


באדיבות שף רן שמואלי וזוכת מאסטר שף נוף עתאמנה איסמעיל קבלת פנים: 

גורי אלפי  מנחה:  

שמוליק זיסמן – יו”ר ומייסד העמותה לתסמונת רט דברי ברכה: 

עברי לידר אמן אורח:  

“ביקור בנות רט” בסטודיו להקת מחול בת-שבע - בימאית: רוני עזגד קטעי וידיאו:  

צילום: איתי רזיאל, עריכה: מיכאל אללו                            

“אימהות” - במאי ועורך: מיקי שטיינר, צילום: עמוס גואטה, מקליט: חיים מאיר  

“ביחד ננצח” - עורך: מיקי שטיינר  

להקת מחול בת-שבע בדקהדאנס 2015 מופע מיוחד: 

אתי אנטה-שגב  עריכה ויעוץ אומנותי: 

יעל לבנון הפקת אירועים הפקה:  

רותם בן חמו הפקת במה: 

לוסטיג הקרנות וידאו מסכים: 

ערן לם צילום סטילס: 

אליצור ראובני צילום וידאו: 

רוקדים למען
מלאכיות הדממה

להקת מחול בת-שבע
בדקהדאנס 2015
מאת אוהד נהרין

יום שני, 23.11.2015, היכל אמנויות הבמה הרצליה

תוכנית הערב:



קטעים מתוך יצירות מאת אוהד נהרין: 

שדה21 )2011( / וירוס של אוהד נהרין )2001( / מבול )1992( / זאצ’צ’ה )1998( / מקס )2007( / שלוש )2005(

עיצוב תלבושות: רקפת לוי

עיצוב תאורה: אבי יונה בואנו )במבי(

רקדני להקת מחול בת-שבע:

רייצ’ל אוסבורן, ברט איסטרלינג, אייר אלעזרא, אוליביה אנקונה, בילי בארי, מריו ברמודז גיל, עומרי דרומלביץ’, זינה )נטליה( זינצ’נקו, 

עדי זלטין, רני לבצלטר, אורי משה עופרי, שאמל פיטס, אוסקר ראמוס, איאן רובינסון, ניצן רסלר, שין-יי שה, מעיין שיינפלד,   

אור מאיר שרייבר

מוסיקה:

“3HAE” ו- “AE03” מאת “Autechre & The Hafler Trio“ / ”Stones Start Spinning” מאת דיוויד דארלינג /  

“Against The Sky” מאת בריאן אינו והרלוד באד / מוזיקה ערבית עממית בעיבוד וביצוע חביב אללה ג’מאל וח’דר שאמא /   

“Cum Dederit” מאת ויואלדי / ”Somewhere Over the Rainbow”  מאת הארולד ארלן ובעיבוד מארושה /   

“Hooray for Hollywood” מאת דון סוואן והתזמורת שלו / “Sway” מאת דין מרטין / “Fac ut arbeat” מאת ויואלדי /  

 “Uno Duo” מאת מקסים ואראט / “Na tum jaano na hum” מאת ראג’ש רושאן / “Favorite Final Geisha” מאת צ’ארי צ’ארי / 

 ”AGF ”On מאת ”You Stop”-ו ”Ambient Trust“, ”Private Birds“ / מאת ריון ”Mount Carmel“ / 606 מאת קיד ”Flutter“

מאת פנז / “Me” מאת סיפיל / “Do” מאת כרונומאד / “You’re Welcome” מאת בראיין וילסון והביץ’ בויז

משך המופע: כ- 50 דקות ללא הפסקה

דקהדאנס 2015



חברים ושותפים יקרים,

עבור הדר וחברותיה מלאכיות הדממה ועבור משפחותיהן אוזל הזמן! חייבים למצוא מרפא לתסמונת!

