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(הושמטו דברים אישיים שאינם רלבנטיים לקהל הקוראים)מכתבים למערכת

זר ברכות 
לד"ר רפי בן אוליאל שהועלה לדרגת פרופסור חבר ברפואת הפה

לד"ר אהרון פלמון שהועלה לדרגת פרופסור חבר בביולוגיה אוראלית

ליהודית רודולף ממשרד הדיקן לרגל קבלת פרס הצטיינות אוניברסיטאי

לעוזי בן יוסף לרגל קבלת תעודה על 25 שנות עבודה מסורה באוניברסיטה 

מזל טוב
לגב' תקוה נסירי סייעת אחראית באורתודונטיה על הולדת נכד

לד"ר טום ווינברגר על הולדת נכד

לפרופ' יאיר שרב להולדת הנכדה

לפרופ' מיה זלקינד להולדת הנכדה

לפרופ' אבינועם יפה להולדת הנכדה

לד"ר קטה קופולוביץ להולדת הנכד

לד"ר יעל חורי-חדד להולדת הבת

השתתפות בצער
לד"ר יוכבד בן בסט על פטירת אביה

לפרופ' מיכל הורוביץ על פטירת אמה

לפרופ' שרה פיזנטי על פטירת אמה

לפרופ' ירוחם זילברמן על פטירת רעייתו מאיה

לד"ר מאיר רדליך על פטירת אביו

למשפחת אולמנסקי על פטירת אימם

תיקון טעות
(בעקבות הכתבה על ד"ר יהושע כפיר, גיליון אוגוסט 2005)

עורך יקר, בגיליון אוגוסט 2005 הופיעה כתבה יפה על ידידי, ד"ר 
יהושע כפיר. בכתבה נפלה טעות היסטורית כשנכתב בה: "...וב-

1974 מונה לקצין רפואת שיניים ראשי". כפי שודאי ידוע לך מ"ידע 
אישי", אני הייתי קצין רפואת שיניים ראשי ראשון (או בתואר 

הרשמי: עוזר קרפ"ר לרפואת שיניים) משנת 1974 עד 1978, ורק אז 
העברתי את התפקיד ליהושע. אני גם זה שיצר את התפקיד במסגרת 

הארגון-מחדש המהפכני שעשיתי בתחום רפואת השיניים בצה"ל, 
ומיותר להרחיב בנושא, כי זה ודאי מוכר לך. 

מדובר בטעות היסטורית הראויה, לעניות דעתי, לתיקון. 
ד"ר אברהם מנור (מחזור 1966), פתח תקוה 

"אחלה עיתון" (1) 
אני מבקש לשתף אתכם בכך שגיליון 64 של "מה נשמע" נעם לי 

מאד. נהניתי מהמתכונת החדשה ומקריאת התוכן, שהיה הפעם 
מעניין ומגוון מהרגיל.

מאחל לכם המשך מוצלח בעשייה. 

ד"ר איל חריש  (מחזור 1982), רעננה

"אחלה עיתון" (2) 
התפעלתי והתרשמתי מהעיתון של הבוגרים, גם מצורתו ובעיקר 

מתוכנו. אפשר להרחיב, לדעתי, את המדור "כשהיינו סטודנטים" 
ולספר בו על מעשי הקונדס מתקופת צעירותנו, הכל כך קרובה 

ללבנו. הכתבה על דב לאופר על רקע ירוק נותנת צבע לעיתון בכל 
המובנים. אני הייתי משבץ בכתבה בנושא "40 שנה לאורתודונטיה" 
תמונה של אדית קיי. היא היחידה שהזמינה את הכתה לביתה הקטן 

בתקופת הלימודים. כל הכבוד על העיתון הוא מקשר אותנו הבוגרים 
עוד יותר לבית הספר.

דוד מוסקונה (מחזור 1962), ראשון לציון

חדר הנקה
ברצוננו להביע את הערכתנו ותודתנו למר רמי ברנט, דיקן משנה של הפקולטה, 

בטיפולו המהיר ובאירגון חדר הנקה לנשים מניקות הלומדות ועובדות בפקולטה.
החדר כבר מופעל מדי יום ואכן נותן מענה נאות ונוח לצרכינו. 

בשם הדור הצעיר תמר (5 חודשים) ויותם (5 חודשים) ובשמנו - תודה
ורד מטלון וליאת אורן, שנה ה'

ד"ש מעבר לים (1)
Thanks for the invitation to write to your MA NISHMA Journal. I will 
definitely keep that in mind. 
My next few months are very busy with presentations to the Academy 
of osseointegration, the California Dental Association and an 
international dental conference in Mexico City.
The most interesting part is the invitation to speak in Mexico City: 
they were interested in a “Beverly Hills dentist” and what they get is 
a dentist from…Ramat Aviv Gimel…maybe it’s not too far after all. 
In any event, I make sure that my roots are well known when they 
introduce me and that seem to bring a lot of respect to our school and 
our little country.
Best regards and we will keep in touch,

Harel Simon (class 1991), Los Angeles, USA

ד"ש מעבר לים (2)
I enjoyed the recent issue of the Ma Nishma newsletter. The recent 
issue is an exciting sign of great things to come!  I will be delighted 
to receive the newsletter in electronic format (and save the Faculty 
the cost of overseas postage...). I will particularly love to receive any 
information about get-togethers and reunions, and will make efforts to 
attend whenever I can. I have communicated with Itzhak Ginio, with 
whom I maintain contact and whom I see occasionally (after all, we 
have been together since grade 8 till after dental school...).
Best wishes and warm personal regards,

Shimon Friedman (class 1975), Toronto, Canada
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תמונות השער (משמאל לכוון השעון): 1) קהל בטקס השקת תכנית שיתוף הפעולה
משמאל לימין: פרופ' וולטר כהן פרופ' שטבהולץ ופרופ' ביאלי, מגישים ספר עם הקדשה בשלוש שפות כאות הערכה   (2

למר סטנלי ברגמן על פועלו ותמיכתו בתוכנית שיתוף הפעולה בין שתי האוניברסיטאות
3) תלמידת שנה ו' מירושלים עם תלמידה מאוניברסיטת אל קודס

4) בימת נשיאות הטקס

קוראים יקרים,

עוד בטרם יבשה הדיו על דפי הגיליון הראשון, כבר החלו זורמים 

שלנו  הדואר  תיבת  לכן  מקוראים.  ומכתבים  טלפונים  לשולחני 

היא החידוש בגיליון הנוכחי. אין לה מגבלת מקום, והיא מחכה 

לתגובות נוספות.

הנושא העיקרי בגיליון זה הוא ללא ספק "הגשר לשלום", שאותו 

חנכנו ב-21.3.2006. "היית צריך להיות שם כדי להאמין" - כך 

הבמה  כשעל  הרשמי,  בטקס  המחשמלת  האווירה  רבים.  אמרו 

ישובים ישראלים, ערבים ונציגי הגלויות השונות. באולם המלא 

והיה  חגיגיים  בבגדים  ואחרים  לבנים  בחלוקים  אנשים  ישבו 

עדיין סוג של ריחוק בין האורחים למקומיים. בארוחת הצהרים 

במסעדה החדשה בקמפוס הרפואי בעין כרם כולם "התערבבו" 

למאורעות  רק  ששמורה  במינה  מיוחדת  אוירה  אכן  בזה.  זה 

מיוחדים. 

גם  כך  מרתקים,  אישיים  סיפורים  הפעם  גם  רופאים"  ב"פורום 

במדור "התחביבים". 

ב"כרטיס ביקור" – מציגה עצמה חברת טוטנאור.

במדור "זה קרה כשהיינו סטודנטים" ו"מה חדש אצל הסטודנטים" 

תמצאו כתבות שכדאי לקרוא ולדעת. 

אנו מאחלים לכולכם קריאה מהנה, וכמובן, נשמח אם "תזרקו" 

לנו במהרה גם  סיפור על עצמכם. 

שלכם,      

נח שטרן     

העורך     



יומן
חדשות מהפקולטה

בעין  הרפואי  בקמפוס  התקיים  ב-21.3.2006 

כרם טקס מרשים לציון תחילת שיתוף פעולה 

של  שיניים  לרפואת  הפקולטה  בין  אקדמי 

האוניברסיטה העברית והדסה, לבין הפקולטה 

אל-קודס  אוניברסיטת  של  שיניים  לרפואת 

במסגרת  יתקיים  הפעולה  שיתוף  באבו-דיס. 

המרכז המזרח-תיכוני ע"ש ד' וולטר כהן, כך 

ההתמחות  בתכניות  ישולבו  ראשון  שבשלב 

של בית ספרנו שבעה בוגרים של אל-קודס. 

