
ז"ל,  מצא  אליהו  השופט  כבוד  לעולמו  הלך  אחדים  חודשים  לפני 
שהיה המשנה לנשיא בית המשפט העליון. האבל על מותו היה רב. 
מהרגיל  חורגים  דין  מפסקי  נרתע  שאינו  כשופט  אותו  הכירו  כולם 
אם היה משוכנע שהצדק שם. כן נודע כשופט המגן על חסרי המגן. 
כבוד  שימש  שנה   15 במשך  שבעתיים.  גדול  האבל  בליל"ך  לנו 
ענקית  תרומה  ותרם  ואכפתי  מעורב  והיה  העמותה,  נשיא  השופט 

למאבק העמותה למען זכות האדם על גופו.
הוא בגופו אמנם איננו עוד אתנו, אבל רוחו ממשיכה ותמשיך לשרות 
בינינו ותרומתו למאבקנו - ימשיך לחזק אותנו ללכת בנתיב שהתווה לנו.

מידעון ינואר 2022

נושאים מרכזיים במידעון:
לבואכם!	  מצפים    -  8.4.2022 ב  שנתית  לאסיפה  הזמנה 
נודה לתשלום מכולם, ובהקדם!	  דמי חבר לשנת 2022 – 

נספח/ים למידעון:
א.    מכתב אישי - רק לחברים שלא שילמו לאחרונה דמי חבר. 
ב.    דף הצטרפות לליל"ך- נא העבירו לידידים/ות ונגדיל כוחנו.

קשר ישיר למשרד - לכל בקשה ושאלה:
 מענה טלפוני בימים א, ב, ג, ד, ה בשעות 08:30 עד 12:30.

טלפון: 03-6730577, פקס: 03-6730582 
lilach19office@gmail.com :דואר אלקטרוני

 אחיות המתנדבות לעזור במילוי הטופס:
חנה סגל -        04-8253736   חיפה והצפון:  
אסתר חלאק - 04-6769330   
גלית לואי -   050-4081530  ת”א והמרכז:   
)נא להתקשר משעה 15:30(   

עורכי/ות דין שנכונים לייעץ לחברי ליל”ך:
054-8016800עו”ד קליפר דוגמא
052-2931652עו”ד אפרת פריימן

050-2667595עו”ד שרון כץ   
052-6507402עו”ד אבי זיידרמן

054-7646439עו”ד חובב איתן
054-6270221עו”ד שרה אבן

בקשה חוזרת לקבלת כתובת הדוא״ל של מי שטרם שלח

 מידעון האביב והקשר עמכם יהיו בעיקר בדואר אלקטרוני.
 לכן חשוב שנקבל את כתובת המייל שלכם

ל-lilach19office@gmail.com. נא עדכנו גם מספר הנייד שלכם.

תמצית דוחות כספיים לשנים 2019-2021
 

2021*20192020השנה

242,53253,930300,000סה"כ הכנסות מדמי חבר ב-₪

379,981213,272280,000סה"כ הוצאות ב-₪

137,449-159,34220,000-עודף )גרעון( בש"ח

*הערכה לפי נתונים עד 31.10.21

להגיע  והצלחנו  ושילמו  שהתגייסו  הרבים  לחברים.ות  תודה 
כדי שלא  ברם:  4 שנים(!  לאחר  )לראשונה,  קל  לעודף  ב-2021 
נוספים  חברים  בהצטרפות  צורך  יש  ב-2022,  לגרעון  נחזור 

למשימה. )שכן ב-2021 רבים שילמו על שנתיים, בגלל הקורונה(.

 דברים לזכרו של נשיא העמותה,
השופט אליהו מצא ז"ל

תשלום דמי חבר שנתיים: ליל”ך אתכם לאורך כל הדרך
“את המנגינה הזאת - אי אפשר להפסיק”!

לליל”ך  תרומתכם  את  מאוד  מוקירים  יקרים,  חברות/ים 
לאורך השנים.

כדי שפעילות ליל”ך תמשיך ותתעצם, צו השעה הוא: 
המשך/יכי לשלם דמי חבר!

)מי שלא שילם משום מה ב- 2021 - נא העבירו, כמקובל, 
דמי חבר לשנתיים(. 

בינואר   2022 ל-  נא את דמי החבר  בקשה חשובה: שלמו 
)חסכו טלפוני תזכורת(.  

דמי החבר )ללא שינוי(: 120 ₪ ליחיד,  190 ₪ לזוג

המעוניינים/ות להעלות גם תרומה - יבורכו.                     

דרכי התשלום: 
1. הדרך המועדפת, הבטוחה והמהירה: כרטיס אשראי:

למשרד: לינדה 03-6730577 )הודעה קולית תיענה(.
 טלפונים נוספים: 

מודי  058-5657580;  ענת  050-5297864

 2.   העברה בנקאית: להלן פרטי חשבון הבנק שלנו:
  בנק דיסקונט, סניף 152, מס’ חשבון 264982.

