
אודות אלי"ע            תוכניות            מידע מקצועי            סיפורים אישיים             גלריה             פורום             צרו קשר

תורמים

צרו קשר

תכניות לתמיכה

מבנה תקציבי

מסמכי העמותה

כפתור נוסף יהיה פה 

צרו קשר

פורום הורים

צעדים ראשונים

הורים לבוגרים

מורות שיקומיות

הורים

צרו קשר

צוות

לוח פעילות

פורום מקצועי

גלריה

כפתור נוסף יהיה פה 

צרו קשר

מאמרים

כנסים וימי עיון

פורום מקצועי

כפתור נוסף יהיה פה 

אנשי מקצוע

כאן עוד כפתור  אודות אלי"ע             תוכניות             מידע מקצועי            סיפורים אישיים              גלריה              פורום              צרו קשר מפת האתר             תרומה לאלי"ע               עוד כפתור  

תרמו לנו!

Friends of Eliya

כאן יהיו חדשות רצות כאן 
יהיו חדשות 

ידיעה נוספת תהיה כאן

לחיצה על כל ידיעה תוביל 
לעמוד עם מלוא הידיעה

עוד ידיעה! ניוזלטר אלי"ע 
- גיליון 6 עוד ידיעה! נעוד 

ידיעה

חדשות ועדכונים

רואים שאפשר

חיפוש באתר

ENG

עברית

כפתורי נגישות

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.

האם יש שימוש לשטח הזה?

חג שמח ושנה טובה

ארגון לקידום ילדים עם עיוורון ולקויות ראיה

שותפים לדרך

האם יש שימוש לשטח הזה או האם להוסיף יותר מתוך החזון כאן ולהאריך את המקום למידע מתחלף?
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