
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם ולשלוח לכתובתעמותת להיות צ'קים יש לרשום לפקודת , באמצעות צ'ק או מזומןניתן לתרום 

 לקבלה )שם חברה או פרטי, שלכם פרטיםמפורטים הצרפו למעטפה מכתב בו נא א המצויינת למעלה.

 בדבר העברת התרומהמראש ח"פ או ת"ז, טלפון, כתובת וכו'( נעריך אם תתקשרו ותעדכנו אותנו 

 .ברגע שתרומה תגיע אל משרדינו הקבלה אליכם אתאנו נשלח  ,1שלוחה  073-7079414בטלפון 

 

בעמותה  ההנהלהכל חברי • מתכם תוכר לצרכי מס א' לפקודת המס, תרו 46חשוב לציין: לעמותה אישור 

 לאישורי העמותה לחצו כאןלעמותה כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק • , ללא שכר בהתנדבותפועלים 

 

 :דואר למשלוחכתובת להלן 
 

 עמותת להיות שם

 4050 ת.ד.

 אילת

 8814001 מיקוד

תנותב לבניית תכנית טיפולית אישית, "אחד על אחד",  כםתרומת. לחודש₪  5,000|  לשעה₪  50עלות הטיפול האישי היא 

יישום התכנית וסנכרונה בין כל האנשים • מעמיקה ומדידה, לכל ילד משולב ומשפחתו ע"י מכלול אנשי מקצוע מובילים בתחומם 

העשרה בחוגים השונים, מעורבות בקהילה, העוטפים את הילד בחיי היומיום: בני המשפחה, חברים, מורים וסייעות, מדריכי 

פעילויות לשעות הפנאי, • שימת דגש על מצבו הגופני של הילד וטיפוחו על ידי פעילויות ספורט מותאמות אישית • ומתנדבים 

ות מענה לוגיסטי למשפחות, עזרה בהסעות ותחבורה לילדים במעבר בין הפעילויות השונ• חגים, חופשות ובאין מסגרות פעילות 

ימי גיבוש והעצמה לילדים • במקצועות הליבה  חיזוק אישי בתחום הלימודי, הכשרה והתאמת מורים פרטיים• לאורך כל היום 

 ועוד...

 
 10 תרומת

 שעות טיפול:

 500 ₪ 

 
 20תרומת 

 שעות טיפול:

 1,000 ₪ 

 
 50תרומת 

 שעות טיפול:

 2,500 ₪ 

 
 100תרומת 

 שעות טיפול:

 5,000 ₪ 

 1 

  

 2 

3 4 

 בצ'ק או מזומןתרומה 
 וכתובת עמותת להיות שם ,לשליחה הנחיות

 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

 .אמא מייסדת להיות שם,, שגית רז
sagit@lihiotsham.org.il שמח פסח ): 
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