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אליהן  לגשת  רצה  לא  אחד  אף  כאלו  "משפחות  מושבו, 
את  הציל  ישרים'  'דור  מחלות.  בכמה  היה  וכך  לשידוך, 
הינו השדכן  ישרים'  'דור  ארגון  המשפחות הללו! בעצם 

הגדול ביותר.
ל"ע, אשר  ביביאס,  ישנה מחלה,  דוגמא:  לך  "אספר 
אינה מוכרת כל כך. יהודי בארצות הברית סבל מהמחלה 
מבוגרים,  ילדים  מספר  לו  והיו  וצולע,  עיוור  היה  הזו, 
להשתדך  רצה  לא  אחד  אף  אשר  ב"ה,  לחלוטין  בריאים 
המחלה  גן  את  מצאנו  בידיים,  הנושא  את  לקחנו  עימם. 

ומיד לאחר מכן תוך חצי שנה שלושת הילדים התארסו!
כי  להשתדך  שבאה  למשפחה  לומר  אפשר  "כאשר 
הרי  לדור הבא,  גן המחלה  דרכי המניעה של  יודעים את 

שכל הספקות יורדות.
"ר' יוסף אמר פעם, כי אחד הדברים שהניעו אותו הוא 
בריא,  לילד  שידוך  להצעת  'לא'  בשמיעת  העצום  הכאב 
כך  על  התבטא  הוא  חולה.  ילד  היה  שבמשפחה  בגלל 
'לא' לשידוך לילדו הבריא, דקרה  נורא, ששמיעת  באופן 
אותו בלב הרבה יותר מהכאב העצום שהיה לו כאשר הלך 

ללוויה של ילדו החולה. עד כדי כך!
לא  אך  ב"ה,  לגמרי  בריא  שהילד  יודע  אתה  "כאשר 
רוצים להשתדך עמו רק בגלל הפחד, בגלל אחיו שנפטר, 
את  לשדך  יכולים  ישרים'  'דור  באמצעות  כיום,  נורא.  זה 
המלוכלכת'  'הכביסה  את  לתלות  צריך  לא  גם  הילדים, 
בחוץ. כולם יודעים שעל־ידי 'דור ישרים' ניתן לפתור את 

הבעיה, ב"ה.
"שואלים אותי, אם הייתי מחתן את ילדיי עם מישהו 

־'נשא' גן מסוים, כאשר הבדיקות מאפשרות התאמה. הת
שובה שלי הינה חדה וברורה וללא כל עוררין: בוודאי!".

בדיקות לכל העדות
מחלה  של  'נשאים'  אנשים  כמה  כיום,  הנתונים  מה 

כלשהי מתוך כלל הבדיקות המבוצעות ב'דור ישרים'?
לאחת  'נשאים'  אנשים  ארבעה  מתוך  אחד  "כיום 
'נשא'  אחד  כל  כמעט  ישרים'.  ב'דור  הנבדקות  המחלות 
למשהו ואינו יודע על כך וגם אין לזה שום משמעות. אמר 
פעם רופא גדול, ש'דור ישרים' לקח את הטוב שבגנטיקה 

והשתמש בזה בחכמה".
בעיקר  מצויות  הגנטיות  הבעיות  כי  רווחת  השמועה 

בקרב הציבור האשכנזי. זה נכון?
האופייניות  המחלות  את  יש  עדה  לכל  לא.  "ממש 
הבדיקות  גם  הינה  הזו  לשמועה  הסיבה  לה.  והשכיחות 
שבוצעו בעבר בעיקר לבני אשכנז, משום שהאשכנזים היו 
אוכלוסייה הסגורה בתוך עצמה בכל מזרח אירופה, כנראה 
שהמחקר היה יותר קל. אך כל הזמן ראינו מחלות גנטיות 

אופייניות גם בקרב בני עדות המזרח והתימנים.