עין  בקמפוס  מגיד  באולם  נערך  הטקס 

משתי  תפקידים  בעלי  בו  והשתתפו  כרם 

בית  מורי  מחו"ל,  אורחים  האוניברסיטאות, 

הספר ועובדיו, סטודנטים מן השנים הקליניות, 

הארץ.  חלקי  מכל  הפקולטה שבאו  בוגרי  וכן 

תלמידי  וצעירות  צעירים  כ-25  גם  היו  בקהל 

רפואת שיניים מאוניברסיטת אל-קודס.

את הטקס הנחה הדיקן, פרופ' אדם שטבהולץ, 

ולשולחן המכובדים הסבו נשיא האוניברסיטה 

נשיא  מגידור,  מנחם  פרופ'  העברית, 

נוסיבה,  סרי  פרופ'  אל-קודס,  אוניברסיטת 

חיים  פרופ'  העברית,  האוניברסיטה  רקטור 

ג'ון  גב'  העולמית,  הדסה  נשיאת  רבינוביץ, 

וולקר, מנכ"ל הדסה, פרופ' שלמה מור יוסף, 

דיקן הפקולטה לרפואת שיניים של אוניברסיטת 

יו"ר  ביאלי,  ג'מאל  מוסא  פרופ'  אל-קודס 

ד'  פרופ'  תיכוני  המזרח  המרכז  של  הכבוד 

וולטר כהן, והמנכ"ל ויו"ר חבר הנאמנים של 

חברת הנרי שיין, מר סטנלי ברגמן. 

חשיבות  את  נס  על  העלו  כאחד  הנואמים  כל 

ככזה  הספר,  בתי  שני  בין  הפעולה  שיתוף 

האזור  תושבי  של  לרווחתם  רבות  שיתרום 

פעולה  לשיתוף  חץ  ראש  גם  וישמש  כולו, 

עתידי בתחומים נוספים.

טקס השקת 
שיתוף פעולה 
בין בית ספרנו 
ובית הספר 
לרפואת שיניים 
באוניברסיטת
אל-קודס

פרופ' סרי נוסיבה: "הפרויקט המשותף שלנו חייב להצליח"

בנאומו פתח פרופ' סרי נוסיבה בסיפור על ביקור חולים שערך אצל אביו, שהיה 

מאושפז במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי הדסה, לפני כ-20 שנה. במילים 

נרגשות הודה נוסיבה לכל הצוות הרפואי של הימים ההם על מאמציהם להקל על 

אביו בימיו האחרונים. הוא הזכיר גם ביקור שלו מלפני מספר חודשים עם בתו 

בחדר המיון בבית חולים הדסה בהר הצופים. הביקור הזה היה מרגש במיוחד 

לחדר  הובאו  והפצועים  בירושלים  פיגוע  היה  באותה שעה ממש  עבורו, שכן 

המיון. הוא ציין, שהיה נרגש משום שלא זאת בלבד שנתנו לנוסיבה ולמשפחתו, 

הערביים, להיכנס לחדר המיון, אלא אף טיפלו בבתו במקביל לטיפול בפצועי 

הפיגוע היהודיים. הוא סיכם לעצמו את החוויה בשאלה: האם הרופאים שונים 

באיש  ולראות  מהסביבה  להתנתק  מסוגלים  שהם  בכך  האחרים,  האדם  מבני 

שזקוק לעזרה – רק את האדם שבו? ותשובתו: נראה שכן, וראוי ללמוד זאת 

מהם.

אינם  המנהיגים  שכאשר  חושב  נוסיבה  סרי 

הופך  הכלל,  לטובת  לעשות  יכולים 

התפקיד הזה לחובתם של האזרחים עצמם

"בניית   .("To make things happen")
היא  היום  ערבים  לבין  יהודים  בין  גשרים 

חובה. ולכן הפרויקט המשותף שלנו חייב 

אחרים  שרבים  מודל  יהיה  זה  להצליח. 

נוסיבה  של  נאומו  בעקבותיו".  יילכו 

הופסק מספר פעמים במחיאות כפיים 

של הסכמה מצד הקהל באולם. 

הופך  הכלל,  לטובת  לעשות  יכולים 

התפקיד הזה לחובתם של האזרחים עצמם

make things happen")
היא  היום  ערבים  לבין  יהודים  בין  גשרים 

חובה. ולכן הפרויקט המשותף שלנו חייב 

אחרים  שרבים  מודל  יהיה  זה  להצליח. 

נוסיבה  של  נאומו  בעקבותיו".  יילכו 
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פרופ' מוסא ג'מאל ביאלי: "אנו נתגבר על כל 

הקשיים בינינו"

ששבעה  בכך  מתחיל  בתי-הספר  שני  בין  הפעולה  שיתוף 

הספר  בית  במסגרת  יעברו התמחות  אל-קודס  מהבוגרים של 

לרפואת שיניים בירושלים, ובסיום לימודי ההתמחות הם יחזרו 

לאל-קודס להדריך את הדור החדש של הבוגרים שלהם. ביאלי 

רופאי השיניים ככאלה שמנסים לרפא את מחלות  הגדיר את 

המתרפאים,  של  החיים  איכות  את  לשפר  ומשתדלים  הפה, 

למצב  המציאות  את  השווה  הוא  לחייך.  עליהם  שייקל  כדי 

שיניים מטפלים  ברפואת  כלל  כך ש"בדרך  השיניים  ברפואת 

בניית  באמצעות  שיניים  בחוסר 

גם  אבל  פרוסתטיים,  גשרים 

תומכת,  שן  איבדנו  אם 

להתגבר  כיצד  יודעים  אנו 

באמצעים  זו  בעיה  על 

שכך  מקווה  אני  אחרים. 

גם נדע להתגבר בעתיד 

ייווצרו  אם  בעיות,  על 

כאלה, תוך כדי שיתוף 

הפעולה בינינו".

ועדת ההוראה של הפקולטה לרפואת שיניים בירושלים אימצה 
המכונה  בעששת  לטיפול  רפואית  פילוסופית  גישה  לאחרונה 
 Caries Management by Risk של  (קיצור   “CAMBRA”

 .(Assessment

רק  ולא  המחלה  ריפוי  היא  הגישה  בבסיס  העומדת  התפישה 
של  "כירורגי"  טיפול  עוד  לא  קיימת.  בעששת  נקודתי  טיפול 
חיתוך נגע העששת, הכנת חלל וִשחזור השן בלבד, אלא טיפול 
בגורמי העששת והערכת הסיכון להתפתחותה, כדי להפחית ככל 

האפשר את  הסיכון לשוב ולחלות בה. 

כדי לעשות זאת יש לזהות את האלמנטים שיעבירו את המטופל 
הסיכון  בעלי  לקבוצת  הגבוה  הסיכון  בעלי  בקבוצת  הנמצא 
 non-cavitated -הנמוך ולגרום  לדמינרליזציה כטיפול רפואי ב

 .lesions

המורים  בקרב   CAMBRA-ה של  ההטמעה  תהליך  את 
והסטודנטים בפקולטה מובילה ד"ר ביאטריס שחל מהמחלקה 
בה  הנוקטים  ציבור  את  להרחיב  היא  והכוונה  הפה,  לשיקום 
וציבור המטופלים, ובכך להפחית  לכלל ציבור רופאי השיניים 

את רמת העששת באוכלוסייה במדינת ישראל.

ניסיון חדש להפחתת העששת באוכלוסייה

גם  אבל  פרוסתטיים,  גשרים 

תומכת,  שן  איבדנו  אם 

להתגבר  כיצד  יודעים  אנו 

באמצעים  זו  בעיה  על 

שכך  מקווה  אני  אחרים. 

גם נדע להתגבר בעתיד 

ייווצרו  אם  בעיות,  על 

כאלה, תוך כדי שיתוף 

תכנית מדעית לרגל 
תחילת שיתוף הפעולה 

בין שני המוסדות 
בתום טקס הפתיחה ולאחר שהתכבדו בכיבוד קל, החלה התכנית 

הנוכחי  המנהל  אוליאל,  בן  רפי  פרופ'  על-ידי  שנוהלה  המדעית, 

של המרכז המזרח תיכוני ע"ש ד' וולטר כהן. השתתפו בה מרצים 

מארה"ב, מאוניברסיטת אל-קודס ומבית ספרנו. 

