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לעמותת לראות

סיכום עשור
2006-2016

וסיכום פעילות 2016



120 מתנדבים שתרמו מעל ל7000 שעות
רופאים ואנשי מקצוע

לראות הפעילה 27,000 שעות התנדבות
 רובם של רופאים ופרופסורים 

בין 2016-2006



לראות גייסה מעל 10 מיליון ש״ח
 למענקי מחקר עבור חוקרים 

ומדענים מצטיינים ברפואת עיניים

התקבל אישור למענק בסך 
1,500,000 ש״ח על פני 2018-2017

FFB-ועוד 100,000 דולר מה



לראות קדמה 21 מחקרים בסיסיים 
ושימושיים למניעת עיוורון

גנטיקה של מחלות תורשתיות
תהליכים פתולוגיים במחלות עיניים

טיפולים למניעת עיוורון או השבת הראייה



לראות מובילה מחקר לאומי למיפוי מחלות 
גנטיות של הרשתית על ידי קונסורציום של 

12 מרכזים אקדמאיים בישראל

פעילות של 12 מרכזים בכל הארץ 
הממשיכים במחקר זו שנה רביעית

כנס ראשון לגיוס חולים למחקר בבני ציון 
בחיפה עם כ- 100 משתתפים



הזמנה

 דרכי הגעה לכנס באתר המרכז הרפואי בני ציון | עלות השתתפות: 25 ש”ח לאדם
  www.lirot-rp.org מספר המקומות מוגבל, יש להירשם ולשלם מראש | ההרשמה באתר

Nadine@eyes.org.il :דרך “צורך קשר“ או לשלוח בקשה לקבלת טופס הרשמה במייל

לחולים ומשפחותיהם
הסובלים ממחלות עיניים גנטיות

תוכנית כנס חידושים בגנטיקה של מחלות עיניים מעוורת במשפחה



לראות הקימה שלושה אתרי אינטרנט ייחודיים 
RP בעברית, באנגלית ולחולי

המשך עדכון המידע נעשה בעזרת 
מתנדבים וספקים חיצוניים



לראות מנהלת 7 פורומים של יעוץ 
רפואי לקהל הרחב על ידי רופאים 
בכירים במחלות שונות של העיניים

גם השנה מאות חולים קבלו מענה אישי 
מרופאים החברים בפורומים שלנו



שירותי עמותת לראות
יעוץ רפואי בלחיצת כפתור, בפורומים רפואיים באתר לראות

תוכלו לשאול שאלות ולקבל תשובות באופן אישי מרופאים בכירים המתנדבים בעמותת לראות

פורום רשתית ורטינופטיה סוכרתית 
בניהול פרופ' דב ויינברגר 

מנהל מערך העיניים במרכז הרפואי רבין
וחבר הועד המנהל של העמותה 

פורום מחלות תורשתיות ניווניות של הרשתית- 
בניהולה של ד"ר הדס נוימן 

מומחית לרפואת עיניים, מחלות רשתית 
ואלקטרופיזיולוגיה של מערכת הראיה במרכז רפואי ת"א

פורום ראיה ירודה- 
בניהולו של האופטומטריסט רון מידן 

בעל תואר ראשון באופטומטריה ממכללת הדסה 
ותואר שני במנהל עסקים

בוגר השתלמות בראייה ירודה בארה"ב

פורום מניעת עוורון אצל ילדים- 
בניהול פרופ' יאיר מורד 

מנהל היחידה לרפואת עיניים ופזילה במרכז הרפואי 
אסף הרופא וחבר הועד המנהל של העמותה 

פורום קטרקט-
בניהול ד"ר עדי מיכאלי 

מנהלת שירות הקטרקט ומומחית לקרנית 
במרכז הרפואי תל-אביב וחברת העמותה 

פורום גלאוקומה- 
בניהולה של פרופ' חני ורבין 

מנהלת תחום עיניים ב"מכבי" ומנהלת תחום 
הגלאוקומה בשיבא 

חברת הועד המנהל של העמותה

פורום גידולי עיניים- 
בניהולם של פרופ' יעקב פאר וד"ר שחר פרנקל 

פרופ' פאר - מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי הדסה עין 
כרם, ירושלים וחבר הועד המנהל של העמותה

ד"ר פרנקל - מומחה לגידולי עיניים ולפתולוגיה של העין 
במרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

בדיקות עיניים לקשישים וניצולי שואה בקהילה
פרטים אצל: צדקיהו ברוך, מנהל פרוייקט הניידת 

 zidky@eyes.org.il 052-6267638

כנסים לחולים הסובלים ממחלות עיניים גנטיות
www.lirot-rp.org :פרטים ב

www.eyes.org.il 09/9518475 נבדקים למניעת עיוורון

www.eyes.org.ilאבחון גיל

החזר אור
 עד חודש

לאחר הלידה

עין עצלה, פזילה שנה

עין עצלה, פזילה שלוש

בדיקת מיקוד, בדיקת ראיה שש

קוצר ורוחק ראיה עד גיל 18

 התאמת משקפיים ובדיקות
 כלליות לתפקוד בעבודה,

 בישיבה מול המחשב ובזמן
נהיגה

18 עד 40

 גלאוקומה, סוכרת, קטרקט
(כל שנתיים)

40 עד 64

 ניוון מרכז הרשתית, גלאוקומה,
סוכרת וקטרקט (כל שנה)

64 והלאה

L'OCCITANE משנת 1997 הוסיפה 
 כתב ברייל על אריזות מוצריה.

