מידעון אלקטרוני

חדש

יולי 2022

הטבה בעלות אטרקטיבית לחברי וחברות ליל”ך!
אנחנו מתרגשים לבשר לכם שעורכי.ות הדין המתנדבים בליל”ך ,המוסמכים
לכך ,התגייסו לעריכת ייפוי כוח מתמשך לחברי העמותה ,במחיר אטרקטיבי

של  + ₪ 2,800מע”מ בלבד .תודה גדולה לעורכי.ות הדין!

‰

הבהרות :א) ייפוי כוח מתמשך הוכנס לחוק מ ,2017 -ומאפשר למנות מיופה כוח לענייני בריאות
ורכוש אצל עורכי דין שהוסמכו לכך .ב) במקביל ,מומלץ למלא אחד מטפסי משרד הבריאות למצב
בו האדם ייחשב חולה הנוטה למות :טופס הנחיות רפואיות מקדימות (תוספת ראשונה ,אותה ניתן
למלא אצל אחות מתנדבת בליל”ך) או טופס ייפוי כוח (נוסח מקוצר ,אותו ניתן למלא לבד או בסיוע
יעוץ של ליל”ך) .שני הטפסים מצויים באתר ליל”ך ובאתר משרד הבריאות.

‰

הפרויקט החדש מיועד למי שטרם חתמו על ייפוי כוח מתמשך ,או מעוניינים לחתום מחדש,
שהתמידו בתשלום דמי החבר השנתיים ,או לחייבי דמי חבר שישלימו ,כמקובל ,תשלום של
שנתיים לפחות .ניתן לשלם ישירות בכרטיס אשראי באתר ליל”ך,
בקישור הבאhttps://www.lilach.org.il/member_fee :

‰

ליצירת הקשר עם עו”ד :אלה ששילמו/השלימו דמי חבר ומעוניינים
בהפנייה לעו”ד ,נא לפנות למשרד,
ללינדה (בטלפון  03-6730577או במייל .)lilach19office@gmail.com
ניתן גם לפנות למודי ברקאי (,)modibarkai@gmail.com ,058-5657-580
ולענת מאור (.)maoranat10@gmail.com ,050-5297864

ממשו את ההטבה
תזכורו
		 ת בשוטף:
תזכורת אישית לחברים שהטופס שלהם עומד לפוג השנה
כיד המסורת הטובה של ליל”ך ,ובהמשך להבטחתנו ,אנו מצרפים לכם תזכורת (לאלה שתוקף הטופס
שלהם עומד לפוג לאחר  5שנים ,בשנת  .)2022בבקשה שילחו פנייה למשרד הבריאות להארכת
תוקף הטופס שלכם .טופס ההארכה נמצא באתר ליל”ך ובאתר משרד הבריאות ,ואנחנו נעביר לכם
אם תרצו( .בהמשך תגיע לכם ככל הנראה תזכורת גם ממשרד הבריאות).

אם טרם השלמתם את תשלום דמי החבר ל – 2022 -אנא ,עשו זאת
משלוח המידעונים ,ארגון הכנס השנתי המוצלח ,פרסום המודעות ב”הארץ” ,שכר לאחראית על קשרי
חברים – כל אלה מצריכים תקצוב שוטף ,חודש בחודשו ,כמו גם הפעילויות המתמשכות של העמותה.
תודה לחברות ולחברים הרבים שמתמידים שנה בשנה .למי שטרם עשה זאת ,חדשו נא את תשלומכם.
ניתן לשלם ישירות באתר (אפשרי גם בכרטיס אשראי למשרד ,בהעברה בנקאית ,או בצ’ק).

למי שטרם העבירו לנו את כתובת המייל  -אנא שלחו בהקדם
כזכור ,עברנו למשלוח המידעון רק פעם בשנה (בינואר) בדואר ,ופעמיים-שלוש בשנה במייל
(פסח וראש השנה) .זה חוסך ומייעל את תפקוד העמותה!
לצערנו ,כתובת המייל שלכם עדיין לא בידינו .אנא העבירו אותו בטלפון למשרד 03-6730577
או במייל .lilach19office@gmail.com
מאחלים לכם קיץ טוב!
הוועד המנהל
מענה טלפוני בשעות  08:30עד  .12:00טלפון 03-6730577 :פקס 03-6730582
דואר אלקטרוניlilach19office@gmail.com :

ממשו את ההטבה האטרקטיבית ב 2,800-ש״ח