בין  הגומלין  יחסי  על  ברגמן, שדיבר  סטנלי  היה  הנואמים  ראשון 

הגדולה  שיין,  הנרי  חברת  האקדמית.  לקהילייה  מסחריות  חברות 

שיתוף  בתכנית  להשתלב  אמורה  הדנטלי,  המסחר  בתחום  בעולם 

הפעולה ולתמוך בה משמעותית.  ד"ר ג'רי ניזניק מארה"ב, רופא 

ויזם לפיתוח שתלים, דיבר על פיתוח חדש של סדרת שתלים. ד"ר 

תיכוני  המזרח  המרכז  במסגרת  תלמיד  (סביח), שהיה  צביח  מאזן 

הזזה  של  שיטה  הציג  בחו"ל,  לימודיו  את  והמשיך  ספרנו  בבית 

פרופ'  כעוגנים.  ושתלים  בורג  באמצעות  מולר  שיני  של  דיסטלית 

ארווין וייס מבית ספרנו הציג את התכנית החדשה לטיפול בעששת, 

CAMBRA, שלימודה יהיה חובה בשנת הלימודים הבאה. אחרון 
הדוברים היה ד"ר ראא'ד אבו-הנטש, בנושא "תדמית פסיכולוגית 

של מתרפאים, המטופלים באמצעות שתלים". 

פרופ' יוסי כץ 
מבקר ומרצה 
בבית הספר 

מבוגרי  כץ,  יוסי  פרופ'    
בית-ספרנו, אשר מתגורר היום בפלורידה 
בישראל.  קצר  לביקור  הגיע  שבארה"ב, 
התמחות  ובעל  הפקולטה  בוגר  כץ,  יוסי 
 2000 בשנת  מטעמה.  ברפואת-הפה 
עמית  חבר  פרופסור  של  מינוי  קיבל 

לסיום  במקביל  העברית  באוניברסיטה 

משנה  אלוף  בדרגת  הקבע  בצבא  שירותו 

כעוזר קצין רפואה ראשי לרפואת שיניים. 

כיום הוא משמש כפרופסור לרפואת הפה 

שבפלורידה.   Gainesville באוניברסיטת 

יוסי כץ  שומר קשר תמידי עם אנשי סגל 

הפקולטה  כשגריר  ומשמש  הפקולטה, 

במקום מושבו הנוכחי, בפלורידה.

הקשר  על  בבית-הספר  הרצה  כץ   פרופ' 

הקרויים    תוצרים  ממשפחת  חומר  שבין 

  Advanced Glycation End Products
והרצפטור שלו לבין מחלות חלל-הפה. 

ברפואה,  חדש  לתחום  שייך  זה  נושא 

המנסה למצוא קשר בין מחלות דלקתיות 

לבין  חניכיים,  מחלות  כגון  בחלל-הפה, 

כץ  פרופ'  סיסטמיות.  ומחלות  תופעות 

קומפלקסים  של  שקיעה  במחקרו  מצא 

סיוגרן,  חולי  של  בביופסיות  החומר   של 

לבין  אלו  קומפלקסים  בין  קשר  מצא  וכן 

.Porphyromonas gingivalis החיידק
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אחת המזכירות המוכרות ביותר לכל סטודנט 

בבית ספרנו היא מיכל כהן, שהתואר הרשמי 

שלה הוא "עוזרת לענייני הוראה ותלמידים". 

היא  בפקולטה,  שנים   32 לאחר  החודש, 

פורשת מתפקידה כאן.

 1974 בקיץ  עבודתה  את  התחילה  כהן 

"כאשר הדיקן הנוכחי פרופ' שטבהולץ סיים 

שימשה  היא  השיניים".  רפואת  לימודי  את 

הועדה  כמזכירת  ל"מאסטר",  החוג  כרכזת 

המארגנת  הועדה  כחברת   ,DMD לעבודות 

הדברים  ב"כל  עסקה  וכן  המחקר,  יום  של 

עם התלמידים". אין ספק שהליכותיה הנאות 

ידידים  לה  קנו  והנעימה  הרגועה  וגישתה 

וידידות רבים בין עובדי הפקולטה ותלמידיה. 

את  שולחים  שיניים  לרפואת  הספר  בית  באי 

פרישתה  לרגל  למיכל  החמים  איחוליהם 

המוקדמת.

מיכל כהן פורשת אחרי
32 שנות שירות בפקולטה

טקס  בפקולטה  התקיים  במרץ  ב-21    
באולם  שנערך  בטקס,  המסורתי.  הלבן"  "החלוק 
"מגיד", חולקו לתלמידי שנה ד' תעודות התואר "בוגר 

במדעי הרפואה" והחלוקים הלבנים, 

המסמלים את כניסתם לשלב הקליני 

הורי  השיניים.  רפואת  לימודי  של 

ילדיהם  ואף  זוגם  בני  הסטודנטים, 

הארץ  קצווי  מכל  לעין-כרם  הגיעו 

החלוק  את  עוטים  ביקיריהם  לחזות 

הנכסף. 

מנכ"ל  היו  בטקס  הכבוד  אורחי  בין 

פרופ' שלמה  "הדסה",  בתי-החולים 

כהן  וולטר  ד'  ופרופ'  מור-יוסף 

המשמש  פנסילבניה,  מאוניברסיטת 

כיו"ר כבוד של המרכז המזרח תיכוני 

לחינוך דנטלי, הקרוי על שמו. פרופ' 

החלוקים  בהענקת  התכבד  גם  כהן 

לסטודנטים.

הרצאת האורח, מפיו של הסוציולוג 

עסקה  בן-יהודה,  נחמן  פרופ' 

אותה,  תופשים  שאנו  כפי  במציאות 

ושולב בה קטע מן הסרט "מטריקס". 

הטקס  של  הסטודנטיאלי  בחלק  גם 

מגוונות,  בידור  תכניות  הוקרנו 

מנחה  הסטודנטים.  על-ידי  שהוכנו 

ציין,  אף  פלמון,  אהרון  ד"ר  הערב, 

כי הפעם העלו הסטודנטים את רמת 

של  חדשה  לדרגה  בפקולטה  הטקס 

יצירתיות.

מטעם  שי  בהענקת  נחתם  הטקס 

הפקולטה למזכירת התלמידים, הגב' 

ולאחר  פרישתה,  לרגל  כהן,  מיכל 

לביקור  האורחים  כל  הוזמנו  מכן 

ולצילומים  הסטודנטים,  במרפאת 

החלוק  לובשי  עם  המסורתיים 

הטריים. הסטודנטים הבטיחו לעצמם 

שנים  שלוש  בעוד  להיפגש  חגיגית 

.DMD-בדיוק, בחלוקת תעודות ה

טקס החלוק הלבן

חדר הנקה בפקולטה לרפואת שיניים
לא,  וגם למי שעדיין  נפתח חדר הנקה בבניין הפקולטה לרפואת שיניים.  למי שבעניין,  ומוצלחת  בשעה טובה 
מדובר בהישג משמעותי מאד במאבק ארוך של תלמידות ורופאות שהן אימהות טריות. מדובר באמהות, אשר 

חוק,  ע"פ  להן  הניתנים  הלידה  חופשת  חודשי  שלושת  לאחר  גם  תינוקותיהן  את  להיניק  להמשיך  מבקשות 
כלומר- לאחר חזרתן לעבודה.

נושא כאוב זה נדון כבר זמן רב, והיה אמור לבוא על פתרונו עם החלטת הנהלת האוניברסיטה להקצות 
לפחות חדר אחד בכל קמפוס למטרה זו.  לאחרונה נשים צעירות רבות הלומדות או המלמדות בפקולטה 

שלנו נזקקות לחדר שכזה, ולכן החליטה הנהלת הפקולטה (הדיקן, דיקן המשנה ומזכירות הסטודנטים) 
"להרים את הכפפה", ולהקצות חדר מרווח בקומת הכניסה לפקולטה למטרה זו.  

החדר כבר מרוהט, ומאובזר ועומד לרשות הנשים הזקוקות לו.  
מפתחות לחדר ניתן לקבל אצל  יוכי, במזכירות הסטודנטים טל' פנימי: 88594
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פורום רופאים

על פסגת העולם
ט מ א ס ם  ו ח נ ר  " ד

סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1987, 
ואת ההתמחות בשיקום הפה בשנת 1992. לימד מספר שנים במחלקה 
הפרה- התכנית  מנהל  הוא  כיום  שונים.  בקורסים  הפה  לשיקום 

קלינית בפרוסתודונטיה בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת 
הרווארד בבוסטון 

כ- בשנה.  סטודנטים   35-30 ענקית.  אוניברסיטה  קטן.  ספר  בית 
פסגת העולם האקדמי.   .HARVARD 700 מועמדים בשנה. השם: 
הלימודים אורכים ארבע שנים, שנוספות לשנות הקולג' עד לקבלת 
לרפואה,  הספר  בבית  נלמדות  הראשונות   DMD. השנתיים  תואר 
הספר  בבית   - הבאות  השנתיים  לרפואה.  הסטודנטים  עם  ביחד 

לרפואת שיניים עצמו, בדגש על התנסות קלינית ומחקר. 

