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קורא יקר,
עיתון ראש השנה שלנו הוא מלא וגדוש מאורעות רבים ולרוב משמחים שהתרחשו במשך 

החודשים האחרונים לכמה מבאי הפקולטה שלנו. אנו מקווים שגם אתה תיהנה לקרוא עליהם. 
אדם שטבהולץ, הדיקן הקודם של הפקולטה שלנו, קיבל פרס הוקרה מיוחד ונדיר ביותר 

ממועצת בוגרי הפקולטה לרפואת שיניים של אוניברסיטת פנסילבניה. כידוע, אדם נמנה עם 
בוגרי לימודי ההתמחות של בית הספר הזה. 

בתקופה זו כמה מהוותיקים בבית הספר שלנו יוצאים לגמלאות, ובגיליון מתוארת מסיבת 
הפרידה המיוחדת במינה שנערכה לאחד הפרופסורים הוותיקים ומרשימים בפקולטה שלנו – 

פרופ' יונתן מן, על ידי משפחתו, חבריו ואנשי מחלקתו. 
נסיעות לחו"ל בבית ספרנו הן שכיחות מאוד ואנחנו לא מדווחים על כל נסיעת עבודה או 

השתלמות בחו"ל. במקרה של ד"ר פטר רוזנפלד, מורה ותיק במחלקה לשיקום הפה, הנסיעה 
האחרונה הייתה קצת יותר מיוחדת. ד"ר רוזנפלד נסע למוסקבה לבית הספר לרפואת שיניים 

שבה למד לפני כ-42 שנה ושם קיבל את התואר ד"ר לרפואת שיניים. הוא נפגש שם עם 
מורים וחברים לספסל הלימודים ובחן כאדם בוגר את המקום שבו למד בצעירותו. את רשמיו 

וחוויותיו מביקור זה הוא חולק איתנו בפירוט.
כולנו כבר התרגלנו לכל שמדי קיץ, ב-16 השנים האחרונות, מתקיים יום הפקולטה. זהו 

יום גדוש באירועים אקדמיים וספורטיביים לכל אנשי הפקולטה, כולל מורים, צוותי הוראה 
ושירותים וסטודנטים. בהמשך הגיליון תוכלו לקרוא על יום הפקולטה שנערך השנה. 

בגיליון זה גם מדור חדש ומרתק: בערב קיץ אחד הזדמנתי לביתו של ידידי מאז ומתמיד ד"ר 
מוסיק קפלן, ויחד עם רעייתו רותי ניסינו לעשות סדר בין מדפי הספרייה הוותיקה והעמוסה 

שלו. מצאנו שם "אוצרות" של ממש מהוויי רפואת השיניים בארץ. החלטנו לשתף את קהל 
הקוראים של "מה נשמע" בחלק מהממצאים המיוחדים שגילינו שקשורים לרפואת השיניים 

בארץ בימים עברו.
עוד בגיליון: כתבות, דבר הדיקן, המדורים הקבועים ודיווחים מהנעשה בשטח.

בפרוס השנה החדשה, אנו מבקשים לאחל לך ולכל בני משפחתך שנה טובה ומבורכת, שנה 
של עשייה והנאה, שנה של בריאות טובה והגשמה.

קריאה מהנה,
נח שטרן, עורך
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     דבר
  הדיקן

י  ש י א ר  ו ט
דבר הדיקן

ן  ו מ ל פ ן  ו ר ה א  ' פ ו ר פ
לפני ארבע שנים נכנסתי לתפקיד דיקן 
הפקולטה לרפואת שיניים בירושלים. 

מבחינתי היה זה הגשמה של חלום לנסות 
להשפיע על התפתחות הפקולטה לעתיד. 

אבל חלום לחוד ומציאות לחוד. ב-7.10.13 
המציאות חייבה אותי, בהנחיית בית הדין 

לעבודה ובשיתוף ועד רופאי השיניים, 
להודיע על צמצום מספר הרופאים, 

ולהתמודד עם קיצוץ מאסיבי במספר 
הסייעות. ב-30.10 הייתי צריך להגיש 

תכנית כלכלית למנכ"ל הדסה ד"ר קפלן, 
שבלעדיה הצעדים כנגד הפקולטה היו 
מוחרפים. בהמשך אותה שנה נאלצתי 
להתמודד עם שביתת המתמחים ועם 

עצירת תשלומים של הנהלת הדסה לספקי 
שירותים, ובכללם מעבדות השיניים 
המשרתות אותנו נאמנה במשך שנים 

רבות. החבילה איימה להתפרק והחלום 
הפך למשימה מורכבת ביותר. מאותה 

תקופה למדתי כי איזון כלכלי הוא המפתח 
להתפתחות הפקולטה, ועל כולנו לעשות 

במהירות את כל השינויים הנדרשים על 
מנת לעמוד במשימה זו. שינויים אלו 

היו חייבים להיעשות בדרך שלא תפגע 

בהתפתחות האקדמית של הפקולטה ולכן 
המשימה הייתה מורכבת שבעתיים.

חלפו ארבע שנים. מאזן הפקולטה מראה 
שינויים חיוביים גדולים ואנו קרובים 

מאוד לאיזון כלכלי תפעולי בחלק הקליני. 
השינוי נבע בעיקרו מצוות מנהלי מחלקות 

וסגל רופאים וסייעות מצטיינים ומסורים 
שהצליחו להתמודד עם אתגרים רבים 

ולהעלות את הפריון למרות הצמצומים 
הרבים שנכפו עליהם. הצמצומים לא היו 
רק בגודל הצוות אלא גם בירידה בתנאי 

ההעסקה הישירים והעקיפים.

במקביל להתעסקות הכלכלית חשבתי 
שיש להמשיך בהתפתחות האקדמית 

והתשתיתית כאילו אין משבר. נכון, נשמע 
בלתי סביר, אבל בלי התפתחות היינו 

עלולים להידרדר ממוסד לימודי מוביל 
לבינוניות חסרת תקווה.

בשנים אלו השקענו רבות בתשתית 
ההוראה שלנו, מספר יחידות הפנטום גדל 

בלמעלה מ-20 יחידות, מספר היחידות 
הטיפוליות במרפאת הסטודנטים גדל ב-17 

יחידות, נבנה מערך סטריליזציה מודרני 
עם שתי מכונות שטיפה, אוטוקלאב גדול 
ו-1,200 קסטות חדשות. גם מערך הציוד 

הרוטטורי השתנה ולקראת שנת הלימודים 
החדשה במקום סט אחד ליחידה טיפולית 

לכל סטודנט יהיו שני סטים אישיים 
לסטודנט )הכפלה של פי 6(. הוכנסו גם 

יחידות דיגיטליות חדשות וכל מערך 
המחשבים ביחידות הדנטליות הוחלף 

בחדש. לימודי רפואת השיניים אינם רק 
תשתית ולכן הושקע זמן רב למודרניזציה 
של תוכנית הלימודים שהולכת ומוגשמת 

בימים אלו ועל כך אפרט בטור אחר 
בעתיד.