תסמונת רט הינה תסמונת גנטית ולא תורשתית. היא יכולה לפגוע בכל משפחה. התסמונת פוגעת בעיקר בילדות בשנה הראשונה לחייהן 

והופכת אותן מ”ילדות רגילות” לילדות עם 100  אחוזי נכות. למרות הנכות הקשה, יוצרות הילדות הנפלאות קשר עם סביבתן בעיקר בעזרת 

עיניהן. הן פעילות, חיוניות ומלאות שמחת חיים ומסיבה זו מכונות בחיבה ברחבי העולם “מלאכיות הדממה”.

העמותה לתסמונת רט בארץ ועמותות מקבילות בעולם שמו למטרה לקדם את מימון המחקר למציאת מרפא לתסמונת. התמיכה שלנו 

במעבדות מרכזיות ובמיטב המדענים המובילים בתחום מחקר הרט בארץ ובעולם ממשיכה לתת פירות והובילה למספר גילויים שהיוו את 

הבסיס להתחלתם של ניסויים קליניים חדשניים בהם משתתפות עשרות ילדות בישראל ובעולם.

אנחנו מאמינים כי ריפוי יכול להיות מציאותי עוד בחיינו, עוד בחייהן.

לצד התקווה הגדולה אנו ניצבים בפני דרך קשה ופתלתלה. תמיכה בניסויים הקליניים, המתוכננים להמשיך גם במהלך השנים הבאות מחייבת 

השקעה כספית עצומה וגיוס כלל משאבי העמותה לטובת החוקרים העוסקים במלאכה.

מטרת ערב זה לגייס תרומות להאצת המחקר ומציאת מרפא לתסמונת קשה זו. כל תרומה הינה בעלת חשיבות עליונה.

ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהודות לחברים הטובים המלווים אותנו לאורך זמן. את שותפיי למשרד עורכי הדין ועובדיו שגם הם מקור לתמיכה. 

תודה גדולה לכל המשתתפים במופע ולכל המתנדבים שללא תמיכתם ועבודתם ללא לאות ערב זה לא היה קורם עור וגידים. אחרונים חביבים, 

אתם קהל נכבד, שבתרומתכם הנדיבה ובנוכחותכם מוכיחים שיש עורך לחברות, וכי נתינה יכולה להיות חלק מההוויה הישראלית.

תודה על השתתפותכם בערב חשוב זה. בעזרת תמיכתכם מובטח המשך מימון המחקרים ומימוש תקוותינו למציאת תרופה במהירות!

שמוליק זיסמן, מייסד ויו”ר העמותה



אני לא יכולה לדבר

אבל אתם מבינים אותי.

אני לא יכולה ללכת

לכן אתם דוחפים אותי.

אני לא יכולה לשיר

אבל אני אוהבת מוסיקה.

אני לא יכולה לזחול

לכן אתם נושאים אותי.

אני לא יכולה לספר בדיחות

אבל אני אוהבת לצחוק.

אני לא יכולה לרחוץ את עצמי

לכן אתם רוחצים אותי.

אני לא יכולה לשחק בבובות

אבל אני יכולה ללחוץ על מתג.

אני לא יכולה לנופף לשלום

לכן אתם מנופפים בשבילי.

אני לא יכולה להתלבש לבד

לכן אתם מלבישים אותי יפה.

אני לא יכולה לקרוא

לכן אתם מספרים לי סיפורים.

אני לא יכולה ללטף

אך אני יכולה להרגיש.

אני לא יכולה לספר לכם עד כמה 

אני אוהבת אתכם

לכן הסתכלו לתוך עיני ותראו זאת.

אני לא יכולה להגיד מה יהיה 

בעתיד

אך יש לי האומץ להמשיך הלאה.

