 10דברים
שלא ידעתם
על אגודת 'דור ישרים'

אין מי שלא שמע על אגודת 'דור ישרים' ,אלא שמעטים יודעים כיצד
הכל התחיל ,על תחושת השליחות של מנהלי הארגון ,על הליווי הצמוד
של גדולי ישראל ,ועל רמת המקצועיות הגבוהה של הארגון
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דור ישרים על שם מה
שבירתה של צלחת מסמלת ביהדות רגע גדול ומאושר.
רגע שבו מתאחדים שני בני אדם נפרדים והופכים למ־
שפחה אחת שתעמיד בעזרת ה' דורות ישרים מבורכים
לעבודתו יתברך .קריאות ה'מזל טוב' הפורצות בבת
אחת מפיותיהם של כל הנוכחים באותו רגע מרגש נעות
על הקו הדק המפריד בין הצהרה חגיגית לבין איחול
הנובע מעומק הלב .מזל טוב על סגירת השידוך ,מזל
טוב על הקמת הבית החדש ,ובתקווה שמזל טוב ילווה
בהמשך הדרך את הזוג הצעיר עד זקנה ושיבה ,וימשיך
ללוות גם את זרעו אחריו.
אך אותם רגעים מרגשים עלולים חלילה להביא
בכנפיהם הרבה מאוד כאב בהמשך הדרך .אם חלילה
גם החתן וגם הכלה יהיו נשאים של פגם גנטי מקביל,
עלולים הילדים שלהם לסבול ממחלות קשות וחשוכות
מרפא ,שמעבר למחלה עצמה גם יכבידו ויכאיבו עד
מאוד להם עצמם ,להוריהם הצעירים ולכל המשפחה
המורחבת.
בדיוק למקום הזה נכנס ארגון 'דור ישרים' .הוא בא
בס"ד להפחית עד כמה שניתן את הסיכוי
למחלות גנטיות ,ובמשך כארבעה עשורים
הוא עושה זאת בהצלחה גדולה תוך שהוא
מרחיב עוד ועוד את מעגל הפעילות שלו ,הן
מבחינת היצע הבדיקות והן מבחינת היקף
האנשים ,הקהילות והעדות שזוכות לקבל את
השירות המופלא בזה ,שמצריך מעט מאוד
מאמץ וחוסך הרבה מאוד כאב.

מאחרים גורל דומה .שנתיים לאחר מכן בשנת תשמ"ו
הוקם הסניף הישראלי של הארגון .בדיקות גנטיות
באותו הזמן היו בשלבים ראשוניים בלבד ועדיין לא
היו מפותחות מבחינה טכנולוגית ,ולא הייתה תכנית
מוגדרת אשר יכולה הייתה להגן על הקהילה כולה.
הרב עקשטיין התייעץ עם גדולי התורה מכל החוגים
והעדות וגייס את עזרתם של גדולי הרופאים והגנטיקאים,
ויחד יצרו תכנית שמטרתה העיקרית מניעת מחלות
גנטיות רצסיביות ברמה הגבוהה ביותר ,תוך שמירה
על כבודם של הנבדקים ומשפחותיהם.
התכנית של 'דור ישרים' בנויה כך שמאפשרת למצות
את המיטב מהבדיקות הגנטיות הידועות בעולם לתועלת
הציבור ,תוך מניעת בעיות אישיות והלכתיות הכרוכות
בבדיקות האחרות אשר אינן תואמות את שיטת הבדיקות
של 'דור ישרים' .בדיקות 'דור ישרים' הפכו במשך השנים
לחלק בלתי נפרד מתהליך השידוכים בין בני זוג ,והיום
הדבר מובן מאליו שאין מתקדמים בשידוך בלי לברר
את ההתאמה הגנטית בין בני הזוג.
רופאים וגנטיקאים ידועי שם מרחבי העולם מגדירים
את תכנית הבדיקות של 'דור ישרים' כהגשמה הטובה
ביותר של הרפואה המונעת ,וכיישום המעשי המוצלח
ביותר של המדע הגנטי.
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התייעצויות תכופות עם גדולי
ישראל
באותם ימים המדע כבר ידע לזהות את המחלות
העיקריות הנפוצות אצל יוצאי אשכנז .סיסטיק פיברוזיס,
טיי זקס ,דיסאוטונומיה ואחרות .מצויד בהרבה רצון
ותחושת שליחות נכנס הרב עקשטיין אצל גדולי הפו־
סקים באותם הימים .מרנן הגרש"ז אויערבאך ,הגר"מ
פיינשטיין ,הגר"ש וואזנר זצ"ל ועוד וקיבל את ברכתם
ותמיכתם במטרה החשובה הזו.
מה שהתחיל כיוזמה מקומית בניו יורק הפך בתוך
זמן קצר למעצמה בינלאומית .הרוח הגבית מגדולי הדור
ושיתוף הפעולה עם המעבדות והחוקרים הטובים בעולם
הביאו את 'דור ישרים' למקום שבו היא נמצאת היום .גם
כיום ,צוות 'דור ישרים' בקשר רציף ויומיומי עם גדולי
הרבנים והפוסקים בדורנו ,ונועצים בכל שאלה כללית
או פרטנית עם הגר"י זילברשטיין שליט"א והגרמ"ש
קליין שליט"א ועוד רבנים חשובים.
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איך הכל החל?
'דור ישרים' נוסד בארה"ב בשנת תשמ"ד
על־ידי הרב יוסף עקשטיין שארבעה מילדיו
נפטרו ממחלת הטיי־זקס והחליט להקדיש
את חייו לעשות כל מה שניתן כדי למנוע

