
רואים שאפשר

לבון 3, ת.ד. 8179, פתח תקווה 49181
טל': 03-9336840  פקס: 03-9336837

ganpetachtikva@eliya.org.il :מייל

סניף מרכז

דיסקין 17, ירושלים 96440
טל': 02-5639164  פקס: 02-5639162

ganherusalem@eliya.org.il :מייל

סניף ירושלים

הנהלה

לבון 3, ת.ד. 8179, פתח תקווה 49181
טל': 03-9336840  פקס: 03-9087292

eliya-il@eliya.org.il :מייל

סניף דרום

חבצלת הנגב 21, ת.ד. 7630, באר שבע 84849
טל': 08-6270971  פקס: 08-6270971
ganbeersheva@eliya.org.il :מייל

אגודת ידידי אלי"ע - ארצות הברית

JKrautman@eliyausa.org :כתובת מייל
www.eliyausa.org :אתר

אגודת הידידים, שמרכזה בלוס אנג'לס, פועלת זה שנים בגיוס תרומות למען אלי"ע ישראל.

ארגון לקידום ילדים עם עיוורון ולקויות ראיה

www.eliya.org.il

לתרומות:
 גלי סדרו

03-9336840 
שלוחה 117



מקורות מימוןמרכיבי התקציב

מתנדבים

37.5% תרומות

 2.5% השתתפות
הורים

60% מימון ממשלתי

9.5% הוצאות
אדמיניסטרטיביות

13.5% כלליות:
)אחזקה, כלכלה, ביטוחים, 

ציוד, חוגים שונות( 

77% שכר הצוות המקצועי

2001
פתיחת הסניף 

בירושלים

2003
חניכת הבריכה 

ההידרותרפית בסניף 
פתח תקווה

2005
מיכאל סגל, מנכ"ל 

העמותה, מקבל את 
אות המתנדב מנשיא 

המדינה 

2008
הפעלת תוכנית 

הדרכה למסגרות 
בתחום שיקום 
תפקוד הראיה

2009
פתיחת תוכנית 

שילוב בסניפי אלי"ע

1982
הוקמה עמותת 

אלי"ע

1988
פתיחת התוכנית 

לילדים מורכבי 
התפתחות

1994
אכלוס מבנה קבע 

מותאם בפתח 
תקווה

1996
נופש המשפחות 

יוצא לדרך בפעם 
הראשונה

1997
קייטנת הבוגרים 

יוצאת לדרך ומיועדת 
לילדים בני 5-13

1998
פתיחת הסניף בב"ש

רווח,  כוונת  ללא  מוסד  הינה  אלי"ע  עמותת 
מוכרת ונתמכת חלקית על ידי משרדי הרווחה, 

החינוך והבריאות. 

העמותות,  רשם  בפיקוח  מצויה  העמותה 
האחראי על מתן אישור לניהול תקין. כמו כן, 
תרומות לאלי"ע מוכרות לצורכי מס בישראל 

לפי סעיף 46א'.
ארגון לקידום ילדים עם עיוורון ולקויות ראיה

חזון העמותה

מאז 1982, אלי"ע פועלת לקידום ילדים עם לקויות ראייה ועיוורון ובכללם ילדים 
המתמודדים עם אתגרים התפתחותיים נוספים. 

העמותה דוגלת בגישה טיפולית מובחנת המותאמת לצרכיהם של כל ילד וילדה, 
תוך הרחבה, חיזוק וטיפוח יכולתם להשתלב בחברה.

כארגון מוביל בתחום, לקחה על עצמה אלי"ע אחריות הוליסטית להוות מקור 
תמיכה וייעוץ למשפחות הילדים, באופן שיאפשר להם לקדם וללוות את ילדיהם 

בצורה מיטבית.

אלי"ע מעניקה מגוון שירותים ובהם אבחון, טיפול, תמיכה ושיקום. השירותים 
בעלי  טובי  ידי  על  וניתנים  מקצועיות  מידה  אמות  על  בהקפדה  מתאפיינים 

המקצוע תוך למידה מתמדת של חידושים בתחום.

אלי"ע פועלת ללא לאות לפיתוח שירותים, תוכניות ועזרים חדשים על מנת לסייע 
לכלל הילדים עם לקויות הראיה והעיוורון לצמוח בהתאם ליכולתם האישית.

מזמנם  תורמים  כאחד,  ונוער  מבוגרים  רבים,  מתנדבים 

במגוון תפקידים בסניפי אלי"ע. יו"ר העמותה, מיכאל סגל 
כיהן בתפקיד מנכ"ל העמותה בהתנדבות במשרה מלאה 

ללא שכר במשך שני עשורים.

הידרותרפיה

התמצאות במרחב וניידות

תרפיה במוזיקה ובאומנות

רכיבה טיפולית

קייטנת בוגרים

תרפיה באמצעות בבעלי חיים

סנוזלן

נופש משפחות

שיקום תפקוד הראיה

תכנית הורים ותינוקות

שיאצו ועיסוי

פרויקטים הממומנים 
באמצעות תרומות

ציוני דרך בעמותה

מעמד העמותה


