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 כתב עת של בוגרי הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה

         נפגשים מחזור 1996 



גיליון 106
קורא יקר,

פרופ' בדרי עזז היה בין הבוגרים הראשונים של הפקולטה שנקלטו במחלקה לכירורגיה. 
הוא היה אחד המורים המצטיינים של בית ספרנו ועבר את כל המסלול מדרגת רופא בית, 
דרך מנהל מחלקה ועד תפקיד של דיקן הפקולטה. בחודש ינואר האחרון נדם לבו והוא בן 

85. יהי זכרו ברוך. 
בחודש ינואר חגגה המחלקה לרפואת הפה שני מאורעות משמעותיים: גם כנס בינלאומי, 

וגם מנהל המחלקה במשך שנים רבות הגיע לגבורות. 
ימים של מתח רב עברו רופאי הפקולטה וכל עובדיה בימים אלו. האיום בפיטורים של 

מספר גדול של עובדים ריחף מעלינו. אבל בינתיים הסטטוס-קוו נשמר כמו בעבר, לא מעט 
בזכות ועד העובדים של בית ספרנו.

ה-Clinical Conference( CC( של בית חולים הדסה ובית הספר לרפואה שלה היא 
אולי התכנית השבועית הוותיקה ביותר של המוסדות הנ"ל. אין מחלקה במסגרות האלו 

שלא השתתפו בהופעתם ב-CC השבועי. עם זאת, הופעתו של צוות מרצים מבית הספר 
לרפואת שיניים במסגרת הנ"ל הוא נדיר. בחודש פברואר השנה רבים מבאי סמינר שבועי זה 
הופתעו לטובה מהופעתם המרשימה של רופאי שיניים מהמחלקה לפריודונטיה והמחלקה 

לכירורגיה של בית הספר לרפואת שיניים. 
בוגרי מחזור 1997 ארגנו מפגש מרגש, וכתבה של שניים מהם מתפרסמת בגיליון זה.

בגיליון הנוכחי אנו גם מארחים את ד"ר ברנרד פונק, מדען אורח מפרגוואי שבחר להשתתף 
כתלמיד מוסמך בתכנית הבינלאומית בביו-רפואה. אנו גם מארחים שתי סטודנטיות משנה 

ה' ו-ו' מבית ספרנו שמספרות על חוויותיהן מכינוס אלפא אומגה העולמי שהתקיים הפעם 
בסן פרנסיסקו. 

במדור "לזכרו" מתפרסמת כתבה לזכרו של פרופ' יעקב שטיינר שהלך לעולמו לפני 
כשנתיים. וכמובן מופיעים גם המדורים הקבועים: "יתד – ייעוץ ותכנון דנטלי", "דברי 

חכמים" ו"בינינו". 
קריאה מהנה,
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     דבר
  הדיקן
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ן  ו מ ל פ ן  ו ר ה א  ' פ ו ר פ
טור זה נכתב זמן קצר לאחר חזרתנו 

מחופשת הפסח. פסח - חג החירות, חג 
הגאולה וחג האביב.

בנוסף, הטור הזה נכתב בסיומו של עוד 
משבר בהדסה ורגיעה זמנית )מבחינתנו 
בפקולטה לרפואת שיניים( בתפעול בית 
החולים. הלוואי שנגיע בקרוב ליום שבו 
המרכז הרפואי המפואר של הדסה יגיע 

לימים של חירות, גאולה ואביב. 

אנו בפקולטה לרפואת שיניים, המהווה 
מרכיב קטן בסך פעילות הדסה, מנסים 
ככל יכולתנו לתרום להבראה הכלכלית 

של הדסה, ובטוחים כי המאמצים הרבים 
שנעשים על ידי מנהלי המחלקות והרופאים 

יישאו פרי והפקולטה תגיע ליציבות 

כלכלית. עשינו כברת דרך ארוכה והמטרה 
קרובה מתמיד ואולי אף תושג בשנה 

הקלנדרית הקרובה. כשתושג יציבות זו 
היא תאפשר לנו להתפתח בקצב מואץ 

ולגלות את היכולות האקדמיות והקליניות 
הטמונות בסגל המצטיין שלנו. סגל שנמצא 
בלחצים עצומים בשנים האחרונות, ולעתים 

שוכחים עד כמה הוא סגל מוביל ומצטיין 
שכל אוניברסיטה מובילה בעולם הייתה 

רוצה כמוהו.

על אף הקשיים הכלכליים שמלווים 
אותנו בשנים האחרונות, אנחנו ממשיכים 

להתפתח ובקצב מהיר. ההתפתחות היא 
אקדמית, הוראתית ומחקרית. למרות 

הקשיים אנחנו ממשיכים כפקולטה 
המבוססת על טכנולוגיות חדשות להצטייד 

בציוד מתקדם ולהטמיע שיטות עבודה 
והוראה חדשות בעבודה הקלינית אצל 

הסטודנטים, בהתמחויות, בעבודת 
הרופאים, ובפעילות המחקרית המובילה 

של המכון למדעי רפואת השיניים. 

תכניות שהתחלנו בהן בשנים האחרונות 
הולכות ומבשילות, ובמיוחד יש לציין 

את לימודי ההמשך שבהם ניתנים קורסים 
רבים במגוון נושאים בהשתתפות ערה של 

רופאים מרחבי הארץ. הקורסים ניתנים 
בתשלום נמוך במכוון, ויחד עם כנסי 

לימודי ההמשך הניתנים בחינם ממלאים 

את אחת המשימות החשובות של גוף 
אקדמי – הפצת הידע של האקדמיה 

לקהילה שמסביבה. אנו מודים לחברות 
שתומכות בפעילות זו למען רופאי השיניים 

בישראל.

הפקולטה לרפואת שיניים אבלה ומנחמת 
את המשפחה על פטירת פרופ' בדרי עזז, 

דיקן לשעבר של הפקולטה לרפואת שיניים, 
מנהל לשעבר של המחלקה לכירורגיה 
פה ולסתות, ומחלוצי מקצוע כירורגיה 

פה ולסתות בישראל. זכיתי להימנות 
על תלמידיו של פרופ' עזז, שליווה את 

כולנו בחכמת חיים, בסיפורים צבעוניים 
הלקוחים מניסיונו העשיר, בהומור שנון, 

ובטוב לב אין-קץ גם שנים רבות לאחר 
פרישתו לגמלאות. יהי זכרו ברוך.

כמו בכל טור, אני קורא לבוגרים שלנו 
להמשיך ולתרום לפקולטה. כל תרומה 

שכזו, בעיקר כשמתרחשת בתקופה רבת 
אתגרים, עוזרת לנו להכשיר את הדור הבא 

של רופאי השיניים הכלליים והמומחים 
ולטפח את אנשי המחקר הדנטלי של מדינת 

ישראל. מצוינות זו היא הבסיס לגאוות 
היחידה כגוף מוביל השייך לכולנו.

פרופ' אהרון פלמון,
דיקן
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  יומן
     חדשות
 הפקולטה

פרופ' אריה שטייר
בבוקר יום חמישי 9.2.2017 צלצל הטלפון שלי ועל הקו נשמע 

קול בכי, קולה של טניה, רעייתו של פרופ' בדרי עזז. מאחר 
שהייתי מעורה במצב בריאותו של ידידי בדרי, מיד הבנתי 

שבדרי הלך לעולמו והתחלתי לבכות יחד איתה.

פרופ' בדרי עזז נולד באוקטובר 1931 בבגדד שבעיראק, 
עלה ארצה בשנת 1951, שירת בצה"ל, ובשנת 1953 החל 
את לימודיו בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה 

העברית והדסה בירושלים. עם סיום לימודיו התקבל להתמחות 
במחלקה לכירורגיית פה ולסתות במוסדנו, ובשנת 1960 נשלח 
 Queen Victoria-על ידי פרופ' לוין אפשטיין להשתלמות ב

Hospital, East Greenstead שבאנגליה. הוא חזר משם 
מלא רעיונות לביצוע פעולות כירורגיות חדשות. פרופ' עזז 

היה מעורה בחיים המקצועיים בפקולטה ובהסתדרות לרפואת 
שיניים בישראל. הוא כיהן כיו"ר ההסתדרות לרפואת שיניים 

בירושלים, היה נשיא אלפא אומגה בירושלים, יועץ בכירורגיה 
פה ולסתות בקופת החולים הכללית, ונשא בעוד תפקידים 
רבים. בפקולטה כיהן בוועדות השונות ובחלק מהן כיושב 

ראש. הוא עלה בסולם האקדמי החל מדרגת מרצה ועד לדרגת 
פרופסור מן המניין בכירורגיה פה ולסתות בשנת 1981. עם 

פרישתו של פרופ' לוין אפשטיין, נבחר פרופ' עזז לכהן כמנהל 
המחלקה, תפקיד שבו כיהן עד פרישתו בשנת 1996. בשנים 

1983 עד 1986 כיהן כדיקן הפקולטה לרפואת שיניים של 
האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים.