)נא ליידע אותנו שהעברתם(.

3.  משלוח צ’ק:  לכתובת: ת”ד 134, סביון 5691502.

4. באמצעות שובר: לתשלום בבנק הדואר. 

מודים לכם מראש!
  

תזכורת – נא תשומת לבכם וטיפולכם בנספח/ים:

א.    המשכיות- חידוש תשלום דמי החבר לחברים שלא 
שילמו לאחרונה דמי חבר. 

 ב.    שיתוף דף ההצטרפות לליל”ך – עם ידידים/ות!
התגייסות כולנו לשתי המשימות תאפשר את הרחבת 

התקציב והפעילות, ואת העצמה של ליל”ך. תודה.



חדש לחברי ליל”ך: הזמנה להרחיב דעת ולשוחח
  

הזמנה למפגשים:

    מחשבות על סוף החיים )4 מפגשים(
 מנחה: ד”ר ענת מאור, יו”ר ליל”ך, ח”כ לשעבר.

לאזור הדרום והמרכז. חברים שנכונים לארח מפגשים בביתם - 
 יבורכו. לחילופין, נפגש בבתי  קפה.

 הקבוצה הראשונה תיפתח בקיבוץ נגבה בפברואר.
פרטים והרשמה לאירוח והשתתפות: ענת מאור, 050-5297864. 

  
  הזמנה ל”קפה מוות”

 מנחה:  ד”ר פאינה פל. מרכז חיים חדשים.
 לאזור חיפה והצפון, במספר מועדים.

 פרטים והרשמה -  052-3242956.
המפגשים בבית ד”ר פל. מספר המקומות מוגבל.

 
   הזמנה ליזום מפגש הסברה ומילוי טפסי ייפוי כוח מקוצר

 אתם מוזמנים לארגן מפגש בביתכם, בבית אבות, במתנ”ס, בעיר 
ובקיבוץ – בכל מקום בארץ.

מרצים.ות שנכונים להזמנותיכם למפגשי בית/קהילה :
ד”ר ענת מאור, יו”ר העמותה - לאזור הדרום - 050-5297864 

דובי אביגור, רב חילוני - לגליל והצפון - 052-8305763
ד”ר רותם ויצמן, מרצה באתיקה של הבריאות - למרכז - 054-4788054
חגית סלם, מומחית קלינית בגריאטריה - חדרה/נתניה - 050-5764296

ד”ר יובל זיו - סטז’ר ברפואה - למרכז - 054-7549584
השר לשעבר רן כהן - לירושלים - 050-5069999

עו”ד אפרת קליפר דוגמא - למרכז – 054-8016800

דבר יו”ר  ליל”ך

לחברי ליל”ך היקרים/ות,
ואני  הוועד  חברי  הקורונה,  שנת  למרות  לשמחתנו, 
ליל”ך  ביעדי  הדגשים  זה.  דו”ח  לכם  להגיש  גאים 

לשנים הקרובות הם:

פעילות והישגי שנת 2021: 
1.  הנחת תיקונים בכנסת לחוק העדפות טיפוליות והחולה הנוטה למות 
בניסוח משנה נשיא ביהמ”ש העליון, אליהו מצא ז”ל, וד”ר אורית קמיר. 

2.  הגברת תשלום דמי החבר וייצוב כלכלי - הושג ברובו, אך הדרך עוד רב.
3.  איתור הצורך בהגדלה משמעותית של מספר ממלאי הטפסים בישראל. 

4.   ניהול מושכל בעת הקורונה, מענה לחברים/ות וקליטת חברים חדשים.  
5.  הסברה והתאמה לזום, ולעורכי הדין )שיציעו גם טפסי משרד הבריאות(. 

6.  שדרוג טכנולוגי - כרטיס אשראי, מייל לחברים, טיפוח האתר והפייסבוק. 
7.  טיפוח שיתופי פעולה – עם משרד הבריאות/הג’וינט, ארגונים נוספים.  

8.  תקשורת ויחסי חוץ עם ארגונים מקבילים בחו”ל.

על המשך וטיפוח כל אלה - נשקוד גם ב- 2022, ונוסיף אתגרים חדשים:
9.    הכנסת הנושא בשאלון הקבלה לבתי החולים, וקידום הנושא בבי”ח. 

10.  הגברת הפעילות הלאומית והקמפיינים - עם שר הבריאות ניצן הורוביץ.
11.  ליווי קבוע של קידום הצעת החוק - עם ח”כ גבי לסקי וח”כ אלון טל.

12.  הרחבת התקשורת לרשתות החברתיות בפייסבוק ובווטסאפ-בינה דיבון.

תשפיעו!  חשוב שת”פ ותרומה של חברי ליל”ך לשגשוג העמותה:
13.  המשך ההתנדבות: אחיות מתנדבות, גייס/ת כספים, קשר והסברה.