המחלות  את  לבדוק  נתיב  למצוא  קשה  מאוד  "היה 
האופייניות לכולם, עד שהגענו לסל בדיקות משותף לכל 
עדות המזרח יחד. היום כששואלים בחור בן שמונה עשרה 
מאיזו ארץ, המוצא של הסבא רבה שלך, הוא מסתכל כמי 

יודע על מה אתה מדבר. המ איננו  ־שנפלת מהירח, הוא 
עורבות של העדות הולכת ומתרבה כל העת ובמשך הזמן 

ממילא נצטרך לבדוק אצל כולם את הכל.
"יחד עם זאת, הבדיקות מבוצעות על פי המוצא של 
בקרב  שבודקים,  משותפות  מחלות  אמנם  יש  הנבדקים. 
אלו שהם אשכנזים וגם אצל הספרדים ,אבל רוב המחלות 
מותאמות למוצא מסוים, לכן חשוב לציין את המוצא כדי 
מבוצעות  כיום  המתאימה.  הבדיקה  את  אחד  לכל  לתייג 
המזרח  עדות  לבני  המיועדות  מיוחדות  בדיקות  בפועל 
מיוחד  מכתב  לאור  בציבור,  לכך  רבה  התעוררות  וישנה 
שפורסם בנושא על־ידי גדולי הרבנים מבני עדות המזרח".

לא להמתין לרגע האחרון 
ל"דור ישרים"...

־בשיחה המרתקת עם מנכ"ל "דור ישרים", הרב עקש
טיין, הוא מספר כי ישנם כאלו שנבדקו לפני תקופה ארוכה 
וטרם נישאו, ועל כן הוא מייעץ להם לברר ב'דור ישרים' 
"הארגון  רבות.  בדיקות  שנוספו  כיוון  נבדקו,  הם  מה  על 
השמרים.  על  שוקט  ואינו  דינמי  הוא  מתעדכן,  העת  כל 
מעת לעת נוספות בדיקות, ועל כן עוד לפני ששידוך מגיע 

לשאלת התאמה, רצוי לבצע השלמת בדיקות".
שזו   .s.m.a למחלה  בדיקה  נוספה  לאחרונה  לדוגמא, 

־מחלה חמורה מאוד הנמצאת בקרב כל האוכלוסיות. בדי
קה מעט קשה מבחינת טכניקת הבדיקה, והיא אינה כשאר 
הבדיקות. בארגון ממליצים לבדוק מפני מחלה זו, ולקחת 
בחשבון כי לפעמים נצרכים להמתין כמה ימים לתוצאות 

הבדיקה.
פעמים רבות השידוך נמצא בשלב סגירה ומתעכב רק 
כי עדיין ממתינים ל"דור ישרים"... ישנה אפשרות לזרז את 

הבדיקות?
פעמים  לצערנו  מאוד,  רגישה  בנקודה  נוגע  "אתה 
רבות אנשים נזכרים לבדוק את תוצאות 'דור ישרים' ברגע 
האחרון ומנסים להפעיל לחצים שונים לזרז את הבדיקות, 
אולם הם שוכחים כי מבחינה טכנית הליך הבדיקות אורך 

מעט זמן ויש להתאזר בסבלנות. זה לא תלוי בנו כלל.
"זו אחת הסיבות שאנו מדגישים כל העת לא לשאול 
ברגע האחרון. לא להיזכר לפנות אלינו כאשר כל הכיבוד 
היטיב  לבדוק  צריכים  אנו  השולחן...  על  מונח  כבר 
לכן  יותר.  הבדיקה מתארכת  ולפעמים  מבחינה מקצועית 
חשוב מאוד לערוך בשלב מוקדם של השידוך את שאלת 

ההתאמה".
"שלא תחשבו לרגע כי בארגון לא מודעים לדחיפות 
יושב", אומר המנכ"ל,  מתן התשובות. "בתוך עמי אנוכי 
"אנו יודעים מה זה שידוכים ולעיתים גם לעיכוב של שעות 
אנו  לכן  שידוך.  של  בקידומו  רבה  משמעות  יש  ספורות 
עושים את המקסימום ואת המירב האפשרי כדי למנוע כל 
עיכוב. משקיעים המון כספים כדי להביא לזירוז מקסימאלי 