את בדרי הכרתי עוד בימים שהייתי סטודנט בשנים הקליניות, 
ובהמשך בתקופת התמחותי במחלקה וכחבר סגל במחלקה. 
בדרי היה לי כחבר וכאח במשך כל שנות עבודתנו יחד. זכור 

לי שבסיום השנה הראשונה להתמחותי, הוצע לי לנסוע לשנת 
התמחות בארה"ב, היססתי מאוד ולא ידעתי מה להחליט. בדרי 

היה בכנס בתל אביב, נסעתי אליו ושאלתי לעצתו. תגובתו 
המיידית הייתה "אריה, אל תהסס וסע", ובכך הוא סייע בידי 

בהחלטתי. בדרי היה אהוב מאוד על צוות המחלקה ועל 
הסטודנטים, וכולנו מזכירים את סיפוריו ובדיחותיו עד היום 

הזה. 

כואב לי מאוד על לכתו מאיתנו.
יהי זכרו ברוך.

פרופ' בדרי עזז ז"ל
1931-2017

פרופ' כספי 
טניה אהובה, משפחה יקרה, חברים ועמיתים.

אני עומד כאן מולכם היום כתלמיד שאיבד את מורו.

פרופ' עזז היה עבורי, כמו עבור רבים ממוריי, עמיתיי 
ותלמידיי, עמוד האש שהלך לפני המחנה.  

במקצועיותו, בתבונתו, ומעל הכול באישיותו המיוחדת, 
הפך פרופ' עזז את המקצוע שלנו לאומנות. 

כישרונו הבלתי נגמר ומסירותו שלא ידעה גבול היו עבור 
כולנו הרף העליון שאליו שאפנו ותמיד נשאף לעמוד. 

באופן אישי, תמיד ראיתי בבדרי את כל הטוב שיש 
לסוציאליסט להציע. 

מבחינתו, כל האנשים היו שווים. ולצד מטופלים נכבדים 
ורמי מעלה, התפעלנו תמיד לראות כיצד כל אדם באשר 

הוא אדם זכה מבדרי לכבוד מלכים. פעם ביקרתי את בדרי 
בביתו, וראיתי שלכלבה שגידל במסירות לא הייתה עין. 

שאלתי בצחוק כיצד ייתכן שאדם במעמדו לא יכול לקנות 
כלבה עם שתי עיניים. בדרי חייך אליי וענה, כאלה אנחנו. 

סוציאליסטים. אוהבים כלבים מהרחוב. 

במרוצת השנים, זכינו תלמידיו של פרופ' עזז לתפוס 
עמדות מפתח במחלקה שעזר להקים ואחר כך ניהל 

בפקולטה לרפואת שיניים שבה לימד במשך שנים ארוכות 
ואף שימש בה כדיקן. באופן אישי, תמיד הקפדתי שבכל 

דבר שעשיתי יהיה משהו מבדרי. אני בטוח שלעולמי 
עולמים נמשיך להעביר מדור לדור את תורתו של פרופ' 

עזז ונמשיך לקיים את צוואתו למצוינות, למסירות, 
ולאהבת האדם. בשם המחלקה לכירורגיית פה ולסתות 

בהדסה, אני מצדיע לך, בדרי.  
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ניצן  פרופ' דורית 
הזכות להתרפק על זיכרון של מורה טוב, אהוב ואוהב 
שימשיך ללוות אותנו לאורך החיים היא מתנה גדולה. 
פרופ' עזז העניק זאת בדרכו המיוחדת, בעיקר על ידי 
דוגמה אישית. איש מיוחד, חכם, מקורי, נדיב אמיתי 

שלא חסך במילים. מרתק היה להקשיב כשסיפר באהבה 
על ביתו בעיראק ועל משפחתו, הוריו, אחיו ואחיותיו, 
על העלייה, על אמה, על חברים, על פוליטיקה ובעצם 

על כל דבר שמצא בו עניין.

במספר מילים אתרכז דווקא במה שניתן היה ללמוד, 
לספוג ולקבל ממנו מהתבוננות בלבד. רק מלהתבונן בו 
היה אפשר ללמוד כיצד הוא מקשיב לתלונות המתרפא, 

בודק ממצאים הקשורים לתלונה ומעבר לה, מאבחן 
דקויות בהתייחסות נכונה לעיקר ולטפל, ומתעד הכול 
בכתב ידו הקטן והמדויק שלא מסגיר את היותו עולה 

חדש.                                                                   

וכשמגיעה העת לטפל במתרפא, נחשף עיקר ייחודו 
של פרופ' עזז.  אין שיעור יותר חזק מאשר להקשיב 

לפרופ' עזז שאינו נצמד לכתוב בספרים. באומנות מצד 
אחד, וחשיבה מקורית עמוקה, אמיצה ואחראית מצד 

שני, הוא ניגש לפתור כל בעיה. עם אינטואיציה נדירה 
מעלה על נס דרכי טיפול כירורגיות ייחודיות על פי 

הנדרש, החל בפשוטות והמועילות וכלה במסובכות 
והמרתקות. בשדה הניתוח, תלוי מטרה, פרופ' עזז  
עובד נקי, ברור ומדויק. עם שלל תכונות אלו הפך 

לחלוץ בכירורגיה נרחבת במחלקה והביא אותה בסופו 
של דבר לעמדה ברוכה של המחלקה הטובה בארץ.                                                                                                                     

במיוחד חרותה בזיכרוני התייחסותו לאחר סיום 
החלק ההרואי של הניתוח. למדנו מפרופ' עזז להקפיד 

בכל תפר, בחבישה ובניקיון השדה. למחרת הניתוח 
המנותח יורד למרפאה תוהה ומפוחד, ופרופ' עזז היה 
משכיב אותו בנוחות, מרגיע, מסביר ואינו מותיר את 
אחריות ניקוי אזור הניתוח לאחות או למתמחה. הוא 

עצמו בתנועות האופייניות לו ניקה כל פינה ביסודיות 
מפליאה, כולל שטיפת הפה ב"מי מנטה" לרווחת 

החולה. הוא לימד אותנו שהטיפול שמתבצע מאחורי 
הקלעים ביום שאחרי הניתוח הוא חלק אינטגרלי 

מהניתוח עצמו. רק כך מרגיש המנותח בטוח, נינוח 
ויודע שהוא בידיים נכונות.

אוהבים ומתגעגעים אליך ואל אמות המידה שלך.

שלושה מנהלי מחלקה בכירורגיה מקסילופצילית: 
מימין הפרופסורים חזי זלצר, בדרי עזז ואריה שטייר

שנה למותו של מיקי שוורץ
בשבוע האחרון של חודש פברואר חל יום השנה 

למותו של חברנו היקר מיקי שוורץ ז"ל שהלך מאיתנו 
באופן פתאומי. באזכרה העצובה שהתקיימה על קברו 

נכחו רבים מחברי המחלקה. מדהים לחשוב שכבר 
 עברה שנה בלעדיו. 

מיקי חסר לכולנו.
יהי זכרו ברוך.
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הכנס הבינלאומי 
של האיגוד 

הישראלי לרפואת 
הפה 2016

No Pain Your Gain

השנה התקיים הכנס הבינלאומי השנתי של האיגוד הישראלי 
לרפואת הפה בדצמבר 2016 בתל אביב. הכנס יוחד לתחום הכאב 

והציג גישות מדעיות חדשניות לשליטה בכאב לרופאי שיניים 
כלליים ומומחים. נדונו מנגנוני שליטה בכאב, כאב והפרעות שינה, 
החלטות טיפוליות בתחום הכאב, כאב אונקולוגי, ועדכונים בתחום 

הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה.

הכנס הוקדש לכבודו של פרופ' יאיר שרב בהגיעו לגבורות. 

במסגרת הכנס הוענק לפרופ' שרב תואר "חבר כבוד של האיגוד 
הישראלי לרפואת הפה". פרופ' שרב עמד בראש המחלקה 

לאבחון, רפואת הפה ורדיולוגיה בבית הספר לרפואת שיניים 
של האוניברסיטה העברית והדסה במשך 26 שנים, כיהן כדיקן 

הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה, לימד 
וחינך דורות רבים של רופאי שיניים ומומחים לרפואת הפה, והוא 
מעמודי התווך של תחום רפואת הפה בישראל וכאבי פנים בפרט.

בכנס השתתפו מרצים מובילים מהארץ ומחו"ל בעלי שם עולמי 
בתחום הכאב: פרופ' אלי אליאב - דיקן בית הספר לרפואת שיניים 

באוניברסיטת רוצ'סטר בניו יורק, פרופ' רפי בן אוליאל – סגן 
דיקן למחקר באוניברסיטת RUTGERS  בניו-ג'רסי, ד"ר סילביו 

בריל – מנהל המרכז לכאב במרכז הרפואי איכילוב ויו"ר האגודה 
הישראלית לכאב, ופרופ' מיכאל טל – מנהל המרכז לחקר הכאב 

באוניברסיטה העברית.

במסגרת הכנס צוין גם האיחוד של האיגוד הישראלי לרפואת הפה 
עם האיגוד הישראלי לכאבי פנים ולסתות. האיחוד בין האיגודים 
התבקש בעקבות העובדה שתחום כאב פנים הוא חלק אינטגרלי 

ממומחיות רפואת הפה, ובעקבות שיתוף הפעולה הפורה ורב 
השנים בין שני האיגודים.