14.  הפיצו את המסרים שנעביר על ליל”ך - ברשתות החברתיות שלכם.
15.  מועמדות לוועד: חברות וחברים מוזמנים להגיש מועמדות לוועד, בציון 

תחום ההתנדבות שברצונם/ן למלא.
 16.  חבר מביא חבר: אנא, פעלו לצירוף חברים/ות חדשים/ות.

מצ״ב הטופס.  וכמובן - המשיכו/חדשו את תשלום דמי החבר.
17.  הזמינו מפגש-בית לאירוח - להסברה ומילוי טפסים או ל- 4 מפגשים.

18.  קח/י חלק באסיפה הכללית ב- 8.4.22.  נוכחותך מוסיפה עוצמה.

 ענת מאור יו”ר ליל”ך,
                     והוועד המנהל

הזמנה לאסיפת חברים שנתית 
של ליל”ך - מילוי טפסים אצל חנה סגל, מתנדבת.

הזמנה לאסיפה שנתית של ליל״ך-
פתוחה למתעניינים חדשים/ות ולכלל הציבור!

המפגש יתקיים ביום שישי, 8.4.22, בשעה 10:00

המיקום: מרכז רייך, רח’ ארלוזורוב 106, תל אביב.
סדר היום:

התכנסות, קפה וכיבוד קל.   09.00
 09.30  פתיחת האסיפה -  דברי חברי הוועד המנהל של ליל”ך:
 דברים לזכר נשיא העמותה - השופט אליהו מצא ז”ל  

בינה דיבון, יו”ר ליל”ך בדימוס
   “פריחת הליל”ך” - הישגי העמותה ב -2021 

ד”ר ענת מאור, יו”ר עמותת ליל”ך.                                          
  “בין חג החירות לבין חופש האדם לבחירה בדרך סיום חייו”  

דובי אביגור, רב חילוני.
   ספורה של חגית בליווי אימה בסיום חייה 

חגית סלם, מומחית קלינית בגריאטריה.
10.00  הרצאת פתיחה: “פעילות המשרד לזכויות האדם בסיום 

החיים” - ניצן הורוביץ, שר הבריאות
10.40    תיקונים בהצעת החוק: “העדפות טיפוליות והחולה הנוטה 

למות”, יוזמי החוק
11.05  “קפה מוות” ו-”רק חיבוק” - פרופ’ עמיה ליבליך, על ספריה 

והסדנאות שבהנחייתה.
החלטות ואישורים:  11.30

   א.  הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2021 
אילן גולדשטיין, רו”ח העמותה.

ב.  אישור הדוחות הכספיים ודו”ח ועדת הביקורת 2021    
מודי ברקאי, יו”ר ועדת ביקורת.

ג.  הצעת הרכב הוועד המנהל והרכב ועדת הביקורת לשנת    
2022 ואישורן )ניתן להגיש מועמדות לוועד(.

ד.  הצעת תכנית העבודה לשנת 2022    
ענת מאור, יו”ר ליל”ך – דיון קצר, ואישור התוכנית.

•   אנו מצפים לכם.ן! נצלו ההזדמנות להשתתף באירוע   
מעניין וחשוב.

•   ייתכנו שינויים בשל אילוצים. עקבו באתר ליל״ך.  

                      בהוקרה, 

מפגשים על לילך בקהילה ובאקדמיה



חדש לחברי ליל”ך: הזמנה להרחיב דעת ולשוחח
  

הזמנה למפגשים:

    מחשבות על סוף החיים )4 מפגשים(
 מנחה: ד”ר ענת מאור, יו”ר ליל”ך, ח”כ לשעבר.

לאזור הדרום והמרכז. חברים שנכונים לארח מפגשים בביתם - 
 יבורכו. לחילופין, נפגש בבתי  קפה.

 הקבוצה הראשונה תיפתח בקיבוץ נגבה בפברואר.
פרטים והרשמה לאירוח והשתתפות: ענת מאור, 050-5297864. 

  
  הזמנה ל”קפה מוות”

 מנחה:  ד”ר פאינה פל. מרכז חיים חדשים.
 לאזור חיפה והצפון, במספר מועדים.

 פרטים והרשמה -  052-3242956.
המפגשים בבית ד”ר פל. מספר המקומות מוגבל.

 
   הזמנה ליזום מפגש הסברה ומילוי טפסי ייפוי כוח מקוצר

 אתם מוזמנים לארגן מפגש בביתכם, בבית אבות, במתנ”ס, בעיר 
ובקיבוץ – בכל מקום בארץ.