פנים מחייכות מכל עבר קידמו אותי בימים הראשונים שלי כאן. הן 
עדיין מחייכות גם היום, באותו חום שעטף אותי כבר בהתחלה. כמו 
הקפה בבוקר, שממתין לכל מי שנכנס בשערי הבניין בין השעות שבע 
לעשר בבוקר. זה מין  טקס קבוע, שמתחיל בקפה וממשיך בשיחה, 
בהיכרות, בהחלפת דעות או בסתם שיחת חולין. בשעה שלוש אחר 
מקבצים  אשר  והעוגיות  התה  אלה  הפעם  שוב.  נפגשים  הצהרים 
שעה  חצי  לעוד  ופרופסורים  מרצים  עובדים,  סטודנטים,  למבואה 
לראות  כולם, שמאפשרים  מין טקסים שמחברים את  "ביחד".  של 
אנשים שבמשך היום עובדים במקומות שונים בבניין, שמאפשרים 

להכיר, לדבר, ואולי יותר מהכל – לתת הרגשה של בית חם.

 Restorative) ביולוגיים  חומרים  ולמדעי  הפה  לשיקום  המחלקה 

Dentistry and Biomaterial Scienses) משלבת בתוכה את רפואת 

השיניים המשמרת, המשקמת,  שתלים וגם טיפולי השורש. מנהל 

ובארה"ב.  בשוויץ  והתמחה  למד  וובר  הנס-פטר  ד"ר  המחלקה, 

הצוות מורכב ממומחים ומרופאים שלמדו בארה"ב, ביפן, בדרום-

אוסף  בישראל.  ואני, שלמדתי  אמריקה,  בדרום  באירופה  קוריאה, 

ברפואת  מדובר  כאשר  אבל...  וגישות.  תפישות  דעות,  של  מדהים 

שיניים – כולנו מדברים באותה השפה. מדהים. בשנותיי כאן אני 

מוצא שהידע והניסיון שצברתי בארץ בכלל וב"הדסה" בפרט דומים 

לידע המקובל בכל העולם, ומעמיד אותנו בשורה אחת עם הטובים 

ביותר.  

המבנה הארגוני של בית הספר מדגיש את תפקיד בית הספר בחינוך 

סטודנטים ובמחקר. הדיקן, ד"ר ברוס דֹונֹוף, עומד בראש הפירמידה. 

מתחתיו מכהנים דיקנים נוספים: דיקן לענייני מחקר, דיקן לענייני 

הוראה ודיקנית לענייני אדמיניסטרציה. כן, מחלקה שלמה העוסקת 

בהוראה. המבנה הארגוני הזה משקף חזון ומגדיר את מעמדה של 

ההוראה. הרי זה הוא בית ספר לרפואת שיניים.

הכבוד לאדם, לחכמתו וליכולותיו הם המפתח לשיטת ההוראה כאן. 

כאן לא מלמדים "משמרת" או "פריודונטיה" או "אנדודונטיה" או 

העמדת  על  המושתתים  ב"בלוקים",  מלמדים  כאן  "פרותטיקה". 

מהלך הטיפול של המתרפא וצורכי המתרפא במרכז. 

כששה  נמשך  הוא  הפה.  שיקום  הוא  אחראי  אני  שעליו  ה"בלוק" 

הרווארד.  באוניברסיטת  ביותר  הארוך  לקורס  ונחשב  חודשים, 

תח"ל,  תח"ק,  (סגר,  הפה  שיקום  מרכיבי  כל  את  כולל  הקורס 

ת"ש, שתלים), וכולל המשך והרחבה בפריודונטיה, באנדודונטיה, 

השיניים  רפואת  תחומי  שאר  ובכל  דנטליים  בחומרים  בכירורגיה, 

הקשורים לטיפול במתרפא המבוגר.  

שונות,  דיסציפלינות  בין  משלבת  להיותה  מעבר  עצמה,  ההוראה 

מבוססת על Problem Based Learning (PBL). הדגש לפי גישה זו 

הוא על החינוך לפתרון בעיות, מה ששונה מאד מן המוכר בשיטת 

ההוראה הקונבנציונלית. גישה זו היא המקובלת בכל בתי הספר של 

הרווארד. 

הרווארד  שיניים של  לרפואת  הספר  בית  את  הופכים  רבים  דברים 

שיתוף  הוא  בעיניי  ביותר  החשוב  ואולם  מיוחד,  כך  כל  למקום 

הפעולה הטבעי והנפלא בין אנשי הצוות שבו. לקח לי זמן להבין 

מהו המפתח לכך. במילה אחת – הפרגון. בשתי מילים – הפרגון 

ההדדי. 

יש משהו ב"רוח המקום" שנותן לכל אחד מקום וכבוד. יש משהו 

בחינוך וב"רוח המקום" שמעודד לתת מחמאה על עבודה טובה, על 

הרצאה טובה ועל הצלחה. יש משהו שמאפשר להעביר ביקורת בדרך 

שמכבדת את כל הצדדים. מסתבר שסבלנות, חֹום ופרגון הם מפתח 

יותר מביקורת.  חשוב בהנעת אנשים. מסתבר שמילה טובה חזקה 

מסתבר שכולנו צריכים אותה. ומסתבר שכאן זו דרך חיים.

ארוחת בוקר בהרווארד
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הצל של יופיו
י ק ס נ י נ ר ' צ ת פ ק ר ר " ד

,1990 בירושלים בשנת שיניים לרפואת הספר בבית סיימה לימודיה

בחלל נגעים מרפאת מרכזת ב-1998. הפה ברפואת ההתמחות ואת

בעין כרם שיניים לרפואת הספר בבית הפה לרפואת הפה במחלקה

למורי מנומשת, לסטודנטית המשותף על

באילת בריכה שפת על ולסככה דרך

יכול בה ומטפל מחלה המגלה הרפואי, הצוות אנשי מאתנו, אחד כל

שאביא את המקרה לו. דומה כאן או שיתואר מקרה כזה על לספר

אלה מקרים המרפאה המרכזת על כמי שאחראית כותבת אני כאן

הפה. חלל מחלות מרפאת -

עקב למרפאתנו פנתה רבות, שנים  זה  האוניברסיטה עובדת ל',

בפצע נוגעת הזמן כל אמנם "אני כשנתיים. חלף שלא בשפה, פצע

לראשונה, במרפאה שנבדקה בזמן  סיפרה  היא אותו", ומקלפת

עליי לחץ אותי שמכיר שיניים לרפואת הסטודנטים אחד "אבל

לבדיקה". להגיע מאוד

לקילופים וזיהומים, הנתון אזור התחתונה בשפה אכן ראינו בבדיקה

שלחנו לטיפול מגיב ואינו רב  זמן קיים  שהוא העובדה לאור אך

לנגע בחשד ולסתות פנים לכירורגית במחלקה לעמיתינו אותה

הוא לשמחתנו כסרטני. ואובחן הוסר התחתונה בשפה הנגע ממאיר.

טיפול. ובר ראשוני בשלב היה

אצלו "ביקרתי שלה. הקבוע השיניים מרופא מאוכזבת הייתה ל'

לא הוא "ומעולם אמרה, היא השנתיים", במהלך רבות פעמים

שהמסר נראה  בדיקה".  לעבור  לי ִהמליץ או  בשפה לנגע  התייחס 

ברור. היה זה בעניין שלה

מ"ארגון נציגה אליי התקשרה באילת, לחופשה בדרכי יומיים, לאחר

במרפאה במעקב נמצאת היא כי לי, שהזכירה לאחר הדרך". מורי

ממני ביקשה היא  לשמש, חשיפה בעקבות בשפה שינויים  עקב

נושא השפה. "אמנם סרטן בנושא הדרך מורי להרצות בפני לבוא

לא "אולם אמרה, לנו", היא ידוע בחשיפה לשמש הטמונה הסכנה

היחידה שאינני "מכיוון השפתיים". על להגן שצריך יודעים כולם

חשבנו הסבר, כך על וקיבלה במרפאתכם שנבדקה הדרך מורי מבין

נחשף רבות שכידוע הדרך מורי ציבור לכלל מסודרת לארגן הרצאה

פניה הפחות לי את גם להזכיר כדי לאילת כמו הדרך לשמש". אין

נעניתי הממוזג). לזכוכית הרכב (אפילו מבעד השמש של נעימות

לאילת. הארוכה בדרך וִהמשכתי להזמנה ברצון

הבריכה חם. היה החורף ולמרות לטובתנו, היה באילת האוויר מזג

הבריכה ליד מקומי את תפסתי בה. לטבול אותנו ִהזמינה ממש היפה

התבוננתי באותה הזדמנות שבמים. על משפחתי (משגיחה?) צופה

את לטגן ממשיכים ישראל, עם אנו, הכול שלמרות בכך בפליאה

מאוד חושפניים... אך גדולים" של "כמו ים בשמש, בבגדי ילדינו

הבריאות....). בנושא אלא צניעות בבעיית נוגעת לא ההערה לא, (לא

ציפיתם בבואנו (מה שהיינו כפי חיוורים וחזרנו חלפה מהר החופשה

של אימא פולנייה?). ממשפחתה

סטודנטית ד', נפולות בפנים פניי  את קיבלה במרפאה למחרת

לכן קודם שבועות מספר ִאמה עם למרפאה באה ד' בפקולטה.

