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Text: Maxim Warratt

 דקות ללא הפסקה50 - כ:משך המופע

:מוסיקה

“Al Ghariba”, performed by “Al Majad”, arranged
by Habib Alla Jamal and Khader Shama, “Echad mi
Yodea” arranged and performed by Ohad Naharin
and The Tractor’s Revenge, “Somewhere Over the
Rainbow” by Harold Arlen - adapted by Marusha,
“Hooray for Hollywood” by Don Swan & His
Orchestra, “Sway” by Dean Martin, “Hava Nagila”
arranged by Dick Dale, “Na tum jano na hum” by
Rajesh Roshan, “Do” by Chronomad, “You’re
Welcome” by Brian Willson-The Beach Boys,
“Favourite Final Geisha Show” by Chari Chari,
“Flutter” by Kid 606, “Ambient Trust”, “Private

 משה/ )1998(  זאצ’צ’ה/ )2001( וירוס של אוהד נהרין
)1990(  קיר/ )2005(  שלוש/ )1999(
 רקפת לוי:עיצוב תלבושות
) אבי יונה בואנו (במבי:עיצוב תאורה
, חן אגרון:שבע – הלהקה הצעירה-רקדני אנסמבל בת
 אריאל, מוראד בויאד, טיבו אייפרמן,קסנטה ואן אופסטל
 קורנליה מריה, שיר לוי, ניקולס ונטורה, פול ויקרס,גלברט
, חני סירקיס, רובין לסלי נימנונג, אוהד מזור,תמרה לך
 תמר, לונדיווה קוזה, איגור פטשנצ’ק,אביתר עומסי
. רוני רחמים,רוזנצוויג
 תום ניסים, יסמין מחמוד, עמית לנדאו, שקד ורנר:תלמידים

שמוליק זיסמן ,מייסד ויו”ר העמותה
חברים ושותפים יקרים,
הגענו לישורת האחרונה! בשנים הבאות,
לאחר שנים של מחקרים שנועדו למצוא
את הדרכים לריפוי מוחלט של התסמונת,
בכוונתנו להתחיל בניסויים קליניים
בבנות עצמן ,במטרה לרפא לחלוטין את
מלאכיות הדממה.
מזה מספר חודשים ,אנחנו מנהלים מו”מ
עם ה( FDA -רשות המזון והתרופות
בארה”ב) לקבלת אישור להתחיל בפעם
הראשונה ניסוי קליני שתוקף את שורש
הבעיה בתסמונת רט ,דהיינו ,תיקון הגן
עצמו .אם התוצאות שקיבלנו עד כה
בחיות מעבדה ,תחזורנה על עצמן
בניסויים הקליניים ,הרי שניתן יהיה
לרפא לחלוטין את הבנות הלוקות
ברט בכל גיל.

את תסמונת רט חוקרים כיום בכל העולם.
החוקרים מבינים שפתרון לתסמונת רט
יוכל לעזור גם במחלות נוירולוגיות
אחרות .התמיכה שלנו במיטב המדענים
המובילים בתחום מחקר הרט בעולם
ממשיכה להניב פירות ,והובילה למספר
גילויים המהווים כיום את הבסיס
לניסויים הקליניים אותם אנו מבקשים
לבצע.
שיתוף פעולה בין מיטב החוקרים
המתמחים בריפוי גנטי ,הבשיל לכדי
תוכנית פעולה בתקציב של  33מיליון
דולר לשלוש השנים הבאות .הריפוי
המוחלט של מלאכיות הדממה
אפשרי וקרוב מתמיד.
תמיכה בתוכנית התלת שנתית לניסויים
קליניים ,מחייבת השקעה כספית עצומה
וגיוס כלל משאבי העמותה ועמותות
אחיות ברחבי העולם לטובת החוקרים
העוסקים במלאכה.

מטרת ערב זה להמשיך ולגייס תרומות
למימון המחקר והניסויים במטרה למצוא
סוף סוף מרפא לתסמונת קשה זו .כל
תרומה הינה בעלת חשיבות עליונה.
אבקש לנצל הזדמנות זו ולהודות לכל
המשתתפים במופע ולכל המתנדבים,
שללא תמיכתם ועבודתם ללא לאות ,ערב
זה לא היה קורם עור וגידים .רוב התודות
לכם קהל נכבד ,שבתרומתכם הנדיבה
ובנוכחותכם אתם חוזרים ומוכיחים שיש
ערך לחברות וכי נתינה יכולה להיות חלק
מההוויה הישראלית.
תודה על השתתפותכם בערב חשוב זה.
בעזרת תמיכתכם מובטח המשך המסע
למימוש תקוותינו למציאת תרופה
למלאכיות הדממה.