מרצים.ות שנכונים להזמנותיכם למפגשי בית/קהילה :
ד”ר ענת מאור, יו”ר העמותה - לאזור הדרום - 050-5297864 

דובי אביגור, רב חילוני - לגליל והצפון - 052-8305763
ד”ר רותם ויצמן, מרצה באתיקה של הבריאות - למרכז - 054-4788054
חגית סלם, מומחית קלינית בגריאטריה - חדרה/נתניה - 050-5764296

ד”ר יובל זיו - סטז’ר ברפואה - למרכז - 054-7549584
השר לשעבר רן כהן - לירושלים - 050-5069999

עו”ד אפרת קליפר דוגמא - למרכז – 054-8016800

דבר יו”ר  ליל”ך

לחברי ליל”ך היקרים/ות,
ואני  הוועד  חברי  הקורונה,  שנת  למרות  לשמחתנו, 
ליל”ך  ביעדי  הדגשים  זה.  דו”ח  לכם  להגיש  גאים 

לשנים הקרובות הם:

פעילות והישגי שנת 2021: 
1.  הנחת תיקונים בכנסת לחוק העדפות טיפוליות והחולה הנוטה למות 
בניסוח משנה נשיא ביהמ”ש העליון, אליהו מצא ז”ל, וד”ר אורית קמיר. 

2.  הגברת תשלום דמי החבר וייצוב כלכלי - הושג ברובו, אך הדרך עוד רב.
3.  איתור הצורך בהגדלה משמעותית של מספר ממלאי הטפסים בישראל. 

4.   ניהול מושכל בעת הקורונה, מענה לחברים/ות וקליטת חברים חדשים.  
5.  הסברה והתאמה לזום, ולעורכי הדין )שיציעו גם טפסי משרד הבריאות(. 

6.  שדרוג טכנולוגי - כרטיס אשראי, מייל לחברים, טיפוח האתר והפייסבוק. 
7.  טיפוח שיתופי פעולה – עם משרד הבריאות/הג’וינט, ארגונים נוספים.  

8.  תקשורת ויחסי חוץ עם ארגונים מקבילים בחו”ל.

על המשך וטיפוח כל אלה - נשקוד גם ב- 2022, ונוסיף אתגרים חדשים:
9.    הכנסת הנושא בשאלון הקבלה לבתי החולים, וקידום הנושא בבי”ח. 

10.  הגברת הפעילות הלאומית והקמפיינים - עם שר הבריאות ניצן הורוביץ.
11.  ליווי קבוע של קידום הצעת החוק - עם ח”כ גבי לסקי וח”כ אלון טל.

12.  הרחבת התקשורת לרשתות החברתיות בפייסבוק ובווטסאפ-בינה דיבון.

תשפיעו!  חשוב שת”פ ותרומה של חברי ליל”ך לשגשוג העמותה:
13.  המשך ההתנדבות: אחיות מתנדבות, גייס/ת כספים, קשר והסברה.

14.  הפיצו את המסרים שנעביר על ליל”ך - ברשתות החברתיות שלכם.
15.  מועמדות לוועד: חברות וחברים מוזמנים להגיש מועמדות לוועד, בציון 

תחום ההתנדבות שברצונם/ן למלא.
 16.  חבר מביא חבר: אנא, פעלו לצירוף חברים/ות חדשים/ות.

מצ״ב הטופס.  וכמובן - המשיכו/חדשו את תשלום דמי החבר.
17.  הזמינו מפגש-בית לאירוח - להסברה ומילוי טפסים או ל- 4 מפגשים.

18.  קח/י חלק באסיפה הכללית ב- 8.4.22.  נוכחותך מוסיפה עוצמה.

 ענת מאור יו”ר ליל”ך,
                     והוועד המנהל

הזמנה לאסיפת חברים שנתית 
של ליל”ך - מילוי טפסים אצל חנה סגל, מתנדבת.

הזמנה לאסיפה שנתית של ליל״ך-
פתוחה למתעניינים חדשים/ות ולכלל הציבור!

המפגש יתקיים ביום שישי, 8.4.22, בשעה 10:00

המיקום: מרכז רייך, רח’ ארלוזורוב 106, תל אביב.
סדר היום:

התכנסות, קפה וכיבוד קל.   09.00
 09.30  פתיחת האסיפה -  דברי חברי הוועד המנהל של ליל”ך:
 דברים לזכר נשיא העמותה - השופט אליהו מצא ז”ל  

בינה דיבון, יו”ר ליל”ך בדימוס
   “פריחת הליל”ך” - הישגי העמותה ב -2021 

ד”ר ענת מאור, יו”ר עמותת ליל”ך.                                          
  “בין חג החירות לבין חופש האדם לבחירה בדרך סיום חייו”  

דובי אביגור, רב חילוני.
   ספורה של חגית בליווי אימה בסיום חייה 

חגית סלם, מומחית קלינית בגריאטריה.
10.00  הרצאת פתיחה: “פעילות המשרד לזכויות האדם בסיום 

החיים” - ניצן הורוביץ, שר הבריאות
10.40    תיקונים בהצעת החוק: “העדפות טיפוליות והחולה הנוטה 

למות”, יוזמי החוק
11.05  “קפה מוות” ו-”רק חיבוק” - פרופ’ עמיה ליבליך, על ספריה 

והסדנאות שבהנחייתה.
החלטות ואישורים:  11.30

   א.  הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2021 
אילן גולדשטיין, רו”ח העמותה.