בנוסף, הכנס כלל תערוכת פוסטרים שבה הוצגו כ-40 פוסטרים 
שהציגו תיאורי מקרה ועבודות מחקר. בתחרות "עבודת המחקר 

המצטיינת מטעם האיגוד הישראלי לרפואת הפה" זכו ד"ר מרינה 
אומנסקי וחבריה מהפקולטה לרפואת שיניים בהדסה, ופרופ' 

אילנה קפלן וחבריה מהמחלקה לרפואת הפה באוניברסיטת ת"א.

כמו כן בכנס התקיימו בחירות לוועד האיגוד הישראלי לרפואת 
הפה. ד"ר גלית אלמוזנינו נבחרה לתפקיד יו"ר האיגוד הישראלי 

לרפואת הפה. בשנתיים האחרונות כיהנה ד"ר גלית אלמוזנינו 
כגזברית האיגוד, והיא מחליפה כעת את ד"ר יהודה צדיק שכיהן 

כיו"ר האיגוד משנת 2014. לתפקיד גזברית האיגוד נבחרה ד"ר 
אנה פיקובסקי, ולתפקיד מזכירת האיגוד נבחרה ד''ר שרון עקריש.

הכנס היה פורה ומוצלח, ואנו מקווים להמשיך במסורת גם בשנים 
הבאות.

ברחבה שלפני אולם ההרצאות התקיימה תערוכה דנטלית נרחבת 
של חברות מסחריות בישראל.

המארגנים הביעו את תודתם במיוחד לחברת 3M על חסות הזהב 
לכנס. 
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דברי יו"ר ועד רופאי 
השיניים: פרופ' נרדי כספי
במשך כל שלוש השנים האחרונות, רופאי 

השיניים וועד רופאי השיניים היו חלק 
אינטגרלי ובלתי נפרד מקהילת הרופאים 

של הדסה. יחד נשאנו בעול הקיצוצים, 
יחד נשאנו בעול הצמצומים, יחד נשאנו 

בעול קיזוזי השכר, ויחד נשאנו בעול 
של הסכמי ההבראה. במשך שלוש שנים 

עמלנו וטרחנו למלא את כל הדרישות 
של תכנית ההבראה, הוצאנו לפועל את 

התכניות השנתיות שנה אחר שנה, עמדנו 
בכל היעדים, ואפילו שמעתי שבחים 

על הצורה שבה רפואת שיניים עוברים 
מגירעון ליציבות.

ופתאום, מסיבות לא סיבות, בטח לא 
כאלה שקשורות בנו, בעשייה שלנו, 

בפעילות שלנו ובהצלחה שלנו, יש ניסיון 
לקחת את רופאי השיניים כבני ערובה עד 

שמישהו ישלם כופר על שחרורם.

אז לא – לא ניתן שייקחו אותנו בני 
ערובה! לא ניתן שמישהו יחליט להחריג 
אותנו פתאום, אחרי שלוש שנים, משאר 

הרופאים של הדסה.

אין הבדל בין אף רופא שיניים פה לבין 
פנימאים או כירורגים בבית החולים, ולא 
ניתן שינסו לצייר באופן מלאכותי כאילו 

יש הבדל! 

זה לא קרב אישי כמו שיש כאלה שמנסים 
לצייר. זה לא קרב על כסף או על שומנים. 

זה קרב על מקצוע שלם, על בית ספר 
שקיים עשרות שנים, שחלק מאלו 

שמועמדים לפיטורים מלמדים בו כבר 
עשרות שנים. בית הספר שלנו הוא חלק 

ברור מהזהות של הדסה, מהחזון של 
הדסה, וממה שהופך את הדסה כולה למה 

שהיא. אנחנו לא ניתן שמתוך שיקולים 
טקטיים במאבקים כאלה ואחרים מישהו 

יצליח למוטט את המוסד המפואר הזה.

ועד רופאי השיניים מתנגד בקול צלול 
וברור לכל מהלך של פיטורים מלבד אלה 
שכבר יצאו אל הפועל בתכנית ההבראה, 

ואנחנו מתכוונים לפעול בכל הכלים, יחד 
עם הר״י ושאר הוועדים, על מנת לבטל 

כל תכנית כזאת, עכשיו וגם בעתיד!

מתח בפקולטה, 
על מה ומדוע?

לאחר שליחת מכתבי השימוע ל-52 רופאים ו-15 סייעות, 
ולאחר התערבות יו"ר הוועד שלנו פרופ' נרדי כספי, הורה 

המנכ"ל פרופ' רוטשטיין על הקפאת השימועים.

לאחר פניית יו"ר הסתדרות הרפואית בישראל לפרופ' 
לרוטשטיין שיש לבטל לאלתר את השימועים ורק אז לשבת 

ולדבר על המצב בין הדסה לאוניברסיטה. פרופ' רוטשטיין זעם 
על שמכתיבים לו תנאים ושלח מכתב תגובה שבו הוא מודיע 

שההסכם של רופאי השיניים מ-2013 תקף מבחינתו רק לשנה 
אחת, וכיוון שכעת המצב הכלכלי של הדסה קשה, מותר לו 

לשלוח את השימועים לקראת פיטורי רופאים. ומכיוון שהר"י 
לא מוכנה לדבר איתו בלי תנאים, הוא חוזר בו מהקפאת מכתבי 

השימוע. 

בתגובה למכתב זה זימנה ההסתדרות הרפואית אספת 
חירום שבה הסביר יו"ר הוועד שלנו - פרופ' נרדי כספי, את 

השתלשלות הדברים והודיע על שורה של צעדים שהוועד נוקט:

הכרזת סכסוך עבודה שתאפשר לנו בעוד שבועיים להתחיל   .1
לשבות.

ארגון אספת סטודנטים ביום שני הפותח את סמסטר ב'   .2
על מנת להסביר להם את המצב, וארגון הפגנה קטנה ליד 

הפקולטה של הרופאים עם שלטים ותקשורת!

אם מנכ"ל הדסה, פרופ' רוטשטיין יוציא השבוע מכתבי   .3
שימוע חדשים, יוגשו צווי מניעה שכבר מוכנים במשרד של 

אורנה לין. 

יש לציין שהוועד שלנו עובד בצורה מדהימה וחבר הוועד שלנו 
– אשר, הוכיח את כישוריו כקופירייטר מוכשר ביותר. אנחנו 
מבקשים לומר לכל הוועד, שכולל את נרדי, אשר, אסי שרון, 

יהודה שחל וסטלה – תודה על העשייה המאומצת בימים אלו.

ביום שני 27.2.2017 הגענו כולנו להפגנה ליד הכניסה 
לפקולטה. אנו כולנו מצטרפים למאבק על הבית.
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הצגה קלינית 
בפני הפורום 

הקליני של 
הדסה עין כרם 

ד"ר דוד פולק
המוניטין המכובד של המרכז הרפואי הדסה עין כרם קיים 

בזכות ההון האנושי האיכותי של המוסד, וכן על ידי פעילות 
מוסדית שנועדה להעשיר ולחזק את הידע והיכולות של 

הצוותים הרפואיים בכל המחלקות. כחלק מתרבות זו, המוסד 
מקיים כבר שנים רבות מפגש שבועי של כל הצוות הרפואי 
מכל המחלקות )הן מחלקות של הבית חולים והן מחלקות 

מהפקולטה לרפואת שיניים(. המפגש נותן במה לכל מחלקה 
להציג את הנעשה בה, בדגש על פיתוחים וחדשנות רפואית. 

במה זו מאפשרת שיח אקדמי בין המחלקות, ואפשרות 
להתרשם מפעילות של מחלקות שלא נפגשות בעשייה 

היומיומית של המוסד.

במפגש של ינואר 2017, הוקדשה במה זו להצגה משותפת 
של המחלקות לפריודונטיה וכירורגיה פה ולסתות, בנושא 
המשותף לשתי המחלקות –  "30 שנות שתלים דנטליים – 
מה למדנו ומה חדש?". שיתוף ייחודי זה של שתי מחלקות 

רפואיות שעוסקות באותו נושא ברפואת שיניים, נתן את 
האפשרות להביא לקדמת הבמה את היכולות והידע של שתי 

המחלקות בתחום השתלים הדנטליים, ובנוסף משקף את 
שיתוף הפעולה ושיתוף הידע והמיומנות הקלינית המתקיימים 

בין המחלקות בפקולטה לרפואת שיניים.   

המפגש התחיל בסקירה היסטורית של התפתחות השתלים 
הדנטליים על ידי פרופ' ליאור שפירא, מנהל מחלקת 

פריודונטיה. הסקירה המחישה את הדרך הארוכה שנעשתה 
בתחום זה בעולם רפואת השיניים, ואת ההתקדמות המדעית 
והקלינית של תחום השתלים הדנטליים. מטכנולוגיה פורצת 

דרך שפותחה על ידי מדען בשם פרופ' ברנרמרק בשנות ה-70 
של המאה הקודמת, שהציג לראשונה את המושג הביולוגי של 

"אוסאואינטגרציה" בין רקמת עצם לטיטניום, ועד לטכנולוגיה 
העכשווית של שתלים דנטליים.

