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 לא פשוט, עברתי מסע חייםמהם אוטיסטים.  שלושהשמי שגית רז, מייסדת עמותת להיות שם, אמא לחמישה, שלום רב, 

יחד עם מתנדבים יקרים הקמתי את להיות שם, כאשר אני פועלת בהתנדבות. . ישני עשורים, בחיפוש אחר הטיפול המתאים לילדמעל 

 , אני יכולה לומר בפה מלא:והבריאותחינוך ההיום, לאחר שנים של מאבק חסר פשרות והתמודדות בלתי פוסקת מול מסגרות 

 ,למימוש מלוא הפוטנציאלטיזם , תוביל ילדים שאובחנו באוולאורך זמן מותאמת אישית ,"אחד על אחד"רק תכנית 

 על ידי הקניית כישורי חיים ומעורבות חברתית נוכל להכוינם לחיי כבוד, עצמאות ותרומה לקהילה.

הוא  ןכל יום שעובר מבחינתחיוני עבור ילדיהם, כה אלפי משפחות בישראל משוועות לטיפול האישי המורכב אך  ,טפסח התשע"לקראת 

תחושת פספוס של חיים שלמים. אנו בעמותת "להיות שם" מנסים לאפשר לכמה שיותר משפחות תכנית "אחד על אחד" אך עלויות 

 בבקשה: כםהתכנית ומורכבותה מהווים אתגר לא פשוט. בשם משפחות אלו, אני פונה אלי

 ,ניםהנכו מותלמקוואוזניים נטה עיניים  כםבעזרת ,"אחד על אחד" תכנית ילד ומשפחתותאפשר לעוד  כםתתרומ

 בישראל. למאובחני האוטיזםיחד נפעל לשינוי תפיסת הטיפול באוטיזם ונעצב מציאות חדשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית תכנית טיפולית אישית, "אחד על אחד", מעמיקה ומדידה, לכל ילד משולב . תרומתך תנותב ללחודש₪  5,000-עלות הטיפול האישי מוערכת ב

בין כל האנשים העוטפים את הילד בחיי היומיום: בני המשפחה, חברים, מורים  הוסינכרוניישום התכנית • ומשפחתו ע"י מכלול אנשי מקצוע מובילים בתחומם 

ספורט מותאמות  שימת דגש על מצבו הגופני של הילד וטיפוחו על ידי פעילויות• וסייעות, מדריכי העשרה בחוגים השונים, מעורבות בקהילה, ומתנדבים 

מענה לוגיסטי למשפחות, עזרה בהסעות ותחבורה לילדים במעבר בין הפעילויות • פעילויות לשעות הפנאי, חגים, חופשות ובאין מסגרות פעילות • אישית 

 העצמה לילדים ועודימי ו ,בושגי כיף, ימי ימי• חיזוק אישי בתחום הלימודי, הכשרה והתאמת מורים פרטיים במקצועות הליבה • השונות לאורך כל היום 

 

 073-7079414לתרומה בכל אמצעי תשלום חייגו 

 ,מס, קבלה תשלח מיידית על שם בית העסק, תרומתכם תוכר לצרכי 46לעמותה אישור 
 כל חברי ההנהלה בעמותה פועלים בהתנדבות, ללא שכר

 ₪ 5,000 שעות טיפול אישי: 100תרומות    |  ₪  1,000 שעות טיפול אישי: 20תרומות    |  ₪  500 שעות טיפול אישי: 10תרומת 

LIHIOTSHAM.ORG.IL 

 טהתשע" 2019ילדים עם אוטיזם בפסח  למעןבקשת תרומה 
 תכנית אישית "אחד על אחד" עם עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות

 

 , אמאלהיות שם , מייסדתשגית רז
sagit@lihiotsham.org.il 

:( שמח פסח  
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