ב.  אישור הדוחות הכספיים ודו”ח ועדת הביקורת 2021    
מודי ברקאי, יו”ר ועדת ביקורת.

ג.  הצעת הרכב הוועד המנהל והרכב ועדת הביקורת לשנת    
2022 ואישורן )ניתן להגיש מועמדות לוועד(.

ד.  הצעת תכנית העבודה לשנת 2022    
ענת מאור, יו”ר ליל”ך – דיון קצר, ואישור התוכנית.

•   אנו מצפים לכם.ן! נצלו ההזדמנות להשתתף באירוע   
מעניין וחשוב.

•   ייתכנו שינויים בשל אילוצים. עקבו באתר ליל״ך.  

                      בהוקרה, 

מפגשים על לילך בקהילה ובאקדמיה



חדש לחברי ליל”ך: הזמנה להרחיב דעת ולשוחח
  

הזמנה למפגשים:

    מחשבות על סוף החיים )4 מפגשים(
 מנחה: ד”ר ענת מאור, יו”ר ליל”ך, ח”כ לשעבר.

לאזור הדרום והמרכז. חברים שנכונים לארח מפגשים בביתם - 
 יבורכו. לחילופין, נפגש בבתי  קפה.

 הקבוצה הראשונה תיפתח בקיבוץ נגבה בפברואר.
פרטים והרשמה לאירוח והשתתפות: ענת מאור, 050-5297864. 

  
  הזמנה ל”קפה מוות”

 מנחה:  ד”ר פאינה פל. מרכז חיים חדשים.
 לאזור חיפה והצפון, במספר מועדים.

 פרטים והרשמה -  052-3242956.
המפגשים בבית ד”ר פל. מספר המקומות מוגבל.

 
   הזמנה ליזום מפגש הסברה ומילוי טפסי ייפוי כוח מקוצר

 אתם מוזמנים לארגן מפגש בביתכם, בבית אבות, במתנ”ס, בעיר 
ובקיבוץ – בכל מקום בארץ.

מרצים.ות שנכונים להזמנותיכם למפגשי בית/קהילה :
ד”ר ענת מאור, יו”ר העמותה - לאזור הדרום - 050-5297864 

דובי אביגור, רב חילוני - לגליל והצפון - 052-8305763
ד”ר רותם ויצמן, מרצה באתיקה של הבריאות - למרכז - 054-4788054
חגית סלם, מומחית קלינית בגריאטריה - חדרה/נתניה - 050-5764296

ד”ר יובל זיו - סטז’ר ברפואה - למרכז - 054-7549584
השר לשעבר רן כהן - לירושלים - 050-5069999

עו”ד אפרת קליפר דוגמא - למרכז – 054-8016800

דבר יו”ר  ליל”ך

לחברי ליל”ך היקרים/ות,
ואני  הוועד  חברי  הקורונה,  שנת  למרות  לשמחתנו, 
ליל”ך  ביעדי  הדגשים  זה.  דו”ח  לכם  להגיש  גאים 

לשנים הקרובות הם:

פעילות והישגי שנת 2021: 
1.  הנחת תיקונים בכנסת לחוק העדפות טיפוליות והחולה הנוטה למות 
בניסוח משנה נשיא ביהמ”ש העליון, אליהו מצא ז”ל, וד”ר אורית קמיר. 

2.  הגברת תשלום דמי החבר וייצוב כלכלי - הושג ברובו, אך הדרך עוד רב.
3.  איתור הצורך בהגדלה משמעותית של מספר ממלאי הטפסים בישראל. 

4.   ניהול מושכל בעת הקורונה, מענה לחברים/ות וקליטת חברים חדשים.  
5.  הסברה והתאמה לזום, ולעורכי הדין )שיציעו גם טפסי משרד הבריאות(. 

6.  שדרוג טכנולוגי - כרטיס אשראי, מייל לחברים, טיפוח האתר והפייסבוק. 
7.  טיפוח שיתופי פעולה – עם משרד הבריאות/הג’וינט, ארגונים נוספים.  

8.  תקשורת ויחסי חוץ עם ארגונים מקבילים בחו”ל.

על המשך וטיפוח כל אלה - נשקוד גם ב- 2022, ונוסיף אתגרים חדשים:
9.    הכנסת הנושא בשאלון הקבלה לבתי החולים, וקידום הנושא בבי”ח. 

10.  הגברת הפעילות הלאומית והקמפיינים - עם שר הבריאות ניצן הורוביץ.
11.  ליווי קבוע של קידום הצעת החוק - עם ח”כ גבי לסקי וח”כ אלון טל.

12.  הרחבת התקשורת לרשתות החברתיות בפייסבוק ובווטסאפ-בינה דיבון.