כמיטב המסורת של מפגשים אלו, הנושאים שהוצגו היו 
חדשניים וכללו דיון והצגה של מקרים מסובכים, תוך שימוש 

בכלים מודרניים להתמודדות הטיפולית. פרט לפרופ' ליאור 
שפירא, המציגים במפגש זה היו )לפי סדר ההצגה(: ד"ר 

טלי שקרצ'י, ד"ר קיפאח בלאל, ד"ר דוד פולק וד"ר מיכאל 
אלטרמן. ד"ר טלי שקרצ'י הציגה את התחום של תכנון וביצוע 
ניתוחי שתלים בעזרת תכנון ממוחשב. בהרצאתה הראתה ד"ר 

שקרצ'י כי בעידן של דיגיטציה והדפסות תלת-ממדיות, רפואת 
השיניים נמצאת בחזית, ועושה שימוש יצירתי בטכנולוגיות 

עכשוויות המאפשרות דיוק הן בתכנון והן בביצוע. ד"ר כיפאח 
בלאל הציג טכניקה המתאימה לחוסר עצם קיצוני בלסת 

תחתונה, בעזרת העתקת מיקום העצב העובר בתוך הלסת 
)nerve repositioning(. ההצגה של ד"ר בלאל הייתה מאוד 

מרשימה וכללה סרט שהמחיש את המורכבות והמיומנות 
הרבה הנדרשות בביצוע טיפולים אלו. לאחריו, ד"ר פולק 

הציג מקרים של טיפול בחסר עצם נרחב בלסת עליונה, בעזרת 
הרחבת רכס העצם תוך שימוש בבלוקים של עצם מבנק עצם. 

ד"ר מיכאל אלתרמן סיים את ההצגה הקלינית בהדגמה של 
התקנת שתלים בלסת עליונה עם חסר עצם משמעותי על ידי 

שימוש בשתלים פטריגואידים וזיגומטים. 

האודיטוריום הראשי של המרכז הרפואי בעין כרם היה מלא 
מפה לפה, וכלל קהל מגוון מהמחלקות הרפואיות של המרכז 

הרפואי. כמו כן, ההצגה הקלינית הועברה בשידור ישיר 
לקמפוס בי"ח הר הצופים. הרשמים של הרופאים שנכחו 

במפגש היו חיוביים ביותר, הם החמיאו למציגים על היכולות 
ועל המצגת עצמה. נראה כי הקהל המגוון התרשם מהפתרונות 
המודרניים שרפואת השיניים מסוגלת לתת למקרים מסובכים, 

והשימוש שלהם במרכז הרפואי "הדסה".

ד"ר ברנהרד 
פונק – תלמיד 

בתכנית 
הבינלאומית 

למוסמך

ד"ר ברנהרד פונק, רופא שיניים 
מפרגוואי, סיים את לימודיו 

 ,AUTONOMOUS באוניברסיטת 
נשוי למרסלה, שהגיעה איתו לירושלים.   

ברנהרד הוא תלמיד מוסמך בתכנית 
הבינלאומית בביו-רפואה. את מחקרו: 

פיתוח תכשירים לשחרור מושהה 
למניעת זיהומים בתעלות שורש, הוא 

מבצע במעבדתם של פרופ' דורון 
שטיינברג וד"ר שרונית הלפט. 

ברנהרד אומר שאחת מהסיבות לבחירתו 
בישראל היא התעניינותו בארץ הקודש. 

באתר של האוניברסיטה העברית 
הוא ראה את הדמות המיתולוגית של 

איינשטיין וגילה את הרמה הגבוהה של 
הלימודים והמחקר כאן.

"בחירתי במסטר בתכנית הבינלאומית 
באוניברסיטה העברית מקנה לי ניסיון 

מחקרי ראשון במעלה, הפותח בפניי 
אפשרויות ללימודים מתקדמים, מכיוון 
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האיגוד הישראלי 
לשיקום הפה

ד"ר אלדד שרון ופרופ' נח שטרן
בסוף מרץ נערך הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לשיקום 
הפה. מן הראוי שהדור הנוכחי של רופאי השיניים ידע את 

ההיסטוריה. 

בשנת 1968 הציעו שני רופאי שיניים ותיקים, מהמנהלים 
הראשונים של המחלקה לשיקום הפה בבית הספר לרפואת 

שיניים באוניברסיטה העברית והדסה בירושלים, ליצור מסגרת 
כלל ארצית חדשה שתעסוק בנושא של שיקום הפה בישראל. 

היו אלה פרופ' יצחק מיכמן ז"ל ופרופ' אנזלם לנגר ז"ל. 
השניים  הזמינו שלושה רופאים ותיקים בארץ מהתחום לוועד 

המייסד, ד"ר צ. אברמובסקי ז"ל, ד"ר ר. גרטי ז"ל  וד"ר א. 
הירש ז"ל, וכך נוצר האיגוד הישראלי לשיקום הפה.

הוועד המייסד קרא לאספה כללית את כל רופאי השיניים 
בארץ שהתעניינו בנושא של שיקום הפה. אחרי זמן מה החליף 
פרופ' לנגר את היו"ר המייסד אבל הפעילות של האיגוד הייתה 
חלשה ביותר. בשנת 1970 נכנסו לוועד שלוש דמויות צעירות 
שחזרו מארה"ב מהתמחות מקצועית בשיקום הפה. היו אלה 
ד"ר יעקב ארליך, ד"ר נח שטרן וד"ר יצחק שוחר. גם בעזרת 

הכוח הצעיר הפעילות הייתה דלה למדי.

רק בשנת 1991 הייתה התעוררות מחודשת, והיו"ר החדש 
וסגנו הציעו כמה שינויים משמעותיים בתקנון. השינוי העיקרי 
היה שהיו"ר יתחלף בכל שנה ולא בכל שלוש שנים, ושבמקום 

היו"ר היוצא ייכנס לוועד חבר חדש. עוד משהו קרה אותה 
שנה: נולד הביטאון של האיגוד בשם "נקודת מגע". שינויים 

אלו  גרמו למהפך משמעותי ומאז קיימת פעילות שנתית 
ממשית. עוד שינוי משמעותי חל בתקופה המקבילה בבתי 
ספר בירושלים בתל-אביב, ובצבא הוקמו תכניות התמחות 

אקדמיות שהזרימו דם טרי בכל שנה לאיגוד. 

 בכנס שהתקיים השנה בתל-אביב השתתפו שורה של מרצים 
מובילים מחו"ל:

 Prof. Daniel Edelhoff )Germany(, Prof. Torsten
 Jemt )Sweden(, Dr. Matthias Kern )Germany(,

Dr. Roberto Chcchetto )Italy(. מהארץ השתתפו במתן 
הרצאות  פרופ' נורית בייט, ד"ר יואב גרוסמן, ד"ר אלדד 
שרון, ד"ר צבי יואלי, ד"ר אייל נוני ופרופ' עמי שמידט. 
כמדי שנה נערכו הצגות מקרים של מתמחים: ד"ר מיכל 

אוסטפלד קיסר, ד"ר מאור וייס, ד"ר ארי גליקמן.  הנושאים 
העיקריים שבהם עסקו בכינוס היו תכנון טיפול בעזרת שיטות 

cad cam חדשות, שחזורים אדהזיביים המאפשרים לבצע 
שחזורים שמרניים, שימוש ב-cad cam  בשיקום על שתלים 
ושיניים. המרצה האחרון בכנס, Torsten Jemt ,Prof. הציג 

הרצאה מרתקת על גישה שונה מהמקובל בהתייחסות לנושא  
Periimplantitis.

לכנס הוזמנו גם 80 סטודנטים לרפואת שיניים, ובסוף הכנס 
נשאר "טעם של עוד", הוכחה לכך שהכנס היה מוצלח 

ואיכותי. 

שתואר מהאוניברסיטה העברית הוא 

מאוד נחשב בכל העולם", אומר ברנהרד. 

"הידע המדעי והמכשור המדעי כאן הם 

מעולים ולא קלים להשגה בפרגוואי, כך 

שככל שאשכיל בשיטות מחקר מגוונות 

אוכל לעזור יותר למדינתי". 

"מהיום הראשון שלי במעבדה פגשתי 
אנשים חברותיים שתמיד מוכנים לעזור 

זה לזה. אפילו ירדנו העירה לשתות בירה 
ביחד. האווירה בחוג היא מאד ידידותית 

והנגישות לטכנולוגיה מתקדמת במעבדה 
ובפקולטה מקלה על המחקר שלי. מוצא 

חן בעיניי שתלמידים ממקומות כל כך 
שונים בעולם מתאחדים ועובדים ביחד 

בצורה הרמונית. רמת הלימודים גבוהה, 
והמורים יוצרים אווירת לימודים חיובית 
מאוד. גם במחלקה האורתודנטית קיבלו 

אותי יפה, אבל אין לי רישיון לעבודה 
אז אני מעדיף לעסוק במחקר. גיליתי 

שהעבודה במחקר היא כיף גדול!"

"ירושלים היא עיר מיוחדת במינה. כאשר 
נסענו משדה התעופה לירושלים מוקדם 

בבוקר, וראינו את העיר הקדושה וההרים 
סביבה מכוסים בערפל, ההרגשה הייתה 

כמעט מיסטית. במיוחד הרשימה את 
אשתי ואותי הנוכחות של כל כך הרבה 

אנשים מתרבויות שונות ובעלי דתות 
שונות עם לבושם המיוחד. העיר העתיקה 

עם המקומות הקדושים ליהדות, נצרות 
ולאסלאם היא חוויה מיוחדת. למרות 

שהעיר היא לא הכי מודרנית ותושביה 
מקטרים על התחבורה, אני באמת מת 

עליה". 