גם מרפאות המומחים דורשות הגדלה 

ומודרניזציה, כשהקו המנחה הוא ריכוז 

פעילות כל מחלקה במקום אחד ואז 

החלפת כל התשתיות לחדשות. מרפאות 

אלו בעלות יחידות טיפול ישנות והגיע 

הזמן להחליפן בדיוק כפי שבוצע בשנים 

האחרונות אצל הסטודנטים. בחלק 

מהמחלקות כבר הייתה הגדלה ומרכוז, 

ובחלק אנחנו לקראת ביצוע. בשנים 

הקרובות נחליף את כל היחידות הישנות 

בחדשות.

הפקולטה לרפואת שיניים בירושלים גאה 

במכון למדעי רפואת השיניים שמרכז 

את עיקר המחקר הדנטלי בישראל ומשיג 

מענקי מחקר רבים. בארבע השנים 

האחרונות נקלטו שלושה חוקרים חדשים 

שנבנו להם מעבדות חדשות. גם כאן כדי 

להמשיך ולהתפתח עלינו להמשיך בקליטת 

סגל צעיר ולהמשיך לשפץ מעבדות כדי 

לעבוד בסביבה מתקדמת.

הקיץ פרשו לגמלאות שני פרופסורים 

ותיקים שתרמו רבות לפקולטה. פרופ' 

יהונתן מן שהיה מנהל המחלקה לרפואת 

שיניים קהילתית ודיקן הפקולטה, ופרופ' 

הרולד סגן כהן שהיה מנהל המחלקה 

לרפואת שיניים קהילתית. אני מאחל להם 

שנים רבות של בריאות ועשייה אקדמית 

עשירה.

שנה טובה,
פרופ' אהרון פלמון,

דיקן
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 אדם ויו"ר אגודת הבוגרים

 אדם, רעיתו ושניים מילדיו

פרס מיוחד עבור 
מצוינות מטעם 

אוניברסיטת 
פנסילבניה

לפרופ' אדם 
שטבהולץ

אירגון הבוגרים של אוניברסיטת פנסילבניה החליט להעניק את פרס – 
Thomas Evans לפרופ' אדם שטבהולץ.

הפרס הוענק בחודש מאי האחרון באוניברסיטת פנסילבניה במעמד נשיא 
האוניברסיטה, דיקן הפקולטה ונכבדים רבים אחרים.  

 D.M.D-זהו הפרס היוקרתי ביותר המוענק לבוגר אשר סיים את לימודי ה
או את תוכנית ההתמחות בפקולטה לרפואת-שיניים של אוניברסיטת 

פנסילבניה בפילדלפיה. 

הפרס ניתן כהוקרה על הדגמת מצוינות ומנהיגות במקצוע רפואת-שיניים 
ברמה הלאומית והבינלאומית ועל מקבל הפרס לשמש דוגמא לצעירים 

המצטרפים ללמוד ולעבוד בתחום רפואת-השיניים. 

פרופ' אדם שטבהולץ סיים בהצטיינות את לימודי ההתמחות באוניברסיטת 
פנסילבניה בשנת 1978 וחזר ארצה להקים את המחלקה לאנדודונטיה 

בפקולטה לרפואת-שיניים בירושלים. בשנים שלאחר מכן כיהן גם לאורך 
14 שנים ב-4 תקופות כהונה כדיקן הפקולטה וכנשיא ויו"ר של ארגונים 

מקצועיים לאומיים ובין לאומיים שונים. 

פרס יוקרתי זה שניתן עד כה ל-7 זוכים בלבד וביניהם פרופ' ד. וולטר כהן 
ופרופ' מורטון אמסטרדם מצטרף למספר פרסים חשובים אחרים בהם זכה 
 , Achievement award medal- פרופ' אדם שטבהולץ וביניהם ה

אות ההערכה הגבוה ביותר מטעם אחוות אלפא אומגה העולמית. לפרופ' 
שטבהולץ הוענקה חברות כבוד בהסתדרות לרפואת-שיניים ובאיגוד 

הישראלי לאנדודונטיה במו גם תוארי ד"ר כבוד בשלושה בתי ספר שונים 
לרפואת שיניים בעולם. כיום הוא מתנדב בהדרכת מתמחים במחלקה 

לאנדודונטיה בפקולטה לרפואת-שיניים בירושלים ועוסק במחקר בנושא 
שימושי טכנולוגיות הלייזר ברפואת-שיניים. 

אדם עם פרופ' וולטר כהן ומנהל המחלקה לאנדודונטיה פרופ' קים.
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 פרישתו 
 של פרופ' 

יונתן מן 
נח שטרן

כשעברתי בפרוזדורים של בית הספר לרפו"ש שמעתי כדרך אגב 
שיונתן פורש. המשכתי ללכת וחשבתי לעצמי שיונתן תלמיד שלי 

בקליניקה לשיקום. אם הוא פורש, אז בן כמה אני כבר?

אחר כך שמעתי שהמסיבה של יונתן תהיה במלון בנווה אילן ותוגש 
גם ארוחת בוקר. אמרתי לעצמי שבטח יגישו כוס קפה ועוגה, בשביל 

כיבוד כזה צריך מלון?

אחר כך הגיעה הזמנה בדואר פנימי, לי ולאשתי. בהמשך הגיעה עוד 
הזמנה בדואר שבה נתבקשנו להישאר עד הסוף כי יש שורה ארוכה 

של מברכים. הרמתי גבה.

בבוקר של המסיבה התלבשתי כרגיל, אך אשתי התלבשה חגיגי 
מאוד. נו, אמרתי לעצמי, נשים...

כשהגענו לנווה אילן כבר לא היו מקומות חניה. הצלחתי לדחוף את 
הרכב ליד שיח קטן, נכנסנו לאולם ונדהמתי. לא קפה ועוגה, אלא 

ארוחת בוקר מפוארת ומגוונת הכוללת מזון ומשקאות כיד המלך! 

בצמוד לקירות האולם הענק היו שולחנות ערוכים עם כיבוד 
נאה וטעים ובשפע. אחר כך הגיעה שעת הנאומים ורבים היו בין 
המברכים – כולם פרגנו ליונתן. בעצם למה לא? מגיע לו. ראשון 

המברכים היה הדיקן פרופ' אהרון פלמון. התרשמתי מאוד שידידו 
של יונתן והסגן שלו במחלקה, פרופ' סגן-כהן, ניצל את מעמדו 

ככהן ובין השאר גם בירך אותו בברכת כוהנים. מנכ"ל הדסה לשעבר 
פרופ' שלמה מור-יוסף דיבר בהערכה רבה על יונתן ועל עבודתו 
כמנהל מחלקה. הוא הזכיר את ההכנה המסורה של יונתן לקראת 

כל פגישת עבודה ואת "רשימותיו בעט בצבע ירוק". בהמשך דיבר 
הרב אורי לופוליאנסקי – מנכ"ל "יד שרה", שהזכיר בנוסטלגיה את 
אביו של יונתן, הפרופ' קלמן מן הבלתי נשכח, שהיה מנכ"ל הדסה 

במשך 30 שנה, ואחרי פרישתו מהדסה היה שותפו של לופוליאנסקי 
בניהול יד שרה. הוא גם הרעיף שבחים על פעילותו של יונתן בהדסה 
ושיבח את פעילותו של יונתן כיום ביד שרה. לקראת סוף דבריו הוא 

הכריז שיונתן עומד להתמנות למנהל הרפואי של יד שרה. אחריו 
דיברה אשתו של יונתן שסקרה בדברי נועם את פעילותו של בעלה 

במשפחה ובעבודה והיא כעזר כנגדו. לקראת הסוף דיבר יונתן, 
כרגיל באופן מסוגנן ומסודר, ורשימותיו עם עט ירוק לפני עיניו. הוא 

סקר את פועלו עד היום ושאיפותיו לקראת העתיד. 

