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 כתב עת של בוגרי הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה
 גיליון
ה-100

 פרופ' ברוס ג' באום
ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד





גיליון 100
קורא יקר,

הגיליון הנוכחי הוא גיליון מספר 100 של "מה נשמע" מאז שהתחיל להופיע ב-1971. 
בתחילה הופיע העיתון בפרוזדורי בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית 

והדסה בצורת סטנסיל של 4 עמודים, אחר כך – כחוברת צבעונית שנשלחה בדואר לבוגרי 
בית ספרנו לביתם, וכעת העיתון מופיע ארבע פעמים בשנה ב-24 עמודים עם מאמרים מפרי 

עטם של הבוגרים בליווי תמונות ומודעות. 

בפתח הגיליון הנוכחי כתבתו של הדיקן – "טור אישי" – בו הוא מספר על ההתפתחויות 
העכשוויות בין כותלי בית הספר. בהמשך יש כתבה על יום המחקר הפקולטאי ה-16 ובו 

דיווח על אירועי היום: על החלק המדעי והאינפורמטיבי שנערך לפני הצהריים, ועל כל 
תחרויות הספורט של הסטודנטים שנערכו אחרי הצהריים.

בגיליון הנוכחי יש כתבה על ספרים מדעיים חדשים שנערכו ונכתבו על ידי בוגרי בית ספרנו. 
אנו גם נפרדים מבוגר מתל-אביב ומטכנאי שיניים ידוע מירושלים, ובמדור "לזכרו" מספר 

בוגרנו פרופ' מירון ויינרב על אביו פרופ' מקס ויינרב ז"ל שהיה מורה ותיק בבית ספרנו והיה 
גם מייסדו של בית הספר לרפואת שיניים בתל-אביב. 

עוד בגיליון הזה: כתבה מעניינת על צחצוח שיניים שהציל את חייהם של... קנגורואים, כתבה 
על ספריית ההשאלה שיזמו סטודנטים כדי לקדם את הידע שלהם בזמן הלימודים, וכן 

עדויות של ארבעה בוגרים שסיימו תכניות התמחויות שונות ומספרים על הרגע שבו "נפל 
להם האסימון". 

כמובן שמופיעים המדורים הקבועים, ובהם פינת יתד – ייעוץ ותכנון דנטלי, דברי חכמים, 
ובינינו. 

קריאה מהנה,

נח שטרן, עורך

תוכן העניינים
יום המחקר 6

שאלות סיכום למשאל 10

צחצוח שיניים האריך חייהם 15

להם נפל האסימון 16

להחזיר עטרה ליושנה  19

לזכרו של פרופ' וינרב  20

"מה נשמע" כתב העת של הפקולטה 
 לרפואת שיניים ובוגריה. 
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 המייסד )1971( והעורך הראשון:
נח שטרן 

 תמונת השער: 
ראה טור אישי מאת הדיקן בעמ' 3

עורך: 
פרופ' נח שטרן 052-641-4770

   nstern@cc.huji.ac.il

יו"ר ארגון הבוגרים: 
פרופ' דורון אפרמיאן  050-8573945  

dorona@cc.huji.ac.il

 מזכירת המערכת: 
גב' מאיה מועלם

 יחסי ציבור: 
יהודית רודולף

עריכה לשונית: 
אודי לוינגר

עיצוב גרפי: 
"מעוצב" ליאת חברוני

הפקה ודפוס: 
דפוס איילון, ירושלים

כתובת המערכת: 
"מה נשמע", בית הספר לרפואת שיניים, 

 הקמפוס הרפואי ה.מ. הדסה, 
ת"ד 12272 ירושלים 91120

אתר הפקולטה:
 http://dental.huji.ac.il

אתר ארגון הבוגרים - מהנוסח העברי 
של אתר הפקולטה קיימת גישה ישירה
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     חדשות
 הפקולטה

י  ש י א ר  ו ט
דבר הדיקן

ן  ו מ ל פ ן  ו ר ה א  ' פ ו ר פ
ב-31 במאי השנה, לרגל פתיחת המושב 

ה-78 של חבר הנאמנים של האוניברסיטה 
העברית, הוענק תואר דוקטור לפילוסופיה 

לשם כבוד מטעם האוניברסיטה לפרופ' 
ברוס ג' באום מ-NIH. זאת הפעם 

הראשונה שבה אישיות מחקרית מתחום 
רפואת השיניים זוכה בכבוד זה המבטא 

את ההכרה של האוניברסיטה העברית 
במחקר בתחום רפואת השיניים כמחקר 

מוביל. זו הפעם השנייה בהיסטוריה של 
האוניברסיטה שמוענק תואר זה לאדם 
מתחום רפואת השיניים, כאשר ד"ר ד. 

וולטר כהן היה הראשון שזכה לקבל את 
התואר הזה ב-1977. 

פרופ' ברוס באום, שהיה עד לאחרונה 
מנהל תכנית ההעשרה במחקר רפואי 

במרכז הקליני של מכוני הבריאות 
הלאומיים בארצות הברית )NIH(, הוא 
חוקר )אמריטוס( במכון למחקר דנטלי 

וקרניופציאלי במכוני הבריאות הלאומיים 
האמריקאים. שמו הולך לפניו כמדען 

מוביל בתחום התרפיה הגנטית ברפואת 
שיניים, והוא זכה בהכרה בינלאומית על 

עבודתו פורצת הדרך בנושא האסטרטגיות 
לריפוי גנטי באמצעות בלוטות הרוק, הן 

ככלי לטיפולים מקומיים והן כמשאבה 
ביולוגית מערכתית. מחקרו הניב גם 

שיטות טיפוליות חדשניות העושות שימוש 
בהנדסת רקמות ובתאי גזע של בלוטות 

הרוק. לא מכבר השלים פרופ' באום את 
הניסוי הקליני הראשון בהיסטוריה לריפוי 

גנטי בבני אדם, הכולל תיקון בלוטות 
רוק שניזוקו מהקרנות בחולי סרטן הראש 

והצוואר.

פרופ' באום מילא תפקידים יוקרתיים 
בתחומי המחקר, ההוראה והייעוץ 

במוסדות מובילים להשכלה גבוהה 
בארצות הברית, באסיה ובאירופה. הוא 
ידיד ותיק ונאמן של הפקולטה לרפואת 
שיניים של האוניברסיטה העברית שבה 

היה בשנת 1984 עמית קרן ליידי דייויס, 
ב-1990 שימש פרופסור אורח על שם 

גולדשטיין, והוא ממשיך לבקר כפרופסור 
אורח בפקולטה לרפואת שיניים בירושלים. 

במהלך השנים אירח פרופ' באום חוקרים 
 ,NIH-ישראלים רבים במעבדה שלו ב

עודד מחקרים משותפים, ודבק בהתמדה 
בנדיבותו כלפי המדע הישראלי.

ובעניין אחר: החודש אנו מסיימים את 
סדרת מפגשי לימודי ההמשך של הפקולטה 

לשנת תשע"ה, בשיתוף משרד הבריאות 
– האגף לבריאות השן. אלו מפגשים 

חד-יומיים שהתקיימו חלקם בפקולטה 
וחלקם בקצות הארץ )נצרת ובאר שבע( 

ללא תשלום, והעניקו נקודות זכות בתכנית 
רופא שיניים מעודכן. על ארגון הכנסים 

שוקדת ד"ר רקפת צ'רנינסקי, ראש הוועדה 
ללימודי המשך בפקולטה. במפגשים אלו 

השתתפו כאלף רופאי שיניים ושינניות, 
ואנו עוסקים כעת בתכנון לימודי ההמשך 
לשנה האקדמית תשע"ו שיהיו מעניינים 

לפחות כמו אלו של תשע"ה. אנו מזמינים 
אתכם לעקוב אחר פרסום התכניות 

החדשות ולהשתתף בחוויה מעשירה זו 
שתורמת לא רק להשכלת הרופא אלא 

גם לטיפוח הקשר בין הפקולטה לרופאי 
השיניים בישראל.

לאחרונה נבחר פרופ' אבי זיני לכהן 
כדיקן המשנה החדש של הפקולטה 

לרפואת שיניים. אבי הוא רופא מומחה 
ברפואת שיניים ציבורית ואיש ניהול 

רפואי בהשכלתו, ולבטח יתרום מיכולותיו 
להמשך תהליכי הפיתוח ולשמירת 

הסטנדרטים הגבוהים הנהוגים בפקולטה. 
אחד מהנושאים הראשונים שעל שולחנו 
הוא השלמת שדרוג מרפאות הסטודנטים 

ומעבדת הפנטומים לקראת שנת הלימודים 
תשע"ו.