האם הגיעה ד' של  ערנותה בזכות רק בשפה. קטנטן  נגע עקב

קשה מעט אולם קטן מאוד, היה הנגע לבדיקה. אמנם לעיר) (מחוץ

כריתת לאחר  נוספים.  מחשידים קליניים ובעל מאפיינים למישוש 

הראשוניים. בשלביה קרצינומה  הייתה  זו כי  נמצא, בשפה הנגע

ההחלמה וסיכויי  מוקדם בשלב היה הגילוי לשמחתנו, כאן,  גם

השכם. על לעצמה לטפוח יכולה והחביבה, המנומשת ד' מצוינים.

עם השמש. יחסיה לגבי אישיות מסקנות גם הסיקה היא

מכירים מקרים אנו אולם שבוע, בתוך שהתרחשו מקרים רק שני אלו

המסר כאן כי נדמה, הפה. סרטן של מוקדם גילוי של רבים נוספים

שנים. רב צורך בניסיון אין שינוי של איתור ראשוני לצורך ברור.

השפתיים, וברקמות הפה שינוי ברקמות לכל ערניים להיות עלינו

נגעים בעלי מתרפאים למומחים המתאימים ולהפנות מתרפאינו, של

. וטיפול בירור להמשך חשודים

העור והמנומשים, לבהירי ובעיקר לכולם לשמש מסוכנת החשיפה

"בטן-גב". בחופשת גם זאת לזכור ויש בשמש העובדים לציבור

ומים- צל  משחק
צרנינסקי ד"ר ע"י צולם
באילת
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( ר ו א ל ט ) ר נ ז ר י ק ה נ י ר

שיניים לרפואת הספר בבית לימודיה סיימה

ברפואת עוסקת  .1971 בשנת בירושלים

ובתחומי הפרטית במרפאתה כללית שיניים

בגן מאורגנים סיורים מנהלת שונים. אמנות

ביקנעם הפרטי שלה פסלים-גלריה 

באקדמיה ללמוד התכוונתי בנערותי

אבל פסנתרנית, להיות  וחלמתי  למוסיקה

רפואת ללימודי אותי "גלגלו" החיים

רציתי הלימודים, את כשסיימתי השיניים.

שמלבד אלא ולסתות, פה בכירורגית לעסוק

היו לא תקן למתמחה, גם שלא היה העובדה

זה. בתחום שעבדו נשים אז

לספרנית כעוזרת לעבוד שהתחלתי לאחר

שטייר פרופ' הספר, פנה אליי בית בספריית

ואמר ולסתות פה לכירורגיה מהמחלקה

בפה בהתמחות מעוניינת עדיין אני שאם

במחלקה. שמחכה לי תקן הרי יש ולסתות,

והמספקת הנפלאה התקופה התחילה כך

על שלי. הקריירה במהלך שידעתי ביותר

לפרופ' עולם  עד תודה אסירת אהיה  כך

ולד"ר לוסטמן לפרופ' שטייר, לפרופ' עזז,

שוחט.

ילדותי, עיר לחיפה, לחזור נאלצתי כאשר

פה ממחלקת לאופר דב  פרופ' לי הציע

קורס הכשרה לנהל "רמב"ם", ולסתות של

להשאיר נאלצתי וכך שיניים-עולים. לרופאי

של ממלא אך ִמשני כעיסוק האמנות את

חיי.

אלכסנדר הפסל בעלי, את הכרתי בחיפה

בשנת פטרסבורג מסנט לארץ שעלה קירזנר,

מצאתי שורש, לטיפול סתימה בין כך, .1972

תערוכות בארגון לבעלי מסייעת עצמי את

ובחו"ל. בארץ

פתוח בית  להקים  חיים חלום היה  לבעלי 

לפסליו, משכן כמקום גם שישמש לאמנות

וגן מיני-מוזיאון יקנעם במושבה הקמנו וכך

והרצאות תרבות במקום ערבי אירחנו פסלים.

קונצרטים בו והתקיימו  אמנות  בנושאי

מן השורה וזמרים נגנים שונים, בהשתתפות

בארץ והאופרות התזמורות של הראשונה

ובעולם.

לאומנים-עולים לסייע  למטרה  לנו שמנו

אליהם, להתוודע הישראלי לקהל ולאפשר

הוצגו המוזיקאים להופעות שבמקביל כך

עולים ציירים של תערוכות הבית בתוך

חזון למכירה. הועמדו שיצירותיהם חדשים,

זו את ומפרות זו זו לזו האומנויות הנושקות

וגידים. עור קרם

הייחודית לאווירה המבקרים תגובות

לקיים שהתחלתי הובילו לכך הזו והקסומה

למבקרים אמנות בנושא  מודרכים  סיורים

הארץ. רחבי מכל

הם חיה, שאני זה  מסוג כפולים"  "חיים

בתחום לעוסקים במיוחד מומלץ, מתכון

אני שיניים.  רפואת כמו ואחראי שוחק 

העדן" אל "גן ממרפאת השיניים שלי שבה

אף האחרונות בשנים שלנו. האומנותי

בהכנת לעסוק והתחלתי בפסנתר לנגן שבתי

ויטראז'ים.

העשירים בצבעיה כן אם צבועים חיי

עוסקים ילדינו גם האמנות. של והססגוניים

ציור, פיסול, – אמנות  של  בתחומים כולם

וכתיבה. משחק אומנותי, צילום

יודע, בדמו נמצא הזה שה"חיידק" מי כל

ייסורי-נפש גם באמנות בעיסוק שיש

טומן הוא אך פשוטות, לא והתחבטויות

חיים לחיות  מרתקת הזדמנות בחובו 

פלא שאינני אין ומזככים. עמוקים, מרגשים

החידק הזה. מן רוצה להירפא

שיניים ואמנות רפואת
חיי    את               מעשירות

קירזנר  ד"ר
הפסלים בגן

הפרטי
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ואת   ,1971 בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  סיים 

 .1978 בשנת  ארה"ב,  בשיקגו,   Northwestern-ב הפה  בשיקום  ההתמחות 

שימש מרכז ההתמחות בשיקום הפה בחיפה בשנים 1991-1984, רופא שיניים 

מחוזי ויועץ פרותטי במכבי בשנים 1998-1992. בעל מרפאה פרטית בחיפה

כיצד
כמעט עזבתי
את ההתמחות שלי

בשירו "צלילי קסטה רחוקה", המוכר יותר 

"הבית  כי:  יונתן  נתן  כותב  כ"פלורידה", 

אליו  לשוב  חייב  אתה  שאם  מקום  הוא 

במקרה  לקראתך".  דלת  בו  פתוחה  תמיד 

שלי, מורי בית הספר היו אלו שתמיד היתה 

פתוחה אצלם דלת לקראתי, ומכיוון שפניתי 

לשיקום הפה, מטבע הדברים היו אלה פרופ' 

ארליך ופרופ' שטרן. 

ההתמחות שלי בשיקגו החלה בהלם. ביוני 

1976 קיבלתי מברק מאוניברסיטת אילינוי, 

ראוי  אותי  ועדת הקבלה מצאה  כי  המבשר 

להתחיל ההתמחות  ב-7 בספטמבר. מכרתי 

השכרתי  מיטלטליי,  ואת  מרפאתי  את 

שישי,  ביום  לארה"ב.  ויצאנו  דירתנו  את 

מזכירת  בפני  התייצבתי  בספטמבר,  ה-4 

המחלקה והצגתי בפנים זורחות את המברק. 