עברו 4 שעות וקצת. היה נעים וטעים והמון פרגון ראוי וצודק. נאחל 
גם אנחנו ליונתן הצלחה בהמשך דרכו. 
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יונתן, פרופ' קיי וד"ר עודד יצחקי

חלק קטן מהמשתתפים במסיבה

יונתן, רעיתו טובה ופרופ' מור-יוסף

 יונתן, הרב אורי לופוליאנסקי ופרופ' אבי זיני
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 ממוסקבה 
     לירושלים

ובחזרה למוסקבה 
ד"ר פטר רוזנפלד 

בשנת 1977, שנתיים לאחר שסיימתי את לימודי רפואת השיניים 
במוסקבה, עליתי ארצה עם אבי ז"ל ועם עוד בני משפחה. 

 Moscow State במוסקבה למדתי בבית הספר לרפואת שיניים
University of Medicine and Dentistry"", בית הספר 

הטוב ביותר בברית המועצות באותה עת. 

קליטתי המקצועית בארץ הייתה תודה לאל טובה ומהירה. את 
תחילת דרכי המקצועית עשיתי במרפאת השיניים של ד"ר משה 

קפלן בירושלים, לשם התקבלתי במידה רבה בזכות גיסי ז"ל, ד"ר 
רובי ואג, בוגר הדסה שנפטר למרבה הצער זמן קצר לאחר מכן. 
בשנת 1982 פתחתי את המרפאה הפרטית שלי. במהלך עבודתי 

הזדמן לי להכיר את פרופ' דוד כוכבי ולעבוד עמו, ובעידודו הרב 
הגעתי בשנת 1991 לקורס השנתי שהוא ריכז בבית הספר לרפואת 

שיניים בהדסה ירושלים על שיקום על שתלים. עם סיום הקורס 
הצטרפתי לצוות ההדרכה במחלקה לשיקום הפה. חילקתי את חיי 
המקצועיים כך: שלושה ימים בשבוע עבדתי במרפאתי הפרטית, 

ויומיים בשבוע עבדתי בבית הספר לרפואת שיניים, שבו ניתנה לי 
הזדמנות טובה ומיוחדת להתפתח מבחינה מקצועית.

שנים רבות העסיקה אותי המחשבה לחזור ולבקר בבית הספר שבו 
למדתי במוסקבה. עם החברים שעמם חלקתי את ספסל הלימודים 

לא הצלחתי לצערי לשמור על קשר, אך באמצעות ידידי פרופ' 
אדם שטבהולץ, שהיה דיקן בבית הספר שלנו בירושלים שנים 
רבות, נוצר קשר ראשוני שלי עם בית הספר שבו למדתי. לפני 
מספר שנים נתבקשתי ללוות שתי משלחות שהגיעו ממוסקבה 

לביקור מקצועי אצלנו, ובאחת המשלחות היה פרופ' מבית הספר 
שבו למדתי במוסקבה. לאחרונה החלטתי לנסוע למוסקבה יחד עם 

רעייתי, וכמובן שחלק מתוכנית הטיול הייתה לבקר בבית הספר 
שבו למדתי. באמצעות הפרופסור שביקר כאן התגלגלו העניינים, 
והתרחש הבלתי ייאמן. אותו פרופסור היה איש הקשר ביני לבין 

האוניברסיטה, והוא גם ערך בירור בארכיון בית הספר ומצא שאחד 
מבוגרי המחזור שבו למדתי הוא היום ראש מחלקת שיקום הפה 

בבית הספר. התברר שמדובר בסרגיי, אחד מחבריי הטובים בזמן 
הלימודים, שאף התגוררנו יחד באותו חדר בזמן הלימודים. עוד 

בטרם צאתי למוסקבה התרגשתי מאוד כשהפרטים האלה נודעו לי.   

מיד למחרת נחיתתנו במוסקבה יצאתי למחוזות עברי. לבית 
הספר הגעתי עם הפרופסור איש הקשר, יהודי חם המקדיש מזמנו 

ללימודי עברית, שהתעקש לשוחח איתי בעברית. הפעם נכנסתי 
בשערי בית הספר כרופא בעל ניסיון וכנציג המוסד שלי בישראל 

– בית הספר לרפואת שיניים בהדסה ירושלים. ראשון מקבלי פניי 
היה נשיא האוניברסיטה, עמו שוחחתי על לימודי רפואת השיניים 

בארץ. לאחר מכן, על פי בקשתו, התראיינתי  לעיתון בית הספר, 
כבוגר בית הספר המקומי. לאחר סיום הריאיון פגשתי סוף סוף את 

חברי הטוב סרגיי, שלמרות 42 השנים שחלפו, עלה בידי לזהותו 
ללא קושי. יחד סיירנו במרפאות ובאולמות בית הספר שהיו זכורים 
לי, והעלינו זיכרונות מאותה תקופה רחוקה. בזכותו של סרגיי עלה 

בידי לפגוש חבר נוסף לספסל הלימודים, וחגיגת המפגש הייתה 
מרגשת ושמחה. 

אודה על האמת, הזמן הקצר שעמד לרשותנו הוקדש בעיקר 
לשיחות אישיות וגישור על פערים של עשרות שנים. לצערי לא 

הספיק הזמן לעסוק בעניינים מקצועיים יותר. לא עלה בידי לעמוד 
על פרטי תוכנית הלימודים באוניברסיטה שם ורמתם כיום, ואת 

זאת אולי אצליח לברר בפעם הבאה. 
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פטר ובן כיתתו פרופ' ארוטונוב  פטר ושני רופאים בני כיתתו מהימים ההםפטר ופרופ' ליקוב, המארח

פטר בכיכר האדומה במוסקבה
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יום הפקולטה 
             השמונה עשר

גילי בכרך פרופ' 
יום המחקר הפקולטאי הוא מסורת 

שהולכת ומתבססת במשך כמעט עשרים 
שנה. 

גם השנה כיבדו אותנו בנוכחותם 
מספר רב של אורחים מהאוניברסיטה 

והדסה. ביניהם פרופ' אשר כהן, רקטור 
האוניברסיטה והנשיא הנבחר שלה, וד"ר 

אשר שלמון, סגן מנהל בי"ח הדסה. 
פרופ' כהן ציין את חיבתו ליום הפקולטה 

והדגיש בפני הסטודנטים שהפקולטה 
לרפואת שיניים היא מהמובילות בעולם. 

