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אגודת הידידים, שמרכזה בלוס אנג'לס, פועלת זה שנים בגיוס תרומות למען אלי"ע ישראל.
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אלי"ע.  בסניפי  תפקידים  במגוון  מזמנם  תורמים  כאחד,  ונוער  מבוגרים  רבים,   מתנדבים 

מנכ"ל העמותה פועל במשרה מלאה ללא שכר מאז שנת 1991.

9.5% הוצאות
אדמיניסטרטיביות

13.5% כלליות:
)אחזקה, כלכלה, ביטוחים, 

ציוד, חוגים שונות( 

77% שכר הצוות המקצועי

37.5% תרומות

2.5% השתתפות הורים

60% מימון ממשלתי

מתנדבים

לשילוב  ראיה  ולקויי  עיוורים  ילדים  להכין 

בחינוך הרגיל ובחברה בכלל.
לתת מענה מקצועי לילדים עיוורים ולקויי 

לשילובם  בדרך  התפתחות,  מורכבי  ראיה 

בהתאם  מתאימות,  המשך  במסגרות 

לצרכיהם ויכולתיהם.
שיעזור  באופן  במשפחות  ולתמוך  לחזק 

להן לקדם את ילדיהן בצורה יעילה ובונה.

מטרות העמותה

מקורות מימוןמרכיבי התקציב

1982
הוקמה עמותת אלי"ע

1988
לילדים  פתיחת התוכנית 

מורכבי התפתחות

1994
הקבע  מבנה  אכלוס 

המותאם  המבנה  בפ"ת, 

בארץ  והייחודי  הראשון 

ולקויי  עיוורים  לילדים 

ראיה בגיל הרך

1996
יוצא  המשפחות  נופש 

לדרך בפעם הראשונה

1997
יוצאת  הבוגרים  קייטנת 

לילדים  ומיועדת  לדרך 

בני 5-13

1998
פתיחת הסניף בב"ש

2000
מותאם  למבנה  מעבר 

בב"ש

2001
פתיחת הסניף בירושלים

2003
חדש  בניין  חונכים 

הבריכה  ובו  בפ"ת 

שמיועדת  ההידרותרפית 

ילדי  ולכלל  אלי"ע  לילדי 

פ"ת 

2005
מנכ"ל  סגל,  מיכאל 

העמותה, מקבל את אות 

המתנדב מנשיא המדינה 

2006
מותאם  למבנה  מעבר 

בירושלים 

2007
פתיחת קבוצת התינוקות 

בירושלים

הידרותרפיה

שיאצו 

טיפול במוסיקה 

רכיבה טיפולית

ריתמוסיקה 

קייטנת בוגרים

טיפול בבעלי חיים

נופש משפחות 

תוכנית הערכה והדרכה 

תוכנית הורים ותינוקות 

 

פרויקטים הממומנים 
באמצעות תרומות

ציוני דרך בעמותה עיוורים  לפעוטות  ייחודיות  תוכניות  המפעילה  בישראל  המובילה  המסגרת  היא  אלי"ע 

ולקויי ראיה ולבני משפחותיהם ברחבי הארץ. נסיונה המקצועי והישגיה של אלי"ע מוכרים 

ומוערכים בעולם.

בשנת 1982 אלי"ע החלה את פעילותה עם קבוצה של 6 ילדים, וכיום מספקת תוכניות למאות 

ילדים בשלושה מרכזים:

סניף המרכז – עבור אזור המרכז.

סניף הדרום – עבור כל אזור הדרום. 

סניף ירושלים - עבור ירושלים והסביבה.

שלושת הסניפים פועלים שישה ימים בשבוע מ-07:30 עד 15:30, 11 חודשים בשנה.

מוכרת  רווח,  כוונת  ללא  מוסד  הינה  אלי"ע  עמותת 

החינוך  הרווחה,  משרדי  ידי  על  חלקית  ונתמכת 

העמותות,  רשם  בפיקוח  מצויה  העמותה  והבריאות. 

האחראי על מתן אישור לניהול תקין. כמו כן, תרומות 

לאלי"ע מוכרות לצורכי מס בישראל לפי סעיף 46א'.

מעמד עמותת אלי"ע
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