יש לי האומץ
 כתבה: אחות לילדה עם תסמונת רט



קידום ותמיכה במחקר – מטרת העל של העמותה

משנת 2003 פועלת העמותה במטרה למצוא תרופה ושיפור דרכי הטיפול בחולים בתסמונת רט. העמותה תומכת ומממנת מחקרים, בישראל 

ובעולם בהיקף של למעלה מ- 2 מיליון דולר ביניהם מספר מחקרים שהצליחו לרפא עכברי מעבדה החולים בתמונת רט. מחקרים במימון 

משותף של העמותה הישראלית הדגימו תוצאות מבטיחות שהניבו הבנה טובה יותר של תסמונת רט ופתחו דלתות חדשות להתערבות.

המערך הטיפולי לחולים בתסמונת רט ובני משפחותיהם

עד לפני כמה שנים לא היה בישראל מענה מקצועי מספק לצורכיהם של ילדים הלוקים בתסמונת רט. להורים לא הייתה כתובת לפנות אליה, 

הם נותרו בודדים במצוקתם הקשה, חסרים ידע ומידע אודות התסמונת, על התפתחויות מקצועיות הנוגעות לתסמונת ועל השלכות התסמונת 

בתחומים השונים )רפואיים, גנטיים, חינוכיים, ופרא-רפואיים(. כתוצאה מחוסר הידע, הן בקרב המשפחות והן בקרב הגורמים המטפלים 

השונים לא זכו בנות הלוקות בתסמונת זו לטיפול המתאים אשר יאפשר איכות חיים מקסימאלית עבורן.

תסמונת רט הינה תסמונת חדשה יחסית, אשר קיבלה הכרה בינלאומית רק בשנת 1988. אנשי מקצוע שונים בתחום הרפואי והפרא-רפואי, כמו 

גם גורמים חינוכיים/טיפוליים שונים, אינם מכירים את התסמונת, את צורכיהן היחודיים של הלוקות בה ולכן אינם מודעים לדרכים לטיפול 

מיומן בה. רק טיפול ייחודי והולם בבנות הלוקות בתסמונת רט יאפשר להן לבטא את עצמן להגיע להישגים בתחומים שונים. טיפול לא הולם 

יגרום לנסיגה אצל הבנות וימנע מהן אפשרות הבעה והתפתחות רגשית.

העמותה לתסמונת רט היא הבית לכל משפחות מלאכיות הדממה



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.

המרפאה הרב תחומית לתסמונת רט במרכז הרפואי ע”ש שיבא - בבית החולים לילדים ע”ש ספרא במרכז הרפואי שיבא בתל-השומר. 

המרפאה מנוהלת על ידי נוירולוגית הילדים פרופ’ ברוריה בן זאב. בצוות, הפועל בשיתוף עם המכון הגנטי בתל-השומר, גם גסטרואנטרולוגית 

ילדים, אורתופד ילדים ודיאטנית. המרפאה עוסקת באבחון, טיפול ומעקב סדיר, קשר רציף עם המשפחות ועם הרופאים המטפלים בקהילה. 

תודות לפעילות המרפאה זוכות החולות לטיפול הולם ולשיפור איכות חייהן.

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.



שותפים יקרים,

“כל אחד מכיר מישהו עם פרקינסון, אפילפסיה או חרדה. אך כשרואים את כל הסימפטומים האלו 
בילדה אחת, זה קורע את הלב.” - פרופ’ הודה זוגבי

ילדות ונשים הלוקות בתסמונת רט אינן מדברות. זהו רק סימפטום אחד מסימפטומים 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- 360,000 ילדות ונשים ברחבי 

העולם.

למעלה מ- 14 שנה פועלת העמותה לתסמונת רט במרץ לקידום המחקר למציאת תרופה למלאכיות הדממה ולשיפור דרכי הטיפול ואיכות 

חייהם של החולים בתסמונת קשה זו.

לצד ההישגים המרגשים וההתקדמות בתחום המחקר, העלייה במודעות הציבורית לתסמונת, העלייה באבחונים ובאיתור החולים באוכלוסייה, 

קידום זכויות החולים ובני משפחותיהם ועוד, האתגרים העומדים בפנינו רבים. 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. 