תשפיעו!  חשוב שת”פ ותרומה של חברי ליל”ך לשגשוג העמותה:
13.  המשך ההתנדבות: אחיות מתנדבות, גייס/ת כספים, קשר והסברה.

14.  הפיצו את המסרים שנעביר על ליל”ך - ברשתות החברתיות שלכם.
15.  מועמדות לוועד: חברות וחברים מוזמנים להגיש מועמדות לוועד, בציון 

תחום ההתנדבות שברצונם/ן למלא.
 16.  חבר מביא חבר: אנא, פעלו לצירוף חברים/ות חדשים/ות.

מצ״ב הטופס.  וכמובן - המשיכו/חדשו את תשלום דמי החבר.
17.  הזמינו מפגש-בית לאירוח - להסברה ומילוי טפסים או ל- 4 מפגשים.

18.  קח/י חלק באסיפה הכללית ב- 8.4.22.  נוכחותך מוסיפה עוצמה.

 ענת מאור יו”ר ליל”ך,
                     והוועד המנהל

הזמנה לאסיפת חברים שנתית 
של ליל”ך - מילוי טפסים אצל חנה סגל, מתנדבת.

הזמנה לאסיפה שנתית של ליל״ך-
פתוחה למתעניינים חדשים/ות ולכלל הציבור!

המפגש יתקיים ביום שישי, 8.4.22, בשעה 10:00

המיקום: מרכז רייך, רח’ ארלוזורוב 106, תל אביב.
סדר היום:

התכנסות, קפה וכיבוד קל.   09.00
 09.30  פתיחת האסיפה -  דברי חברי הוועד המנהל של ליל”ך:
 דברים לזכר נשיא העמותה - השופט אליהו מצא ז”ל  

בינה דיבון, יו”ר ליל”ך בדימוס
   “פריחת הליל”ך” - הישגי העמותה ב -2021 

ד”ר ענת מאור, יו”ר עמותת ליל”ך.                                          
  “בין חג החירות לבין חופש האדם לבחירה בדרך סיום חייו”  

דובי אביגור, רב חילוני.
   ספורה של חגית בליווי אימה בסיום חייה 

חגית סלם, מומחית קלינית בגריאטריה.
10.00  הרצאת פתיחה: “פעילות המשרד לזכויות האדם בסיום 

החיים” - ניצן הורוביץ, שר הבריאות
10.40    תיקונים בהצעת החוק: “העדפות טיפוליות והחולה הנוטה 

למות”, יוזמי החוק
11.05  “קפה מוות” ו-”רק חיבוק” - פרופ’ עמיה ליבליך, על ספריה 

והסדנאות שבהנחייתה.
החלטות ואישורים:  11.30

   א.  הצגת הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2021 
אילן גולדשטיין, רו”ח העמותה.

ב.  אישור הדוחות הכספיים ודו”ח ועדת הביקורת 2021    
מודי ברקאי, יו”ר ועדת ביקורת.

ג.  הצעת הרכב הוועד המנהל והרכב ועדת הביקורת לשנת    
2022 ואישורן )ניתן להגיש מועמדות לוועד(.

ד.  הצעת תכנית העבודה לשנת 2022    
ענת מאור, יו”ר ליל”ך – דיון קצר, ואישור התוכנית.

•   אנו מצפים לכם.ן! נצלו ההזדמנות להשתתף באירוע   
מעניין וחשוב.

•   ייתכנו שינויים בשל אילוצים. עקבו באתר ליל״ך.  

                      בהוקרה, 

מפגשים על לילך בקהילה ובאקדמיה



ז"ל,  מצא  אליהו  השופט  כבוד  לעולמו  הלך  אחדים  חודשים  לפני 
שהיה המשנה לנשיא בית המשפט העליון. האבל על מותו היה רב. 
מהרגיל  חורגים  דין  מפסקי  נרתע  שאינו  כשופט  אותו  הכירו  כולם 
אם היה משוכנע שהצדק שם. כן נודע כשופט המגן על חסרי המגן. 
כבוד  שימש  שנה   15 במשך  שבעתיים.  גדול  האבל  בליל"ך  לנו 
ענקית  תרומה  ותרם  ואכפתי  מעורב  והיה  העמותה,  נשיא  השופט 

למאבק העמותה למען זכות האדם על גופו.
הוא בגופו אמנם איננו עוד אתנו, אבל רוחו ממשיכה ותמשיך לשרות 
בינינו ותרומתו למאבקנו - ימשיך לחזק אותנו ללכת בנתיב שהתווה לנו.

מידעון ינואר 2022

נושאים מרכזיים במידעון:
לבואכם!	  מצפים    -  8.4.2022 ב  שנתית  לאסיפה  הזמנה 
נודה לתשלום מכולם, ובהקדם!	  דמי חבר לשנת 2022 – 

נספח/ים למידעון:
א.    מכתב אישי - רק לחברים שלא שילמו לאחרונה דמי חבר. 
ב.    דף הצטרפות לליל"ך- נא העבירו לידידים/ות ונגדיל כוחנו.