ד"ר שלמון סקר את מצבה של 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 

גם הביעו את הערכתם מאופיו המיוחד 
של יום זה.

במסגרת טקס הפתיחה הוענקו פרסי 
הצטיינות לתלמידי המחקר על ידי הקרן 
לכבודו של סטיוארט פישמן, והחברות 

אוראל בי, דקסון פארמה-פריוציפ, 
 .M3-קולגייט, ו

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

)אוניברסיטה עברית והדסה(.

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

הוקדש השנה לכבודו של חברנו פרופ' 

דני דויטש, וכלל פרס לכבודו לתלמיד 
מצטיין מבין תלמיד הפקולטה. הרצאת 

 Irma 'האורח ניתנה על ידי פרופ
Thesleff מאוניברסיטת הלסינקי 

שבפינלנד. פרופ' ט'שלף היא חוקרת 
מובילה בתחום ההתפתחות )בעיקר 
התפתחות המשנן( והעבירה הרצאה 

מרתקת, אך בעיקר כבשה את קהל הסגל 
והסטודנטים כאשר "חרכה" את רחבת 
הריקודים יחד עם הסטודנטים בחלקו 

השני של היום!

הרצאות הסטודנטים שהוגשו באנגלית 
רהוטה היו מרתקות, ושוב הדגימו את 

רמת המחקר הגבוהה בפקולטה. 

לצד הרצאות הסטודנטים נערך מושב 
הרצאות מקביל שאורגן ונוהל על ידי 

ד"ר דודו פולק, וכלל גם הצגת מקרים 
קליניים. הרצאות האורח שניתנו על ידי 

מר איציק דרור וד"ר מיכה גודמן, מחבר 
רב המכר "מלכוד 67", היו מיוחדות, 

מעניינות ובעיקר אקטואליות. המושב 
היה מעניין ומוצלח מאוד.

מושב הפוסטרים אורגן על ידי ד"ר אסף 
זמל, והיה רבגוני, ססגוני, אינטראקטיבי 

ומוצלח ביותר.

לאחר ארוחת הצהריים עברנו לסככה 
חדשה שהוקמה בקיבוץ, שם התקיימו 
התחרויות הספורטיביות המסורתיות. 

בתחרויות השונות בלטה בייחודה 
"תחרות ההשתחררות מקשירה בחוט 

דנטלי". 

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 ותודותינו להם:

קולגייט, אי בי דנטל, ג'י סי יורופ, גלסקו 
סמיט קליין, דנטלון, דקסון, ליסטרין, 

פארו, ננומיל שתלים, שוודנט, שטראוס 
יהלומים, כצט.    

לקראת סיום יום המחקר, נערך זו השנה 
החמישית 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, האחווה והאהבה השוררת 

בפקולטה.

ריקוד הדבקה הזה מילא אותנו בשמחה 
ובתקווה להווה ועתיד של שלום 

ואחווה, שיתחיל ממוסדות אקדמיים כמו 
הפקולטה האהובה שלנו ויתפרס בארצנו 

ובארצות השכנות.

תודה מקרב לב לגב' איריס צדיק ולכל 
מי שעזר ותמך בארגון יום המחקר וביום 

המחקר עצמו, ולהתראות ביום המחקר 
התשעה עשר בשנה הבאה.
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תחילתה של פריצת דרך עולמית בגישה לקנביס? פרופ' דורון 
שטיינברג מהפקולטה לרפואת שיניים עומד בראש מחקר הבודק 

את השפעות הקנביס ונגזרותיו על חיידקים וזיהומיים. 

קנביס ידוע בהשפעתו החיובית בתחלואות רבות בבני אדם. 
מעט מאוד מחקר נעשה בתחום הקנביס והשפעתו על מיקרובים. 

במחקרו, פרופ' שטיינברג מבקש לגלות האם לקנביס יש יכולת 
להשפיע גם על עולם המיקרוביולוגיה. מהמחקר שלו עולה 

שנגזרות כימיות מסוימים של וקנבינואידים משפיעות באופן 
בולט ביותר על חיידקים ועל יכולתם להתאגד בצורה אקולוגית 

של ביופילם. ביופילם זו קהילת מיקרובים שדבוקה למשטח, כמו 
למשל שיניים, עור, ריאות, תעלת האוזניים. לרוב התאגדות זו היא 

פתוגנית ומובילה להתפתחות מחלות. 

בעזרת התלמידים מרק פלדמן, דיויה סוני, דני תרשיס ומונה 

עכאווי שפעלו במעבדתו, נמצא שקנבינואידים )שסונטזו על 
ידי פרופ' משולם מהאוניברסיטה העברית( משפיעים על בניית 

הביופילם החיידקי. חומרים אלו משפיעים גם על תקשורת 
בין-חיידקית שמתווכת בפעילויות פתוגניות רבות בחיידקים. 
לאחרונה הם מצאו שמספר נגזרות משפיעות גם על פטריות.

הגישה המודרנית כיום בעולם המיקרוביולוגיה היא למצוא 
תחליפים לחומרים האנטי מיקרוביאליים שדרך פעולתם שונה מזו 

של החומרים הקלאסיים. פגיעה בתקשורת הבין מיקרוביאלית 
היא אחת מהגישות החדשניות לטיפול באותם זיהומים. הקנביס 

והקנבינואידים הם בעלי פוטנציאל רפואי לטיפול ייחודי 
בביופילם ובתקשורת הבין חיידקית.

המחקר בראשות פרופ' שטיינברג עשוי להוביל לפיתוח 
טכנולוגיות חדשניות נגד זיהומים. לדוגמה: שימוש בנגזרות של 

קנבינואידים במשחות שיניים, שטיפות מי פה, תכשירים כנגד 
זיהומי עור חיידקיים או פטרייתיים, דלקות אוזניים, ועוד. 

המחקר הנ"ל קיבל מימון של משרד החקלאות לקידום נושא 
השימושים האפשריים בקנביס ונגזרותיו בתחום הרפואה.