ביחד נוכל לשנות. אנחנו יכולים לנצח את הדממה של הבנות, את התסכול שלהן, את העולם הסגור שנכפה עליהן. אנחנו יכולים להעניק 

לילדות המקסימות האלה עתיד.

מחקר היום – תרופה מחר. העמותה לתסמונת רט פועלת ימים כלילות לקדם ולממן מחקרים למציאת תרופה לתסמונת רט. עזרו לנו להעניק 

למלאכיות הדממה עתיד.

תודה על תמיכתכם ועל היותכם חלק ממסע זה.

סיגל הרץ-תירוש, מנכ”לית העמותה



1999
נמצא כי מוטציות בגן

MECP2 שבכרומוזום 

ה-X הן הגורם לתסמונת 

רט.

2001
חוקרים מפתחים מודל של 

עכברי רט ומתחיל המחקר 

בעכברים. 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, חרדה.

2007
מתגלה פריצת דרך 

מחקרית: תסמונת רט היא 

מחלה הפיכה! במחקר 

שהעמותה לתסמונת רט 

הינה חלק ממימונו, מראה 

פרופ’ בירד מאדינבורו, 

סקוטלנד כי תאי מוח 

פגועים גנטית של עכברי 

רט יכולים לחזור לתפקוד 

רגיל לאחר תיקון הגן, גם 

במצב מתקדם של 

המחלה.

2012
מתחילים מחקרים קליניים 

לראשונה בעולם.

2013
במחקר נוסף, שהעמותה 

שותפה במימונו, מצאה 

ד”ר מנדל מאורגון ארה”ב 

שגנים תקינים המוחדרים 

לעכברי רט באמצעות 

תרפיה גנטית )טכניקה 

שכבר נוסתה במחלות 

אחרות בבני אדם( מביאים 

לשיפור דרמטי ברוב 

הסימפטומים של המחלה.

 

2015
בימים אלה מתנהלים 

שניים-עשר מחקרים 

קליניים התערבותיים 

אשר בודקים שמונה 

תרופות שונות על בנות 

רט.

אנחנו בדרך לריפוי – אבני דרך בהתקדמות המחקר 

מחקרים אלה יצרו הזדמנות ייחודית. ניתן לרפא את התסמונת. תסמונת רט יכולה להיות התסמונת הנוירולוגית הראשונה ההפיכה. המשך 

קידום ומימון מחקר למציאת תרופות וגישות טיפוליות חדשות יהפוך זאת למציאות ללוקים בתסמונת רט ובני משפחותיהם.

www.rett.org.il :רשימת המחקרים המלאה ועדכונים במחקר נמצאים באתר שלנו

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



רקדני להקת מחול בת-שבע, אוהד נהרין, דינה אלדור וכל הצוות שעמל על המופע

גורי אלפי, עברי לידר

יעל לבנון הפקת אירועים, אתי אנטה-שגב, רותם בן חמו

שף רן שמואלי, זוהר שמואלי, קייטרינג שמואלי בע”מ, נוף עתאמנה איסמעיל, גלעד מלך

יקב פלטר, החברה המרכזית לייצור משקאות בע”מ, שופרסל, סאלח דבאח ובניו בע”מ, ביכורי השדה דרום, גיא אייל

רוני עזגד, מיכאל אללו, איתי רזיאל, מיקי שטיינר, עמוס גואטה, חיים מאיר, לוסטיג הקרנות וידאו, ג’י.איי., שירותי מצלמה, רונית ארבל וגלעד 

אדמוני

דורון דקל עיצוב, גיתם BBDO, ברעם פרסום מקורי

משפחות פז קרוניש, אידלמן ויעקוב

מירב שחר, ענת גרונברג, עו”ד טל קרת, עידית גלבוע

היכל אמנויות הבמה הרצליה, עמותת חיל האוויר

בן חורין ואלכסנדרוביץ אסטרטגיה תקשורת וניהול משברים

תודה לכל האמנים והגופים שנרתמו להפקת הערב



תודה



תודה





A  b r i d g e  f o r  w o r l d w i d e  o p p o r t u n i t i e s

www.zag-law.co.il · mail@zag-law.co.il · 03-7955555 6578401 41-45







מחקר היום – תרופה מחר. 