כמו בכל סוף טור, אני קורא לרופאי 
השיניים בוגרי הפקולטה לתרום מזמנם 

להדרכת סטודנטים ומתמחים במקום שבו 
"גדלו" מבחינה מקצועית. אנו שוקדים כל 
העת על שדרוג ההוראה לסטודנטים, ואני 
בטוח כי הדיאלוג בין המדריכים המנוסים 
לסטודנטים/מתמחים יהיה חוויה מעשירה 

לכל מי שישתתף בהוראה. 

פרופ' אהרון פלמון
דיקן
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טקס הפתיחה. נושא דברים: היו"ר פרופ' גילי בכרך

נציגי הסטודנטים – מור ואריאןרקטור האוניברסיטה פרופ' אשר כהן מברך את הנאספים

הדיקן פרופ' אהרון פלמון מעניק לפרופ' ד. שטיינברג את פרס הרקטור
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גילי בכרך פרופ' 
יום המחקר הוא מסורת יפה שהולכת 

ומתפתחת עם השנים. 

השנה כיבדו אותנו בנוכחותם מספר 
רב של אורחים מהאוניברסיטה 

והדסה, ובהם פרופ' אשר כהן רקטור 
האוניברסיטה וד"ר אשר שלמון סגן 

מנהל בי"ח הדסה. שני האורחים ביקרו 
בתערוכת הפוסטרים, ובדבריהם בטקס 

הפתיחה העלו על נס את שיתוף הפעולה 
המחקרי בפקולטה בין המגזרים השונים 

ואת המגוון והאיכות של המחקר 
בפקולטה. האורחים )כמו כולנו( הביעו 
את הערכתם מאופיו המיוחד של יום זה.

במסגרת טקס הפתיחה הוענקו גם 
פרסי הצטיינות לתלמידי המוסמך של 

החוג: פרסי אוראל בי, פרסי דקסון 
 .ESPE M3 פארמה-פריוציפ, ופרסי

מענקי קרן קבקוב הוענקו על ידי פרופ' 
אביחי חובב לארבעה צמדי חוקרים 

)האוניברסיטה העברית והדסה(.

מושב הרצאות הדוקטורנטים שאורגן 
ונוהל על ידי ד"ר טלי בורשטיין-כהן 

הוקדש השנה לזכרו של חברינו פרופ' 
איתי באב ז"ל. משפחת באב נכחה 

במושב וחילקה שלושה פרסים לזכר 
איתי לתלמידים מצטיינים. 

הרצאת האורח ניתנה על ידי אנדריאס 
זימר, פרופסור לפסיכיאטריה 
מולקולרית מאוניברסיטת בון 

שבגרמניה, וחבר ושותף למחקר של 
פרופ' באב ז"ל. ההרצאה הדגישה את 

החברות בין החוקרים ומשפחותיהם 
שהתהדקה לאורך 12 שנות מחקר, 

והייתה מרגשת ומרתקת וניתנה בפני 
אולם מלא מפה לפה. פרופ' זימר גם 

הדגיש בהרצאתו את ההערכה שיש לו 
לרמת המחקר באוניברסיטה העברית.

הרצאות הסטודנטים שהוגשו באנגלית 
רהוטה היו מרתקות ושוב הדגימו את 

רמת המחקר הגבוהה בפקולטה. 

במקביל להרצאות הסטודנטים, נערך 
מושב ההרצאות לסגל הרפואי, המנהלי 
והטכני שאורגן ונוהל על ידי ד"ר דודו 

פולק. היה מעניין ומוצלח.

לאחר ארוחת הצהריים עברנו למדשאות 
הקיבוץ, שם התקיימו התחרויות 

הספורטיביות המסורתיות. בתחרויות 
השונות בלטה בייחודה תחרות יריקת 

הליסטרין. את התואר הנכסף קיבלו 
השנה תלמידי השנה השישית. הגביע 
הוענק לקבוצה המנצחת על ידי דיקן 

הפקולטה פרופ' אהרון פלמון ועל ידי 
איריס צדיק מארגנת יום המחקר. 

מספר רב של חברות תרמו והשתתפו 
ביום זה ותודתנו נתונה להם: אגנטק, 

אודסה, אור דנט, אוראל בי, אורתוליין, 
אנקו, א.ס.א הסעדה, גטר, ג'יסי 

יורופ, גלסקו סמיט קליין, דנטלון, 
דקסל-פארמה, הדסית, יישום, כצט, 

ליסטרין, מילק, פארו, פפרוטק, 
קולגייט, שוודנט, שטראוס יהלומים, 

.ESPE M3 ,תרו

לקראת סיום יום המחקר, נערך זו השנה 
השלישית ריקוד הדבקה המסורתי שבו 
הצטרפו כולם למעגל שכלל תלמידים 
וחברי סגל, יהודים, מוסלמים, נוצרים 

ודרוזים. דתיים ופחות דתיים, עטופי 
ראש, מכוסי ראש וגלויי ראש. הריקוד 

המשותף הדגים את הרבגוניות, 
הסובלנות והאחווה השוררת בפקולטה.

אותי באופן אישי ריקוד הדבקה הזה 
מילא בשמחה ובתקווה.

ד"ר דודו פולק
במקביל להרצאות המדעיות, התקיים 

ביום המחקר גם מושב של הרצאות 
לסגל ולסטודנטים שעסק בנושאים 

מגוונים. הנושאים כללו הרצאה מפי 
הפסיכולוגית הקלינית ד"ר אלינער 
פרדס )מאוניברסיטת ת"א(, ועסקה 

בנושא של שחיקת החמלה במקצועות 
טיפוליים. פרופ' יונתן מן )הפקולטה 
לרפואת שיניים, הדסה( נתן הרצאה 

מעניינת מאוד על חשיבות ההפלרה של 
מי השתייה במדינת ישראל, ופרופ' מיכל 
לוטם )מחלקת אונקולוגיה, הדסה( נתנה 
הרצאה מרתקת על גיוס מערכת החיסון 

כאמצעי טיפול חדש במלנומה. 

תודה מקרב לב לכל מי שעזר ותמך 
בארגון ובביצוע של יום המחקר ה-16. 

להתראות ביום המחקר ה-17 בשנה 
הבאה.

יום המחקר הפקולטאי 

ה-16
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תצוגת פוסטרים של המחקר בפקולטה
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אוכל, ספורט וגביע
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סיכום שאלון 
לרופאי שיניים 

בוגרי האוניברסיטה 
העברית והדסה 

בירושלים
נורית יפה

לקראת הופעתו של גיליון מספר 100 הפצנו לבוגרי בית ספרנו 
שאלונים ובהם שאלות על הלימודים בפקולטה, על התמחות 

במקצועות קליניים שונים, על עבודתם היומיומית במרפאה 
פרטית או ציבורית, על מידת הנאתם מהמקצוע ועוד. הפצנו 

כ-1,000 שאלונים ובתוך שבוע קיבלנו כ-130 תשובות, כלומר 
שיעור השבה של 13%. ניסיון נוסף להפיץ את השאלונים בין 

הבוגרים ולקבל שאלונים מלאים נכשל אף הוא, לאכזבתנו 
הרבה. 

בבדיקה ראשונה של החומר )המעט שהגיע( התברר כי רוב 
התשובות שהתקבלו היו מאזור ירושלים וכי אחוז המשיבים 
שעשו התמחות )מעל 50%( גבוה בצורה שאינה סבירה לגבי 
כלל רופאי השיניים בוגרי הדסה בארץ. הבנו, אם כן, שהסקר 

אינו בעל משמעות סטטיסטית ואינו מייצג את כלל הנשאלים, 
ובצער נאלצנו לוותר על הצגת סיכומים סטטיסטיים של 

התשובות לכל השאלות שנשאלו. כמה נושאים שלגביהם סברנו 
שהסיכומים יספקו אינדיקציה כללית לגבי המציאות מוצגים 

להלן. 

מכלל המשיבים היו 76% גברים ו-24% נשים; 65% סיימו את 

לימודיהם עד 1994, והשאר – אחריה.  