מנהלי דור ישרים בהתיעצות אצל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
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תוצאה חסרת תקדים

לחולי הטיי־זקס ,לאחר שבזכות 'דור ישרים' כבר לא
נולדו כמעט ילדים חולים בטיי־זקס.
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מעבדה מהמתקדמות בעולם
עם השנים נרכש ציוד מעבדות המתקדם ביותר בעו־
לם .מעבדת 'דור ישרים' היא המעבדה הגנטית הראשונה
בישראל שזכתה לתקן  - ISO 15189התקן הבינלאומי
המחמיר ביותר למעבדות רפואיות ,ובכל שנה
עומדת בדרישות הקרדיטציה המחמירות של
מדינת ניו יורק .בכל שנה מטפלת המעבדה
בכ־ 30אלף בדיקות .ההתפתחות הטכנולוגית
הביאה מעבר לבדיקות המדויקות ,להכרה
וגילוי של עוד מחלות שלא זיהו אותן עד
אז ולא נבדקה שכיחותן בקרב הנבדקים ,אך
עדיין היו משפחות שסבלו מהן באופן קשה.
מה שהסתכם בשנים הראשונות בבדיקה של
מספר מצומצם של מחלות עיקריות עומד
כיום על עשרות רבות של בדיקות אפשריות.
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איך מתבצעת הבדיקה
בפועל?
בדיקת הנבדקים עצמם הינו תהליך פשוט מאוד
של לקיחת דם סטנדרטית ומתן מספר אישי לכל נבדק,
שאותו הוא צריך לשמור כדי להשתמש בו אחר־כך
לצורך הצלבת הנתונים ובדיקת התאמה .ל'דור ישרים'
אין שום מידע אישי על הנבדקים ,והדרך היחידה להגיע
לתוצאות ההתאמה היא אך ורק באמצעות המספר האישי
ותאריך הלידה ,לכן חשוב מאוד לשמור על המספר.
'דור ישרים' שולחים צוותים ללקיחת דם בישיבות
ובסמינרים ,כדי לחסוך את הצורך בהגעה למוקדי השירות
שלהם לביצוע הבדיקה .כך נהנים כולם מהיכולת לעשות
את הבדיקה מבעוד מועד ובמחיר מוזל ,עוד לפני שהם
מגיעים לגיל השידוכים ,וכאשר הם מגיעים לרגע האמת
וצריכים את תוצאות ההתאמה ,המידע כבר קיים זמין
ונגיש ,ונשאר רק לבצע הצלבה של שני המספרים.
הטיפול בדם נעשה במעבדות איכותיות ומבוקרות
כל העת ברמה הגבוהה ביותר ,שם נלקח הדם לביצוע
הבדיקות השגרתיות ,ולביצוע בדיקות משלימות במקרי
הצורך .לפעמים עולה צורך בהשלמת בדיקות חסרות
וכדומה ,בכזה מקרה 'דור ישרים' מריצים בדחיפות
בדיקה נוספת כדי לתת תשובה מדויקת ובטוחה.
כך גם במקרים שבהם משפחה מסוימת רוצה לעשות
בדיקה למחלות נוספות שיש להם במשפחה
וכדו' ,דואגים להשלמת הנדרש על־מנת
לאפשר תשובות אמינות ומדויקות בס"ד.