המומות  בפנים  ועליו  עליי  הסתכלה  היא 

לה,  הסברתי  השני?".  "ואיפה  ושאלה: 

היא  מדברת.  היא  מה  על  יודע  אינני  כי 

שלחה אותי למזכירת הדיקן, ששלחה אותי 

הראשון  המברק  כי  לי  הבהיר  אשר  לדיקן, 

האדמיניסטרטיבית,  הועדה  לפני  נשלח 

 State ושמכיוון שאוניברסיטת אילינוי היא 

בני  את  להעדיף  מחויבת  היא   ,University

מחוץ  תלמידים  שמתקבלים  לפני  המדינה 

לפני  לי  שלחו  אמר,  הוא  לכן,  למדינה. 

שבועיים מברק שמודיע לי שלא לבוא. את 

הייתי  כבר  שכן  קיבלתי,  לא  הזה  המברק 

בדרך לארה"ב.

לי  אין  כי  הדיקן  את  לשכנע  מאמציי  כל 

לעבוד  ומרפאה  אליה  לחזור  דירה  אפילו 

נסעתי  וכעס  ייאוש  ברוב  הועילו.  לא  בה 

למשרדים של ה-ADA הממוקמים בשיקגו 

לזעוק על מר גורלי. הם הבינו את מה שקרה 

באוניברסיטה  מזלי  את  לנסות  לי  ויעצו 

לשיקום  המחלקה  מנהל   .Northwestern

שם אמר שלא יאמין לסיפור שלי עד שידבר 

אישית עם דיקן אילינוי. לאחר מספר שעות 

הוזמנתי לחזור למשרדו של  פרופ' טיילור 

מנהל המחלקה. הוא היה מוכן לקבל אותי 

לשנה הבאה. הסברתי לו את מצבי, ובחוצפה 

שייתכן שנבעה מן הייאוש, אמרתי לו שזה 

"עכשיו או לעולם לא". הוא ביקש שאחזור 

ביום שני בשעות הצהרים. 

טיילור,  פרופ'  לי  הודיע  שני  יום  בצוהרי 

היה  האריס  פרופ'  שהדיקן,  מאחר  כי 

ב- ארליך  פרופ'  עם  שבתון  בשנת 

University of Pennsylvania  ושדיבר איתו 

המליץ  הוא  שאם  עוד,  הוסיף  הוא  עליי. 

בחום כזה, הוא מצווה לקבל אותי. 

פרטית  אוניברסיטה  היתה   Northwestern

בשנה  כ-$11,000  היה  בה  הלימוד  ושכר 

(שווה ערך למחיר שתי דירות בישראל אז), 

וארטיקולטור אחד של דנאר עלה כ-$5000. 

אם לא די בכך הכריחו אותי לעבור למסלול 

מאסטר.  עבודת  גם  ולהוסיף   Graduate

מורים להתמחות,  להכשיר  נועד  זה  מסלול 

כך שבנוסף לקליניקה ועבודות סמינריוניות 

היסטולוגיה  אנטומיה,  לימודי  גם  בו  היו 

והתפתחות,  גדילה  אוראלית,  ופתולוגיה 

מיקרוביולוגיה,   ,Speech therapy

לי  היו  לא  וביו-סטטיסטיקה.  וירולוגיה 

שבשילוב  כך  "אמריקאים",  למידה  הרגלי 

לא  חייבים,  היינו  שבהן  המעבדה  עבודות 

נותרו לי חיים והייתי על סף שיבה הביתה. 

בשנת  שוהה  שטרן  נֹח  שפרופ'  לי  נודע  אז 

את  השגתי  רב  בעמל  בפילדלפיה.  שבתון 

הוא  אליו.  וצלצלתי  שלו  הטלפון  מספר 

היה אדיב ואוהד, והזמין אותי לביתו. טסתי 

לי בסבלנות  אליו לפילדלפיה. הוא הקשיב 

רבה, שאל את השאלות הנכונות ובאבהיות 

בכוחות  מצבריי  את  "מילא"  אותי,  הרגיע 

נוספים, חיזק את רוחי, וביקש שאהיה אתו 

נמהר מבלי  ולא אעשה צעד  בקשר טלפוני 

להתייעץ אתו – וכך היה. 

המחלקתית  לרוטינה  נכנסתי  הזמן  עם 

המחלקה  במנהלת  גבֵרי  חילופי  ובעקבות 

את  בהצלחה  וסיימתי  הדברים  השתפרו 

ההתמחות.   

היה נורא? התשובה היא כן. 

אבל היה כדאי !!!!!!      

בשירותי במילואים, בבסיס חיל האויר ברפידים ידע צוות המקום על מועד בואי לשם 

וקבע תורים לעקירות שיני בינה לאנשי הצוות. בבסיס היה רס"ר שמירר את חיי הצוות. 

גם עבורו הזמינו תור לעקירת שן בינה כלואה. בעת טיפולי בו הגיעו כמעט כל אנשי 

הבסיס למרפאה וחיכו. בתום העקירה שלחתי את הרס"ר לחדר ההמתנה לחכות. 

לאחר מספר דקות יצאתי החוצה וראיתי מהומה, שבמרכזה יושב הרס"ר המום ומביט 

על  השן שנעקרה לו, ולא ממש מעכל את אשר הוא רואה. מסתבר, שהחבר'ה מצאו 

בשדה שן של גמל, שפכו עליה דם, הכניסו אותה לתוך מגבת, ואמרו לו שזו השן שלו. 

הוא היה המום מגודלה של  השן הכלואה - שהיה כ- X 5 5 ס"מ!!

לימודיו  את  סיים  שוחט  שמעון  ד"ר 

בירושלים  לרפואת-שיניים  בבית-הפסר 

ולסתות  פה  בכירורגית  התמחה  ב-1960 

ובחו"ל.  בחיפה  ברמב"ם  כללית  והרדמה 

לכירורגיה  צוות המחלקה  איש  בכיר.  מרצה 

פה ולסתות משנת 1964.
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כרטיס ביקור
בתעשייה הדנטלית

טוטנאור
חברת טוטנאור נוסדה בשנת 1925 ומתמחה בייצור ציוד רפואי ומעבדתי 

לשימוש במכוני מחקר, במעבדות, בבתי-חולים ועל-ידי רופאים פרטיים.

העיקור,  בתחום  בעולם  המובילות  החברות  משלוש  אחת  היא  טוטנאור 

לייצוא לכ-100 מדינות. שיווק מוצריה ברחבי  ו-90% ממוצריה מנותבים 

העולם מתבצע באמצעות חברות בנות בארה"ב, באירופה ובהודו באמצעות 

סוכנים מקומיים.

באזור  ומתקדם  חדש  למבנה  משכנה  את  החברה  העתיקה   2005 בשנת 

פני  על  המשתרע  עצמו,  במפעל  שמש.  לבית  הסמוך  ב',  נוחם  התעשייה 

מועסקים  נוספים  רבים  ועובדים  עובדים  כ-260  מועסקים  מ"ר,   30,000

טכנאי  כולל  והמיומן  המקצועי  האדם  כוח  העולם.  ברחבי  באמצעותו 

מנהלה.  ועובדי  ייצור  עובדי  חשמלאים,  פיתוח,  מהנדסי  אלקטרוניקה, 

על-ידי  במפעל  שנקלטו  חדשים,  עולים  עשרות  נמנים  המפעל  עובדי  עם 

עמיתיהם הוותיקים. 

מוצרי החברה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

פרטיות,  למרפאות  בעיקר  המיועדים  שולחניים  (אוטוקלבים)  מעקרים   -

ומכוני  גינקולוגים  גרון,  אוזן  אף  רופאי  עיניים,  רופאי  שיניים,  רופאי 

מחקר.

מעקרים תעשייתיים המיועדים למכוני מחקר גדולים, בתי-חולים, בתי   -

חרושת פרמצבטיים, מעבדות, מפעלי מזון וגופים אחרים, שבהם נחוצים 

תאי עיקור בנפח גדול. 

הניסיון הרב שצברה טוטנאור במשך שנות פעילותה, מעניק 

לה יתרון בולט בייצור, בעיצוב ובהנדסת מוצרים לקהילת 

שימוש  על  מקפידה  טוטנאור  הבינלאומית.  הסטריליזציה 

ייצור חדשניים ברמה טכנולוגית גבוהה. במפעל  באמצעי 

מהמתקדמים  רובוטים  ומערך  ממוחשבות  ייצור  מערכות 

בעולם, אשר נבנו במיוחד עבור החברה.

מוצריה  מגוון  את  והרחיבה  החברה  גדלה  השנים  לאורך 

בתחום  החברה  מתמקדת  האחרונות  בשנים  ושווקיה. 