"מדינת ישראל מלאה באוצרות 
היסטוריים ותרבותיים, ראיתי רק חלק 

קטן מהם אבל אני מאוד מעריך את היופי 
של המדינה".

ברנהרד מסכם: "כולי תקווה שאסיים את 
תקופת הלימודים כאן עם הרבה ניסיון 

מדעי על מנת לאפשר לי להשתלב כאיש 
סגל בפרגוואי".
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כנס אלפא 
אומגה 2017 

בסן פרנסיסקו 

מתי סלע ודנה לוי 
מנקודת המבט של נציגת הסטודנטים מירושלים

כנס אלפא אומגה התקיים בסוף דצמבר 2016 בסן פרנסיסקו, 
ארה"ב. המשלחת הישראלית שייצגה את ישראל, האוניברסיטה 

העברית ואוניברסיטת תל אביב, כללה את הדיקן אהרון 
פלמון, סגן הדיקן אבי זיני, אדם שטהבולץ, איילה שטהבולץ, 

דיקן אוניברסיטת ת"א ארווין וויס, ונציגות הסטודנטים 
מהאוניברסיטה העברית בשנים ה-ו.  

מיד כשהגענו לכנס הרגשנו את הייחודיות בהיותך ישראלי. 

האהבה העצומה וההתרגשות ליוו אותנו מהרגע הראשון. קבלת 
פנים חמה חיכתה לכל הנציגים שהגיעו לכנס ממדינות רבות 

מרחבי ארה"ב, וכולם ביטאו אהבה, גאווה וגעגוע לישראל, מה 
שהתבטא בהתעניינות גדולה בנו, בשאלות, באהבה וברצון עז 

לדעת יותר, להקשיב ולספר על האהבה למולדת.

בערב הראשון התקיים "קוקטייל קבלת פנים" שבו נפגשנו עם 
הנציגים מכל המדינות. היה כיף לראות פנים מוכרות ולדעת מי 
האנשים המיוחדים שעומדים מאחורי הכותרת "הדסה מייסודה 

של אלפא אומגה". בכנס הזה היה אפשר להתחיל להבין את 
המשמעות הגדולה העומדת מאחורי אלפא אומגה, שהוקמה 

ב-1907 על ידי סטודנטים יהודים לרפואת שיניים יחד עם 
הקמת אוניברסיטת מרילנד. באותה תקופה הסטודנטים סבלו 
מאפליה בחוגים החברתיים, וכתגובה לאפליה הוחלט להקים 
את A0 כדי להילחם באפליה זו. היום האפליה פחות שכיחה 

אך עדיין קיימת. 

במסגרת הכנס התקיימה ישיבת עסקים שנפתחה בטקס שבו כל 
הסטודנטים שהגיעו מרחבי העולם נשאו דגל של מדינה שיש 

בה נציגות של אלפא אומגה. כאשר הגיע התור של דגל ישראל 
התשואות בקהל היו רמות במיוחד, וכבוד עצום ניתן לדגל 

שמסמל את מדינת ישראל.

בסיום כל ערב בכנס התקיים late nigth hospitality שבו 
התכנסו כל חברי אלפא אומגה, סטודנטים וחברים ותיקים, 

וניתנה הזדמנות לשוחח ב"גובה העיניים" עם מיטב המומחים 
והדיקנים בעולם. השיחות כללו המלצות על התמחויות 

ומסלולים שונים, העשרה לגבי לימודי רפואת שיניים ברחבי 
העולם, ודיונים על המגמות המשתנות של המקצוע בשנים 
הקרובות. בנוסף נערך מפגש עם סטודנטים שכלל החלפת 

חוויות וגיבוש תכנית פעולה משתפת ופרטנית שתיושם על ידי 
נציגי הסטודנטים בקרב הסטודנטים השייכים לארגון. 

הכנס הסתיים בערב הכתרה מרגש במיוחד שנפתח בשירת 
"התקווה" והסתיים בהכתרה של הנשיא החדש מלונדון 

ותפקידי מפתח נוספים. 

נתראה בשנה הבאה במיאמי.
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בכינוס אלפא אומגה בסן-פרנסיסקו השתתפו שתי נציגות של בית ספרנו בישראל. משמאל: 
מתי כהן סלע - שנה ו' מבית ספרנו, ג'ודי נזירי - שנה ד' מארה"ב, ודנה לוי - שנה ה' מירושלים
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 ד"ר אלון לבני וד"ר אוריאל אטל
את עיני צדה הודעה מאלון לבני, שהוסיף אותי לקבוצה חדשה 
בפייסבוק, ושם הקבוצה – מחזור 1996 - אחרי 20 שנה. המסר 

היה ברור, מישהו התניע תהליך לחבר בין כולנו, אחרי כל כך 
הרבה שנים שבהן לא התראינו.

רפואת שיניים היא מקצוע מיוחד במינו. ראשית, ההכשרה 
ארוכה ומאד תובענית. הלימודים הפרה-קליניים יחד עם 
חברינו הרופאים קשים ומאתגרים, אך דומה שהמחצית 

השנייה של הלימודים הקליניים קשים ולחוצים שבעתיים: 
היקף החומר הנלמד, המיומנויות המנואליות החדשות שצריך 

לרכוש, ההתנסות הקלינית מול מטופלים חדשים כשאתה 
בקושי יודע לכפתר את החלוק, וכמובן מלכת המועקה – 

ה-"Requirements", הדרישות שבלעדיהן אתה לא עובר שנה...

ואחר כך בחינות רישוי, וזהו. אתה רופא שיניים. מוצא את 
עצמך עובד ועובד, לרוב לבד. השנים עוברות ואתה מתרגל 

לזה. ומתמודד. ומפה נוצר הצימאון לפגוש את החברים שאיתם 
צמחת. הקבוצה הזאת בפייסבוק הציתה בי )ואני חושב בכולנו( 

את הרצון לחזור אל עצמנו, צעירים, לוחות חלקים, עם כל כך 
הרבה תקוות.  

בסה"כ היינו מחזור לא רע. סיימנו "רק" 36 בוגרים, כשכמעט 
מחצית המשיכו והתמחו, וחלקנו עושים חיל גם מעבר לים: 

מאוסטרליה ועד הולנד וקנדה.  

כדי לקדם את יעילות איתור החברים פתחתי קבוצת וואטסאפ 
וכצפוי התגובות נעו בין התלהבות לבין התרגשות. הקמנו ועד 

קטן כדי לעזור בצד המנהלי, וקבענו להיפגש בביתי, במוצאי 
שבת. אפילו ניסינו לסדר ששגרירינו בחו"ל יוכלו להגיע.

והיום הגיע... ההתרגשות הייתה גדולה. 20 שנה של ניתוק 
דומה שנעלמו כאילו לא נפרדנו. אולי שיבה זרקה בשערינו או 
שמספר השערות התמעט, אבל אנשים לא השתנו. החיבור של 
כולנו היה מיידי. משלימים את השנים החסרות, מעלים חוויות 
מצחיקות מהלימודים, מדברים על השנים שעברו ועל המקצוע 

המיוחד שלנו, ומתעדכנים מה כל אחד עבר בשנים הללו. צפינו 
בברכות מוקלטות של מורים מהפקולטה שהוסיפו להתרגשות 

ולנוסטלגיה. 

אולי זה בגלל הזמן הרב שעבר, אולי מכיוון שכל אחד 
מאיתנו מתגעגע לעצמו כשהיה צעיר, ואולי זה בגלל ההבנה 

שבפרספקטיבה של 20 שנה, בית הספר היה חממה נפלאה 
להכשרה ולחינוך מקצועי, ובעיקר חממה לאנשים נהדרים.                                                                                                                 

בסה"כ היינו מחזור לא רע...
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מחזור 1996 נפגשו אחרי 20 שנה
אירית בנגל, אסטל ברזילי, רויטל גלעד וטלי שרון-קינן

עוגת מפגש המחזור המדהימה: הוכנה בכישרון ואהבה בידי 
איילת )גוטליב( לב, אשתו של רון לב )ובוגרת שלנו מ-1998(

מאג'ד אל-חאג', איתן חיים, קרן בן-צבי וחיים רפפורט. 
מקשקשים מאחור - ערן פרמון ואוריאל אטל

נילי טיקוצקי-מוסקוביץ', ערן פרמון, סיגלית פורן ורון לב



ע)12( מ ש נ ה  מ
אביב תשע"ז-2017     

"כיף ללמוד לצחצח שיניים 
בבית חולים הדסה"

אסנת קיסילבסקי
חדשות טובות לבריאות הפה של הילדים המאושפזים אצלנו בבית החולים. 