 האם ניתן 
"למסטל" 
חיידקים?
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שנה אחרי מותו 
של מיקי – 

מתייחדים עם 
זכרו 

פרופ' יעל חורי
חלפה לה שנה מאז הלך מאיתנו בטרם עת חברנו למחלקה ד"ר 
מיקי שוורץ ז"ל, וזה עדיין בלתי נתפס כמעט כמו ביום הראשון 

שזה קרה. יחד עם אשתו עדינה והילדים, החלטנו להנציח את 
זכרו בחדר הסמינרים המחודש של המחלקה. מיקי, שההוראה 

הייתה בנפשו ושניצל כל רגע כדי ללמד את המתמחים, בלט 
בנוכחותו בחדר הסמינרים, שם אהב "להרביץ תורה" ולחנך 

את דור העתיד. הקדשת חדר הסמינרים לזכרו של מיקי נראתה 
לנו ולמשפחה כדרך הראויה ביותר להנצחתו והמתאימה ביותר 

לאופיו ופועלו. בסיוע נדיב של המשפחה התאפשר לנו לבצע 
שיפוץ בחדר הסמינרים ולרהטו מחדש. ב-17.9.17 חנכנו את 
חדר הסמינרים המחודש בטקס חגיגי שבו נכחו רבים מחברי 

המחלקה: דיקן הפקולטה פרופ' אהרון פלמון, הדיקן לשעבר 
פרופ' אדם שטבהולץ, מנהל המחלקה לשעבר פרופ' ארוין 

וייס, מנהלי המחלקות הקליניות של הפקולטה, וכמובן גם בני 
משפחתו של מיקי. בטקס נחשף לוח הזיכרון שהוצב בחזית 
החדר וכן תמונתו של מיקי שהוצבה בסמוך למקום שבו נהג 

לשבת במהלך הסמינרים במשך 12 השנים שבהן היה חלק מצוות 
ההתמחות. את הטקס המרגש חתמה עדינה אשתו של מיקי 

בהבעת תקווה שהזיכרון וההנצחה של מיקי ייתנו לנו השראה 
להמשך המצוינות במחלקה, ושתמיד נזכור את האדם הנפלא 

שהוא היה, את המורה המצוין ואת החבר הטוב שבכל יום חסר 
לכל אחד ואחת מאיתנו.
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קורא יקר,
במדור זה נפרסם סיפורים מן העבר 
הרחוק שראוי להיזכר בהם, שנתגלו 

לאחרונה בספרייתו של מוסיק. 

היום אנו מפרסמים את מכתבו של 
ד"ר לוין אפשטיין )אבא של יעקב(, 

שהיה בימים ההם יו"ר הסתדרות 
רופאי שיניים בארץ ישראל. ד"ר לוין 

אפשטיין שלח מכתב הזמנה לכל 
רופאי השיניים בארץ ישראל והזמין 

אותם להשתתף בכנס השני של רופאי 
השיניים בארץ ישראל, שהתקיים 

בחול המועד סוכות תרצ"ג )1933(, 
בהשתתפותו של פרופ' ברנרד גוטליב 

מווינה.

פרופ' גוטליב הבטיח להישאר 
שבועיים בארץ וללמד את כל רופאי 
השיניים שירצו בכך את החידושים 

ברפואת שיניים. אגב, הכנס הראשון 
שנערך ב-1931 היה כנס היסוד של 

הסתדרות רופאי השיניים בארץ ישראל.

מאז ביקורו הראשון בארץ ב-1933 
נחשב פרופ' גוטליב להוגה הרעיון 

של הקמת בית הספר לרפואת שיניים 
בירושלים. גוטליב דיבר על כך לפני 
רופאי שיניים יהודים בכל כינוס של 

רופאי שיניים באירופה ובארה"ב. הוא 
עודד אותם לתרום כספים למטרה נעלה 

זו, ואף הציע שבניין בית הספר ייבנה 
על הר הצופים בירושלים. כידוע, בית 

הספר לרפואת שיניים נפתח בשנת 
1953, שלוש שנים אחרי מותו של 

פרופ' גוטליב, בבית הבריאות ע"ש 

שטראוס במרכז ירושלים. הדיקן 
הראשון של בית הספר היה פרופ' 

אינו שקי. רק 11 שנים מאוחר יותר, 
ב-1964, כאשר 5 מחזורים של רופאי 

שיניים תוצרת הארץ כבר סיימו את 
לימודיהם, עבר בית הספר למרכז 

הבריאות של הדסה בעין כרם. 

  
ד"ר משה )מוסיק( קפלן

מספרייתו של
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פרופ' נח שטרן
בחודש אוגוסט האחרון התקיים מטעם לשכת עורכי הדין 

בישראל ערב עיון שעסק בממשק שבין רפואת שיניים לבין 
עולם המשפט. הערב כלל הרצאות של מומחים ברפואת שיניים 

במקצועות קליניים שונים, שבין השאר כותבים חוות דעת 
מקצועיות בתביעות משפטיות של מתרפאים בגין טיפולי שיניים 

שהסתבכו. 

הערב אורגן במסגרת בית הפרקליט בתל-אביב על ידי עורך דין 
לירן גלפנד ממשרד עורכי דין שטרייכמן, גלפנד ושות', ובעל 

פרקטיקה פרטית במשפטים בתל-אביב ובבאר שבע. רופאי 
השיניים שהרצו היו: פרופ' ליפא בודנר, ד"ר שלמה ברק וד"ר 

שי דורי – מומחים לכירורגיה פה ולסת, פרופ' מאיר רדליך – 
מומחה לאורתודונטיה, ד"ר איתן ברנע – מומחה לשיקום הפה, 

וד"ר שרון איילון – מומחית לרפואת הפה. בהרצאות של כל 
אחד מהמומחים נידונו סיבוכים אפשריים ודרכים שבהן ניתן 
למנוע אותם. לקראת סוף הערב הופנו שאלות מהקהל לצוות 

המרצים והתקיים דיון כללי. 

הקהל היה מורכב ברובו מעורכי דין ומרופאי שיניים שעוסקים 
בכתיבת חוות דעת מקצועיות לבתי משפט בתביעות של 

מתרפאים, וביניהם מספר ניכר של בעלי תארים כפולים ברפואת 
שיניים ובמשפטים. בסיכומו של הערב המעניין התגלתה תופעה 

מעניינת: כל צוות המרצים היו רופאי שיניים בוגרי בית הספר 
לרפואת שיניים בירושלים. 

טיפולי שיניים על ספסל הנאשמים

נח שלום,

ברכות על עוד גיליון מרתק של 
"מה נשמע", שלצערי גם מציף 

אותי בעצב רב.

כה אהבתי את האנשים שהלכו 
לעולמם המוזכרים בגיליון.

אני יכול להוסיף כהנה וכהנה בזכות כל 
אחד מהם, אך בתגובתי זו אני מבקש 

להתייחס לפרופ' יעקב שטיינר ז"ל, 
שעל פטירתו למדתי לראשונה מעיתון 

זה.

בהיותי סטודנט שנה רביעית )בשנת 
1980(, פגש אותי פרופ' שטיינר  

במסדרונות בית הספר וביקש לדבר 

איתי בארבע עיניים.

הוא פתח ואמר לי: "שמעתי שאתה 

בודד בארץ והוריך חיים בחו"ל, 

לכבוד ייחשב לי ולמשפחתי אם תסב 

לשולחננו בליל הסדר".

איפה יש עוד אנשים כמו האיש הזה?

האנשים הטובים האלה הולכים 
לעולמם ונדמה כאילו הם נוטלים איתם 

את עשרת הקבין של רגישות, אהבת 
חינם וחמלה שירדו לעולם. 

לא רק האנשים הולכים, המדינה של 
פעם הולכת איתם ואיננה עוד.

 חג שמח,
יוסי אזואלוס

מכתבים  למערכת

מערכת
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מקצוע רפואת השיניים הוא אחד 
המקצועות הבודדים בימינו שהעוסק בו 

מחליט בעצמו כמה לעבוד. אכן עצמאות 
אמיתית.