הופכים  שאנו  יודעים  אף  שהצדדים  מבלי  הבדיקות,  של 
עולמות. אנו מחזיקים בארגון כוננים מיוחדים לעשות הכל 
כדי לזרז. אולם יש טכניקות שהבדיקה שלהן אורכת זמן 

ואין בידינו לזרז אותן.
"לכן אני חוזר על המסר, חשוב מאוד לבדוק את שאלת 
ההתאמה מיד כאשר שידוך מתחיל 'להתבשל' ולא להמתין 

לרגע האחרון, כשכולם כבר יודעים והעוגות בתנור".
־אגב, משרדי 'דור ישרים' הם כמעט המשרדים היחי

דים שהאור אינו כבה בהם כמעט בכל ימות החול במהלך 
השנה, מלבד ערב יום כיפור. גם בימי חול המועד מבוצעות 

תורנויות במשרד, לנוכח החשיבות הרבה בפועלו".

סוד ההצלחה: סייעתא דשמיא
'דור  של  הכבירה  ההצלחה  את  להסביר  אפשר  כיצד 

ישרים'?
"סייעתא דשמיא. זה כל ההצלחה וזה סוד ההצלחה. 
שליחות  תחושת  ומתוך  עמוק  כאב  מתוך  נוסד  הארגון 
בידינו  יש  כל המטרה שלנו.  וזו  להציל משפחות,  קודש 
אשר  בעבר,  מלאה  בתפוסה  שהיה  החולים  מבית  מכתב 
החולים  בבית  אצלם  נסגרה  שלמה  מחלקה  כי  לנו  כתב 
'דור ישרים'. אין לך סיפוק גדול מזה. ד' נתן לנו  בזכות 
כלים ביד, חובת ההשתדלות היא להשתמש בזה ולהציל 

משפחות".
בארגון  כי  השיחה,  כל  לאורך  מדגיש  עקשטיין  הרב 
נועצים בכל פרט עם גדולי ישראל. בעבר נועצו בכל פרט 

־עם מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל, אשר ליווה את פעילות האר
נועצים בכל פרט עם גדולי הרבנים והפוסקים  וכיום  גון, 

היושבים על מדין בארץ ובגולה".
מהו חזון הארגון, לאן עוד שואפים להתקדם ולהגיע?

את  ולשרת  הקלעים  מאחורי  לעבוד  אהבנו  "תמיד 
לעשות  ולא  לעשות  שצריך  מה  את  לעשות  הציבור, 
והצניעות הן לטובת הציבור.  כי השתיקה  ניסא,  פרסומי 
כאשר נוכחנו שיש אוכלוסיות מסוימות, בעיקר בקרב בני 
'דור  עדות המזרח, אשר אינן מודעות לחשיבות בדיקות 
ישרים', ולמרבה הכאב נולדים אצלם ילדים חולים, רח"ל, 
חשנו חובה לצאת בפרסום יותר מאסיבי לבוא ולהיבדק, 
הייתה  מה  משום  חלילה.  ומכשול  תקלה  כל  למנוע  כדי 
להם דעה קדומה שהם לא צריכים להיבדק, ועל כן נאלצנו 
לצאת במסע הסברה בקרבם, באופן שהוא הפוך מהחזון 

־שלנו השומר על שתיקה. הפרסום אכן הוכיח עצמו בהצט
רפותם של עוד אוכלוסיות רבות לביצוע בדיקות התאמה.
־"אנרגיה רבה מקרב 'דור ישרים' מופנית לסייע למשפ

חות אשר מחלות בני משפחותיהן אינן מופיעות ברשימת 
המחלות המפורסמות, ובשתיקה זוכים לעזור להם ובעזרת 

ד' הם נכנסים לחופה ללא חשש".
בסיום  לציין  עקשטיין  לרב  שחשוב  קטן  משהו  ועוד 
הריאיון המחכים: זאת ההזדמנות שלי להודות לשדכנים 
להתנצל  זאת  עם  ויחד  מבצעים  שהם  הקודש  עבודת  על 

־בפניהם על שאיננו יכולים למסור להם מידע, אלא, למש
פחות בלבד. בטוח שהם מבינים אותנו... הצלחת פעילות 

הארגון, היא גם הצלחתם!