לשאלה "דרג את הנאתך מהמקצוע" התבקשו הנשאלים לציין 
תשובה בין '1' )הדרגה הנמוכה ביותר( ל-'5' )הדרגה הגבוהה 

ביותר(. כמעט כל התשובות היו '5' )65 משיבים( או '4' )54 
משיבים(. 13 איש ציינו דרגות '1' - '3' ושלושה לא ענו כלל. 

כלומר, 88% נהנים מבחירתם במקצוע רפואת השיניים במידה 
רבה מאוד או במידה רבה.

לשאלה אם הנשאל "המליץ או ימליץ לילדיו על המקצוע", ענו 
יותר אנשים תשובה שלילית מאלו שציינו תשובה חיובית – 63 
)"לא"( לעומת 58 )"כן"(. הגדיל לעשות אחד הנשאלים שרשם 

ליד השאלה את המילים "ממש לא". 11 מהנשאלים כתבו 
שהשאירו או ישאירו את הבחירה לילדיהם. אחדים לא השיבו. 

אם כן, כיצד ניתן ליישב את הסתירה לכאורה בין ההנאה מן 
המקצוע לאי-המלצה עליו? נראה כי את התשובה מספק הנשאל 

שלשאלה על מידת הנאתו ענה כי "פעם הייתי עונה '5' ואילו 
היום תשובתי היא '2'", ועמיתו שענה כי "עם השנים עבר 

המקצוע שינויים לרעה". 

בדיקה נוספת שערכנו על שאלת ההמלצה הייתה פילוח 
התשובות לפי שנת סיום הלימודים: אלה שסיימו עד 1994 

ואלה שסיימו החל מאותה שנה. נמצא כי בקרב הצעירים 
יותר, 56% המליצו לילדיהם על המקצוע, לעומת 40% בקרב 

הוותיקים יותר. ייתכן כי הצעירים מודעים יותר לקשיים בשוק 
העבודה במקצועות אחרים.  

לבסוף, בדקנו אם חל שינוי ביחס המינים בקרב רופאי השיניים 
עם השנים, ונמצא כי חלקן של הנשים עלה מ-20% בקרב 

אלה שסיימו עד 1994 ל-33% בקרב אלה שסיימו מאותה שנה 
ואילך. 
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 ספרו של 
פרופ' אריאל ריגרודסקי

בוגר בית ספרנו )1991( התמחה בשיקום הפה באוניברסיטת 
LSU בניו אורלינס לואיזיאנה )2003-1996(. מומחה לשיקום 
    .American Board of Prosthodontics-הפה מטעם ה

עבר לסיאטל וושינגטון )2004( והתמנה למנהל תכנית 
ההתמחות בשיקום הפה באוניברסיטת וושינגטון 

)2012-2004(. לאחרונה התמנה לכהן כעוזר לעורך של 
Journal of Prosthotic Dentistry היוקרתי. בימים 

 Soft tissue management, The:אלו הופיע ספרו
   .Restorative Perspective 

בהוצאת  QUINTESSENCE. בספר שמונה פרקים 
הנפרשים על פני 210 עמודים ו-770 תמונות.

ספרם של פרופ' יאיר שרב 
ופרופ' רפי בן אוליאל

המהדורה הראשונה של הספר שיצאה בשנת 2006 התקבלה 
בהתלהבות רבה בקהילת המטפלים והחוקרים בתחום. 

 "This textbook is a joy to read" :הביקורות היו נלהבות
נכתב בסקירת הספר בספרות המדעית. בנוסף, בתחרות ספרי 

הרפואה השנתית ב-2009, הכתיר איגוד הרופאים באנגליה את 
הספר כאחד הספרים הטובים ביותר שיצאו בספרות הרפואית. 

הספר צוין לשבח הן בשל הגישה החדשנית שלו הקושרת 
יחד את מגוון תסמונות הכאב באזור הראש, הפנים והפה, והן 
בשל העריכה הבהירה, איכות הגשת החומר, עושר האיורים, 

והדיאגרמות והטבלאות מאירות העיניים.
המהדורה השנייה של הספר יצאה בידיעה שהספר איכותי 

ומבוקש, והתקבלה בשמחה על ידי אלפי הקוראים של 
המהדורה הראשונה וקוראים חדשים.

ספרים 
חדשים

ד"ר דניאל מורנוס 
מקצוע האנדודונטיה עוסק 

במניעה ובטיפול של מחלות במוך 
השן וסביב לחוד השורש. מטרת 

תכנית ההתמחות באנדודונטיה 
היא להקנות למתמחה כלים 

קליניים ועיוניים המאפשרים לו 
להתמודד עם מגוון הטיפולים 

שרופא מומחה נדרש לבצע. 
במחלקה לטיפולי שורש 

יש 6 חדרי טיפול המצוידים 
במיקרוסקופים טיפוליים ובציוד 

חדיש שבו יכולים המתמחים 
להתנסות. ההתמחות נמשכת 

שלוש שנים: שנתיים ראשונות 
במסגרת מחלקת האם, ובהן 
מבצעים המתמחים טיפולי 

שורש ראשוניים, חידושי טיפול 
שורש, כירורגיה אפיקלית, טיפול 

בחבלות, טיפול במטופלים 
סיסטמיים ועוד מגוון טיפולים 

מתקדמים. את הטיפולים מבצעים 
המתמחים תחת הדרכתם הצמודה 

של אנדודונטים בכירים. אחת 
לשבוע מועברים במחלקה 

סמינרים עיוניים והצגות מקרים 
על ידי צוות המחלקה, מרצים 

מהארץ ומחו"ל וכן על ידי 
המתמחים עצמם. כחלק מדרישות 

ההתמחות מדריכים המתמחים 
סטודנטים בשנים הקליניות 

במרפאת הסטודנטים. עם סיום 
שלב מחלקת האם, מבצעים 

המתמחים 6 חודשים של רוטציה 
במחלקה רפואית מוכרת ו-6 

חודשים של עבודה מחקרית. עם 
סיום הדרישות רשאים המתמחים 

לגשת למבחן ההתמחות מטעם 
משרד הבריאות.

התמחות באנדודונטיה
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טיפול שורש באמצעות מיקרוסקופ כירורגי

  המתמחים במחלקה. 
השניה מימין:  מנהלת 
תוכנית ההתמחות ד"ר 

איריס סלוצקי
  מנהל המחלקה 

פרופ' יהושיע מושונוב
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1919-2014
 ברנרד קפלן ז"ל

טכנאי שיניים - אומן
ד"ר דוד שטרנבך

בדצמבר 2014 הלך לעולמו ברנרד קפלן ז"ל, אחד מטכנאי 
השיניים המכוננים ביותר, איש ירושלים. ברנרד קפלן נולד 

בברלין שבגרמניה. להוריו היה בית חרושת לבדים ותחרה, ועם 
עלייתו של היטלר לשלטון הוצא צו שקבע כי בית החרושת 

יעבור לידיים גרמניות ובעל המפעל יהיה עובד זוטר. מר קפלן 
האב החליט החלטה אמיצה – לעלות ארצה עם משפחתו. 

את המכונות החדישות במפעל הרס במו ידיו כדי שהבעלים 
החדשים לא ייהנו מהן.

קפי )כך קראו לו הקרובים אליו( החל לעבוד בירושלים 
כשולייה של אינסטלטור אצל הקבלן מר גרוסמן. בערך בשנת 
1938 פגש את רופא השיניים ד"ר יצחק מיכמן )במשך השנים 

– פרופ'( והיכרות זו הביאה אותו ללמוד טכנאות שיניים.  הוא 
גם עבד כטכנאי במרפאתו של פרופ' מיכמן שהפך למורה 

הפרטי שלו. קפי היה בעל כישורים מעולים, אוטודידקט בעל 
מוטיבציה ללמוד ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר.

במשך השנים הוא החל ללמד במכללת אורט את מקצוע 
טכנאות השיניים, ועם פתיחתו של בית הספר לרפואת שיניים 

ברחוב שטראוס בירושלים בשנת 1957, לימד מר קפלן את 
הסטודנטים טכנאות שיניים. בשנת 1982 הוזמן על ידי ההנהלה 

בבית הספר לרפואת שיניים בתל אביב להעביר קורס לסגל 
ההוראה בטכנאות שיניים. גם אני הוזמנתי להשתתף בקורס 

ונהניתי מאוד. מר קפלן היה מורה בחסד עליון, בעל ידע עצום 
לא רק בטכנאות שיניים אלא גם ברפואת שיניים, ואת הידע 

הרב יישם בעבודתו.