מכשירי העיקור והשטיפה, וזאת כמענה למודעות הגוברת 

התפשטות  למניעת  וההיגיינה,  העיקור  לחשיבות  בעולם 

מחלות נגיפיות ובראשן האיידס והצהבת הנגיפית.

עומדות  בחברה  המיוצרות  הסטריליזציה  מערכות 

 ASME-וה  UL-ה  ,FDA-ה בהם:  בינלאומיים,  בתקנים 

האירופי  מדיקל   CE הגרמניים,   TUV תקני  האמריקניים, 

מחלקת  ועוד.    ISO 9001 יפניים,  אוסטרליים,  ותקנים 

המחקר והפיתוח ממשיכה ליזום ולפתח מעקרים חדשים, 

שיסייעו במתן פתרון עתידי בתחום הסטריליזציה.

טוטנאור זכתה במספר מכרזים בינלאומיים, כגון: מכרז של 

הבנק העולמי לאספקת ציוד וטכנולוגיה ל-247 בתי-חולים 

ברוסיה, הבנק האירופי ועוד.

את דרכו של מייסד החברה, מר זאב טוטנאור, ממשיכים בני 

יהושע  בנו  במלאכה.  לעושים  ושלישי  שני  דור  משפחתו, 

מנכ"ל  המשמש  טוטנאור  רן  ונכדו  החברה  יו"ר  טוטנאור 

החברה ודירקטור אשר בנוסף לתפקידיו בחברת טוטנאור 

מכהן גם כיו"ר התאחדות התעשיינים במרחב ירושלים. 

חברת טוטנאור בע"מ אזור התעשייה 
הר טוב ב' ת.ד. 170 בית שמש 99000 
טל: 02-9904611 פקס: 02-9904700

 info@tuttnauer-hq.com :דוא"ל
www.tuttnauer.com  :אינטרנט
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נפגשו נשיאי המשותפת התכנית השקת תום טקס עם
מנחם ופרופ' נוסיבה סרי פרופ' האוניברסיטאות, שתי

קצר משותף לריאיון נשמע" "מה עורך עם מגידור,

       
     

לימוד  תוכניות בכ-100  הלומדים סטודנטים, כ-8,000 לנו  יש 

שלנו המצטיינים הבוגרים את אוניברסיטה. ומוסמך בוגר לתארים

אחרים אקדמיים במוסדות השכלתם את להרחיב מעודדים אנו

השלישי. התואר ללימודי

והנדסה, מדע בריאות, תוכניות כוללים אצלנו הנלמדים הידע תחומי

רוקחות אסלאם, לימודי  שיניים  רפואת רפואה,  משפטים,  אמנות,

בוגרי  מחציתם מורים. כ-500  מונה שלנו ההוראה סגל ועוד.

רובם והשאר ממקומות אחרים. אוניברסיטאות מאירופה ומארה"ב,

ללמד מייד עם סיום הלימודים. מתחיל

כ-200  מלמדים מורים כעשרים השיניים, לרפואת בפקולטה

בתכנית שנים, כשש לפני לראשונה התכנית את התחלנו תלמידים.

סיים כבר הראשון התלמידים מחזור שנים. חמש שאורכת לימודים

ללימודי אליכם שבהם הטובים את לשלוח מקווים ואנו לימודיו, את

ההתמחות.

     
   

ישראל מדינת רק עבור לא הסביבה את בינינו ישנה ההדוק המגע

ייצור הדבר כולו. האזור ועבור המשתלמים עבור במיוחד אלא

גם לבטח יהיו לישראל. ורגשית עיונית וקרבה בין התלמידים קרבה

מחקר. של משותפים פרויקטים

לקו  המתגוררים מעבר לתלמידים טבעי אך היה זה כ-10 שנים לפני

נקווה לצערי. היום, כך איננו שכבר מה אצלנו, ללמוד לבוא הירוק

אותו. ואפילו לשפר לחזור למצב שהיה ישתנה ונוכל שהמצב

       

הראשון, בשלב המשכיותה. לפי תיקבע שההצלחה ספק לי אין

קבועה תכנית עבורם שנבנתה  מתמחים  מספר  נבחרו הנוכחי,

ראשונית; הצלחה תהיה זאת בה,  לעמוד  יצליחו הם אם מראש.

הראשון המחזור אם אחרי תהיה האמיתית, מבחינתי, ההצלחה אבל

נוכל אז נוספים. גם מחזורים יבואו בהצלחה  לימודיו את שיסיים

הצליחה. הפעולה אכן שתכנית שיתוף להגיד

       
  

כל כך אינו זה אליכם. גם להגיע לנו יותר שבינתיים קל אין ספק,

שבקרוב שלב זה מקווה במאמץ זה. אני מאד לעמוד קל. אבל אפשר

תיווצר רחוק כך כל הלא ושבעתיד לביצוע, פשוט יותר הרבה יהיה

אלינו. תבואו שאתם האפשרות גם

ריאיון עם נשיאי
- האוניברסיטאות

ואל-קודס העברית

ועד הטקס, התקיים שם "מגיד", מאולם דרכנו

להיערך היה אמור שבו הפקולטה, דיקן של לחדרו

נמשכה נשיאי האוניברסיטאות שני עם הריאיון

כ-5-3 דקות  של מרחק הוא שזה אף ארוכות. דקות

מכרים, קהל על-ידי בדרכם הנשיאים עוכבו הליכה,

מכיוון מילה". "להחליף גם רצו יד ללחיצת שבנוסף

מגידור, פרופ' של הבית אוניברסיטת היא שזו

היתה אליו הניגשים מכריו ששורת היה טבעי אך

אנו בעוד וכך נוסיבה, פרופ' של מזו במאוד ארוכה

כמה מדי ומתעכבים קטנים בצעדים מתקדמים

ופנה לפתע, התרחק נוסיבה פרופ' כי גילינו שניות,

סיגריה. הדליק הוא השביל. בצד מסוימת לפינה

וכי אחרי עברית, קורא נוסיבה שפרופ' הסתבר לנו,

הוא החליט המסמן פינת עישון, שהבחין בשלט

לפרופ' בסבלנות גם חיכה הוא שם אותה. לנצל

יחדיו, ואז מברכיו, משיחותיו עם שיתפנה מגידור

הפקולטה. לבניין נכנסנו

BRIDGE TO PEACE  

לשלום גשר

מגידור ופרופ' מנחם נוסיבה פרופ' סרי מימין
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כהן מספר וולטר פרופ' ד' ע"ש דנטלי תיכוני לחינוך למרכז המזרח

החשובות בהן: מטרות ששלוש

בתחומי פעולה  שיתוף שיעודד  דנטלי,  לחינוך  מרכז לשמש  א.

האזור. עמי בין רפואת-השיניים

תושבי של לרווחתם והשיניים הפה  לבריאות תכניות לפתח ב.

התיכון. המזרח

מחקר ולעודד השיניים,  רפואת תחומי בכל עדכני ידע  להביא ג.

האזור. למדענים ולקלינאים מעֵמי משותף

באבו- אל-קודס באוניברסיטת שיניים לרפואת הספר בית הקמת עם

בפעילות עניין  הספר  בית וראשי האוניברסיטה הנהלת  גילו  דיס

בינלאומיים. מוניטין שלנו, שהוא בעל תיכוני המזרח המרכז

     

שיניים רופאי של בשילובם אלה בימים ביטוי לידי בא הפעולה שיתוף

באבו-דיס לרפואת-שיניים בית-הספר של ההוראה מסגל צעירים

שונים. בתחומים שלנו הקליניות המחלקות בפעילות כמשתלמים

לקלוט גם אמור שלנו בפקולטה רפואת-השיניים למדעי המכון

המורים בו. סגל בהדרכת משותף מחקר לביצוע מספר תלמידים

מעורר שיניים לרפואת הספר בתי שני בין האקדמי הפעולה שיתוף

עשויות כמותו נוספות שפעולות  כזה,  בו רואים  רבים רב. עניין

גם ומוכנים רוצים ולפיכך האזור, עמי בין הדיאלוג את לשפר

לקידומו. משאבים להקצות

מאוד תהיה הקרוב בעתיד אשר זו, מעניינת התפתחות האם

דנטלי, לחינוך תיכוני המזרח המרכז של בפעילותו משמעותית

ימים שואפים?  אנו שאליהם תקווה של למקומות אותנו תוביל 

יגידו.