‘על מה את חולמת’  /טובה גדות
באחד הלילות ראיתי את רחל ישנה .ופתאום הכתה בי המחשבה שבעצם כשהיא ישנה היא לגמרי
רגילה כמונו ,לא מוגבלת .אין שום פעולה שהיא מנסה לעשות ולא מצליחה! היא פשוט חולמת
חלומות כמו כל אדם .בעצם ,חצי מהיממה היא ילדה רגילה.

“ובלילה
ראיתיך ישנה
פנייך פני מלאך
ילדה שלי קטנה

ובלילה
את חולמת כמו כולם
רצה ..מדברת..
נהנית מהעולם

אלוקי נשמה
שנתת בי טהורה
יום חדש הגיע
ואני גיבורה

על מה את חולמת
כשהכל דממה
שום דבר לא עוצר
את הנשמה

כעת את כל יכולה...

כעת את כל יכולה…”

כעת את כל יכולה
בזמן שהנשמה עולה
יש לך כנפי רוח
את במקום בטוח

ובבקר
כשעיניך נפקחות
את מתפללת
לשמחה וכוחות

סיגל הרץ-תירוש ,מנכ”לית העמותה
שותפים יקרים,
ילדות ונשים הלוקות בתסמונת רט אינן
מדברות .זהו רק סימפטום אחד מיני
סימפטומים קשים נוספים איתם הן
מתמודדות בכל עת .הן סומכות על
הקול שלנו שיעודד ויתמוך במחקרים
רפואיים היכולים לשנות את חייהן.
בתרומתכם הענקתם את קולכם
לכ 350,000-ילדות ונשים ברחבי
העולם.
למעלה מ 16 -שנה פועלת העמותה
לתסמונת רט במרץ לקידום המחקר
למציאת תרופה למלאכיות הדממה
ולשיפור דרכי הטיפול ואיכות חייהן של
החולות בתסמונת קשה זו .בימים אלה
אנו עוקבים בהתרגשות רבה אחר
ההתקדמות בתחום הריפוי הגנטי
וממתינים בקוצר רוח לשלב הבא שהוא
מחקר קליני בריפוי-גנטי בבנות הלוקות
בתסמונת רט.

לצד ההישגים המרגשים וההתקדמות
בתחום המחקר ,העלייה במודעות
הציבורית לתסמונת ,שיפור ביכולת
האיבחון ואיתור החולות באוכלוסייה,
קידום זכויות החולות ובני משפחתן
ועוד ,האתגרים העומדים בפנינו  -עדיין
רבים.

יש לכולנו הזדמנות להיות שותפים
מלאים במיגור מחלה שעד כה לא נמצא
לה מרפא .זו הזדמנות של פעם בחיים!
עכשיו זה הזמן לדחוף“ ,בכל הכוח”
במימון המחקרים המבטיחים .אנחנו
מאמינים כי ריפוי יכול להיות
מציאותי עוד בחיינו ,עוד בחייהן.

אנו אופטימיים היום יותר מתמיד לגבי
עתידן של בנותינו ,אחיותינו ,נכדותינו
וחברותינו הלוקות בתסמונת רט .הקולות
של כולנו יחדיו חזקים יותר מתמיד
במסע למציאת מרפא.

תודה על תמיכתכם ועל
שותפות הדרך .עזרתכם חשובה
כעת יותר מתמיד.

ביחד נוכל לשנות .אנחנו יכולים לנצח
את הדממה של הבנות ,את התסכול
שלהן ,את העולם הסגור שנכפה עליהן,
את הנכות הקשה והמגבלות הרבות
והקשות .אנחנו יכולים להעניק
לילדות המקסימות האלה עתיד.

פריצות דרך במחקר

1999

2007

2013

2015

2017

בשנת  1999נמצא כי מוטציות
בגן  MECP2שבכרומוזום הX -
הן הגורם לתסמונת רט .תסמונת
רט מהווה אבן רוזטה  -מחקר
העוסק בתסמונת רט הוא בעל
פוטנציאל רב להשפיע ולסייע
בהבנת מחלות רבות אחרות
כגון :אוטיזם ,סכיזופרניה ,מחלה
בי-פולרית ,פרקינסון ,סרטן
וחרדה.

בשנת  2007פורסם מחקרו של
פרופ’ אדריאן בירד ,שמומן
בשיתוף העמותה לתסמונת רט,
תחת ההכרזה הדרמטית כי
תסמונת רט הינה הפיכה! (קרי
ניתנת לריפוי) .החוקרים הצליחו
במודל עכברים “להפוך” את
הגן הגורם לתסמונת רט ולרפא
עכברים בוגרים הסובלים
מהתסמונת.