י. שינפלד

ראיון מרתק עם מנכ"ל אגודת 'דור ישרים' הרב אהרן עקשטיין המציין 
בימים אלו לב שנים להיוסדו ‹ כך נולד הארגון המציל משפחות רבות 
בישראל ‹ הסיפורים והמספרים שאפשר לספר ‹ מיוחד

דורות ישרים 
מבורכים

"כבר בדקתם 'דור ישרים'?" – מי אינו 
הפכה  שכבר  הזו  השאלה  את  מכיר 
לחלק אינטגרלי מהליך סגירתו של כל 

שידוך.
שאינו  בעולם  יהודי  כמעט  אין 
נושא  בכל  ישרים'.  'דור  את  מכיר 
השידוכים, בצד העניינים הכספיים השונים, הדבר הראשון 

שבודקים ההורים והשדכנים הוא "דור ישרים".
שבחסדי  הזה,  האדיר  הגוף  נוסד  כיצד  פעם  חשבתם 
שמים הציל משפחות רבות לאורך השנים ממחלות גנטיות 
יחד, לאחר  רבות להשתדך  גרם למשפחות  ואשר  שונות, 

שנמוגו כל החששות והספקות.
הרב־ אהרן עקש עם המנכ"ל,  לראיון מרתק  ־נועדנו 

טיין, בן דודו של מייסד הארגון החשוב אשר הפך לחלק 
מחיינו ומציין בימים אלה ל"ב שנים להיווסדו. סיפורו של 
הארגון שזור בסיפור חיים כואב, ממנו קמה וצמחה ישועה 

למשפחות רבות.

למנוע צער וסבל ממשפחות
מדוע פתאום קם אדם ומחליט להקים ארגון כמו "דור 

ישרים"?
"בן דודי, הרב יוסף עקשטיין, יהודי יקר ששיכל ל"ע 
הראשונה  המחלה  שזו  טיי־זקס,  ממחלת  ילדים  ארבעה 
שנבדקה ב'דור ישרים', חווה באופן אישי את הסבל, הכאב 
והצער הרב שעוברות המשפחות הללו. הילד החולה נפטר 
הנורא  הצער  מתחיל  רק  ואז  שלוש,  שנתיים  בן  בהיותו 
של המשפחות מסביב. היו מצבים שהדברים הגיעו לכדי 
מחלה  וליווי  ילד  שיכול  של  טרגדיה  משפחות.  הריסת 
רח"ל, כאשר רואים מול העיניים ילד הולך ודועך ואין מה 
לעשות, זה משפיע רבות על נפש האדם. משפחות רבות 
ד'  נוראות,  כאלו טרגדיות  יכלו לתפקד אחרי  ולא  נהרסו 

ישמרנו ויצילנו".
כיצד נודע שפשר המחלה הוא תוצאה גנטית?

־"בהתחלה לא ידעו כלל שהחולי נובע כתוצאה מגנ
טיקה. מדובר בילד שחי רגיל בתחילת חייו. עד גיל שישה 
חודשים, לא ראו עליו כלום. הוא התקדם והתפתח כמו כל 
פעוט בגילו, ולפתע הכל נבלם והוא החל לדעוך. ההורים 
הכאובים התרוצצו אובדי עצות מרופא לרופא, עד שגילו 
את שורש הבעיה, כתוצאה מאי־תיאום גנטי. לדאבוננו עד 

היום אין תרופה לזה".
מה הביא אותם לקום ולעשות מעשה?