קשר ישיר למשרד - לכל בקשה ושאלה:
 מענה טלפוני בימים א, ב, ג, ד, ה בשעות 08:30 עד 12:30.

טלפון: 03-6730577, פקס: 03-6730582 
lilach19office@gmail.com :דואר אלקטרוני

 אחיות המתנדבות לעזור במילוי הטופס:
חנה סגל -        04-8253736   חיפה והצפון:  
אסתר חלאק - 04-6769330   
גלית לואי -   050-4081530  ת”א והמרכז:   
)נא להתקשר משעה 15:30(   

עורכי/ות דין שנכונים לייעץ לחברי ליל”ך:
054-8016800עו”ד קליפר דוגמא
052-2931652עו”ד אפרת פריימן

050-2667595עו”ד שרון כץ   
052-6507402עו”ד אבי זיידרמן

054-7646439עו”ד חובב איתן
054-6270221עו”ד שרה אבן

בקשה חוזרת לקבלת כתובת הדוא״ל של מי שטרם שלח

 מידעון האביב והקשר עמכם יהיו בעיקר בדואר אלקטרוני.
 לכן חשוב שנקבל את כתובת המייל שלכם

ל-lilach19office@gmail.com. נא עדכנו גם מספר הנייד שלכם.

תמצית דוחות כספיים לשנים 2019-2021
 

2021*20192020השנה

242,53253,930300,000סה"כ הכנסות מדמי חבר ב-₪

379,981213,272280,000סה"כ הוצאות ב-₪

137,449-159,34220,000-עודף )גרעון( בש"ח

*הערכה לפי נתונים עד 31.10.21

להגיע  והצלחנו  ושילמו  שהתגייסו  הרבים  לחברים.ות  תודה 
כדי שלא  ברם:  4 שנים(!  לאחר  )לראשונה,  קל  לעודף  ב-2021 
נוספים  חברים  בהצטרפות  צורך  יש  ב-2022,  לגרעון  נחזור 

למשימה. )שכן ב-2021 רבים שילמו על שנתיים, בגלל הקורונה(.

 דברים לזכרו של נשיא העמותה,
השופט אליהו מצא ז"ל

תשלום דמי חבר שנתיים: ליל”ך אתכם לאורך כל הדרך
“את המנגינה הזאת - אי אפשר להפסיק”!

לליל”ך  תרומתכם  את  מאוד  מוקירים  יקרים,  חברות/ים 
לאורך השנים.

כדי שפעילות ליל”ך תמשיך ותתעצם, צו השעה הוא: 
המשך/יכי לשלם דמי חבר!

)מי שלא שילם משום מה ב- 2021 - נא העבירו, כמקובל, 
דמי חבר לשנתיים(. 

בינואר   2022 ל-  נא את דמי החבר  בקשה חשובה: שלמו 
)חסכו טלפוני תזכורת(.  

דמי החבר )ללא שינוי(: 120 ₪ ליחיד,  190 ₪ לזוג

המעוניינים/ות להעלות גם תרומה - יבורכו.                     

דרכי התשלום: 
1. הדרך המועדפת, הבטוחה והמהירה: כרטיס אשראי:

למשרד: לינדה 03-6730577 )הודעה קולית תיענה(.
 טלפונים נוספים: 

מודי  058-5657580;  ענת  050-5297864

 2.   העברה בנקאית: להלן פרטי חשבון הבנק שלנו:
  בנק דיסקונט, סניף 152, מס’ חשבון 264982.

)נא ליידע אותנו שהעברתם(.

3.  משלוח צ’ק:  לכתובת: ת”ד 134, סביון 5691502.

4. באמצעות שובר: לתשלום בבנק הדואר. 

מודים לכם מראש!
  

תזכורת – נא תשומת לבכם וטיפולכם בנספח/ים:

א.    המשכיות- חידוש תשלום דמי החבר לחברים שלא 
שילמו לאחרונה דמי חבר. 

 ב.    שיתוף דף ההצטרפות לליל”ך – עם ידידים/ות!
התגייסות כולנו לשתי המשימות תאפשר את הרחבת 

התקציב והפעילות, ואת העצמה של ליל”ך. תודה.



ז"ל,  מצא  אליהו  השופט  כבוד  לעולמו  הלך  אחדים  חודשים  לפני 
שהיה המשנה לנשיא בית המשפט העליון. האבל על מותו היה רב. 
מהרגיל  חורגים  דין  מפסקי  נרתע  שאינו  כשופט  אותו  הכירו  כולם 
אם היה משוכנע שהצדק שם. כן נודע כשופט המגן על חסרי המגן. 
כבוד  שימש  שנה   15 במשך  שבעתיים.  גדול  האבל  בליל"ך  לנו 
ענקית  תרומה  ותרם  ואכפתי  מעורב  והיה  העמותה,  נשיא  השופט 

למאבק העמותה למען זכות האדם על גופו.
הוא בגופו אמנם איננו עוד אתנו, אבל רוחו ממשיכה ותמשיך לשרות 
בינינו ותרומתו למאבקנו - ימשיך לחזק אותנו ללכת בנתיב שהתווה לנו.