עבדתי עם קפי 35 שנים. הוא היה אומן, פרפקציוניסט, 
והעבודה המשותפת עמו גרמה גם לי לחדוות יצירה. הוא פרש 

מעבודתו בגיל 92, ושלוש שנים אחר כך נפטר.

את מר קפלן אזכור כאדם נפלא, אוהב את עבודתו, איש 
משפחה מסור וחם, ובעיקר חבר.

 1932-2015
ד"ר ישראל שפרלינג ז"ל  

האדם שאהב אנשים
ד"ר צביקה ארצי

ישראל שפרלינג, 'ישרוליק' כפי שנקרא בפי כל, בוגר המחזור 
הראשון בהדסה, היה מעמודי התווך ומקימי בית הספר לרפואת 

שיניים באוניברסיטת תל אביב.

הכרתי את ישרוליק כשהצטרפתי בסוף שנות השבעים למחלקה 
לפריודונטיה. לאחר לימודי ההתמחות בחו"ל חזרתי אל 

המחלקה לקבלת פנים חמה ואוהדת מצדו. הכרתי אישיות 
מפרגנת ואוהדת, ובמקרים רבים במהלך ההדרכה הקלינית 

ישרוליק היה קורא לי )למרות היותי רופא שיניים צעיר( כאשר 
שוחח עם סטודנט על דרכי טיפול בפציינט מסוים: "בוא נקרא 

לפריודונט מבוסטון )כך הוא כינה אותי( ונשמע את דעתו". 
הרגשתי די נבוך מהפרגון יוצא הדופן הזה אך למדתי להכיר 

שלישרוליק זו דרך חיים לכבד ולשמוע את הזולת.

במשך שנים רבות ישרוליק הקדיש את מרב מרצו ללימוד 
והוראת הפריודונטיה בבית ספרנו והתחבב על כל הסטודנטים. 

עם יציאתו לגמלאות, המשיך להגיע לבית הספר בהתנדבות 
ואף שימש עד לשנה האחרונה כחבר צוות בכיר בפורום תכניות 

טיפול של שנה ו'. 

לפני מספר שנים, במטרה לחזק את הקשר בין הסטודנטים 
של השנים הפרה-קליניות )הנמצאים ברוב שהותם בלימודים 
תיאורטיים בפקולטה לרפואה( עם בית הספר, הוחלט למנות 
חונך )מנטור( שתפקידו לענות על כל שאלה, מצוקה ובקשה. 
ישראל היה זה שנבחר לתפקיד והוא ללא ספק היה המתאים 

מכולם.  

במשך כל השנים ישראל נשאר בקשר עם חבריו למקצוע 
והתמיד בהשתתפות בכנסים המדעיים. ישרוליק היה אדם 

נדיר במחוזותינו – האיש אהב מעומק לבו את תלמידיו ואת 
הפציינטים שלו. נזכור אותו תמיד בשל רוחב לבו ואהבת האדם 

שכה בלטו בו.

יהי זכרו ברוך.
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 ספריית ההשאלה
 מיסודה של

אלפא אומגה
פרופ' עמי שמידט

ספריית ההשאלה לסטודנטים לרפואת שיניים בקמפוס 
הרפואי בעין כרם הוקמה לפני 30 שנה. במאי 1985 נוצר 

צורך דחוף בספרייה עקב מצוקה אמיתית של ספרים, 
ובמיוחד של ספרים עדכניים, בכמות מספקת. כעבור שנים 

אחדות הורחבה הספרייה גם עבור סטודנטים לרפואה, 
לרוקחות ולסיעוד. אך הספרייה הוקמה מלכתחילה עבור 
הסטודנטים לרפואת שיניים והיא הייתה הצלחה מוכחת 

ומושא לקנאה של שאר הסטודנטים בקמפוס.

הספרייה הייתה פרי יוזמה של שני סטודנטים לרפואת 
שיניים, אבי רימר שהיה בשנה ו' וכיהן כגזבר של האגודה, 

ואנוכי שהייתי בשנה ה' וכיהנתי כרכז חילופי סטודנטים. 
פנינו עם הרעיון לד"ר רוני פיינמן מאטלנטה ג'ורג'יה, שכיהן 
באותה עת כעורך העיתון הבינלאומי של אלפא אומגה ואחר 

כך כנשיא האחווה. ד"ר פיינמן נתן לרעיון את החסות של 
אלפא אומגה. הוא גייס את ההון הבסיסי וטיפל ברכישת 

הספרים ובהטסתם לארץ. במושגים של היום זהו סיפור של 
סטארט-אפ שהתחיל מאפס ומצא את המושיע המממן כבר 

בפגישה הראשונה. ד"ר פיינמן היה המנוע והבסיס לפעילות 
של הספרייה ומול עיניו עמדו הסטודנטים של בית ספרנו. 

כתמורה לכך, כל הסטודנטים נענו לקריאתו והצטרפו כחברים 
לאלפא סיגמה – האחווה לסטודנטים. כך נהיינו אז לסניף 

הגדול ביותר באחווה, והכול בזכות ספריית ההשאלה. 

לפני כמה חודשים שלח לי ד"ר רוני פיינמן תמונה של קולאז' 
שתלוי מאז הימים ההם במרפאתו באטלנטה. בקולאז' 

נמצאים מכתב התודה שנשלח לו בחתימה אישית של כל 
הסטודנטים שהיו בסניף אלפא סיגמה המתחדש. בין השאר, 
אפשר למצוא שם גם את חתימתו של סטודנט שנה ד' אהרון 

פלמון )בוגר 1988( שהיום מכהן כדיקן הפקולטה שלנו. 

זו הזדמנות לאחל לד"ר רוני פיינמן מאטלנטה ג'ורג'יה 
בארה"ב חיים טובים וארוכים, ולהודות לו שוב על האמונה, 

החזון, הנחישות והסיוע לאורך השנים בהקמה ובמימוש 
ספריית ההשאלה לסטודנטים לרפואת שיניים. מפעל זה קיים 

עד היום, גם אם באופי שונה אך עם מטרה זהה – לשפר את 
איכות הלימודים.
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"צחצוח שיניים" 
האריך את חייהם  

ינברג  ן שטי דורו פרופ' 
לפני כמה שנים הייתה לווטרינרית ד"ר מיטל בקאל-וייס, 

הווטרינרית הראשית של גן גורו - גן החיות האוסטרלי בקיבוץ 
ניר דוד - סיבה מוצדקת לדאגה. תמותת חיות הקנגורו בגן שלהן 

הגיעה ל-40% מכלל הלהקה. הסיבה לתמותה הייתה מחלת 
ה-Lumpy jaw - מחלת חניכיים שכיחה בקרב אוכלוסיית 

הקנגורו החיה בשבי. זו מחלה חיידקית שאחד הסימפטומים שלה 
הוא התנפחות החניכיים והפנים של הקנגורו החולה. בין גורמי 

המחלה אפשר למנות את הלחץ שבו נתונה האוכלוסייה בשל 
החיים בשבי, אכילת מזון לא טבעי ואוכל שניתן ללא פיקוח על 

ידי המבקרים. 

הטיפול הקונבנציונאלי במחלה הוא על ידי  טיפול מקומי 
בהרדמה מלאה ולאחר מכן המשך טיפול אנטיביוטי, אך הטיפול 
באנטיביוטיקה לא תמיד עוזר. לעתים הווטרינרים נאלצים לבצע 

המתות חסד של החיות בשל הסיבוכים שנגרמים בעקבות המחלה. 

באותה עת פיתחו שלושה מדענים ישראלים מהאוניברסיטה 
העברית תכשיר חדשני לטיפול מקומי בדלקות חניכיים של כלבים. 

המדענים הם פרופ' דורון שטיינברג מהפקולטה לרפואת שיניים, 
פרופ' מיכאל פרידמן מבית הספר לרוקחות, ופרופ' ערן לביא 

מבית הספר לרפואה וטרינרית.