פיילוט הפרויקט של הקורס ללימודי שיננות לבריאות הפה נחל הצלחה 
גדולה והוא הופך לשגרה. מעכשיו, הילדים המאושפזים במחלקות השונות 

יוכלו ליהנות באופן קבוע מפעילות ייחודית, שבמסגרתה הם פוגשים את 
הסטודנטיות בקורס שמעבירות להם מיומנויות צחצוח תוך אמצעי המחשה 

ומשחקים שונים.
הפעילות החלה כבר ב-2012. הסטודנטיות ללימודי שיננות מהמחלקה 

לרפואת שיניים קהילתית מגיעות פעם בשנה לאגף "אם וילד", שבו 
מתקיים ביה"ס לילדים המאושפזים במחלקות השונות. "כיף ללמוד איך 

לצחצח שיניים, גם לשחק וגם לצחוק", אמר אחד הילדים בחיוך גדול. 
"הדגש בתכנית זו היא על בריאות הפה והשיניים. הילדים לומדים כיצד 

להתייחס לפיהם ממקום של אחריות וגם של כיף", ציינה אסנת קיסילבסקי 
)BA RDH(, מדריכה בקורס ללימודי שיננות ומרכזת הפעילות והאחראית 
על התכנית הקהילתית בלימודי שיננות. "הילדים מקבלים מברשות שיניים 

מהסטודנטיות, בחסות החברות הדנטליות השונות. בנוסף, הם נחשפים 
לתכנים שונים כמו החשיבות של הביקור אצל רופא השיניים והשיננית, 

ועוד". 
הפעילות מתקיימת בשיתוף הגברת קטיה לס דקל, מורת בית הספר. "אסנת 

והסטודנטיות הגיעו אלינו עם פעילות יצירתית ומלמדת לכל מחלקה. הן 
לא עזבו את ביה"ס עד שכל ילד בליווי הוריו קיבל הדרכה", אומרת לס 

דקל, ומדגישה את חשיבות שיתוף הפעולה של ההורים להצלחת הפעילות 
ולהנחלת המיומנויות לאורך זמן. 

חשוב לציין גם את חשיבות המניעה במקום כמו בית חולים. "המערכת 
החיסונית בקרב החולים חלשה, החשיפה לזיהומים עולה, ולכן חשוב 

מאוד להישמר ולשמור על בריאות הפה, והסטודנטיות שלנו עושות עבודה 
מבורכת כפליים", מציינת אסנת.

ועוד חדשות טובות. החל מהשנה הילדים המאושפזים בבית החולים הדסה 
הר הצופים ייהנו גם הם, כמו בעין כרם, מהפעילות. סטודנטיות ללימודי 
שיננות יגיעו לבית ספר לילדים המאושפזים וילמדו אותם כיצד לצחצח 

שיניים בצורה נכונה, ובכלל איך לשמור על בריאות הפה והשיניים.

עוד מחזור של 
סייעות יצא 
לדרך חדשה

שרונה טל 
טקס סיום קורס סייעות התקיים בדצמבר 2016. 

בטקס השתתפו; נציג הדסה – ד"ר שלמון אשר, 
פרופ' פלמון דיקן הפקולטה, פרופ' זיני משנה 

לדיקן, פרופ' יהונתן מן ונכבדים נוספים. את הטקס 
הנחה ד"ר יובל ורד – מנהל הקורס לסייעות, ואת 

השרביט הובילה והחזיקה רכזת קורס הסייעות, הגב' 
רונית כהן, שעושה עבודה נפלאה בהובלת הקורס 

וכן בשילוב ועזרה לפקולטה עם התלמידות מקורס 
הסייעות.

כמו כן נכחה בטקס נציגת הקרן לידידות. הקרן 
לידידות מובילה ותומכת בקורסים לסייעות כבר 
מספר שנים, בשיתוף פעולה פורה עם המחלקה 

לרפואת שיניים קהילתית, לא רק בתחום הקורסים, 
אלא גם בתכניות קהילתיות רבות ומגוונות.

בטקס נאמו כל הנכבדים וכן נציגת התלמידות. היה 
טקס מרגש מאוד, ואנו חשים גאווה רבה כאשר אנו 

מוציאים לדרך של עבודה ופרנסה עוד מחזור של 
סייעות שיהיה לעזר לצד רופאי השיניים שלנו!

בהצלחה לכולן!
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בגובה האופניים – 
קובץ סיפורים

ד"ר נפתלי ברזניאק
מספר רוכבי האופנים בישראל נמצא מאז תחילת המאה במגמת 

עליה. כל מי שרוצה לחוות תופעה אנושית על טבעית, אבל 
כל כך ישראלית, מוזמן להגיע בשעות המוקדמות של ימי 

שישי, שבת, ערבי חג וחג לאזור יער בן שמן למשל. רק לאחר 
שיתאמץ מאוד, ימצא מקום חניה למכוניתו, ויצא לסיור רגלי, 

הוא יוכל להבין שמבלי שהוא שם לב, חל בישראל מהפך 
מרהיב. עשרות אלפי רוכבי אופניים, כביש ושטח מדוושים 

מעלה ומטה בכל שביל וכביש אפשרי. 

לחוויה ממכרת, משכרת זו, של רכיבת אופני שטח, נכנסתי לפני 
כ-25 שנה. תחילה באופני הראלי מהבר-מצווה שלי, ומאוחר 

יותר באופניים מקצועיות עם בלמי זעזועים מהמתקדמים 
בעולם. גם פציעה קשה ביותר )עמ' 138( לא הצליחה להמיר 
את הדת החדשה שלי, דת האופנים, שבלי לעבור כ-75 ק"מ 

כל שבוע, בקרים אינם בקרים וחיי אינם חיים, בדומה למאות 
תלמידי ובוגרי בית הספר המקדישים מספר שעות שבועיות 
ומתגלגלים, מי על הכביש )עמ' 124, 135( ומי בשטח )עמ' 

   .)141-9

"כמה אפשר לדבר על אופניים?" שאלה, "אני בכלל לא מדבר 
על אופנים," ענה לה. באלו המילים נפתח הסיפור הראשון 

בקובץ הסיפורים בגובה האופניים, שהמשותף להם הוא חווית 
הרכיבה על האופניים, אבל "בכלל לא על אופניים." הספר הוא 

בעיקר על מערכות יחסים, אתגרים, פחדים וחלומות.

להלן קובץ קצר של ביקורות:

איתן שלייפר, מנכ"ל ש.ל.ה: במסגרת חשבון הנפש ביני לבין 
הכידון, ניצלתי את ערב יום הכיפורים לקריאת קובץ סיפורים 

נוסף, פרי עטו של ד"ר ברזניאק. למן העמוד הראשון חדרה 
בי ההכרה כי "מסלוליי הבית" הם כאלו שחלפנו בהם אחד 
על פניו של השני מבלי משים. שהגעתי לסיפור על גל )בק( 

סמרו שערות עורפי. בתיאור תרשים הזרימה של הבוקר ב"דרך 
בורמה" פרצתי בצחוק פרוע... )שכן התזמון שלי הוא בדיוק 

30 דקות(, וכן - גם שורשי כפות ידי נרדמו עד שקניתי, שיניתי, 
כיוונתי ולבסוף התרגלתי. אני, כרבים מקוראי הספר מחובר 

לאוכף לזמן וגם למקומות. ספר מקסים שנקרא בשטף של 
רכיבת בוקר ומשאיר לכל היום את הרגשת הסיפוק של אחרי..

יאיר גרבוז: נפתלי ידידי, אילו רכיבת אופניים בשטח הייתה 
בלתי חוקית ואתה היית עומד לדין, הספר הזה היה מזכה אותך, 
מחמת האובססיה, מחמת ההומור ומחמת אהבת וידיעת הארץ.

בגובה האופניים הוא ספרו הרביעי של ד"ר נפתלי ברזניאק 
שבין רכיבה לרכיבה הוא מיישר שיניים. ספריו הקודמים: 
עצי הלבנה הזקופים )יד ושם 2004(, ימים ספורים )כנרת 

זמורה-ביתן 2008( והפטנט )אוריון(.

ד"ר נפתלי ברזניאק, בוגר בית הספר לרפואה בתל-אביב 
1975 ובית הספר לרפואת שיניים בירושלים. מומחה ליישור 

שיניים מאוניברסיטת הפסיפיק שבסן פרנסיסקו. כיהן בין היתר 
כיו"ר האגודה האורתודונטית בישראל, יור הועדה המקצועית 

באורתודנטיה של הר"ש, הקים וניהל את מחלקת ההתמחות 
במקצוע בצה"ל, כתב למעלה מ-50 מאמרים, ופרקים בספרים 
בנושאים שונים ביישור שיניים, ומרצה מבוקש בארץ ובעולם.
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פרופ' יעל 
חורי-חדד 

מנהלת 
המחלקה 

לשיקום הפה
DMD ,PhD מכהנת כמנהלת 

המחלקה לשיקום הפה בפקולטה 
לרפואת שיניים של האוניברסיטה 
העברית והדסה בירושלים. סיימה 

את לימודיה בשנת 1994 בפקולטה 
לרפואת שיניים בירושלים. בין 

השנים 2002-1995 השתתפה וסיימה 

בהצטיינות תוכנית ייחודית המשלבת 
התמחות בשיקום הפה ולימודים 

לתואר PhD בנושא הפתוגנזה של 
מחלת חניכיים. מאז ועד היום היא 
במשרה אקדמית מלאה במחלקה 

לשיקום הפה בירושלים. משנת 2011 
מכהנת כיו"ר המרכז המזרח תיכוני 

לחינוך דנטלי ע"ש וולטר כהן, ובשנים 
2015-2014 כיהנה כנשיאת האיגוד 

הישראלי למחקר דנטלי. פרופ' 
חורי-חדד פרסמה מעל 50 עבודות 

מחקר, והציגה עשרות עבודות מחקר 
והרצאות בארץ ובעולם שעל חלקם 

זכתה בפרסים בינלאומיים. עבודותיה 
עוסקות בנושאים הקשורים למנגנוני 

הדלקת של מחלת חניכיים והבנת 
הרקע הגנטי של המחלה.    