חייב  אני  דודי,  בן  אמר  הרביעי,  הילד  "בהלוויית 
לעשות משהו למנוע את הצער והסבל הזה מבני ישראל. 
ישראל  מגדולי  ביקש  הוא  הרעיון,  במוחו  עלה  כאשר 
לפרסם כרוז שכל אחד יבדוק את עצמו מפני מחלה גנטית, 

למניעת מחלת טיי־זקס.

גדולי ישראל דנו בנושא בכובד ראש והעלו את הבעיה 
מפני יצירת שני מחנות, כביכול, בכלל ישראל. מחנה אחד 
אלו  כאשר  נשאים',  'לא  של  אחר  ומחנה  'נשאים'  של 
המוגדרים כ'נשאים' עלולים לקבל כתם של 'סוג ב'', ואם 
הגר"מ  מרן  להועיל.  מאשר  יותר  להרוס  עלול  הדבר  כך 
יכתים  והדבר  היות  כי  בתחילה,  פסק  זצוק"ל,  פינשטיין 
'שומר פתאים  ישראל, צריך ללכת בדרך של  חלק מכלל 

ד'' ולא להיבדק.
"בן דודי נתבקש על־ידי גדולי ישראל להגות רעיון מה 

־כן אפשר לעשות, בלא שתיווצר חלילה פגיעה כלשהי במ
שפחות. בסייעתא דשמיא הבריק במוחו הרעיון של 'דור 
ישרים': אדם אינו יודע כלל את הסטטוס שלו ואנו בארגון 
לא יודעים מיהו האדם. הכל בעצם סודי לחלוטין. הנבדק 
ועל המספר הזה מופיעים הנתונים אם  קוד  מקבל מספר 

בני הזוג מתאימים, או לא.
אורו  ישראל,  גדולי  בפני  הרעיון  את  הציע  "כאשר 

הת כך.  על  הסכימו  וכולם  ישראל,  כלל  להצלת  ־פניהם 
והליטאיים,  החסידיים  הרבנים  גדולי  עם  ישיבה  קיימה 
'דור  נוסד  וכך  ודנו במדוכה,  יחד  ישבו  רבנים  כשלושים 

ישרים'. מאז הכל היסטוריה".

25,000 בדיקות בשנה
המנכ"ל,  מגלה  הארגון",  להקמת  הראשונה  "בשנה 
פלא:  זה  וראה  בלבד,  בדיקות  וחמש  ארבעים  "התקיימו 
כאשר  'אי־התאמה',  הייתה  הראשונה  לבדיקה  התשובה 
שש  מתוך  אחד  היה  תקופה  באותה  לאי־התאמה  הסיכוי 
מתוך  אחד  על  ועומד  השתנה  הנתון  )כיום  זוגות  מאות 
כמאה זוגות(. הנתון המפתיע רק הוכיח את נחיצות הקמת 

הארגון החשוב להצלת משפחות".
מהו ממוצע הבדיקות השנתי כיום?

"25,000 בדיקות בשנה!"
 במהלך השנים התרחבו הבדיקות למחלות נוספות?

"לאחר מספר שנים של בדיקה מפני מחלת טיי־זקס, 
החלו לבדוק ב'דור ישרים' גם את מחלת סיסטיק פיברוזיס. 

נו למחלות  בדיקות  להכניס  חשב  לא  יוסף  ר'  ־בהתחלה 
הוא  אחד  יום  עצומה.  והשקעה  בעבודה  כרוך  זה  ספות. 
קיבל טלפון מהגאון רבי יהודה סגל זצוק"ל, ראש הישיבה 
במנצ'סטר, אשר שאל מדוע הבדיקה ב'דור ישרים' אינה 

