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  :תאור

RGI בלתי שמקורן  ישראל הוקמה על מנת לתמוך בישראלים החולים במחלות גנטיות נדירות

כיוון שהאוכלוסייה  .ב" ארהRGI  עם ישראל עובדים בשיתוף פעולה הדוקRGI-ב. ידוע

גורמים השילוב הקבוצות השונות יכול לסייע בהבנת , בישראל מורכבת ממאגר גנטי ייחודי

  .טיות נדירותלמחלות גנ

  

  :הסגל
ש סאקלר "עומד בראש מעבדת מחקר בפקולטה לרפואה עהנעם שומרון הוא מרצה ' דר

שומרון מנהל את היחידה לגנומיקה פונקציונלית באוניברסיטת תל ' דר. באוניברסיטת תל אביב

, ב"ארה' רידגבקיימ ,(MIT)וסטס 'במכון לטכנולוגיה במסצ, לפני כן. והיה שותף להקמתה, אביב

  . שומרון את הגנום האנושי' חקר דר

 ניסויים שמבצעים ביולוגים הכולל  חוקרים צוות שומרון'  דרבקבוצת המחקר הנוכחית של

א פענוח תפקודם ו המחקרםמטרת . פורמטיקאים שעורכים אנליזות חישוביותנאי-וביו" רטובים"

  .ליניתשל רצפי הגנום האנושי ותרגום האינפורמציה למציאות ק

 

ש "שי בן שחר הוא גנטיקאי וחוקר מחלות תורשתיות במכון הגנטי במרכז הרפואי תל אביב ע' דר

, טקסס, בן שחר התמחה ברפואת ילדים בתל אביב ובגנטיקה קלינית ביוסטון' דר. סוראסקי

מחקר מתמקד בש סוראסקי ו"הוא מנהל קליניקה נוירוגנטית במרכז הרפואי תל אביב ע. ב"ארה

  .פנוטיפ בהפרעות מורכבות ומונוגנטיות-ביחסי גנוטיפשלו 

 

ר באסל הנה מרצה "ד, בנוסף. לינה באסל מנהלת גנטיקת ילדים במרכז הרפואי שניידר' דר

ש סאקלר באוניברסיטת "בכירה בחוג לרפואת ילדים ובחוג לתורשת האדם בפקולטה לרפואה ע

ר באסל מתמקד "המחקר של ד. בישראל למחלות יתומות 'אורפנט'תל אביב ומייצגת את ארגון 

  . מחלות נוירגנטיות ומחלות גנטיות אחרות, בזיהוי גנים הגורמים למוגבלויות אינטלקטואליות

 

חגית בריס מנהלת את תחום הגנטיקה במבוגרים וסגנית מנהל מכון רקאנטי לגנטיקה במרכז ' דר

בריס התמחתה ' דר. רפואי רביןבריס את מרפאת גושה במרכז ' מנהלת דר, בנוסף. הרפואי רבין

. ב"ארה, ברפואת ילדים במרכז רפואי ספיר ובגנטיקה רפואית באוניברסיטת הרווארד בבוסטון

. ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב"בריס מרצה במחלקה לרפואת ילדים בפקולטה לרפואה ע' דר

 .המחקר שלה מתמקד בגנטיקה של מחלות לב
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