 "זכור את אשר 
עשה לך עמלק"

ביום שני, ה-25.4.2017, כאשר מדינת ישראל התייחדה עם קורבנות 
השואה, התחיל פרופ' קובי שטרן את יום העבודה הרגיל שלו בבית הספר 
לרפואת שיניים באוניברסיטת אוגוסטה ג'ורג'יה בארה"ב, שם הוא מנהל 

 Augusta University תכנית התמחות בפריודונטיה במרכז שנקרא

הוא הסביר לסטודנטים שלו שברצונו להקדיש כמה דקות לפני תחילת 
השיעור ליום הזיכרון שמתנהל  באותו יום בישראל לזכר קורבנות 

השואה שנרצחו במלחמת העולם השנייה על יד הגרמנים באירופה. 

הוא סיפר שהגרמנים נטלו מהיהודים אפילו את שמותיהם ונתנו להם 
סימני זיהוי במספרים. הוא הזכיר את קבר החיל האלמוני בבית הקברות 

הצבאי ארלינקטון שבוושינגטון. במקום יש משמר כבוד במשך 24 
שעות ביממה, ומביאים לקברו של החיל האלמוני כל אורח רם מעלה 

כדי לחלוק כבוד לחייל שאפילו שמו לא נודע. פרופ' קובי שטרן המשיך 
וסיפר לתלמידיו שביקר באושוויץ עם כיתת תלמידים ישראליים במטרה 
לחלוק כבוד לנספים היהודים, דבר שנהפך לנוהל קבוע במסגרת תכנית 

הלימודים בבתי ספר ישראליים. הוא גם סיפר להם על קורות אביו, שהיה 
בן 9 כשהוא והוריו נאלצו לחפש מסתור בין כפריים כדי להינצל. 

כשהוא סיים לדבר על השואה והתכונן להמשיך בתכנית הלימודים, 
הפסיקו אותו תלמידיו וביקשו לשמוע עוד פרטים על תקופה קשה זו של 

היהודים באירופה.  
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ביצוע פרוצדורה ביד אחת בלבד

גישה נוחה להרדמה וקירור

סד המאפשר שדה ראייה רחב

הסדים החדשניים מאפשרים עבודה נוחה בזמן הניתוח: נתמכים על 
השיניים, משאירים מרווח מהחניכיים ומאפשרים שדה ראייה רחב ללא 
הסתרה של הסד וקירור מיטבי של המקום. תהליך הכנת הסד הינו 
פשוט ומהיר - עד ארבעה ימי עבודה - ואינו מצריך מהמטופל סי.טי 
 ,MIS נוסף. חברת דיבידנט משאילה לרופא ערכה כירורגית מיוחדת של
המתאימה למערכת, ללא חיוב נוסף. כל המערכת, המכילה שתלים, 
תוכנה, סד וערכה כירורגית, מיוצרת על ידי אותו יצרן, כך שההתאמה 
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 עם פרופ' צבי מצגר

ו ר כ ז ל

ן ו י צ ר  ה ד  ע ל ג
לפני כשנתיים הלך לעולמו אחד מענקי הקומה השנייה לשעבר 

)מהמחלקה לביולוגיה אוראלית, הממוקמת היום בקומה 
השלישית(. למבוגרים יותר מבינינו ולתלמידיו הרבים מספור, 

אין צורך להציג את תרומתו למדע, שהרי דורות רבים של רופאים 
ורופאי שיניים עברו תחת ידיו. בין היתר חקר את הרפלקס הגוסטו- 

פציאלי ותמונות התינוקות המעוותים את פניהם בתגובה לגירויי 
טעם שונים, חקר את הטעם החמישי - אומאמי וכתב את ההגדרה 

ל"חושים" באנציקלופדיה העברית המיתולוגית. 

ברצוני לנצל את היריעה הקצרה ולספר מעט, מהיכרות בת מעל 25 
שנים, על האיש שאני חייב לו רבות - יעקב שטיינר האדם. 

את פרופ' שטיינר הכרתי לראשונה בשנת 1988 כאשר הגעתי 
לחדרו וביקשתי שינחה אותי בכתיבת העבודה הסמינריונית 

לתואר בוגר. הוא הסכים לבקשה, וכך החל הקשר המיוחד בינינו. 
באותה עת הייתי בן 19, עתודאי, בשנה השנייה ללימודי רפואת 
שיניים. חייתי מהיד לפה, והרקע האישי שלי היה מורכב ורצוף 
בעיות כלכליות קשות ביותר. די לציין שבמהלך לימודי רפואת 

השיניים נאלצתי לא פעם לעבוד בארבע)!( עבודות שונות במקביל 
ללימודים על מנת לקיים את עצמי. תוך כדי כתיבת העבודה 

ובהדרכתו הצמודה של יעקב, שדלת חדרו הייתה פתוחה תמיד, 
הוא התוודע למצבי הקשה. השורשים ההונגריים שלי ושליטתי 

המוגבלת בתרבות ובשפה תרמו לקשר בינינו, שהרי למרות 
העברית המושלמת והעשירה שבפיו, הפרופ' היה ממוצא הונגרי. 

בחדרו הקטן העברנו שעות אין ספור בשיחות על החיים )שלי וגם 
שלו(, ולא פעם יצאתי משם עם תובנות ומסקנות של יעקב לגביי - 

שאת חלקן הבנתי בעצמי רק שנים רבות אחר כך.  

עם סיום העבודה הסמינריונית, היה ברור שגם את עבודת הגמר 
אבצע בהנחיית פרופ' שטיינר, ואכן כבר לקראת סיום שנה ג' 

התחלנו בהכנות לקראתה. 

בשנה ד' הנחיתה עליי האוניברסיטה בשורה קשה. הודיעו לי כי 
לאור העובדה שאינני נחשב יותר סטודנט לתואר ראשון, איני זכאי 
לקבל את מלגת הלימודים שבשנים הקודמות קיבלתי בקלות לאור 

מצבי הכלכלי. בצר לי פניתי ליעקב לשאול בעצתו והוא הרים 
מיד את הטלפון שעל שולחנו וחייג: "שלום עמיה, יעקב מדבר", 

כך החלה השיחה... התברר שאותה "עמיה" הייתה פרופ' עמיה 
ליבליך, דיקנית האוניברסיטה העברית דאז, ובעזרתה קיבלתי 

מלגה לשנתיים הבאות.

את עבודת הגמר שלי ביצענו כתף לכתף במהלך שנה ד'. פרופ' 

פרופ' יעקב שטיינר ז"ל
1927-2014
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שטיינר ידע היטב שזמני הפנוי מוגבל ביותר עקב מצבי הכלכלי. 
הוא ריכז את כל החלק המעשי, שכלל ניתוח של חולדות ומעקב 

אחריהן, לשני מפגשים מתוכננים היטב אחר שעות הלימודים. את 
הניתוחים והמדידות הדרושות ביצענו יחדיו, וגם את ניקיון החדר, 

הכלובים וסילוק הפגרים. שנינו עזבנו את הבניין יחד בשעות 
הלילה המאוחרות! כשנתקלתי בבעיות בכתיבת העבודה הוא 

שוב בא לקראתי והזמין אותי לביתו בימים ובשעות שהתאימו לי. 
עבודת הגמר הוגשה בתחילת שנה ה'.

כמובן שעם סיום הלימודים וגיוסי לצה"ל המשכתי לשמור על 
קשר עם פרופ' שטיינר, ובכל פעם שהגעתי לפקולטה לא הייתי 

מוותר על ביקור בחדרו הקטן שבקומה השנייה. יעקב מצדו שמח 
מאוד לראות שחיי עולים סוף סוף על הפסים הנכונים. כששיתפתי 

אותו בהחלטתי לנסות ולהתקבל להתמחות באורתודונטיה, היה 
ברור לשנינו שהוא כותב עבורי מכתב ההמלצה. כבר באותה 

הזדמנות הוא הבטיח לי שאם אתקבל להתמחות הוא ינחה אותי 
בעבודת המוסמך הנדרשת, אף שבאותה עת הוא עמד לצאת 

לגמלאות.

ואכן, כשהתקבלתי להתמחות הוא קיים את הבטחתו והנחה 
אותי יחד עם פרופ' אילנה ברין. הגשתי עבודת מוסמך לתפארת 

חודשים רבים לפני סיום ההתמחות. ימים ספורים לפני בחינות 
המומחיות שלב א' נחתה עליי צרה נוספת: נאמר לי שאינני יכול 
לגשת לבחינות כי חסרה לי חתימה על סיום מדעי היסוד בפנקס 

ההתמחות! החתימה הייתה חסרה מפני שעדיין לא עברתי את 
הבחינה על עבודת המוסמך שלי, מאחר שאחד המעריכים טרם 

קרא אותה. כל מי שמכיר את הלך הרוח ימים בודדים לפני בחינת 
ההתמחות יכול ודאי להבין את התסכול ואת חוסר האונים שחשתי. 