בשנת  ,2013במחקר נוסף,
שהעמותה לתסמונת רט היתה
שותפה במימונו ,גילתה פרופ’
גייל ,כי ניתן לבצע ריפו גנטי
במודלים של עכברים ,על-ידי
החדרת גנים תקינים לגופם
באמצעות וירוס  ,AAV9ובכך
הביאה לשיפורים דרמטיים
במרבית הסימפוטמים של
המחלה.

בשנת  2015החלו מחקרים
קליניים בבנות הלוקות
בתסמונת רט לשיפור
הסימפטומים של המחלה.

בשנת  2017התבצעו  14מחקרים
קליניים בבנות ,כולל מחקר אחד
בישראל ,שבדקו טיפולים
תרופתיים שונים לשיפור
הסימפטומים של המחלה.
בנוסף ,חברת הביוטק AveXis
עובדת על פיתוחו של מחקר
קליני בריפוי גנטי ,לבנות
הלוקות בתסמונת רט .מדובר
במחקר הראשון בעל
פוטנציאל לריפוי מוחלט!

אנו רוצים להודות לכל התומכים בנו – לא היינו יכולים לעשות זאת בלעדיכם!

תחומי פעילות העמותה לתסמונת רט
קידום ותמיכה במחקר
העמותה לתסמונת רט פועלת לילות
כימים למימון מחקרים למציאת תרופה
לתסמונת רט על מנת לשחרר את הבנות
מהכלא בו הן נמצאות.
המטרה שלנו היא שאפתנית ובעלת
פוטנציאל היסטורי :להפוך את תסמונת
רט להפרעה הנוירולוגית הראשונה בת
ריפוי ויש לנו את כל הסיבות להיות
בטוחים שזה אפשרי:
• הגורם ידוע  -מוטציה אקראית על
גן אחד.
• חוקרים הצליחו במודלים של עכברי
מעבדה לרפא את התסמונת.
• מחקר בתסמונת רט עשוי לפתוח
דלתות לפיתוח טיפולים וריפוי 		
במחלות אחרות כגון פרקינסון		 ,
אוטיזם ,סכיזופרניה הפרעה בי		 -
פולרית ,חרדה וסרטן ,דבר שישפיע
על חייהם של מיליוני אנשים נוספים.

במרץ  2017יצאנו לדרך יחד עם הקרן
האמריקאית לתסמונת רט,
Rett Syndrome Research Trust
בתוכנית תלת שנתית לריפוי התסמונת.
“מפת הדרכים לריפוי” היא תוכנית
מחקר אסטרטגית מקיפה בתקציב של
 33מיליון דולר .אנו לא מסתפקים
בהקלה ושיפור הסימפטומים .אנו רוצים
ריפוי! השנה ,בפעם הראשונה מאז
פריצת הדרך ב ,2007 -בה הצליחו
לרפא עכברי מעבדה הלוקים בתסמונת
רט ,אנחנו יודעים לטפל בשורש הבעיה
באמצעות ריפוי גנטי.
אנו בטוחים כי התוכנית תוביל לשיפור
דרמטי בחייהן של כ 350,000 -ילדות
ונשים ברחבי עולם הלוקות בתסמונת
רט .במשך זמן רב מדי ,הן סבלו ושתקו.
אנחנו יודעים שזה אפשרי מבחינה
מדעית ואנחנו יודעים איך לגרום לזה
לקרות .עכשיו זה הזמן!

שירותי ייעוץ והדרכה למסגרות
חינוכיות ולמשפחות
מטרת פעילות זו להוות אוזן קשבת ,גורם
ייעוצי ומקור מידע עדכני למשפחות,
לרופאים המטפלים ולצוותי הטיפול
במסגרות הפרא-רפואיות והחינוכיות
המעורבות בטיפול בבנות בכל הארץ.
ההדרכות ניתנות על ידי צוות מקצועי
פרא-רפואי של העמותה .מפגש עם
צוות העמותה משלב בין הידע וההכרות
של המסגרת החינוכית/טיפולית עם
התלמידות לבין הידע הנרחב של הצוות
אודות דרכי עבודה מותאמות לתסמונת.
הצוות כולל פיזיותרפיסט ,מורה,
קלינאית תקשורת ומטפלת באמנות
דיגיטלית.