החופש לבחור הוביל אותי לבחור 
בחופש...

זה החל לפני כשש שנים. עד אז נהגתי 
לרוץ מדי פעם מרחקים קצרים יחסית, 
עד 10 ק"מ. בתחילת שנת 2011 אשתי 

וחברתי למחזור 1997, ד"ר גלית 
סלע, הייתה בשלהי לימודיה לתואר 

בנטורופטיה. "מעוניין להיות מתרפא 
בקורס תזונה?" היא שאלה והחזירה אותי 

לרגע לשנה ד' עת קיבלנו את המתרפא 
הראשון בקורס משמרת. "כמובן!" עניתי 
ומיד מצאתי עצמי מול כיתת יורים שהתוו 

לי את התפריט התזונתי במשך שלושת 
החודשים הבאים. 

כעבר שבועות אחדים כבר השלתי מספר 
קילוגרמים ממשקלי, וקלות הגוף הביאה 
אותי באותה תקופה לסיים בהצלחה את 

המרתון המלא )42.2 ק"מ( הראשון בחיי.

עם האוכל בא התיאבון )לקילומטרים 
לא לקלוריות(, ובשנים הבאות מצאתי 

את עצמי מעלה בהדרגה את נפח הריצה. 
השתתפתי במרתונים נוספים וכן בריצות 

כביש וריצות שטח של 60, 100, 166 
ק"מ. בשלהי שנת 2016 נרשמתי לריצת 

200 קילומטר, מקצה הדגל של מרוץ 
"סובב עמק". 

מדובר בריצת שטח המוזנקת מקיבוץ 
הזורע שבעמק יזרעאל. המסלול עובר 

בתוואי נחל השופט ובהרי מנשה, כאשר 
בכל סיבוב מבצעים הקפה אחת באורך 

של כ-33 קילומטר ועליות מצטברות 
של כ-550 מטר וחוזרים לתחנת המוצא. 
לאחר מנוחה קלה, שקילה ובדיקת רופא 

יוצאים לסיבוב נוסף. במהלך הריצה ישנן 
תחנות הזנה )תדלוק( הפזורות לכל אורך 

המסלול. המקצה שאליו נרשמתי כלל 
ריצה רצופה של שישה סיבובים כאלה...

"מה גורם לאדם שפוי לעשות לעצמו את 
זה?" שאלה זוגתי כמה ימים טרם המרוץ. 

לא הייתה לי תשובה מניחה את הדעת 
עבורה, אבל ידעתי שעוד כמה ימים אוכל 

לענות לה.

הריצה החלה בערבו של יום רביעי 
בשבוע. התחלנו את המקצה 17 רצים 

)אישה אחת ו-16 גברים(. המרוץ עובר 
בנופים משתנים, כולל עליות וירידות, 

מפגש עם חיות בלילה וביום, הרבה 
טבע ובעיקר הרבה שקט המאפשר גם 

מסע אל הְפנים. חלק מהריצה הייתי 
לבדי עם עצמי וחלק ממנה מלווה על 

ידי אנשים יקרים לי, ובהם חברים, אחי, 
ואחרונה חביבה אשתי שחברה אליי ב-17 

הקילומטרים האחרונים של המסע.

חציתי את קו הסיום בצוהרי יום שישי, 
38 שעות ו-42 דקות לאחר הזינוק, מלווה 

באשתי.

לאחר מנוחה קצרה, החזרת נוזלים ומעט 
מהקלוריות שאיבדתי במהלך המרוץ 

)בחישוב גס מרוץ כזה "עולה" כעשרים 
אלף קלוריות(, התברר כי גם זכיתי 

בגביע! אמנם רק מקום שני, זמן רב 
לאחר שהמנצח חצה את קו הסיום )ולכן 

אני לבד על דוכן המנצחים(.

ומה לגבי השאלה של אשתי? חלק 
מהתשובה התקבלה במהלך המרוץ, 

וההמשך יבוא במרוצים הבאים...

דרכי אל המאתיים 
קילומטר 

ד"ר יוליאן סלע, בוגר מחזור 1997
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מחזור 1997 - עשרים שנה אחרי...
ד"ר יוליאן סלע )סלנאה(, וד"ר גלית סלע 

)תג'ר(, בוגרי מחזור 1997
לפני כארבעה חודשים, במסגרת הכנס השנתי של האיגוד 

הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה, פגשתי את עמיתי ד"ר 
אוריאל אטל, בוגר מחזור 1996, שסיפר לי בהתרגשות על פגישת 

מחזור שלהם שנערכה בביתו מספר שבועות טרם לכן.

מיד נפל לי האסימון, אני הבא בתור! סיפרתי זאת לאשתי ויחד 
החלטנו לערוך בביתנו את מפגש "עשרים שנה למחזור 1997".

הקמנו קבוצת וואטסאפ ותוך מספר שעות הצלחנו לאתר את כל 
הבוגרים, 31 במספר.

החברים נתבקשו לשלוח תמונות שלהם מימי הדסה העליזים 
וכן תמונות מעודכנות וקורות חייהם ב-20 השנים האחרונות. 
לקראת המפגש ערכנו מצגת מהחומר שנשלח. במהלך הכנת 

המצגת התחוור לנו כי לא פחות מ-20)!( חברים סיימו תוכניות 

התמחות בתחומים השונים של רפואת השיניים, וגם אלו שלא 
עברו התמחות פורמלית, התמקצעו כל אחד בתחומו. עוד התברר 

כי במחזור שלנו היו רק שש בוגרות השייכות למין היפה, נראה 
שהדומיננטיות שלהן במהלך הלימודים מיסכה על המיעוט 

המספרי.

במפגש שנערך בביתנו באמצע חודש יוני, השתתפו 22 מתוך 31 
הבוגרים. האווירה הייתה חמה ומלבבת והרגשנו כאילו הזמן 
עצר מלכת ואנחנו ממשיכים מאותה נקודה שבה נפרדנו לפני 
שני עשורים. העלינו חוויות רבות משנותינו בהדסה, לא מעט 

רכילויות והתעדכנות בנעשה אצל כל אחת ואחד. אחד החברים 
הביא תמונות מודפסות מימי הדסה שמשכו תשומת לב רבה. 
נהנינו מהמצגת, העלינו זיכרונות מהעבר ושמחנו להיות שוב 

ביחד. 

הזמן חלף כהרף עין ונפרדנו בהבטחה למפגשים נוספים 
בשאיפה שטרם ימלאו שוב שני עשורים... 

