
איתור מוקדם והתאמת טיפול
מחקר

קידום המחקר בתאי גזע
שיתוף הקהילה במידע וחידושים בנושא

80% ממקרי העיוורון
ניתנים למניעה באיתור מוקדם 

וטיפול מתאים



"עמותת לראות" נוסדה בשנת 2006 במטרה לממן מחקר למניעת עיוורון
ולהגביר את מודעות הציבור לחשיבותו של הטיפול המניעתי כדי 

לצמצם את מספר האנשים הנפגעים ממחלות עיניים בישראל.
הנהלת העמותה פועלת לצד מועצה מדעית המורכבת ממדענים, רופאי עיניים

בכירים מישראל ומחו"ל ונציגי חברות עסקיות.
היום ניתן להציל כ-80% ממקרי העיוורון באמצעות טיפול רפואי, במידה והחולה מגיע

בזמן לטיפול. לכן החשיבות הגדולה באבחון מוקדם ובקיום בדיקות עיניים שגרתיות לאורך
השנה, ובכל שנה אחרי גיל 50. 

בכל שנה מתווספים כ–1,500 מתעוורים חדשים ואנשים הסובלים מראיה ירודה.
באמצעות שיתוף פעולה בין רופאים, חוקרים והציבור הרחב אנו משיגים את מטרותינו.

הפרויקטים המרכזיים ברפואה מונעת בעיניים ובקידום המחקר למניעת עיוורון: 
שירות "בדיקות עיניים עד הבית"   #

מגיע לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות בכל הארץ. כ–15% מהנבדקים הופנו לטיפול רפואי וכך   
ניצלו מאובדן ראייה בגיל מבוגר.  

שירות "בדיקות עיניים בגנים"  #
גילוי מוקדם מעלה את הסיכוי לריפוי ומאפשר איתור מוקדם של ליקויי ראייה כגון: עין עצלה   

בילדים והפניה לטיפול בגיל צעיר. כ–8% מהנבדקים הופנו להמשך בירור אצל רופא עיניים.  
כשמודעים אפשר לגלות וגם לקבל טיפולים  #

״עמותת לראות״ מפיצה את המידע בארבעה ערוצים:  
ניוזלטר – איגרת מידע חודשית לשיתוף הקהל במחקרים, כנסים וחידושים ברפואת עיניים.  #  

ניהול קהילות חולים  #  
< RP רטיניטיס פגמנטוזה – מחלה גנטית חשוכת מרפא הפוגעת בכל הגילאים.   
< אובאיטיס – מחלת עיניים קשה הפוגעת בכל הגילאים ויש לה מגוון טיפולים.   

כנסים – הכנסים מהווים במה לשיתוף הקהילה הרלוונטית במידע ובפעילויות העמותה.  #  
חודש המודעות – זרקור על נושא שנתי נבחר באמצעות קמפיין פרסומי בערוצים שונים.   #  

מימון מחקרים  #
״עמותת לראות״ מממנת מחקרים רפואיים לפריצות דרך בנושא מניעת עיוורון שמבוצעים ע"י  

חוקרים מכל האוניברסיטאות בארץ כולל חוקרים צעירים מצטיינים.  
מיפוי מחלות עיניים גנטיות בישראל  #

פרויקט משותף למרכזים הגנטיים בבתי החולים לריפוי ומעקב אחרי חולים במחלות גנטיות של  
הרשתית. כ-40% מהנבדקים בארץ מופו כחולים במחלות גנטיות של הרשתית ובקרב כ-56%   

מהם נמצאה סיבת המחלה, שיאפשר בעתיד לתת טיפול רפואי מותאם אישית.  
מחקר תאי גזע  #

גיוס משאבים למחקרים במסגרת המטה הישראלי למחקר חדשני בתאי גזע, בתמיכת פרופ'     
צ'חנובר, זוכה פרס נובל לשנת 2004, כדי להשיג פריצת דרך ברפואת עיניים ובתחומים אחרים.  