פרופ' שטיינברג מסביר: "גם בעלי חיים חולים במחלות פה. אצל 
כלבים זה מתבטא באבנית ובמחלות חניכיים קשות העלולות 

להוביל לאיבוד שיניים. את התכשיר שלנו מורחים על השיניים 
של הכלבים החולים בעזרת מברשת, מעין לכה המכילה פולימר 

שבתוכו כלוא כלורוהקסידין )chlorhexidine(- חומר זה 
הוא אנטי בקטריאלי ונדבק לשיניים. החומר הפעיל הכלוא 

בתוך הפולימר משתחרר לאט לאט. החוקרים מהאוניברסיטה 
העברית יצרו מודיפיקציה לתכשיר הקיים והתאימו אותו 
לשימוש בקנגורואים. ד"ר בקאל-וייס השתמשה בחומר 

שנרקח עבור אוכלוסיית הקנגורואים החולים והתוצאות היו 
מפתיעות ומשמחות. בגן גורו ירדה משמעותית תמותת בעלי 

החיים מהמחלה. הטיפול יושם בהצלחה גם בגן החיות התנ"כי 
בירושלים על ידי ד"ר נילי אבני-מגן. לאחר פרסום המחקר קיבלו 

החוקרים בקשות רבות לקבלת החומר מגני חיות בעולם, לרבות 
מאוסטרליה, מולדת הקנגורו.

פרופ' שטיינברג מבהיר: "כרגע אנו מייצרים את התכשיר באופן 
עצמאי באוניברסיטה. כדי לטפל באופן יעיל במחלות פה של 

קנגורואים ובעלי חיים אחרים, אנו מציעים לייצר ולשווק תכשיר 
זה באופן ממוסד ואנו נמצאים במשא ומתן עם חברות שונות לגבי 

מסחור החומר לשחרור מושהה לשימוש בבעלי חיים".
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נפל לי האסימון: 
כשהתחלתי לראות 

את הפה כולו ולא 
שיניים בודדות

בן גל ד"ר גלעד 
בקשתו של פרופסור שטרן לכתוב על ההתמחות בשיקום, 
עודדה אותי לחשוב על התהליך הלימודי שעברתי בארבע 

השנים האחרונות. מבחינתי, הלמידה בהתמחות היא תהליך 
ארוך והדרגתי. החשיפה לעוד ועוד מקרים וההעמקה בנושאים 
התיאורטיים פיתחו עבורי, באופן מדורג, את התפיסה וההבנה 
הקלינית של שיקום הפה. מגוון המקרים הקליניים, ויותר מכך, 

מגוון הדעות של המדריכים בתכנית ההתמחות, מאפשרים 
למתמחה להיחשף לתפיסות עולם קליניות ותיאורטיות שונות, 

ותוך כדי כך ללמוד ולעצב את התפיסה שלו עצמו. ההעמקה 
בספרות הקלאסית של שיקום הפה מלמדת ומדגימה את 

ההתפתחות של המקצוע לאורך השנים, כמו גם את התפיסות 
ואת אופני הטיפול שנזנחו עם השנים.

ברור לי שהיום, לקראת סופה של ההתמחות, אופן ההסתכלות 
שלי על רפואת שיניים בכלל ועל שיקום הפה בפרט שונה 

לגמרי. לתחושתי, ההתמחות מסייעת לך לראות את המטופל 
במבט רחב ביותר: החל מהשפעת האישיות על הטיפול 

ומורכבותו, דרך הבנה כוללת של מערכת הלעיסה, וכלה 
בביצוע מורכב ומוקפד עד הפרטים הקטנים ביותר. כאשר 
חשתי שאני מתחיל לראות לפניי את הפה כולו ולא שיניים 

בודדות, הבנתי ש"נפל לי האסימון" ושדרך החשיבה שלי עברה 
שינוי דרמטי.

אין ספק שהכלים המקצועיים שקיבלתי במהלך ההתמחות 
מהווים בסיס איתן לפרקטיקה ברמה הגבוהה ביותר, לחשיבה 

מעמיקה וביקורתית, תוך שימת המטופל במרכז. עם זאת, ברור 
לי שלמידה והתקדמות מקצועית הן תהליך שנמשך לאורך כל 

הקריירה, והדרך המקצועית עוד ארוכה.

לראות מבעד 
לגוונים

נדלר חן 
תחום רפואת הפה משך אותי כבר במהלך הלימודים. הסיבות 
לכך היו הגיוון הרב המצוי בו, ההתייחסות היומיומית לאדם 

כולו, והידיעה ששם אוכל למצוא נישה מחקרית ובכך להמשיך 
את תואר ה-PhD שרכשתי במקביל ללימודי רפואת השיניים. 

בהתמחות מצאתי מורים שהם קלינאים וחוקרים מהשורה 
הראשונה שחלקו בשמחה את הידע הרב שלהם, כל אחד 

בתחומו. במהרה הבנתי שעליי להתמקד באחד מתתי התחומים 
הרבים של מקצוע רפואת הפה. בטבעיות בחרתי את תחום 
הדימות, תחום בו אנו משתמשים בעזרים דיאגנוסטיים כדי 

לאשש השערה קלינית ומפענחים את התהליכים הביולוגיים 
המתרחשים, להם יש ביטוי בתמונה המתקבלת בדימות 

המטופל. כדי להתמקצע בתחום נסעתי לשנת השתלמות 
במחלקה לרדיולוגיה באוניברסיטת טורונטו, הנחשבת לאחד 

המרכזים המובילים בעולם בתחום.

בניסיון לבחון האם אני נמצאת במקום שאותו הועדתי לעצמי, 
אני מוצאת כי רוב החוויות שלי הן חוויות מעצימות, שמוכיחות 

לי שוב ושוב שכנראה בחרתי נכון. למשל, כמו המקרה של 
מטופלת שהופנתה לייעוץ דחוף על סמך ממצאים בהדמיות 

קודמות שהדגימו ממצא שאינו חד-משמעי בלסת. בתום 
אנמנזה וקביעת סוג הדימות המתאים ביותר לאבחנה, נמצא 
ממצא שפיר בעצם שאינו דורש המשך בירור. כך יכולתי גם 

לאבחן את התופעה וגם להרגיע את המטופלת. 

בנוסף, במרכזים רבים בעולם מתבצע פענוח לבדיקות הדימות 
המבוצעות באופן רוטיני במכוני הרנטגן, כפי שמתקיים 

בבדיקות כמו CT רפואי. לאחרונה הצלחתי להביא לתמורה 
מערכתית כך שגם במכון שלנו מוטמעת שגרת פענוח כזו 
למרבית הצילומים המבוצעים, מעבר לחוות דעת הניתנות 

למטופלים במסגרת ייעוצי הרנטגן במכון. כולי תקווה שאצליח 
להמשיך ולפתח את תחום הדימות המקסילופציאלי, כפי שהוא 

מתפתח ברחבי העולם כולו. 
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נפל לי האסימון: 
כשהבנתי 

שבעצם )גם( אני 
שיקומאית

נורית בייט ד"ר 
נדמה שאת בית הספר לרפואת שיניים סיימתי בריצה מהירה, 

ובסיומו מצאתי את עצמי נשואה ואם לשניים, מחזיקה ברישיון 
לעסוק ברפואת שיניים ביד אחת ובהזמנה להדריך במחלקה 

לרפואת שיניים משמרת. את זמני חילקתי בין הדרכת סטודנטים 
– צעירים ממני בשלושה או ארבעה מחזורים בלבד, בגידול 

ילדיי הצעירים, ובעבודה כרופאת שיניים צעירה במרפאת 
שיניים לצד אמי – רופאת שיניים ותיקה ומנוסה. 

על שני כיסאות מקבילים נפגשנו כמה פעמים בשבוע – אמי 
ואני – רופאה ותיקה שעוד הספיקה לטפל במאות רבות של 

מטופלים עם מכשור מכני המופעל באמצעות דוושת רגל 
ובאמצעים דלים ביותר )ומאז שותה בצמא כל קורס חדשני 

וטכניקה מודרנית(, ואני, הצעירה יותר, הדבקה בשימור הקיים, 
נלחמת על כל שן ומיישמת באדיקות את עקרונות בית הספר 
שאותם למדתי לא מכבר ושכעת מתפקידי להנחיל לתלמידיי.