בתמיכתם הנלהבת של כל גדולי התורה
מכל העדות והחוגים יצאה התכנית לדרך.
בתחילה עם בדיקות למספר מצומצם של
גנים פגומים למניעת כמה מחלות בודדות,
ובהמשך התרחב סל השירות עוד ועוד .עד
שכיום הבדיקה הבסיסית שנערכת לאשכנזים
כוללת איתור מוקדם של אחת עשרה מח־
לות גנטיות שונות ,ולבני עדות המזרח שבע
עשרה מחלות שעלולות להתפתח חלילה
אצל ילדי העתיד.
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התוצאה מרנינת לב :מספר מקרי התח־
לואה במחלות הללו ירד פלאים ,עד־כדי־כך
שבית חולים מפורסם בארה"ב הודיע על כך
שהוא סוגר את המחלקה שהייתה מיועדת

מעבר לסלי הבדיקות הבסיסיים ליוצאי
אשכנז ועדות המזרח ,נוספו בשנים האחרונות

במקרה ומתגלית אי התאמה גנטית
בשידוך יקבלו הצדדים הסבר והדרכה
מפורטים על־מנת לכוון אותם ולסייע בעדם
בשידוכים הבאים של הנבדקים הללו ושאר
בני המשפחה.

הרימו בס"ד מערכת אדירה של בדיקות נדירות לצד
הבדיקות השגרתיות.

במסגרת סל משלים עוד בדיקות למחלות גנטיות השכי־
חות אצל יוצאי אשכנז .הבדיקות הנוספות אשר שכיחותן
שונה מעט ביחס לאחרות ,ניתנות לבחירה אישית ,אך
ב'דור ישרים' ממליצים לנבדקים והוריהם לשקול את
הוספת הבדיקות כדי לוודא שהמשפחה העתידית לא
תיפגע מהן חלילה.

בדרך זה מסייעים ב'דור ישרים' להרבה משפחות
עם בעיות גנטיות לאתר את הגן הפגום ,ולאפשר לסגור
שידוכים לכל המשפחה באופן המכובד והדיסקרטי
ביותר.

המעבדות המשוכללות ,ניסיון רב השנים ,ההקפדה
על כל פרט והמעטפת המקצועית ,לצד הקפדה בלתי
מתפשרת על דיסקרטיות מוחלטת ורגישות במסירת מידע
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מעדכנים כל העת
במקרים רבים כשמתאפשרת בדיקה
חדשה למחלה גנטית ,האגודה מיוזמתה
בודקת ומשלימה את הבדיקות הרלוונטיות
האפשריות.
כך היה בשנים האחרונות עם מחלת ה
 - -.S.M.Aמחלה קשה של ניוון שרירים
שעלות התרופה מצילת החיים עומדת על
כשני מיליון ש"ח לשנה ,האגודה מיוזמתה
עדכנה את הבדיקות כדי למנוע את הסבל
מהדורות הבאים.