 בתמונה: שורה ראשונה )יושבים( - יוליאן סלע )סלנאה(, אייל עוזר, איציק טייב, פיני בר-חמא; שורה שנייה )יושבים( - נהיד אלמן, מאיר יקיר, גלית סלע )תג'ר(, 
נמרוד דיקשטיין; שורה שלישית )יושבות( - טלי חייט )ויינסברג(, ראנה קדיר )חטיב(; שורה רביעית )עומדים( - לוטן גורביץ, רונן בורדובסקי, סאמר סרוג'י, דנה גרינפלד, 

שלומי לדרמן, אסי חביב, אהוד טפרוביץ, גדי כהן, דן רוזנר, אלדד שרון, משה נוימן, ערן פירט
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משה נוימן, גדי כהן, מאיר יקיר, אסי חביבראנה קדיר )חטיב(, טלי ויינסברג )חייט(, אהוד טפרוביץ, גלית

פיני בר-חמא, איציק טייב, דנה גרינפלד, נמרוד דיקשטיין - 
מתרפקים על ימי הדסה מהתמונות של פיני

איציק טייב - מנציח נוסטלגיה בטלפון הנייד  נהיד אלמן

גדי כהן, אייל עוזר, אלדד שרון, דן רוזנר - אוכלים ונהניםשלומי לדרמן, מאיר יקיר
גלית סלע )תג'ר(, טלי חייט )ויינסברג( - 

מתעדכנות בנעשה אחת אצל השנייה
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ץ  י ש ב י ל - ז ז ע ה  י נ ט ר  " ד
בדרי נולד בבגדד בשנת 1931 כילד בכור להורים צעירים במשפחה 

יהודית מסורתית ממעמד בינוני. כשבדרי נולד היה אביו יעקב בן 
19 ואמו רחל בת 16 בלבד. לבדרי היו עוד שני אחים ושתי אחיות 
והמשפחה הייתה מלוכדת מאוד. לבדרי הייתה אוזן קשבת לאחיו, 
שנבע מחוש אחריות מפותח מאוד שלימים מצא ביטוי גם ביחסיו 

עם חבריו ותלמידיו בתחום מקצועו. אישיותו כמנהיג התגלתה 
כבר בבית ספר יסודי, ובגיל הנעורים הוא התחיל להתעניין 

בקומוניזם והצטרף לאחד מהתאים המחתרתיים. בדרי השתתף 
בהפגנות ובקרבות רחוב עם המשטרה, והעלייה לארץ הצילה אותו 

מכניסה לבית הסוהר ואולי אפילו גרוע מזה. כל משפחתו עלתה 
לישראל ב-1950.

אחרי העלייה לארץ בדרי גויס מיד לצבא. בתחילה הוא 

התקשה להסתגל ונרדף כקומוניסט אבל בסופו של דבר הצליח 
להשתלב היטב. לאחר השירות הסדיר הלך ללמוד רפואת שיניים 

באוניברסיטה העברית. 

בסוף לימודיו התחתן בדרי עם אמה מילשטטין, אז סטודנטית 
לרוקחות. אמה עלתה לארץ עם עליית הנוער אחרי מלחמת העולם 

השנייה, והגיעה לישראל מברה"מ דרך פולניה ומחנות נוער 
בצרפת. אמה הייתה רוקחת כימית והשתתפה בפיתוח תכשירים 
חדשים. לבדרי ואמה נולדו שלושה ילדים: מיכל )1961(, עמית 
)1967( וחגי )1971(. מיכל היא ד"ר למדעי החיים, ועמית וחגי 

עובדים בתחום מדיה וירטואלית וטיפול "גוף ונפש". 

אמה נפטרה ממחלה קשה ב-1988.

אני הגעתי לישראל מלנינגרד ב-7.1.1977 עם בעלי הראשון, חוקר 
ומבקר תיאטרון, ועם בני הבכור אריה )1968(. ב-1981 נולדה בתי 

 עם פרופ' צבי מצגר

ו ר כ ז ל
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פרופ' בדרי עזז ז"ל
2017-1931
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ענת. אבי היה חוקר ספרות, לוחם בצבא האדום נגד הנאצים ואסיר 
פוליטי בסוף תקופת סטאלין. הוא נפטר באופן פתאומי בגיל 44, 

כנראה בשל הפגיעות שצבר במלחמה ובמחנות עבודה. 

הרקע המשפחתי הזה גרם למוטיבציה גבוהה לצאת מ"אימפריית 
הרשע" ולעלות לארץ. אני הייתי בוגרת מצטיינת של הפקולטה 

לביוכימיה באוניברסיטה הממשלתית של לנינגרד, וכעבור 
חודשיים כבר מצאתי עבודה במעבדה אנדוקרינית ברמת אשכול. 
בהמשך עברתי לעבוד וללמוד לתואר שלישי במח' לפרמקולוגיה 
בבית הספר לרוקחות, איפה שלמדה ועבדה אשתו הראשונה של 

בדרי - אמה. 

את בדרי פגשתי בתחילת קיץ 1989. בדיוק סיימתי את הדוקטורט 
והתחלתי לעבוד במחלקה לפרמקולוגיה קלינית באגף הפנימי 

בבית החולים בהדסה. לבדרי נולד הנכד הבכור ניר, והוא דיבר 

והזכיר לא אחת עד כמה חבל שאמה לא זכתה לפגוש את הנכד 
הראשון שלה. 

"נתוני הפתיחה" שלי ושלו התאימו ודי מהר נוצר קשר חברי, 
במיוחד מפני שבדרי הכיר היטב את "הנוף האנושי" של בית הספר 

לרוקחות. שנינו הרגשנו שבורים אחרי פרידות שעברנו, ועם זאת 
היה בנו חשק עז ליצור שוב משפחה ובית לכל הילדים.

כמה שנים אחר כך בדרי עזר לי מאוד לעשות להנציח ירושה 
ספרותית וחברתית של אבי בעיר מולדתי חרקוב באוקראינה. בדרי 

השאיר חותמת בלתי נשכחת על כל המשפחה המאוחדת שלנו. 
עשינו הרבה טיולים בעולם, ובבית שהקמנו במבשרת אירחנו 

הרבה קרובי משפחה וחברים מהארץ ומחו"ל. 

בדרי היה חומת מגן לכולנו גם כשכבר הרגיש לא טוב. 

יהי זכרו ברוך!
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 בדרי עם אחותו חנה ושניים מבניו

 בדרי עם רעיתו טניה ועם אריה שטייר

 אבא ואמא )בכסא( של בדרי בן השנתיים
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פינת יתד
ייעוץ ותכנון דנטלי

בין עשיית כסף 
לניהול הכסף 

במרפאת 
השיניים

ר ש י פ י  פ ר ר  " ד ו ן  ל ר  י מ א
מרפאת שיניים פרטית מוקמת במטרה לתת שירותי רפואת שיניים 

איכותיים לאוכלוסייה ומקום פרנסה לרופא השיניים. מומחים 
ויועצים מדברים על תפוקות והגברת הכנסות, אך מעטים מדברים 

על ניהול הכסף ותזרים מזומנים.

בארגונים גדולים מנהל הכספים מלווה את המנהל בקבלת 
החלטות החשובות לעסק על בסיס מחקר וידע. במרפאות 

השיניים לא מועסק מנהל כספים והנהלת החשבונות מהווה את 
הבסיס לקבלת החלטות עסקיות.