ועדיין התלבטתי לגבי המשך דרכי. רציתי מאוד בהתקדמות 
ובהתמחות, ובדקתי את עצמי – איזה תחום התמחות מתאים 

לי, לאישיותי, ליכולות ולשאיפות שלי? רוב התחומים עלו 
על השולחן. חלקם הורדו במהירות, חלקם נותרו כאפשרות, 

וההתלבטויות הלכו והתעצמו. כשסיימתי בתום חודשיים 
מרוכזים של מאמץ אינטנסיבי ובלחץ זמן גדול לטפל ב-א', 

בחורה יפהפייה צעירה שעמדה לפני נישואין – נפל לי 
האסימון. א' הגיעה עם תלונה ש"החיוך שלה רקוב", היא סבלה 

ממוקדי עששת מרובים כמעט בכל שן בפיה. לאחר ביצוע 
שחזורים רבים "מאוזן לאוזן" החיוך שלה היה אסתטי, בריא 

עם מראה טבעי ועם סגר מאוזן – אך כל אלו התגמדו אל מול 
האושר והגאווה, הכרת הטובה וההקלה שבחיוך שלה.

הסיפוק המתלווה לשינוי שאני אחראית לו באיכות החיים של 
מטופל המסוגל לשוב וללעוס, לחייך בפה פתוח, להיראות 
ולהרגיש בריא – הוא האסימון, הוא הכוח המניע קדימה, 

שתמיד היה סביבי באווירה בבית ובלימודים, ומלווה אותי מאז.

אין חכם כבעל 
ניסיון

נח שטרן פרופ' 
אני כבר 53 שנים רופא שיניים, אבל תמיד אזכור מתי נפל לי 

האסימון בקשר לעתידי בנושא שיקום הפה. כבר אז ידעתי 
שהנושא הזה לא יהיה רק המומחיות שלי אלא גם ההובי שלי. 

זה קרה בשנת 1968 – הייתי בסוף שנה ראשונה של תכנית 
ההתמחות בשיקום הפה באוניברסיטת בוסטון בארה"ב. בין 

המתרפאים שקיבלתי לטיפול הייתה מתרפאה בשם קרול, כבת 
45. התלונה העיקרית שלה הייתה שכשהיא סוגרת ומהדקת את 

שיניה – כל סגירה שונה מקודמתה. חוץ מזה, היא גם הביעה 
את רצונה לשפר את האסתטיות בפיה ולהשלים את השיניים 

החסרות לה בשתי הלסתות ובשני הצדדים של פיה. 

הכנתי תכנית טיפול שיקומית מתאימה והצגתי אותה לפני 
חבריי המתמחים והמדריך הראשי של הקורס. במיוחד הטרידה 

אותי התלונה בקשר לסגירת הפה בצורה שונה. המדריך שלי, 
ד"ר דן מורי, הרגיע אותי ואמר לי שאחרי שאשחיז את כל 

השיניים לקראת הכנת השחזורים המתוכננים, תיעלם לחלוטין 
התלונה של המתרפאה. הבעיה הזאת העסיקה אותי ערבים 

שלמים וחיפשתי בספרי הלימוד את התשובה.

בחרתי להתחיל לטפל בלסת התחתונה. עבדתי בצורה מרוכזת 
כדי להשחיז את השיניים התומכות ועמדתי להתחיל להכין 

גשרים זמניים. כשסיימתי להשחיז את השיניים המיועדות לכך, 
הדרכתי את המתרפאה לסגור את פיה ונדהמתי לגלות שגם 
כשהמתרפאה הידקה את שיניה בעצמה, בלי הדרכתי, היא 

סגרה לאותה סגירה ממש. 

אז הבנתי את אשר למדתי קודם באופן תיאורטי בלבד: מספר 
שיניים היו חסרות למתרפאה ולכן התרחשה תזוזה של שיניים 

במשנן ורק השחזה סלקטיבית יכלה לתקן את המצב. בעת 
ביצוע ההשחזה לקבלת שחזורים חדשים סילקתי בדרך אגב את 
ההפרעות הִסגריות, ולכן אחרי שהדרכתי אותה פעם אחת בלבד 

איך לסגור נכון, היא ידעה לבצע זאת אין סוף פעמים בעצמה. 
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In the 1970’s a number of dentists from South Africa wanted 
to come to the United States.  Most of them wanted to take 
graduate work at the University of Pennsylvania and were 
excellent students. Dr. Edwin Rosenberg (1) was the first and 
he enrolled in Periodontics and Periodontal Prosthesis. David 
Garber (2) took Periodontal Prosthesis and Sol Rosenberg 
and Cy Evian (3) enrolled in Periodontics.  Alan Barnett and 
Martin Trope (4) were enrolled in the Endodontic Graduate 
Program Norman Lurie and David Maltz taught at the School 
and were excellent group leaders for 3rd and 4th year 
students.  Since the South Africans needed an American 
Diploma I hired them as faculty and after 2 years they were 
awarded a Penn degree.  I told them that they made aliyah 
to Philadelphia.  It was a pleasure to have them as graduate 
students and Penn faculty.     

One of the early periodontists in the United States was Isador Hirschfeld 
of New York City.  He was born in Latvia in 1881 and graduated from NYU 
Dental School in 1902.  He began practicing Periodontics in New York on a 
full time basis and also taught at Columbia University.  He was chairman of 
the Periodontics Department from 1918 to 1948.  He wrote many important 
articles and his textbook “The Toothbrush –Its Use and Abuse” is a classic in 
the field.  He also designed several instruments and was considered a Master 
Clinician.    He was followed by his son Leonard who published and taught 
as well.  In 1978 Leonard and Bernard Wasserman authored a paper which 
followed several hundred patients who were treated for more than 40 years.  
Many of them were early patients of Isador.  Dr. Hirschfeld served as a patron 
for Isaac Stern when the great violinist came to the United States.  He also 
was extremely active in supporting a dental school in Palestine in the 1930’s.

A Glimpse into the Past 
by D. Walter Cohen DDS

1                              2                              3                               4
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להחזיר עטרה ליושנה
בשנת 1997 התקיים בבית ספרנו טקס מרשים לרגל חנוכת האגף החדש 

שחובר לבניין בית הספר. בהזדמנות זו גם הוקדשו מספר לא מבוטל של 
חדרים במחלקות השונות לתורמים מהעולם, ברובם חברי אלפה אומגא. בין 
השאר נחנך חדר סמינרים חדש במחלקה לשיקום הפה על שמו ולכבודו של 

הפרופסור מורטון אמסטרדם. תמונה של פרופ' אמסטרדם נקבעה ליד השלט 
שעליו נכתב שמו של המורה והקלינאי המפורסם מפילדלפיה, שחלק ממורי 
המחלקה לשיקום הפה  היו מתלמידיו. אחרי מספר שנים הושאלה התמונה 

של אמסטרדם לבקשת ״מישהו״ בביה״ס ונעלמה באין יודע לאן, פשוט 
נעלמה. 

לאחר הפצרות של חברי המרכז ללימודי התמחות בשיקום הפה, לאורך 
השנים בהן נעדרה תמונתו של אמסטרדם ממקומה, אותרה תמונה חדשה של 

פרופ' אמסטרדם כדי "להחזיר את העטרה ליושנה..."                      

בטקס צנוע וספונטני בחודש יוני השנה התכבדו מנהלת המחלקה בפועל 
פרופ' יעל חורי-חדד, ומנהל המרכז ללימודי התמחות בשיקום הפה, פרופ' 

עמי שמידט, להחזיר את התמונה למקומה הטבעי ליד השלט המקורי. עם 
זאת, רצוי לציין שללא כל תיאום מוקדם וכמעט בו זמנית, נערך בפילדלפיה 

טקס רב משתתפים לזכרו של פרופ' מורטון אמסטרדם המנוח וציינו שם 
בכבוד רב שנה למותו של המורה והמחנך הדגול והבלתי נשכח.
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ינרב ו ן  מירו
אבי, מקס וינרב, נולד בשנת 1924 בווינה שבאוסטריה, וגדל 

בעיירה קטנה בקרבת הגבול הצ'כי. עם התחזקות הנאציזם הוא 
עזב עם משפחתו את אוסטריה ב-31.8.1939, ועלה בטריאסט על 

אונייה איטלקית שפניה לארץ ישראל. ברגע שפרצה המלחמה 
החזירו האיטלקים את האונייה על נוסעיה לטריאסט מפחד 

הפצצות מן האוויר, ורק לאחר שהסוכנות היהודית הסכימה לבטח 
את האונייה היא הפליגה חזרה לחיפה ואבי השתקע עם הוריו 

בתל-אביב. לאחר סיום הבגרות בגימנסיה "בלפור" למד בכוחות 
עצמו צרפתית כדי שיוכל ללמוד רפואת שיניים באוניברסיטה 

הצרפתית בביירות, לבנון. 