מנהלי דור ישרים בהתיעצות אצל כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א
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לנבדקים ,הן שהפכו את האגודה לסמכות המקצועית
העליונה בתחום .גם קופות החולים יודעות שבתחום
הבדיקות הגנטיות ,האגודה היא הכתובת המקצועית
המהירה והאחראית ביותר.
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בדיקות נדירות
עם זאת ,חשוב לדעת שלא ניתן לכסות בבדיקה
שגרתית את כל המחלות הגנטיות הרסציביות הקיימות.
ישנן אלפי מחלות גנטיות ששכיחותן נמוכה מאד או
שאינן מוגדרות כמחלות חמורות והן גם אינן מומלצות
לבדיקה ע"י משרד הבריאות ואיגוד הגנטיקאים ,לכן
לא נבדקות ,וישנן גם מחלות שטרם אותר הגן הגורם
להן או שעדיין אין להן בדיקה מספיק אמינה.
ב'דור ישרים' גם עורכים סינון אחר סינון ,מה חשוב
לבדוק ומה איננו חשוב ורק יגרום להכביד על הציבור
בבדיקות מיותרות שלעתים הנזק רב מהתועלת שבהן.
'דור ישרים' ,מתוך שליחות שנטלו על עצמם מייסדי
האגודה ומנהליה ,יזמה והשתתפה במשך השנים במח־
קרים רבים שעסקו בגילוי מחלות .לצורך כך גייסו ראשי
'דור ישרים' כספים מנדיבי לב ,ובשקט ללא רעשי רקע

כך גם משקיעה האגודה מאמצים אדירים
ודמים מרובים על־מנת להעלות כל העת
את רמת האמינות של תוצאות הבדיקות.

כבר עשיתם דור ישרים?
"כבר עשיתם 'דור ישרים'?" – מי אינו מכיר את
השאלה הזו שכבר הפכה לחלק אינטגרלי מהליך סגי־
רתו של כל שידוך .על־פי זה יקום וייפול דבר .זה הזמן
וההזדמנות לחזור ולהזכיר לכלל הציבור לא להמתין
לרגע האחרון .חשוב לדעת ,שבדיקות שאינן גנריות
לוקחות זמן רב ועולות הון עתק .ככלל זמן הבדיקה
ב'דור ישרים' הינו קצר באופן יחסי ,בעוד המקובל הוא
להמתין זמן רב לתשובות ,ב'דור ישרים' מתוך הבנה
לחשיבות מימד הזמן בשידוכים ,מצמצמים את הזמן
למינימום מה שלא שייך לעשות במחלה שצריך לבצע
עבורה בדיקות פרטניות מורכבות .ולכן כמה עוגמת
נפש ומתח מיותר אפשר לחסוך כשעושים את הבדיקות
מראש ולא ממתינים לרגע האחרון.

לבדוק התאמה מבעוד מועד
גם לאחר הבדיקה ב'דור ישרים' עדיין לא סיימנו.
הדברים אמורים גם לגבי מסירת הנתונים להצלבה.
משום־מה אנשים מעדיפים למסור מספרי 'דור ישרים'
להצלבה בשעת השי"ן .כשאוחזים בשלב הסופי ממש.
לפעמים ההתאמה לא חלקה ,היא קצת
בעייתית ,ולפעמים מדובר בבדיקות ישנות
יותר ויש צורך להשלים בדיקות שנוספו
במשך הזמן ו'דור ישרים' זקוק למעט זמן
נוסף כדי להבהיר את הטעון בירור.

סל בדיקות מורחב
הגרמ"ש קליין שליט"א בקביעת מזוזה בתחנת דור ישרים בב"ב

זה יכול לקחת כמה שעות ,ויכול לקחת
לפעמים גם יום או יותר .כשפונים ברגע
האחרון שום לחץ בעולם לא יוכל לסייע.
כי הבדיקה הזאת לוקחת לפעמים זמן ,ו'דור
ישרים' לא ימסור שום מידע שאינו אמין
ובטוח במקסימום הדיוק האפשרי .ולכן
רצוי מאוד לפנות ולעשות את ההתאמה
כבר בשלבים מוקדמים יותר ,שתהיה תשובה
מוכנה למקרה שיחליטו להגיע לגמר הטוב
בשעה טובה ומוצלחת.