פניתי שוב לפרופ' שטיינר, שעוד באותו הרגע הרים את הטלפון 
השחור המפורסם והתקשר למעריך הסורר ולצוות הבוחנים. הוא 
סידר לי בתוך רבע שעה בחינת מוסמך, שהתקיימה 4 ימים בלבד 

לפני בחינת המומחיות!

בטקס הקבלה של תואר המוסמך נסגר המעגל. אמי פגשה 
לראשונה את פרופ' שטיינר, שעליו שמעה כה הרבה במהלך 

השנים, ופנתה אליו )בהונגרית כמובן( והודתה לו על כך ששמר 
על הבן שלה במשך כל השנים הללו. יעקב השיב לה שזה היה לו 

לעונג ושהוא שמח וגאה על מה שיצא ממני...

יעקב שטיינר – מורה, מחנך, אדם,

זכרו ברוך יהי 
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 עם המחבר גלעד הר ציון עם קבלת תואר מוסמך במדעי רפו"ש
 במעבדה עם הסטודנט סורים טאיך וטלי גזית
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פינת יתד
ייעוץ ותכנון דנטלי

להיות רופא צעיר ב-2017
רפי פישר ד"ר 

לפי פרסומי ADA, ִמרפאות השיניים הקטנות נעלמות 
מהנוף הדנטלי. הצהרה כזאת גורמת לזעזוע במקצוע.

רופא צעיר שיש לו את הלהט להיות עצמאי אך חסרים לו 
המשאבים הכלכליים לרכישת מרפאה מודרנית, רופא שאין 

לו את הניסיון אך יש לו את הרצון לבחור ולהוביל צוות 
מנצח, רופא שיודע שקיימים כלי הניהול נכונים לניהול 

מרפאה אך אינו יודע ומכיר את הִמספרים ואת כלכלת 
המרפאה – נמצא כיום בפני פרשת דרכים.

ההתלבטות היא כזאת: מצד אחד – אפשר להצטרף כשכיר 
לרשתות ציבוריות או מסחריות לטיפול שיניים במחיר מוזל 

עם אפשרות לעבודה בטוחה, ומהצד השני – להגשים את 
החלום במסגרת המרפאה הפרטית. קבלת החלטה עסקית 
נכונה ומבוססת עשויה להשפיע באופן משמעותי ומכריע 

על יכולת ההישרדות וההצלחה.

המרפאות הציבוריות הן פיתוי רציני. אין צורך בהשקעה 
כספית, יש הרבה מתרפאים, צבירת ניסיון, עבודה עם צוות 

גדול ומקצועי, הכנסה בטוחה, אפשרות לגמישות בשעות 
העבודה וכן אפשרויות קידום לניהול.

אך מנגד יש מגבלות שונות, כמו שכר נמוך, ניהול על ידי 
אחרים מבחינה מקצועית ומנהלתית, וחוסר האפשרות 

לבנות מוניטין אישי ולרכוש מתרפאים לחיים.

הדרך למרפאה הפרטית העצמאית הולכת ומתארכת. אחת 
הדרכים הנהוגות והמקובלות במרפאות השיניים בעולם, 

ובשנים האחרונות גם בישראל, היא העברת מרפאה מרופא 

ותיק לרופא צעיר, הכוללת העברה הדרגתית של המטופלים, 
הקמת שותפויות אסטרטגיות, שילוב מומחים, וכן רכישת 

מרפאה מרופא בעל מוניטין.

כל רופא שיניים צעיר צריך לענות לעצמו על שאלות רבות 
בנוגע לעתידו:

היכן הוא רואה את עצמו בעוד 10 שנים?

האם הוא רואה עצמו כבעל מרפאה פרטית?

האם הוא רואה עצמו כשותף במרפאה קבוצתית?

האם הוא מעדיף לעבוד במרפאה ציבורית ולצבור יותר 
ניסיון וכסף?

האם הוא שואף לקידום אקדמי והתמחות שיובילו להישגים  
מקצועיים נוספים בעתיד?

האם חשוב לו מה יגידו עליו העמיתים למקצוע?

האם חשוב לו להיות ה"גורו" המקצועי של המתרפאים 
שלו?

האם יש לו מנטור או דוגמה לחיקוי?

והשאלה הגדולה מכולן: מהי הצלחה בעיניו וכיצד יגיע 
אליה?

כל החלטה יכולה להיות נכונה. עם הזמן, שתי האפשרויות 
יכולות לסייע לחיות טוב וליהנות מהמקצוע.

צריך לזכור שאין מרשם פלא, רפואת שיניים היא עדיין אחד 
המקצועות המהנים, הרווחיים והטובים ביותר.
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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 

במידה שאדם 
מודד - 

מודדין לו!
הרב מרדכי דימנטמן 

מתן צדקה 
ן ר ט ש ח  נ

nstern@cc.huji.ac.il

כדי להמחיש מסר זה של חז"ל, מובא 
סיפור )ערוץ מכון מאיר( על שני שכנים, 

חלבן ואופה.

יום אחד הציע האופה לחברו: "ידידי 
החלבן, למה נלך לשוק כל יום לקנות לחם 

חמאה? מדי בוקר אביא לך קילו לחם, 
ואתה תיתן לי בתמורה קילו חמאה".

הרעיון מצא חן בעיני החלבן, וכך עשו. 
מדי בוקר האופה היה נותן כיכר אחת 

לחלבן, והחלבן היה מחזיר לשכנו קילו 
חמאה.

 יום אחד הביט האופה בגוש החמאה 
וחשד התעורר בִלבו כי חתיכת החמאה 

שקיבל קטנה יותר מכרגיל. הוא שקל את 
החמאה, ואכן משקלה היה פחות מהקילו 
שהוסכם ביניהם. כשראה האופה שהעניין 

חוזר על עצמו במשך מספר ימים הוא 
התרגז והחליט לתבוע את שכנו לדין תורה.

 "כבוד הרב!", הכריז האופה, "שכני 
החלבן מרמה אותי! הנה הבאתי את 

החמאה שהביא לי הבוקר, וברשות הרב 
אשקול אותה לפניכם!' האופה הניח את 
החמאה על כף אחת של המאזניים, ועל 

האחרת הניח משקולת של קילוגרם אחד. 
כל הנוכחים ראו כיצד הכף עם החמאה 

עולה כלפי מעלה.

 הביט הרב בחלבן ואמר: "רואה אני 
שהאופה צודק בטענתו ומשקל החמאה 

קטן מקילוגרם, אמור נא לי באיזו משקולת 
אתה משתמש כשאתה מודד לאופה 

את החמאה. אולי המשקולת שלך אינה 
תקינה?"

חייך החלבן, הוציא מתיקו כיכר לחם 
ואמר: "אינני משתמש במשקולת, כבוד 

הרב, אני פשוט מניח על כף המאזניים את 
כיכר הלחם שהביא לי האופה, ומודד לו 

חמאה בהתאם…"

ופני האופה חפו...

באותה אמת מידה שננהג כלפי 
סביבותינו, כן ינהגו כלפינו!

אם נהיה קפדנים, נרגנים וזועפים כלפי 
זולתנו, כך יתייחסו אלינו.

ככל שנהיה נחמדים, ותרנים ומאירי 
פנים, כך יאירו לנו פנים.

נזכור תמיד: יחס גורר יחס! 

היה יום יפה וחמים, באחד מימי שישי 
בחודש פברואר. יצאתי עם רעייתי 

לטיילת שבשדרות ממילא. המדרחוב 
המה אנשים והאווירה סביבנו הייתה 

נעימה. ראינו צעירים ומבוגרים בזוגות 
וגם בודדים. לפתע התנתקה רעייתי 

מזרועי ואחרי מספר שניות חזרה אליי 
ואמרה "תן לי רגע את הארנק שלך". 

הושטתי לה את הארנק ואחרי דקה היא 
חזרה אליי ואמרה "ביום בהיר ויפה כזה 

צריך גם לחשוב על מתן צדקה".

בערב הלכתי כמו בכל יום שישי לבית 
הכנסת לקבלת שבת. בקהילה שלנו נהוג 

שבאמצע תפילת מעריב הרב שלנו – 
הרב חיים דוברת, אומר דברים קצרים 
ואקטואליים מפרשת השבוע. באותה 

שבת קראנו את פרשת משפטים העמוסה 
במצוות שבין אדם לחברו!

"אם כסף תלווה את עמי את העני" 
)שמות כב, כד(. לכאורה כבר במילה 

הראשונה של הפסוק יש אופציה 
לבחירתך. כתוב "אם", כלומר אם ברצונך 
– תלווה )רק אל תיקח ריבית(, אבל אינך 

חייב להלוות.

האם הפוגש עני ברחוב חייב להזדהות 
עמו? ואולי בגלל זה העניים מבליטים את 

מסכנותם? אם אמנם כך – רצוי להעניק 
לעני שתי מטבעות: אחת כדי להשתיק 

את מצפונך, ואחת כדי לקיים מצווה מן 
התורה. 
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