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 למה לתרום לארגון להיות שם ?
לעמותה אישור • כל חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות, ללא שכר 

שקיפות כספית, לעמותה כל • תרומתכם תוכר לצרכי מס , 46
בתרומתכם • האישורים נדרשים, ומבוקרת ע"י משרד רו"ח ועו"ד 

תהיו שותפים לשינוי חייהם של ילדים נפלאים ומיוחדים, ושינוי 
 חברתי אמיתי ומרגש.

 

 אוטיזם, משנים גישה משנים חיים
מאובחן על הרצף ילדים כיום  88מכל  1לפי נתונים אחרונים, 

האוטיסטי ! אנו יודעים, עובדתית, שבהשקעה חסרת פשרות, עם 
עם פחות !  טיפול פרטני מגיל צעיר, ניתן לייצר מציאות אחרת

יותר שילוב, יותר מעורבות,  -תרופות פסיכיאטריות, פחות הוסטלים 
 יותר ביחד.

 
 חיסכון של מאות מיליוני ש"ח למדינת ישראל

על מאובחן אוטיזם השוהה ₪  16,000-חודש כהמדינה מוציאה כל 
בהוסטל, לכל ימי חייו ! עם תכנית "אחד על אחד", חלק עצום מהם 

בקהילה, לעבוד, ובמקום להוות נטל, לתרום לכלכלה לחיות יוכלו 
 כמו כולנו. -ולהתקיים בכבוד 

 

 ? מה כולל הטיפול הפרטני "אחד על אחד"
אחד", מעמיקה ומדידה,  בניית תכנית טיפולית אישית, "אחד על

לכל ילד משולב ומשפחתו ע"י מכלול אנשי מקצוע מובילים 
נכרונה בין כל האנשים העוטפים את ייישום התכנית וס• בתחומם 

הילד בחיי היומיום: בני המשפחה, חברים, מורים וסייעות, מדריכי 
פעילויות • העשרה בחוגים השונים, מעורבות בקהילה, ומתנדבים 

פעילויות לשעות הפנאי, חגים, חופשות • אמות אישית ספורט מות
בהסעות ותחבורה לילדים  למשפחות עזרה• ובאין מסגרות פעילות 

חיזוק אישי בתחום • במעבר בין הפעילויות השונות לאורך כל היום 
 העצמה לילדים ועוד..., ימי גיבוש• מורים פרטיים עם  הלימודי

 

 

 ₪ 500שעות טיפול:  ₪10 | 50שעת טיפול: 
 ₪ 5,000שעות טיפול:  ₪100 |  2,500שעות טיפול:  50

 לחודש, כל תרומה תתקבל באהבה.₪  5,000שווי הטיפול הפרטני:  *

 
 

 , ראש השנה תשע"טהאוטיסטילמען ילדי הרצף בקשת תרומה 
 , אוטיסטים בדרך לעצמאותם"אחד על אחד" עם עמותת להיות שתכנית 

 : לכבוד       
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 ,שלום רב

שמי שגית רז, מייסדת עמותת להיות שם )בהתנדבות(, אני 

אמא לחמישה ילדים קסומים אשר מתוכם שלושה 

מאובחנים על הרצף האוטיסטי. יחד עם מתנדבים 

חזון הטיפול  מדהימים הקמתי את עמותת להיות שם תחת

הפרטני, על מנת שכל משפחה בישראל, להם ילד/ה על 

הרצף, תהא זכאית לטיפול הטוב ביותר בילדם ללא קשר 

 למצב כלכלי או מיקום גיאוגרפי.
 

 ,כבכל חג ,כםלקראת השנה החדשה אני פונה אלי

ולבחון תרומה למען  כםבבקשה לפנות כמה דקות מזמנ

ילדי העמותה, על מנת שיזכו לטיפול פרטני שיובילם לחיים 

עצמאיים ככל הניתן. עם תכנית ייחודית מותאמת אישית 

 לכל ילד וילדה, לפי מצב תפקודם ונקודת המוצא שלהם.
 

כל סיוע חשוב  ,כםיכולתלתרום כפי  תכםאני מזמינה א

וקדוש. אני וצוות העמותה מאמינים בכל ליבנו שניתן 

, חיי שילוב , חיי עצמאותלקדם את הילדים לחיי כבוד

 -ומעורבות, מימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בהם 

 ויש כל כך הרבה !

 

 יחד, ניצור מציאות טובה יותר לאלפי ילדים בישראל !

 בס"ד

 לתרומות בכל אמצעי תשלום, חייגו
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