
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לתרום דרך כרטיס אשראי, העברה 

קבלה תישלח מיידית • , צ'ק או מזומן בנקאית

לעמותה • במייל, פקס או דואר לנוחיותכם 

, תרומתכם תוכר לצרכי מס, החזר 46אישור 

לעמותה כל האישורים הנדרשים •  35%של 

• על פי חוק, נשמח להעביר אליכם לפי דרישה 

חשוב לציין, כל חברי ההנהלה בעמותה 

 ללא כל שכר בהתנדבות מלאה, עובדים

 

  אחראי/ת תרומותעבור: 

 ח"בקשת תרומה לראש השנה התשע
 עם עמותת להיות שם "אחד על אחד" ילדים על הרצף האוטיסטיסיוע ללמען 

| 

 שלום רב,  

, יחד עם מתנדבים נפלאים, ללא שכר אני פועלתשמי שגית רז, מייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות. מזה שנים 

הטיפול הפרטני בילדי הקשת האוטיסטית, על מנת שכל משפחה בישראל תהא זכאית לטיפול אישי "אחד על אחד" תחת חזון קידום 

הטיפול האישי מגיל צעיר מוכח לקידומם של הילדים לחיי עצמאות, כבוד ושילוב אמיתי . בילדם, זאת ללא קשר למצבה הכלכלי

 ילדים ולא בהכוונה אוטומטית להוסטלים שימוש בתרופות פסיכיאטריות !הטיפול מוביל למימוש מלוא הפוטנציאל הגלום ב - בקהילה

. לא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה את הטיפול הפרטני עקב העלויות בבקשה לתרומה כםלקראת ראש השנה אני פונה אלי

הגבוהות, עבורן כל יום שעובר, הוא יום שלא יחזור ! זו הזמנה לשותפות אמיתית, להעניק לעוד ילד וילדה את האפשרות להיות חלק 

 אוטיזם בישראל.יחד, עוזרים לעוד משפחה ומשנים את גישת הטיפול במתכנית אשר תעצב מחדש את עתידם. 

 

 

תנותב לבניית תכנית טיפולית אישית, "אחד על אחד",  כםתרומת

מעמיקה ומדידה, לכל ילד משולב ומשפחתו ע"י מכלול אנשי מקצוע 

יישום התכנית וסנכרונה בין כל האנשים • מובילים בתחומם 

העוטפים את הילד בחיי היומיום: בני המשפחה, חברים, מורים 

בות בקהילה, וסייעות, מדריכי העשרה בחוגים השונים, מעור 

שימת דגש על מצבו הגופני של הילד וטיפוחו על ידי • ומתנדבים 

פעילויות לשעות הפנאי, חגים, • פעילויות ספורט מותאמות אישית 

מענה לוגיסטי למשפחות, עזרה • חופשות ובאין מסגרות פעילות 

בהסעות ותחבורה לילדים במעבר בין הפעילויות השונות לאורך כל 

אישי בתחום הלימודי, הכשרה והתאמת מורים חיזוק • היום 

 ימי גיבוש והעצמה לילדים ועוד...• במקצועות הליבה  פרטיים

 

היקר ולבחון בקשתי, כל תרומה חשובה ותתקבל  כםלפנות מזמנ כםאודה מאוד אם באפשרותזכות גדולה להיות בצד המעניק ! 

, לעובדי/ות כםהישראלית בעתיד. מאחלת למאמינה בכל ליבי שהשקעה בילדים שלנו היום תעצב את פני החברה  אני באהבה.

 , פרנסה טובה ובריאות איתנה. כםולבני בית כםארגונ

 לתרומות חייגו

073-7079414 

 .אמא מייסדת להיות שם,, שגית רז
sagit@lihiotsham.org.il 

 לחודש₪  5,000לשעה | ₪  50עלות הטיפול האישי 

 www.lihiotsham.org.il  אתר|    info@lihiotsham.org.il  מייל|    073-7079415  פקס|    073-7079414  טלפון|    580570810)ע"ר(  עמותת להיות שם

 61062, חשבון 003עמותת להיות שם, בנק דיסקונט, סניף   פרטי חשבון לתרומה בהעברה בנקאית|    8814001אילת  4050ת.ד.   כתובת למשלוח דואר

 < לפעילות העמותה לחצו כאן>  < לכל אפשרויות התרומה לחצו כאן>  < לאישורי העמותה לחצו כאן> 
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