ארז אהרוני, אור עופר, איתן ואורה סטיבה, אתי בכר, אי.די.אי. חברה לביטוח, איירונסורס ישראל בע”מ, איתוראן איתור ושליטה בע”מ 

ומשפחת שירצקי, אלתר עורכי דין, בנק דיסקונט בע”מ, בנק לאומי לישראל בע”מ, גב-ים לקרקעות בע”מ, גזית גלוב, גיא ברעם, הדס מאור, 

HP אינדיגו, הראל חברה לביטוח ומר יאיר המבורגר, זיו שרון ושות’ עורכי דין, טל קרת, טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ, טופ-נוטץ’ ייעוץ 

 ,ZAG –S&W 2009 בע”מ ואודי גלבוע, יוסי וגבי גייר, עו”ד ישי מור, כימיקלים לישראל בע”מ, מרכז הבשר ומשה עובד, משרד עורכי דין

מקאן ת”א ואילן שילוח, נתן וקלרה חץ, נעם זגמן,עמותת עובדי חברת החשמל, משפחות פז-קרוניש, סטוקטון ישראל בע״מ וזיו תירוש,  פלאפון 

תקשורת, צביקה קליפר, קר-טופלך בע”מ ואיריס ודני רפפורט, קרן יהל-לאון רקנאטי )ע”ר( ואודי רקנאטי, רביב צולר, רימוני פלסט בע”מ, 

שגראוי ליבוביץ  בנייה בע״מ ורובר שגראוי וארי ליבוביץ, שחל טלרפואה בע”מ ומשפחת אלרואי.

תודה מיוחדת לתורמים להצלחת ערב זה



הועד המנהל:

עו”ד שמוליק זיסמן, יו”ר ומייסד העמותה

גב’ לילית זיסמן

עו”ד מור לימנוביץ

זיו תירוש

מנכ”לית:

גב’ סיגל הרץ-תירוש 

בעלי תפקידים בהתנדבות:

זיסמן, אהרוני, גייר – עורכי דין - ייעוץ משפטי

רו”ח דב אינגבר - רו”ח העמותה

רו”ח יצחק בלנגה - מבקר העמותה

גיתם BBDO – משרד פרסום

גב’ לילית זיסמן - מנהלת תחום מחקר

המרפאה לתסמונת רט - בי”ח לילדים ע”ש ספרא, תה”ש

פרופ’ ברוריה בן זאב, נוירולוגית ילדים - מנהלת 

ד”ר אנדראה ניסנקורן - נוירולוגית ילדים

ד”ר אורי גבעון - אורטופד ילדים

ד”ר בתיה וייס - גאסטרואנטרולוגית ילדים

ד”ר דלית מודן – אנדוקרינולוגית ילדים

קרן פרופר – תזונאית 

אורלי פולק - נוירופסיכולוגית

המכון הגנטי תה”ש

גב’ מיכל לייטנר-סניגו - מתאמת היחידה

שירותי ייעוץ והדרכה

ד”ר ג’ודי וויין - קלינאית תקשורת

גב’ עינת שרף – מורה ויועצת לחינוך מיוחד

פרופ’ מאיר לוטן – פיסיותרפיסט

לכל שותפינו לחזון תודה



למידע נוסף ולתרומות: 
העמותה לתסמונת רט 

מס' עמותה: 58-040665-0
ת”ד 1031 רמת גן 5211001

טל’: 03-7955557
פקס: 03-7955591
Info@rett.org.il
www.rett.org.il
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