דצמבר 2020
מכתב אישי לחברי עמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד
מכתב זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך הוא מכוון לשני המינים.
לחברים ,שלום!
זמן רב עבר מאז נשלח אליכם מידעון בנושאי עמותת ליל"ך .דברים רבים אירעו בזמן
זה ובראשם כמובן ,הקורונה ,שהכניסה את כל העולם לתוהו ובוהו וסיבכה את עבודתנו
הרגילה .כן חלו שינויים פרסונליים בהנהלת העמותה (פרטים במידעון המצורף).
אנו מנסים כעת לחזור לפעילותנו ולמאבקנו על זכות האדם על גופו גם בסוף חייו.
בראשית המאה ה 20 -החלה התודעה על זכויות הפרט לקרום עור .כך נוסדו עמותות
לזכויות האזרח ,לזכויות החולה וכו' .אולם תחום אחד נשכח בתוך כל אלה והוא
התחום של סוף החיים.
עד אמצע המאה ה 20 -היו החולים הנוטים למות נתונים לחלוטין להחלטות הרופאים.
הרופאים חונכו כי תפקידם להילחם על חיי החולה בכל מצב ,ולפיכך חולים במחלות
סופניות המשיכו לקבל טיפולים רפואיים כואבים וחסרי תועלת ,רק כדי להחזיקם
בחיים .באותן שנים לחולה או לבני משפחתו לא הייתה שום זכות להביע את רצונם
לגבי הטיפול או הימנעות מטיפול וברוב המקרים אף לא קיבלו שום מידע על אופי
מחלתם ועל הסיכוי להירפא ממנה.
בשנת  1987נוסדה עמותת ליל"ך ,שהתבססה על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
וחרטה על דגלה את זכות האדם על גופו ואת זכותו להחליט כיצד תנהג בו הרפואה
בהגיעו לסיום חייו.
בשנת  ,2005אחרי פעילות נמרצת של מתנדבי ליל"ך וועדה בראשות הרב פרופ'
אברהם שטינברג ,נחקק חוק החולה הנוטה למות ,המאשר זכות זו .כדי להבטיח כי
אכן יכובד רצון החולה גם אם מצבו לא יאפשר לו להצהיר על כך בהיותו חולה סופני,
יכול כל אדם הרוצה בכך למלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות בעודו בריא וצלול דעת
ובו יביע את רצונו על הטיפול שירצה לקבל ומאיזה הוא מבקש להימנע.
יש לציין כי בעמותת ליל"ך היה קיים טופס כזה עוד לפני שנחקק חוק החולה הנוטה
למות .בשנת  ,2018במסגרת שיתוף הפעולה בין העמותה לבין משרד הבריאות,
הועברו כל הטפסים שנשמרו בליל"ך למשמרת במשרד הבריאות .מאותו רגע יכולים
חברי ליל"ך למלא אך ורק את טופסי משרד הבריאות ומתנדבות ליל"ך האחיות המשיכו
להדריך ,להסביר ולחתום על הטפסים של משרד הבריאות.
חלק מן החברים חשבו כי דמי החבר הנדרשים הם תשלום עבור טופס מתן
ההנחיות הרפואיות שקיבלו .מכתב זה בא לתקן ולהסביר את מהותם של דמי
החבר ,למה נועדו ומי חייב בתשלומם.

יש להדגיש כי עמותת ליל"ך מופעלת ע"י מתנדבים ,ללא שכר ,למעט מנהלת המשרד.
השירותים הניתנים לחברים היום:
 .1הדרכה והסבר במילוי טופס הנחיות רפואיות מקדימות.
 .2הסבר על הטפסים השונים של משרד הבריאות הנוגעים לסוף החיים ,איך להשיגם,
איך למלאם ולאיזה מצב מתאים כל אחד.
 .3במלאות חמש שנים למילוי הטופס ,ליל"ך תזכיר לחברים כי לפי החוק הגיע הזמן
לחדש אותו.
 .4יידוע הציבור הרחב על ליל"ך ותפקידיה.
עמותת ליל"ך אינה נתמכת ע"י שום גוף ממשלתי ,ציבורי או פרטי .כל פעולותיה
מכוסות ע"י דמי החבר של החברים .דמי החבר השנתיים באים להעיד על
הזדהותם של החברים עם רעיון האוטונומיה של האדם על גופו ,ותמיכתם במאבק
על תיקון חוק החולה הנוטה למות והרחבתו .דמי החבר מאפשרים לנו להמשיך
להתקיים ולמלא את התפקידים שלקחנו על עצמנו .אנו פונים לחברים שישלמו
בהקדם את דמי החבר לשנת  .2021כן אנו מזכירים לחברים שטרם שילמו את דמי
החבר לשנת  2020לעשות זאת בהקדם (דרכי התשלום במידעון המצורף).
דמי החבר עומדים על  ₪ 120לשנה ליחיד ₪ 190 ,לזוג או  ₪ 80לצעיר מגיל .40
אנו מודים לכם על תמיכתכם ועל השתתפותכם בפעילותנו ובמאבקנו למען זכות
האדם על גופו ומאחלים לכם שנים רבות של בריאות ופעילות יצירתית.
בינה דיבון
יו"ר עמותת ליל"ך בדימוס