תקציב העמותה מתבסס על תרומות. 
ככל שירבו התרומות נוכל להגיע ליותר אנשים ולעזור להם, וליותר מחקרים פורצי דרך

https://bit.ly/3wp8wwm שיפתחו לכולנו את העיניים. לדף התרומות באתר ״עמותת לראות״

https://bit.ly/3wp8wwm


פרופ׳ מרדכי שני, מר אוהד להב, פרופ' אדו פרלמן, פרופ' אהוד אסיה, פרופ׳ איתי חוברס, 
פרופ' דב ויינברגר, פרופ' חנא גרזוזי, פרופ' שלמה מלמד, פרופ' ענת לבנשטיין, 

פרופ' יעקב פאר, פרופ' דרור שרון, פרופ' יאיר מורד, פרופ' אבי סולומון, ד"ר רונית לוינגר, 
פרופ' חני ורבין, ד"ר יפית שטרק, מר מרק עמוס, ד"ר ניר ארדינסט, פרופ׳ אירית בכר, 

פרופ׳ אריה סולומון, פרופ׳ נועם שומרון.

הועד המנהל:

מועצה מדעית עם מיטב חוקרי העיניים בראשות פרופ׳ אדו פרלמן

חברי אגודת הידידים שותפים לדרך ומסייעים לאורך כל השנה

בעלי התפקידים בעמותה:

נשיא העמותה
פרופ׳ מרדכי שני

יו״ר העמותה
אוהד להב

מנכ״ל העמותה
נדין הולנדר

העמותה מודה לכל המתנדבים, הרופאים, אנשי המקצוע וידידי העמותה 
המקדישים מזמנם, מרצם וממונם לקידום פעילויות העמותה.

 בלעדיהם לא היינו מגיעים להישגים אלו.

צדקיהו ברוך - מנהל פרויקט בדיקות עיניים בקהילה
אביה מלכה - אחראית מחשוב

עובדי ״עמותת לראות״:



פורום אובאיטיס - בניהול פרופ' זוהר חבוט וילנר
מנהלת שירות אובאיטיס, מחלות דלקתיות של העין והמרפאה המשולבת למחלות דלקתיות של העין 

והמפרקים, רופאה בכירה ביחידת הרשתית, מערך עיניים, המרכז הרפואי תל אביב.

פורום רשתית ורטינופטיה סוכרתית - בניהול ד"ר ריטה ארליך
מנהלת יחידת רשתית במרכז רפואי רבין.

פורום גלאוקומה - בניהולה של פרופ' חני ורבין לבקוביץ'
רופאה בכירה, מנהלת שרות הגלאוקומה במרכז הרפואי שיבא, חברת הועד המנהל של העמותה.

פורום קטרקט - בניהול ד"ר עדי מיכאלי ופרופ' אהוד אסיה
ד"ר עדי מיכאלי רופאת עיניים מומחית ומנתחת קטרקט וקרנית במרכז רפואי ״עין טל״. 

פרופ' אהוד אסיה מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי מאיר, כפר סבא, לשעבר,
ומרכז רפואי "עין טל", חבר ועד מנהל ״עמותת לראות״.

פורום מחלות עיניים אצל ילדים - בניהול ד"ר עלוית וולף
רופאת עיניים ילדים מומחית ומנתחת במרכז רפואי כרמל בחיפה ובקרית מוצקין.

פורום מחלות תורשתיות ניווניות של הרשתית - בניהולה של ד"ר הדס נוימן
מומחית לרפואת עיניים, מחלות רשתית ואלקטרופיזיולוגיה של מערכת הראיה במרכז רפואי תל אביב

פורום גידולי עיניים - בניהולם של פרופ' יעקב פאר ופרופ' שחר פרנקל
פרופ' יעקב פאר מנהל מחלקת עיניים לשעבר במרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

וחבר הועד המנהל של העמותה.
פרופ' שחר פרנקל מומחה ברפואת עיניים ומנתח, מומחה לאונקולוגיה של העין ולפתולוגיה של העין 

בשרות גידולי העיניים של המרכז הרפואי הדסה עין כרם.

פורום ראיה ירודה - בניהולו של האופטומטריסט רון מידן
בעל תואר ראשון באופטומטריה ממכללת הדסה ותואר שני שני במנהל עסקים. 

בוגר השתלמות ראיה ירודה בארה"ב.

בידך להציל את מאור עיניך!
ייעוץ רפואי מיידי בפורום מומחים באתר העמותה:

www.eyes.org.il | 09-9518475 לפרטים נוספים: ״עמותת לראות״