כוללת את מחלת סיסטיק פיברוזיס?
אמר לו ר' יוסף, אני לא יכול, צריכים לכך עוד הרבה 
לך  יש  יוסף,  "ר'  זצ"ל:  הישיבה  ראש  לו  אמר  כוחות. 
סיכויים הרבה יותר טובים להכניס לבדיקות מחלה נוספת, 
מאשר להקים מתחילה את 'דור ישרים', אני מבקש ממך 

להכניס זאת". כך נכנסה גם המחלה הזו לסל הבדיקות.
"כשראינו משפחות סובלות ממחלה מסוימת וניתן היה 
להכניסה לסל הבדיקות כמחלה חמורה מאוד שהשכיחות 
בה גבוהה, נועצנו ברבנים ורופאים בכירים והכנסנו לסל. כל 
מחלה שקיימת היום בסל הבדיקות, עומד מאחוריה סיפור. 
היו משפחות מקרב עם ישראל שסבלו ממחלה מסוימת ולכן 
ולהוסיפה  משמע,  תרתי  מרובים,  דמים  להשקיע  הוחלט 
מפני  בדיקות  ועוד  עוד  ונוספו  הלכו  כך  הבדיקות.  לסל 
נוספו בדיקות לעשרות מחלות  נוספות, ומאז כבר  מחלות 

שהשכיחות שלהן באוכלוסיה, היתה גבוהה באופן יחסי".
אתה זוכר מקרה מיוחד של הוספת בדיקה?

־"היה לנו מקרה מעניין בהוספת בדיקה מפני מחלת די
סאוטונומיה משפחתית. משמעות המחלה הינה שהילדים 
נולדים כאשר מערכת האוטונומיה של הגוף אינה עובדת, 

־רח"ל. הם לא מרגישים כאשר הם מקבלים כוויה, כל מע
רכת לחץ הדם אינה עובדת, מערכת העיכול אינה בסדר. 
לסל  הוספתו  לצורך  גן המחלה  בזיהוי  הפיצוח  ירחם.  ד' 

הבדיקות, לא התקדם.
הברית  בארצות  גדולה  באוניברסיטה  כך  על  "עבדו 
כספיים  מענקים  כך  לשם  וקיבלה  במחקרים  המתמחה 
רבים, כך שלא בער לה להזדרז בתוצאות הבדיקה. לקחנו 
רופא יהודי בכיר וביקשנו ממנו לעבוד על כך לפצח את גן 
המחלה, אולם הוא סירב. טענתו הייתה, אם אוניברסיטה 

גדולה עובדת על כך, מדוע שאעבוד על זה.
'ויברך  בפסוק,  כתוב  'פקודי'.  הייתה  "פרשת השבוע 
אותם משה', אומר רש"י הקדוש, בירכם 'יהי רצון שתשרה 
את  צילם  יוסף שיחי',  ר'  דודי  בן  ידיכם'.  שכינה במעשי 
מה  לו  לתת  והתחייב  לרופא  הראה  רש"י,  של  ביאורו 
ואכן,  כך.  על  שיעבוד  כדי  משמע,  תרתי  דמים,  שיצטרך 
תוך שלושה חודשים מצא אותו רופא את גן המחלה וב"ה 

עזרנו כבר להמון־המון משפחות".
־"דרך אגב־הרופא הזה דר' רובין הצליח אחר כך לה

תאים תוספי תזונה מיוחדים להקל על חולים אלו בצורה 
משמעותית".

"השדכן הגדול ביותר"
ממקום  עקשטיין  הרב  מתנער  להבין",  צריך  "אתה 

"מנהלי 'דור ישרים' נכנסו להתברך בברכת השנים אצל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הם הרחיבו בפניו ארוכות על 
פעילות האגודה בארץ ובעולם, כשהגר"ח מתעניין במיוחד אודות המסלול לבדיקות מיוחדות לבני עדות המזרח, שנפתח 

בשנים האחרונות. מרן שמע על הגידול המבורך בפעילות האגודה בכלל, ועל הנבדקים מבני עדות המזרח בפרט, וברך 
בברכה והצלחה ובשנה טובה את מנהלי הארגון ומתנדביו"
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