תמיכה במרפאה הרב תחומית
לתסמונת רט בבית החולים לילדים
ע”ש ספרא ,תל השומר
המרפאה מנוהלת על ידי נוירולוגית
הילדים פרופ’ ברוריה בן זאב .בצוות,
הפועל בשיתוף עם המכון הגנטי בתל-
השומר ,גסטרואנטרולוגית ילדים,
אורתופד ילדים ודיאטנית.
המרפאה עוסקת באבחון ,טיפול ומעקב
סדיר אחר הלוקות בתסמונת רט ובקשר
רציף עם המשפחות ועם הרופאים
המטפלים בקהילה.
העלאת מודעות ,הסברה והפצת
מידע אודות התסמונת
כיום מאות ילדות ונשים הלוקות
בתסמונת רט אינן מאובחנות נכונה.
מטרת הפעילות הינה הפצת מידע עדכני
אודות התסמונת באמצעות ימי עיון

וכנסים ,הרצאות ,הוצאה לאור של
ספרות מקצועית במטרה לייעל ולשפר
את הטיפול בלוקות בתסמונת ולאתר
בנות חדשות.
תמיכה במשפחות
במסגרת פעילות זו מקיימת העמותה
קבוצות תמיכה להורים ,אירועים
ומפגשים למשפחות ועוסקת בקידום
זכויות החולים ובני משפחותיהם.
העמותה לתסמונת רט היא
הבית לכל משפחות מלאכיות
הדממה.

תודה לכל האמנים והגופים שנרתמו להפקת הערב
רקדני אנסמבל בת-שבע ,אוהד נהרין,
דינה אלדור וכל הצוות הנפלא שעמל
על המופע
רועי בר נתן ,יוני רכטר
יעל לבנון הפקת אירועים,
אתי אנטה-שגב ,רותם בן חמו
שף רן שמואלי ,זהר מרון שמואלי,
שף יוני ישראל ,שף טל פייגנבאום וכל
הצוות הגדול והמדהים מקייטרינג רן
שמואלי ,יריב מלילי ומסעדת
בית תאילנדי ,בר 647

יקב פלטר ,האחים שקד ,החברה
המרכזית לייצור משקאות קלים,
שופרסל ,סאלח דבאח ובניו,
ביכורי השדה מקבוצת נטו ,הכהנים,
אמיגוס ,מרכז דגי יפו ,מזרח ומערב,
 , Mr. Iceעלה עלה
רוני עזגד ,לוצה סרס ,איתי רזיאל,
מיקי שטיינר ,יובל מימון
אלעד גולדברג ,לוסטיג הקרנות וידאו,
מיכאל חומש הפקת מולטימדיה
ערן לם ,שני מנדל ,גיא אייל ,גיא רג’ואן
דורון דקל עיצוב ,גיתם  ,BBDOברעם
סיטי פרס ,תמר להב עיצובים

משפחות אוחיון ומשפחת טופז
עו”ד טל קרת ,צוות משרד עורכי דין
זיסמן ,אהרוני ,גייר ושות’
רינת חייט ,זיו ראובן ,היכל אמנויות
הבמה הרצליה ,יורם מרזן ,חגית סורקין,
עמותת בית חיל האוויר
בן חורין ואלכסנדרוביץ אסטרטגיה
תקשורת וניהול משברים

לכל שותפינו לחזון ,תודה.
הוועד המנהל:

המרפאה לתסמונת רט:

שירותי ייעוץ והדרכה:

עו”ד שמוליק זיסמן – יו”ר ומייסד
גב’ לילית זיסמן
עו”ד מור לימנוביץ
מר זיו תירוש

פרופ’ ברוריה בן זאב – נוירולוגית
ילדים ,מנהלת היחידה לנוירולוגיה של
הילד והמתבגר ומרפאת רט
פרופ’ אנדראה ניסנקורן – נוירולוגית
ילדים
ד”ר אורי גבעון – אורטופד ילדים
פרופ’ בתיה וייס – גסטרואנטרולוגית
ילדים
ד”ר דלית מודן – אנדוקרינולוגית ילדים
גב’ קרן פרופר  -דיאטנית קלינית
גב’ אורלי פולק – נוירופסיכולוגית
גב’ מיכל לייטנר סיניגו – מתאמת
היחידה
המכון הגנטי תה”ש

ד”ר ג’ודי וויין – קלינאית תקשורת
פרופ’ מאיר לוטן – פיזיותרפיסט
גב’ עינת שרף – מדריכה ויועצת לחינוך
מיוחד
גב’ ענת פרידמן – מטפלת באמנות
דיגיטלית

גב’ סיגל הרץ-תירוש  -מנכ”לית
בעלי תפקידים בהתנדבות:
זיסמן אהרוני גייר ושות’ עורכי דין –
ייעוץ משפטי
רו”ח דב אינגבר – רו”ח העמותה
רו”ח יצחק בלנגה – מבקר העמותה
גיתם  - BBDOמשרד פרסום

תודה

כשנותנים מכל הלב ,הלב מתרחב.
בנק הפועלים ועובדיו מחוייבים לקהילה בישראל ופועלים במסגרת
עמותות וגופים בכל רחבי הארץ בפעילות התנדבותית ,במעורבות
חברתית ובתרומות כספיות של עמותת "פועלים בקהילה".
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and Sullivan & Worcester LLP
are proud to support the
Silent Angels in their mission of
putting an end to Retts Syndrome
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