוק שיוולד להם
יחיה את חייו מהסוף להתחלה.
לטענתם ,בנם דוד נולד לפני כשלושה שבועות ויש להם תעודת לידה ומסמכים אחרים
המאשרים זאת .הלידה הייתה בעזרת מילדת בביתם ברחובות .הלידה הוסרטה בווידיאו
ונראית בסרטון כנורמאלית .המיילדת מאשרת את קיומה של הלידה אולם טוענת שמיד עם
סיומה היא עזבה את הבית בגלל הפניה דחופה ללידה נוספת באזור.
בדקות האחרונות של הסרטון רואים את התינוק מפסיק לצרוח מיד אחרי הלידה ונכנס
למצב של רעידות ופרכוסים .האם סיפרה שתוך שעה כבר נראה התינוק כמו איש זקן.
למרות העדויות המשונות הללו ,לא ניתן היה מהסרטון לבדו לאשש את טענות בני
המשפחה.
הם הזעיקו אמבולנס שלקח אותו לבית החולים הפרטי" חיים חדשים ",בבית החולים טענו
שהסינדרום מוכר להם .לטענתם ,זה היה המקרה השמיני מסוג זה שטיפלו בו.
לאחר כמה ימים שוחרר התינוק-ישיש לביתו ולבקשת המשפחה ,נשמרו פרטי המקרה
בסוד.

בבית החולים המליצו למשפחה על צוות מלווה של פסיכולוג ועובדת סוציאלית שליוו את
המשפחה מאז הלידה .הצוות המלווה זומן לבית החולים.
מנהלת מחלקת ההסתכלות כינסה את הצוות הרב -מקצועי המורחב לגיבוש חוות הדעת
שתימסר למחרת היום לבית המשפט.
הפסיכיאטר של הוועדה סיכם את ממצאיו" :החולה מבוגר ,כנראה מעל גיל  90 ,יודע כמה
מילים בלבד .שמיעה וראיה תואמים את גילו הביולוגי .החולה במצב קוגניטיבי אינפנטילי,

עם כישורים של ילד פחות מגיל חצי שנה .בקיצור ,כמעט אין לו כלום במוח .רפלקסים
פחות או יותר לפי הגיל .סקרנות חריפה ולא תואמת את הגיל .אבחנה ראשונית -דמנציה".
העובדת הסוציאלית שרה ברבורי מבקשת ומקבלת את זכות הדיבור" .שוחחתי ארוכות עם
בני המשפחה ואני נוטה לקבל את גרסתם שהם עברו טיפול במיזם" מהסוף להתחלה".
ניסיתי לפנות אל אנשי המיזם אך ללא הצלחה .יש להם כתובת והם עונים לטלפון ,אבל
מעבר לזה הם לא משתפים פעולה בטענה לחיסיון רפואי .הם אמרו שהם מוכנים לשתף
פעולה עם וועדת ההסתכלות ,רק אם יקבלו זימון מבית המשפט.
לטענת ההורים ,הם עברו טיפול שגרם לכך שהילד שנולד להם יחיה את חייו מהסוף
להתחלה .כרגע הבן מצוי בסוף חייו מבחינה פיסיולוגית אך בתחילת חייו מבחינה
קוגניטיבית .הבעיה עם המצב הזה שהעולם החיצוני לא ערוך לחיים מהסוף להתחלה.
צריך לתת למשפחות שבוחרות לחיות מהסוף להתחלה פתרון ולא לכלוא את האנשים
במוסדות .לא לסגור אותם בבתי חולים לחולי נפש ולא בבתי סוהר ,הם לא עברו שום
עבירה".
בכל זאת המקרה הובא אלינו באמצעות בית המשפט  .הפצינט בטח עשה משהואמרה
יושבת ראש הוועדה.
שרה ברבורי מפשפשת בניירותיה כדי למצוא את עילת האשפוז .כן ,הוא נתפש משוטט
ברחוב ללא יכולת לחזור הביתה.
יושבת הראש שואלת בהתרסה  -ואנחנו צריכים להחליט שאם מישהו נמצא במצב כזה של
חיים מהסוף להתחלה ,אז הוא לא מסכן את עצמו או את זולתו .מחר ,לך תדע אם איזה
פדופיל לא יתעסק איתו ?ואחרי שנשחרר אותו ,זה יחזור אלינו עם כותרות שמנות בעיתון
"בית החולים בדק ,לא מצא כלום ולא עשה כלום! חוץ מזה ,נקבל תביעה מהאגודה
לשמירת הילד וגם תביעה מהעמותה למען הזקן וכולם יטענו שהתרשלנו!".
ד"ר זקן ,הפסיכולוג של הוועדה מבקש ומקבל את זכות הדיבור .בדקתי את הלקוח שלנו

הוא פציינט בשבילי ,אומר אחד המשתתפים ,והוא באמת מקרה יוצא דופן .במונחים
המקצועיים שלנו אנחנו לא יודעים איך להגדיר את המצב שלו ואנחנו לא ערוכים לטפל
בו .יש כאן אנומליה שהיא בראש וראשונה חברתית .אבל ,כאשר הקשינוק ילמד לדבר—
מה המילה הזאת -קשינוק ,נשמעו לחישות בקהל.
"נו ,קשיש וגם תינוק -קשינוק".
"אז כמו שאמרתי ,כשהוא -הפציינט שלנו ילמד לדבר ,האנשים יתייחסו אליו כמבוגר
למרות שבנפשו הוא עדיין ילד .מבחינה רפואית טהורה הוא לא מפגר ,כי אנחנו לא יודעים
למדוד את זה .אנחנו לא יודעים מהו הבסיס להשוואה כי אין לו בסיס כזה .אנחנו לא
יכולים לתת לו אבחנה של דמנציה כי אין אצלו" נסיגה "בכישורים קוגניטיביים -הרי אלה
רק עכשיו מתחילים להתפתח !.אבחנה של הפרעת נפש לא נמצאת על הפרק כי הוא מתנהג
כמו תינוק נורמלי .הבעיה ,במלים פשוטות ,היא שהגיל של הגוף שלו לא תואם לגיל
המנטאלי שלו".
אז מה אתה ממליץ שאלו החברים במקהלה .אני ממליץ לשחרר אותו לקהילה סגורה שמותאמת לצרכים המיוחדים
שלו .ועד שתקום קהילה כזו ,אני ממליץ לשחרר אותו לביתו תחת השגחתנו .אם יחזרו מקרים כאלה ,בהם אנחנו
נצטרך להתערב אז הוא יתקבל אצלנו ואז אולי אנחנו נקים מחלקה חדשה לחיים מהסוף להתחלה ואני כבר מעמיד את
מועמדותי לנהל את המחלקה החדשה .כולם פורצים בצחוק.
ד"ר שנדרוביץ מנהלת מחלקת ההסתכלות :לפני שאנחנו מקימים מחלקה חדשה אני מציעה שתבדוק אצל היזמים הקמת
מסגרת קהילתית שמותאמת לצרכים המיוחדים של אלה שעוברים אצלם את התהליך שהם קוראים לו "מהסוף
להתחלה" .אני מאמצת את ההמלצות שלך ומבקשת שתכין דו"ח הסתכלות לבית המשפט ותגיש אותו לאישורי.