 Master of Sciences לאחר סיום הלימודים נסע ללימודי

 University -וב  University of Michigan, Ann Arbor-ב
.of Illinois in Chicago

לאחר שירות צבאי כרופא שיניים הצטרף לפקולטה לרפואה של 
האוניברסיטה העברית הדסה בירושלים, למחלקה לאנטומיה 

ואמבריולוגיה. הוא לימד היסטולוגיה אוראלית במשך שנים רבות 
ונחשב למורה יסודי וקפדן. גם אני זכיתי להימנות עם תלמידיו 
)בשנת 1973(, ואני זוכר היטב את התחושה המשונה שהמרצה 

הרציני והקשוח הוא אבא שלך. במקביל, הוביל במשך שנים רבות 
מחקר רב-חשיבות בפיזיולוגיה של התפתחות ובקיעת שיניים יחד 
עם פרופ' יעל מיכאלי ז"ל. גם לי היה קשר מיוחד עם יעל, מכיוון 

שאת עבודת הגמר שלי עשיתי בהדרכתה )יחד עם פרופ' גרשם 
זייצ'ק( ואני זוכר היטב את "ממלכת" ההיסטולוגיה בקומה 6 של 

בית הספר לרפואה, שנראתה לי אז בסוף העולם.
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 עם פרופ' צבי מצגר

פרופ' מקס וינרב ז"ל 2014-1924   

ו ר כ ז ל
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היה לאבי חזון ברור לגבי הצורך להקים בית ספר לרפואת שיניים 
באוניברסיטת תל-אביב, והוא אף חיבר ספר העוסק בצורתו 

ובמבנהו של בית ספר דנטלי מודרני. בשנת 1978 הצליח לממש 
את חזונו ולהקים את בית הספר לרפואת שיניים בתל-אביב )שהיה 

עד אז מדור ללימודי המשך ברפואת שיניים בפקולטה לרפואה( 
וכיהן כראש בית הספר הראשון. בנוסף, הוא כיהן גם כראש החוג 

לביולוגיה אוראלית עד פרישתו לגמלאות בשנת 1994. גם אני 
כיהנתי בתפקיד זה משנת 2004 ועד 2012.

אבי היה מחלוצי ענף רפואת השיניים בישראל בשנים שלאחר קום 
המדינה ובין הראשונים לבצע שתלי מתכת לצרכים שיקומיים. 
במשך שנים רבות עבדנו שנינו, חדר ליד חדר, באותה מרפאה 
תל-אביבית, ובשנותיי הראשונות במקצוע הוא היה לי מדריך, 

מעודד ומנחה רב-ערך. 

במשך הקריירה האקדמית שלו הרצה במקומות רבים בעולם 
ועזר לחנך דורות של רופאי שיניים. גם היום קירות המרפאה 

שלנו מעוטרים בשלטי הוקרה רבים שקיבל על הרצאותיו )בעיקר 
באסיה(. במשך שנים רבות הודו בפניי רבים מאנשי הסגל בבית 
הספר בתל-אביב כי הקריירה האקדמית שלהם התחילה הודות 

לשכנועיו ועידודו של אבי. רבים גם זוכרים את המקטרות שאהב 
לעשן ושהקנו לו ארשת אירופאית, אך לא כולם יודעים כי בין 

שלל עיסוקיו היה מתמיד לשחות בכל יום קילומטר בבריכת גורדון 
בתל-אביב.

הייתה לאבי קריירה מקצועית ומדעית מגוונת ומרשימה, ואני 
בטוח שהוא שמח מאד בלבו שיש לדרך שבה בחרתי אני קווים 

רבים משותפים, ואפילו זהים, לדרכו שלו.

. ך זכרו ברו יהי 
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 הבן מירון שהלך בדרכו של האב מקס בשנת   2005 עם אשתו אבלינה              בטקס לרגל פרישתו עם ראש בית הספר פרופ' חיים טל והגב' צילה יניב 
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פינת יתד
ייעוץ ותכנון דנטלי

קוראים
 כותבים...

פרישה - האם אני עצמאי?
רפי פישר ד״ר 

ַעְצָמִאי - בלתי תלוי, עומד ברשות עצמו 
או בעל עסק שאינו שכיר.

מיום שהתחלתי ללמוד, השאיפה שלי ושל 
חבריי הייתה להיות עצמאי. אני אקבע את 

זמני העבודה, אני אקבע במי לטפל, אני 
אקבע מה תהיה רמת ההכנסות שלי, אני 

אקבע מתי לפרוש.
אכן השנים עברו ואני עצמאי! )עם תוספת 

אישית שלי כשכיר חלקי במשך השנים 
בהראל(.

אך השאלה האם אני באמת עצמאי חוזרת 
ביתר שאת עם חלוף השנים.

ימי העבודה שלי מוכתבים על ידי היומן 
וזמנים פנויים על ידי מתרפאים.

חופשות שלי נקטעות לעתים בגלל טיפולי 
חירום.

תזרים המזומנים במרפאה משתנה בהתאם 
לחגים, מצב רוח לאומי, שיווק וביצוע, 

ולא תמיד מאפשר לתכנן את ההווה 
ובוודאי לא את העתיד.

ההשקעות במרפאה מחויבות לשמור על 
הרמה אך לא בטוח שיהיה החזר נכון של 

ההוצאה ROI, וכך אנחנו עוברים את גיל 
65 ועושים חשבון לאן פנינו מועדות.

רוב חבריי רופאי השיניים בארץ, בני גילי 
ומבוגרים ממני, מתנהגים כאילו יש לנו 

עוד 200 שנה לעבוד.
היומן המלא שפעם היה גאווה מתחיל 

להכביד, פעולות פשוטות שפעם אהבנו, 
היום אנחנו מנסים להימנע מהן. 

מתרפא מבטל פגישה ואנחנו מרוצים 
שמרוויחים הפסקה.

המצב הבריאותי ותכנון העתיד זה עכשיו 
ולא בעוד 30 שנה.

השאלות שרובנו מתלבטים בהן זהות - מה 
עושים???

לפי מחקרים בארה"ב, רק 4% מרופאי 
השיניים מסוגלים לפרוש בגיל 65 

ולהישאר באותה רמת חיים.
לפי הניסיון שלי והעבודה שלי מול 

רופאים נראה לי שבישראל המצב דומה.
ההתלבטות לגבי המרפאה היא האם עליי 

״למות על יד הכיסא?״ 
האם להפסיק להשקיע ולהסתפק 

במתרפאים הנאמנים בתקווה שיישארו?
האם לסגור את המרפאה כל זמן שניתן 

ולעבור לעבוד במרפאה של צעירים?
כמה לשלם על שכירות?

האם למכור? איך להעריך? האם כדאי 

להיכנס לשותפות עם עמיתים צעירים )כל 
זמן שרוצים אותנו לידם( ובאיזה מנגנון 

ניהולי וכלכלי?
יש שאלות רבות, אך חשוב לבנות את 

עצמנו לתת תשובות. 
יש להעריך בכלים חשבונאיים נכונים את 

.)kpi( מצב המרפאה
 יש לבדוק את הסטטוס הפיננסי עם יועצי 

פרישה מאומנים ברפואת שיניים.
יש לבדוק מצב ההתחייבויות והחסכונות.

יש לבדוק את הבריאות וצפי כושר עבודה 
עתידי.

יש לתכנן לשנה הקרובה ולחמש שנים 
הקרובות.

יש לחפש שותף, קונה עתידי במבט 
המתרפאים )טוב מאיתנו(.

לחלק מהשאלות נתתי תשובה בגיליונות 
הקודמים של ״מה נשמע״. לשאר אתייחס 

בהמשך.
חייבים להתנער, הזמן עובר.

ולצעירים שטרחו לקרוא עד הסוף - 
תתחילו לתכנן את הפרישה בגיל 30. 

בחשיבה על העתיד, בצבירת הון ובתכניות 
פנסיה מותאמות.
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לעורכי ומפיקי עיתון 'מה נשמע' שלום, 

תודה על המידע המעניין בעיתון. קראתי בצער על הסתלקותו בטרם עת של פרופ' 
איתי באב, חוקר מצוין מורה, ואדם נעים הליכות. 