תפקידי מנהל הכספים בעסק:

בקרה ופיקוח על הכספים  •

הצגת דוחות רווח והפסד חודשיים לבעל העסק, כולל ניתוח   •
כספי לקבלת החלטות לייעול

ניהול תזרים המזומנים של העסק  •

תמחור אפקטיבי של המוצרים/השירות  •

ניהול האשראי של העסק )מול הבנקים וחברות האשראי(  •

בקרה ופיקוח על הנהלת החשבונות בעסק  •

בקרה ופיקוח על הוצאות השכר בעסק  •

גורם מקצועי שעובד מול רו"ח חיצוני של העסק  •

שמירה על מסגרת התקציב של העסק  •

התייעלות וחיסכון בעלויות  •

קביעת יעדים כספיים לפעילות העסק  •

שיפור הליכי גבייה  •

גם מרפאות השיניים זקוקות לניהול פיננסי מקצועי, אך לרוב 
אינם זקוקים למנהל כספים במשרה מלאה ובעלות גבוהה.

ניהול כספים חיצוני הוא הפתרון המושלם למרפאות שיניים 
קטנות ובינוניות. ליווי של מנהל כספים מנוסה ישפר את ניהול 

תזרים, ישמור על המסגרת התקציבית וניהול האשראי, ויביא 
לחיסכון בהוצאות האשראי ולשיפור ברווחיות המרפאה.

פעילות של מנהל כספים בליווי המרפאה: 

מיפוי ההכנסות והעלויות הנוכחיות במרפאה  •

ניצול נכון של משאבי המרפאה - כ"א, תשלום ספקים ותקורות  •

ניהול תזרים מזומנים  •

הבנת המצב הכלכלי העכשווי של המרפאה   •

קביעת יעדי הכנסות ורווחיות  •

ניתוח רווחיות של הרופאים במרפאה  •

תמהיל אופטימלי בין סוגי הטיפולים )רופא שיניים כללי,   •
אורטודנט, כירורג, שיננית ועוד(

התאמת כ"א אדמיניסטרטיבי )מזכירות וסייעות( להיקף   •
פעילות המרפאה

תמחור אופטימלי של הטיפולים השונים  •

כדאיות הרחבת או הקטנת המרפאה מהיבט המשמרות ומספר   •
חדרי הטיפול

שיפור הגבייה וההתנהלות מול חברות הביטוח  •

ניהול אשראי חסכוני - הקטנת עלויות האשראי באמצעות שינוי   •
תמהיל ההלוואות ושיפור תנאי ההלוואות

יצירת כלי עבודה לקביעה אפקטיבית של הנחות ואמצעי   •
תשלום 

בניית מודלים וכלים מתקדמים ונוחים לשימוש המרפאה  •

ליווי התהליך לשיפור הרווחיות לאורך זמן  •

אמיר לן הוא בוגר האוניברסיטה העברית בחשבונאות וכלכלה. 
שימש בעבר כמנהל הכספים של רשת מרפאות השיניים של קופת 

חולים מאוחדת. ממייסדי קבוצת U D C עם ד"ר רפי פישר.
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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 
איזה אורח 

אני?
הרב מרדכי דימנטמן 

מכתבים 
למערכת 

ן ר ט ש ח  נ

nstern@cc.huji.ac.il

הגמרא במסכת ברכות )דף נח( מתארת שני סוגי אורחים:

"אורח טוב, מה הוא אומר? - כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא 
לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות )עוגות( הביא לפניי - וכל מה שטרח, לא טרח 

אלא בשבילי!

אורח רע, מה הוא אומר? - מה טרח בעל בית זה? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, 
כוס אחת שתיתי - כל טורח שטרח בעל בית זה, לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו!"

שניהם יצאו מאותה ארוחה, אם כן מה ההבדל ביניהם?!

האורח הטוב, כיוון שקיבל הנאה מחברו מכיר הוא טובה למי שנהנה ממנו, ואין זה משנה 
כלל כמה טרח בפועל עבורו. הוא משנן לעצמו "כל מה שטרח, לא טרח אלא בשבילי!"

לעומתו, האורח הרע מדכא כל שמץ של הכרת הטוב על ידי המעטת ערך הטובה שקיבל 
ואומר: "פת אחת אכלתי..." אך בזה לא די, שהרי בכל זאת קיבל ולכן מפטיר הוא ואומר: 

"כל טורח שטרח בעל בית זה, לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו!"  ולכן פטור הוא 
מלהודות!

תודה על כל מה שבראת 

תודה על מה שלי נתת 

שבזכותם אני קיים! 

)ע. חיטמן( 

הופתעתי לקבל את מכתבו של ידידי ד"ר 
יוסי אזואלוס, שמתפרסם בגיליון הנוכחי 

בעמוד 12.

קודם כל הופתעתי כי לצערי לא רבים 
נוהגים לשלוח "מכתבים למערכת", ולכן 
אנו לא יודעים אם מישהו מבוגרי המוסד 

שלנו בכלל קורא אותנו. ואם הוא קורא 
אותנו, אין לנו מושג מה הוא חושב על מה 
שהוא קורא. האם זה מעניין אותו או שמא 
משעמם? אולי חבל על הכסף שזה עולה. 

היינו בהחלט מעוניינים לשמוע תגובות 
מצד הקוראים על כל מה שעולה על דעתם 

בנוגע לבית הספר ומה שעבר עליהם 
בימים ההם ובמיוחד בזמן הזה. ואולי 

לשמוע מעט על איך אתם משתמשים בידע 
שלמדתם וצברתם בבית הספר.  

בנוסף, יוסי גילה לנו צד חשוב מאוד 
של המחנך והחוקר פרופ' יעקב שטיינר 
ז"ל. כשהיה סטודנט בודד בארץ הזמין 

אותו פרופ' שטיינר להסב בסדר פסח על 
שולחנו יחד עם משפחתו. כמה נאה עשה 

פרופ' שטיינר ז"ל שהרגיש בבדידותו 
בארץ של יוסי, ועשה עבורו מחווה 

שראויה להערכה רבה. 

אני מנצל את ההזדמנות הנוכחית וקורא 
לכל הקוראים שלנו לכתוב לנו על כל מה 

שעולה על דעתם ושייך בצורה זו או אחרת 
לרפואת שיניים בעבר, בהווה ואולי אף 

בעתיד. 

בברכה,

נח שטרן, עורך
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חברת OSADA שמחה להציג: 

 AquaCare - מערכת המופעלת על ידי טכנולוגיה מתקדמת שפיתחה חברת Velopex International ומשמשת לניקוי וחיתוך 
שיניים באמצעות שימוש בזרם עדין של נוזל, המשולב עם נפח קטן של חלקיקים ומותז על השן באלומה מכוונת ללא מגע ישיר.

- להסרת רובד חיידקים ואבנית רכה ברמה גבוהה
- להסרת כתמים וצביעה כעזר להלבנת שיניים ולשיפור האסתטיקה

Sylc לטיפול ברגישות צווארית בעזרת חלקיקי -
- לרפואת שיניים משמרת זעיר פולשנית, סילוק עששת ממוקד והכנת חלל שמרנית בצורה נוחה ובמינימום תחושה

שימוש קל ונוח בשיטת הקפסולות  

ללא תחושת חום, ויברציה או ריח לא נעים 

אין צורך בהרדמה