מידעון ינואר 2022

נושאים מרכזיים במידעון:
לבואכם!	  מצפים    -  8.4.2022 ב  שנתית  לאסיפה  הזמנה 
נודה לתשלום מכולם, ובהקדם!	  דמי חבר לשנת 2022 – 

נספח/ים למידעון:
א.    מכתב אישי - רק לחברים שלא שילמו לאחרונה דמי חבר. 
ב.    דף הצטרפות לליל"ך- נא העבירו לידידים/ות ונגדיל כוחנו.

קשר ישיר למשרד - לכל בקשה ושאלה:
 מענה טלפוני בימים א, ב, ג, ד, ה בשעות 08:30 עד 12:30.

טלפון: 03-6730577, פקס: 03-6730582 
lilach19office@gmail.com :דואר אלקטרוני

 אחיות המתנדבות לעזור במילוי הטופס:
חנה סגל -        04-8253736   חיפה והצפון:  
אסתר חלאק - 04-6769330   
גלית לואי -   050-4081530  ת”א והמרכז:   
)נא להתקשר משעה 15:30(   

עורכי/ות דין שנכונים לייעץ לחברי ליל”ך:
054-8016800עו”ד קליפר דוגמא
052-2931652עו”ד אפרת פריימן

050-2667595עו”ד שרון כץ   
052-6507402עו”ד אבי זיידרמן

054-7646439עו”ד חובב איתן
054-6270221עו”ד שרה אבן

בקשה חוזרת לקבלת כתובת הדוא״ל של מי שטרם שלח

 מידעון האביב והקשר עמכם יהיו בעיקר בדואר אלקטרוני.
 לכן חשוב שנקבל את כתובת המייל שלכם

ל-lilach19office@gmail.com. נא עדכנו גם מספר הנייד שלכם.

תמצית דוחות כספיים לשנים 2019-2021
 

2021*20192020השנה

242,53253,930300,000סה"כ הכנסות מדמי חבר ב-₪

379,981213,272280,000סה"כ הוצאות ב-₪

137,449-159,34220,000-עודף )גרעון( בש"ח

*הערכה לפי נתונים עד 31.10.21

להגיע  והצלחנו  ושילמו  שהתגייסו  הרבים  לחברים.ות  תודה 
כדי שלא  ברם:  4 שנים(!  לאחר  )לראשונה,  קל  לעודף  ב-2021 
נוספים  חברים  בהצטרפות  צורך  יש  ב-2022,  לגרעון  נחזור 

למשימה. )שכן ב-2021 רבים שילמו על שנתיים, בגלל הקורונה(.

 דברים לזכרו של נשיא העמותה,
השופט אליהו מצא ז"ל

תשלום דמי חבר שנתיים: ליל”ך אתכם לאורך כל הדרך
“את המנגינה הזאת - אי אפשר להפסיק”!

לליל”ך  תרומתכם  את  מאוד  מוקירים  יקרים,  חברות/ים 
לאורך השנים.

כדי שפעילות ליל”ך תמשיך ותתעצם, צו השעה הוא: 
המשך/יכי לשלם דמי חבר!

)מי שלא שילם משום מה ב- 2021 - נא העבירו, כמקובל, 
דמי חבר לשנתיים(. 

בינואר   2022 ל-  נא את דמי החבר  בקשה חשובה: שלמו 
)חסכו טלפוני תזכורת(.  

דמי החבר )ללא שינוי(: 120 ₪ ליחיד,  190 ₪ לזוג

המעוניינים/ות להעלות גם תרומה - יבורכו.                     

דרכי התשלום: 
1. הדרך המועדפת, הבטוחה והמהירה: כרטיס אשראי:

למשרד: לינדה 03-6730577 )הודעה קולית תיענה(.
 טלפונים נוספים: 

מודי  058-5657580;  ענת  050-5297864

 2.   העברה בנקאית: להלן פרטי חשבון הבנק שלנו:
  בנק דיסקונט, סניף 152, מס’ חשבון 264982.

)נא ליידע אותנו שהעברתם(.

3.  משלוח צ’ק:  לכתובת: ת”ד 134, סביון 5691502.

4. באמצעות שובר: לתשלום בבנק הדואר. 

מודים לכם מראש!
  

תזכורת – נא תשומת לבכם וטיפולכם בנספח/ים:

א.    המשכיות- חידוש תשלום דמי החבר לחברים שלא 
שילמו לאחרונה דמי חבר. 

 ב.    שיתוף דף ההצטרפות לליל”ך – עם ידידים/ות!
התגייסות כולנו לשתי המשימות תאפשר את הרחבת 

התקציב והפעילות, ואת העצמה של ליל”ך. תודה.