דרך ארץ הייתה דרכו, ופעילותו רבת השנים ורבת הגוונים תרמה לכל. איתי החל 
פעילותו עוד כסטודנט והיה מזכ"ל ארגון הסטודנטים הבינלאומי לרפואת השיניים
IADS, ובכך היה הראשון למסורת ארוכת שנים ופעילות שבה נציגי ישראל נשאו 

בתפקידי מפתח והנהגה בארגון זה. חבל שאיתי נלקח מאיתנו בגיל יחסית צעיר.

כמו כן נהניתי לקרוא את כתבתו של ד"ר מנחם קרן וההשכלה הנרחבת ביהדות 
המלווה את חייו כרופא שיניים. 

 יישר כוח ותודה, 
ד"ר חסיאל זלצר
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בינינו 

בעל תואר MA, מנהל המכון להכשרת מורים 
בישיבת "כרם ביבנה". מכשיר רבנים ומורים 

ב"בית מדרש לחינוך והוראה" במבשרת ציון                        
dimentman14@gmail.com

 דברי
חכמים 

הגבינה 
והביצה

דימנטמן  הרב מרדכי 

גיליון
ה-100

ן ר ט ש ח  נ

nstern@cc.huji.ac.il

קוראים יקרים,
אתם מחזיקים בידיכם את גיליון ה-100 

של ביטאון הפקולטה לרפואת שיניים 
בירושלים – "מה נשמע". אין ספק 

שמדובר בציון דרך משמעותי לא רק 
בשביל מייסדו של הביטאון )הביטאון 
יצא לראשונה לפני 43 שנים(, אלא גם 

לפקולטה ולבוגריה. לביטאון הייתה לידה 
קשה מאוד בשלהי 1971, ובתחילה הוא 

נאלץ להיות עיתון מחתרתי מפני שמנהלת 
משרד הדיקן בימים ההם – גב' שרה קמרון 
– לא אהבה אותו )בלשון המעטה(. בימים 

ההם הוא הופיע בכל חודש בארבעה 
עמודי סטנסיל, ו"המוציא לאור" היו בנות 

הדיקנט, ובמיוחד רבקה רבינוסיץ ז"ל 
ואילנה סרי שתיבדל לחיים ארוכים הזכורה 

לטוב. כמובן שהן הכינו אותו בהדפסה 
ושכפול בסטנסיל בסודיות גמורה, כדי 

שהמנהלת לא תפריע בזמן הכנתו. כשהוא 
כבר חולק בפרוזדורי הפקולטה היה 

מאוחר מכדי לעצור אותו, וכך קרה מדי 
חודש בחודשו. 

במשך השנים היו עורכים רבים לעיתון, 
וכולם מבין רופאי הפקולטה: החל מנח 

שטרן, דרך דוד כוכבי, מיכאל טל, הרולד 
סגן כהן, יוסי שפירא, בני פרץ, שוקי 
מושנוב, סטלה צ'אושו ופעם נוספת 
נח שטרן. כל עורך שינה לפי סגנונו 
את התדמית של העיתון, את הגודל 

ואת מספר הדפים, ועם הזמן נוספו עוד 
עובדים למערכת העיתון, כמו עורך לשון, 

גרפיקאית מומחית, ובתי דפוס שונים. 
כל הכותבים בעיתון הם בוגרים ורופאי 

הפקולטה, ובכל גיליון אפשר לקרוא 
ידיעות עדכניות על המתרחש לאחרונה 

בבית הספר, מי פרשו לגמלאות ומי מונו 
לתפקידים חדשים, אילו כנסים מרכזיים 
נערכו והיכן, אילו בוגרים זכו בפרסים, 

מי הוציא ספר חדש ומי זכה במלגה, מה 
חדש באחוות אלפא אומגה וכדומה. ליד 

תיאור ההווי בפקולטה, הגיליונות מציעים 
מאמרים מעמיקים יותר וסיפורים אישיים 
של רופאים ובוגרים הן בתחום המקצועי 
והן בתחום האישי. אין הנחתום מעיד על 

עיסתו, אך התגובות החיוביות הרבות לכל 
גיליון מעידות שהעיתון מתקבל בעניין 
ובזרועות פתוחות, ושהבוגרים אוהבים 

להתעדכן ולשמוע מה קורה במקום שבו 
בילו לא מעט שנים בחייהם. משום מה 
לא התפתח בעיתון המנהג של מכתבים 
למערכת. על כן אני מזמין את הקוראים 
לכתוב לנו ולהביע את דעתם על העיתון 

ונשמח גם לשמוע מה רצוי לשנות בו.
בברכה חמה, 

נח שטרן, העורך

במעגל השנה העברי אנו מציינים מדי שנה 
בחודש אב את חורבנם של בית המקדש 

הראשון והשני לפני למעלה מאלפיים שנה.
במדרש על ספר "איכה" מסופר על חכמת 
ילדי ירושלים, ובין היתר מסופר על אדם 

מאתונה שהציג לפני ילד ירושלמי שתי 
גבינות ושאל אותו: איזו גבינה מעז לבנה 

ואיזו גבינה מעז שחורה? ענה לו הילד: 
הרי אתה מבוגר ממני, אמור נא לי, משתי 

הביצים שלפנינו, איזו היא מתרנגולת לבנה 
ואיזו היא מתרנגולת שחורה?

לכאורה, מה הפיקחות הגדולה שמגלה 
הילד בתשובתו המתחכמת להשיב בשאלה 

נגדית?!
אלא בדו-שיח שביניהם טמון רעיון עמוק.

האתונאי רמז לילד שאכן בתחילה היו 
ישראל ניכרים מאומות העולם כהבדל 

שבין עז לבנה לעז שחורה, אבל כשישראל 

הגיעו לשפל המדרגה כבזמן החורבן, איבד 
עם ישראל את ייחודו ואי אפשר להבחין 
יותר בייחודו, כשם שאי אפשר להבחין 
בגבינה מאיזו עז היא לבנה או שחורה.
ענה לו הילד כי ישראל ואומות העולם 

בזמן החורבן דומים הם לביצים, שעל פי 
חיצוניותם אכן אי אפשר להבחין במקורם, 
אבל בפנימיותם טמון ההבדל, שכן כאשר 

ֵיצאו אפרוחים מהביצים אחרי הדגירה 
נוכל לדעת על פי צבעם של האפרוחים 

מאיזו תרנגולת הגיעה כל ביצה!
כך גם ישראל, אף שבמראה עיניים לעתים 
אינם ניכרים, בכל זאת הייחודיות נשמרת 

בפנימיות ועתידה לצאת מן הכוח אל 
הפועל. ישראל נמשלו לירח, אף שלעתים 

הוא מכוסה ונעלם וכביכול אינו קיים, בכל 
זאת יודעים אנו שסופו להאיר והיעלמותו 

היא זמנית בלבד!
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה!

ע)23( מ ש נ ה  מ
קיץ תשע"ה-2015     



ה ע ד ו מ

,Light-Cure מתאים לעבודה עם
Self-Cure או Dual-Cure ללא 

צורך באקטיבטור מיוחד. 

נשמע טוב מדי 
           מלהיות אמיתי!

נותן לך את הגמישות לעבודה בשיטת 
.Self-Etch או Total-Etch-ה

ד“ר יורם רוזן:
”הפתרון המהיר והבטוח לעיצוב החיוך החדש, 

עלויות נמוכות ותוצאות מדהימות. 
כמה פשוט ככה גאוני“.

ד“ר רפי פישר :
”פתרון מדהים וצפוי, תוך חסכון בזמן כסא וחומרים“.

האם אתה רוצה ליצור 
ציפויי קומפוזיט אסתטיים ביד חופשית 

כמו אלה המיוצרים ע“י טובי הרופאים בעולם?

,Light-Cure מתאים לעבודה עם
Self-Cure או Dual-Cure ללא 

צורך באקטיבטור מיוחד. 

נשמע טוב מדי 
           מלהיות אמיתי!

נותן לך את הגמישות לעבודה בשיטת 
.Self-Etch או Total-Etch-ה
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האם אתה רוצה ליצור 
ציפויי קומפוזיט אסתטיים ביד חופשית 

כמו אלה המיוצרים ע“י טובי הרופאים בעולם?
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