
יום שני ה-27.5.19,
כ"ב באייר תשע"ט

 בבית מרש"ל,
רח' מנדלי מוכר ספרים 20, תל-אביב

מהשעה 09:00 עד 14:45

הזמנה
לכנס השנתי 

ולאסיפה הכללית* 
של נמ"ג

עמותה לשמירת
בריאות העין

בכנס תתקיים הגרלה של מוצרים שונים 
דמי ההגרלה הם תרומה לעמותה.

דרכי הגעה:
תחבורה ציבורית: כל קווי האוטובוסים ומוניות השירות העוברים

 ברח' בן יהודה.
רכב פרטי: ניתן להחנות בחניון תל-נורדאו ברח' פרישמן 

או בחניון ברח' בוגרשוב פינת סירקין

* כל חבר/ה המעוניין להצטרף לוועד המנהל/ועדת בקורת,
מתבקש/ת לשלוח מועמדותו/ה ולצרף קורות חיים בקצרה, 

לכתובת העמותה בדואר או באימייל, עד לתאריך 20.5.19.
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האסיפה הכללית 
השנתית*

09:30-9:00
התכנסות, רישום וסיור בדוכני התצוגה.

דמי רישום: 20 ₪ ליחיד 30 ₪ לזוג

 11:00-9:30
דברי פתיחה: גב' אליה צביאל רויטמן, יו"ר העמותה

דברי ברכה:

• מר נתי ביאליסטוק, מנכ"ל המרכ זלעיוור
• גב' יהודית בורק, מנהלת מרש"ל ת"א

• מר נתן וולוך, יו"ר מועצת עיריית ת"א וממונה    
  תחום הגמלאים

• בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה 
• דו"ח כספי 2018 - מר ירון אוחנה, רו"ח העמותה 

• דו"ח מילולי 2018 - גב' אליה צביאל רויטמן, יו"ר העמותה
• דו"ח ועדת ביקורת – מר חיים לוי 

• אישור הדו"חות הנ"ל על-י די האסיפה הכללית
• בחירת ועד המנהל, בחירת ועדת ביקורת.

• אישור מינוי רו"ח ויועץ משפטי.

* לפי התקנון: אם במועד האמור לא יהיה מניין חוקי, ואף
לא יתכנס מניין חוקי בתוך חצי שעה מהמועד הנקוב לעייל יראו את האסיפה 
כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת למחצית השעה. לאחר הזמן הנקוב 

באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

11:00 - 12:30   עמותת מגדל אור- 
                          על המכון לראיה ירודה

                          חברת אורקם - חידושים טכנולוגיים 
                                  בתחום  הראייה

                          המוסד לביטוח לאומי- על הזכויות 
                    שמגיעות לכם ולא ידעתם

                          פרופ' דב וינברגר- מנהל מערך  

                     העיניים בי"ח רבין-בילינסון )בעבר(, 
                     פרופ' מן המנין בפקולטה לרפואה

                     באונ' ת"א,  מנהל מעבדת מחקר
                      באוניברסיטת תל-אביב,

                          על מחקר חדשני במחלות הרשתית.
13:30-12:30   הפסקה, ביקור בדוכנים וכיבוד 

14:30-13:30   מחזמר- גברתי הנאווה.
                   להקה של המרכז לעיוור בחיפה

14:30-14:45   תוצאות ההגרלה

דמי חבר לעמותה:
אנו פונים לחברים ומבקשים, מי שלא הסדיר את תשלום דמי 
החבר, אנא חדשו את חברותכם ושלמו דמי חבר ע"ס 120 ₪ 

לשנה )סכום שעומד ללא שינוי(. 
תרומות יתקבלו בברכה, זה יאפשר להרחיב את פעילותנו.

תרומות ודמי חבר ניתן לשלם באמצעות:
שיק: עמותת נמ"ג- רח' דוד חכמי 10 תל-אביב מיקוד 6777810

בהעברה בנקאית: עמותת נמ"ג, הבנק הבינלאומי-31,

סניף צמרות 64, חשבון: 013609
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הכנס הארצי 
השנתי



בשנת 2018פעילות העמותה

    השנה, פעילות העמותה התמקדה בהעלאת המודעות     

    למחלות הרשתית: נמ"ג, גלאוקומה ועיוורון סוכרתי,    
    הן בקרב אוכלוסיית הקשישים, המהווים את
    אוכלוסיית הסיכון, והן ובקרב הציבור בכלל.

 
 • קיימנו כ-60 מפגשי הרצאות בכל הארץ על נמ"ג,    

    גלאוקומה ועיוורון סוכרתי, במועדוני קשישים, דיור 
    מוגן, ארגוני גימלאים, ומועדוני זקנה ורווחה עירוניים. 

    אלפים נחשפו למסרינו על שמירת בריאות העין.
•   המשכנו עם הסיוע לחבר ולמשפחתו בהתמודדות עם   

    המחלה והשלכותיה.
•  קיימנו מאות שיחות אישיות לפונים טלפונית, 

    הכוונתם והדרכתם.      
•  השתתפנו בכנס במרכז הרפואי סורוקה באר-שבע,    
    ב- 11.3.2018 עם מיטב רופאי העינים, שם סיפרנו על

    פעילות העמותה וההתמודדות עם המחלה מנקודת מבטו
    של החולה.

•  כבכל שנה, התקיים כנס ארצי שנתי של חברי עמותת 
    נמ"ג ב- 13.5.18 שכלל הרצאות ע"י 3 רופאים מומחים:

     ד"ר עירית רוזנבלט-על סוכרת עיניים, מנהלת יחידת     
    מחקרים קליניים, מחלקת עיניים, בי"ח בילינסון.

    פרופסור שלמה מלמד-על גלאוקומה ונמ"ג, מנהל    
    המרכז לגלאוקומה בי"ח שיבא תל השומר.

    ד"ר איתמר קלמפרר-על מחלת הנמ"ג והתפתחות 
    המחקר, מנהל יחידת הרשתית, מערך העיניים מרכז 

    הרפואי סורוקה באר-שבע. 

•  הקמנו מיזם ניסיוני לשיתוף פעולה עם חב' באייר   
    ישראל, להקמת מוקד למעקב אחרי חולים שמקבלים 

    זריקות  תוך עיניות.  
•  נמשכת השאלת טמ"סים )מכשירי טלוויזיה במעגל     

    סגור לקריאה מוגדלת(.

•  בשנת 2018 הפעילות בעמותה התבצעה בהתנדבות     
    של חברי הועד המנהל, כפי שהיה בשנים קודמות. 

    כאמור, למרות כל הקשיים ולמרות הקטנת
    התקציב, הצלחנו להרחיב משמעותית את 

    פעילות ההסברה שלנו – הנושא החשוב ביותר לעמותה.

    בנוסף, אנו מבקשים מהחברים כל אחד לפי יכולתו,    
    לקחת חלק כלשהו בפעילות ההתנדבותית בעמותה.

    חשוב שרבים יותר ישתתפו בפעילות לפי בחירתם.    

    פעילות התורמת לשמירת בריאות העיניים של    
    המבוגרים, ותורמת גם למתנדב עצמו.
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לקראת חגי האביב והחירות
נמ"ג - עמותה לשמירת 

בריאות העין
מאחלת לכם ולבני משפחותיכם

בריאות, אושר, 
הנאה והצלחה.
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חג שמח!