 קרן L'OCCITANE הוקמה בשנת
 2000 ומאז פועלת למען עיוורים ובעלי
 מוגבלות ראיה. עד כה, מעל 2 מיליון

 ילדים ומבוגרים זכו לטיפולי עיניים
.L'OCCITANE בזכות

 החודש חוגגת עמותת לראות 10
  שנים ואנו מזמינים אתכם לחנויות

 L'OCCITANE לתרום 10 ש"ח
ולקבל מוצר מוקטן במתנה

ואנו מזמינים אתכם לחנויות  10 שנים 
10 ש"ח ולקבל מוצר מוקטן במתנה.   לתרום 

L’OCCITANE כתב ברייל על אריזות מוצריה.   הוסיפה 

מוגבלות  ובעלי  עיוורים  למען  פועלת  ומאז   2000 בשנת  הוקמה   

 .L’OCCITANE 2 מיליון ילדים ומבוגרים זכו לטיפולי עיניים בזכות 
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כל שנה מחלקת לראות מלגות לחוקרים 
צעירים במסגרת כנסים רפואיים

בכנס איסבר במרץ ובכנס האיגוד ביוני 
חולקו מלגות





״לראות״ מציינת כל שנה בדצמבר את 
חודש המודעות לבריאות העין

הכולל קמפיין להעלאת המודעות 
לחשיבות בדיקות עיניים בכל גיל

בשיתוף איגוד רופאי העיניים

מעל מיליון אזרחים נחשפו לקמפיין ב-2016



לראות מקדמת רפואה מונעת בעיניים על ידי 
פרויקט הפעלת סקר עיניים של ילדים קטנים 

למניעת עין עצלה

תכנון סקר עיניים ב-2016 וביצוע של 3000 
בדיקות בגנים ב-2017

עריכה והפצה של 2 מוספים לבריאות העין
אחד על סכרת והשני כמדריך לראייה טובה





בישראל עיוורון  ומניעת  העין  בריאות  לחקר  "לראות"  לעמותת  עשור  לציון  מיוחד  מגזין 

המדריך לראייה טובה
 לעיניים שלך בלבד
לרגל חודש המודעות השמיני לבריאות העין | דצמבר 2016

Special edition celebrating Lirot's 10th anniversary

בריאות העין וסוכרת 
לא עוצמים עיניים נבדקים למניעת עיוורון
מוסף מיוחד לבריאות העין של עמותת לראות 
בשיתוף איגוד רופאי העיניים | יולי 2016



לראות מקדמת רפואה מונעת בעניים על ידי פרויקט 
של ניידת לבדיקות עיניים של קשישים וניצולי 

שואה. מאז 2013 פרויקט הניידת בדקה כ-11,000 
קשישים והצילה מעיוורון מיותר מעל ל-20%

השנה נבדקו מעל ל-2000 קשישים הכולל יותר 
מרבע ניצולי שואה

ב-46 ישובים שונים בכל הארץ

מאות קשישים ניצלו מסכנת עיוורון







גיוס משאבים ב2016

עליה של 60% בגיוס כספים ב2016

סך 940,000 ש״ח

67% מסך התרומות הם בסך 20,000 ש״ח ויותר

300,000 ש״ח מקרנות בחו״ל

200,000 ש״ח מקרנות ועסקים בישראל

140,000 ש״ח מחברות פארמה בינלאומיות



תוכניות חדשות ל-2017
בניית בנק של מחקרים לצורך גיוס כספים

בניית אסטרטגיה דיגיטלית לעמותה במטרה לגייס חולים ומשאבים

בניית קמפיין מימון המונים

הקמת אגודת ידידים לעמותה לצד הועד המנהל

פעילות לובי בכנסת

המשך תוכניות קיימות
שנה חמישית של הניידת לבדיקות עיניים של קשישים

ביצוע סקר עיניים בגני ילדים

כנסים לגיוס חולים למחקר המיפוי

חודש המודעות ה-9 ומוסף לבריאות העין



תודה לכל השותפים
מוזמנים להמשך תמיכה בקמפיין מימון המונים

 בספטמבר אוקטובר