     
     
     

    

שיניים, לרפואת ספר בית להקים החלטנו
הקהילה בתוך שיניים ברופאי הצורך בגלל
לסטודנטים התאפשר שלא משום וכן שלנו,
את לממש למקצוע זה להכשיר עצמם שרצו

בחו"ל. לימודים באמצעות רצונם

רופאי הכשרת רק אינה הספר בית מטרת
בינתיים אין שאצלנו מכיוון מצוינים. שיניים
ומכיוון גבוהה, שיניים ברמה בריאות שירותי
שירותי לקהילתנו להגיש  רוצים שאנו
לכך מכוונים אנו ומתקדמים, רחבים מניעה
שיעניק ישמש כמרכז מתקדם, הספר שבית
המתגוררת רחבה לקהילה בריאות שירותי

באזורינו.

מחקר את גם  לקדם בכוונתנו שיש  מובן
לצורך התמחויותיה. כל על השיניים רפואת

בעלי וחוקרים קלינאים לפקולטה יגויסו כך

נשלחו וכן מחו"ל, גם  נרחבים כישורים

ללמוד כדי פקולטה שלנו לחו"ל אנשי מספר

כך. לנו לצורך החסר את הידע ו"לייבא"

    
    

בכל להתמחות בוגרינו את מעודדים אנו

שיניים, ברפואת הקליניות ההתמחויות

מחקר תוכניות יצירת על ִאתם עובדים וכן

שיהיו כך קיימות, תכניות ושיפור חדשות

בינלאומיות. מחקר לתכניות השוואה בנות

לרפואת בבית הספר הבוגרים שיתמחו לגבי

אנו - העברית האוניברסיטה של השיניים

כדי הספר, לבית אלינו להחזירם מתכוונים

כמורים. בו שישמשו

     
 

שיתוף על ההחלטה שעצם לי נראה

יכולים אנו הצלחה. הוא בינינו הפעולה

עם ומחקרים משותפים, סימפוזיונים לקיים

בכינוסים נציג שאותם משותפים, פרסומים

הגבול לפעולותינו הם בינלאומיים. השמיים

ב- שקיימנו הסימפוזיון בעתיד. המשותפות

הוא  בירושלים ספרכם בבית  21.3.2006

לעתיד. כדוגמה לנו שישמש

     

    



אם  כזאת כמסובכת. רואה משימה לא  אני

את להסיר עלינו לכך, הרצון יהיה לכולנו

יכולים בינתיים אנו המכשולים שבדרך. כל

שיחות ועידה באמצעות המרחק להתגבר על

לי נראה .(video conference) בוידיאו

ואחריהם החשוב, הדבר הם והחזון שהרצון

את להשיג והשאיפה התכניות הכנת יבואו

מטרותינו.

בית ביאלי, דיקן ג'מאל מוסא עם פרופ' ריאיון
אל-קודס שיניים של אוניברסיטת לרפואת הספר

ריאיון עם פרופ'
שטבהולץ,  אדם
הספר בית דיקן
שיניים לרפואת
ירושלים ופרופ' ביאליהדסה שטבהולץ פרופ' בשורה ראשונה:

2 0 0 6 - ו " ס ש ת ץ י ק ו  ע מ ש נ ה מ

13



2 0 0 6 - ו " ס ש ת ץ  י ק ו  ע  מ ש נ ה  מ

14

     


האוניברסיטה העברית נחשבת לאחת הטובות בעולם. 

פירוש הדבר שאוכל לרכוש הרבה ידע וניסיון כבר מן 

השיעורים עצמם. בתוספת לניסיון שלי, שכבר רכשתי, 

תפתח אצלי ההתמחות מיומנויות חדשות ותעניק לי 

בטוח  להרגיש  אּוכל  שבאמצעותו  נרחב,  ידע  בסיס 

זקוקה  שלי  המדינה  שלי.  המיוחד  הקליני  בתחום 

והניסיון  הידע  המומחיות,  לילדים.  שיניים  לרפואת 

שלי יוסיפו רבות לרמת הבריאות בקהילתי. העובדה 

שאני בן הרשות הפלסטינית, המתמחה באוניברסיטה 

איש  להכיר  העמים  לשני  הזדמנות  תהווה  העברית, 

את רעהו טוב יותר, וכך נחזק גם את תהליך השלום 

בין הישראלים לפלסטינים. 

 



אני  העברית  באוניברסיטה  להשתלם  ההזדמנות  את 

חייב לאוניברסיטת אל-קודס, לכן אחרי שאסיים את 

לימודיי, אני אחזור ללמד בבית הספר שלי ולהעניק 

רכשתי.  שאותם  והניסיון  מהידע  שלי  לסטודנטים 

מובן שארצה לשפר את רמתי ויכולותיי, וכן את רמת 

כדי  שלי,  האוניברסיטה  של  ההכשרה  ורמת  הידע 

שנגיע לרמות המקובלות בעולם. 

במקביל ארצה להרחיב את עבודתי אל מחוץ לכותלי 

האוניברסיטה, לאותם אלה שיבקשו את שירותיי.

ריאיון עם ד"ר סאמר נששיבי - מועמד 
להתמחות בפדודונטיה בבית ספרנו

פרופ' שטבהולץ מעניק את ספר היובל של 
הפקולטה למר סטנלי ברגמן כאות הערכה 

על פועלו למען הפקולטה

ארוחת הצהרים 
למשתתפים

מימין לשמאל: פרופ' נוסיבה,
גב' ג'ון וולקר, פרופ' מוסא ג'מאל ביאלי, 

פרופ' ד' וולטר כהן, ד"ר ג'רי ניזניק,
ופרופ' אדם שטבהולץ

קהל בטקס 
השקת שיתוף 
הפעולה בין 
שני בתי הספר 

קהל באולם 
ההתכנסות
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לאטו התקבץ שהגיע לטקס הגדול הקהל
אישיות "מגיד". מדי פעם נכנסה באולם

כבר שעליה הבמה, לעבר והתקרבה מוכרת
חיבוקים ידיים, לחיצות המכובדים. עמדו
פינה. בכל על הכתף נראו קלות וטפיחות

הבחינו ניזניק, ג'רי ד"ר מיודענו הגיע כאשר
אף שאל האנשים הצעיר. אחד כולם במראהו
תשובתו את זה. הוא עושה בצחוק, איך אותו

מוכנה: ממש הייתה
 I employ a full time plastic surgeon in my
office

BRIDGE TO PEACE  

גשר לשלום

במיוחד. נעימה הייתה האוירה
ועד כולם עם דיברו כולם בהפסקה

שבין המקומיים נפלו המחיצות מהרה
של הרגשה הייתה האורחים. לבין

אף אחד שולחן על בינלאומי. כינוס
וכמה קראו עיתון, ראיתי שנפרש

זה היה רבה. בסקרנות במשותף בו
בערבית עיתון

שטבהולץ אילה פרופ'
סטוארט עם פרופ'  בשיחה
פישמן מבפלו ארה"ב

שלמה מור-יוסף פרופ' עם כהן ד' וולטר פרופ'

המדעית. בתכנית קהל
ראשונה בשורה מימין
כהן, וולטר ד'  פרופ'

שטבהולץ,  אדם  פרופ'
אוליאל רפי בן פרופ'

הפעולה שיתוף תכנית השקת טקס
הספר בתי שני בין

לימין משמאל
פרופ' ארוין וייס

פרופ' למרצה מאזין
במהלך ניזניק ג'רי

המדעית התכנית
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בסיכומו של 
דבר

א ב י ס ו ב ת  ר פ א ר  " ד
ר ג ר ב נ י י ו - י ק ח צ י ב  ה ל ר  " ד ו

סיימו לימודיהם בבית הספר לרפואת שיניים 

במשרה  מועסקים   .2005 בשנת  בירושלים 

ועובדים  הפה,  לשיקום  במחלקה  חלקית 

ברפואת שיניים כללית   

שנה  א',  יום 
א', תש"ס. פרופ' יונתן מן, דיקן הפקולטה, 
"מבוא  הקורס  במסגרת  שיעור  מעביר 
סליגמן:  באולם  והשיניים"  הפה  לבריאות 
שפה  מי  כל  שנים  שש  שבעוד  מקוה  "אני 
שיניים.  רופא  ויהיה  לימודיו,  את  יסיים 
בשוק,  הקשה  המצב  על  שמעתם  כולכם 
המצב  שנים  עשר  תוך  התחזיות  לפי  אך 

ישתפר...". 

סטודנטים,   55 מולו,  יושבים  אז  ואנחנו 
מהמחויבות  חוששים  מבוהלים,  צעירים, 

במקצוע  שבחרנו  מקווים  שנים,  לשש 
לא  ביטחון.  של  עוגן  ומחפשים  המתאים, 
ידענו אם לצחוק או לבכות, להמשיך לשבת 
או לקום; לעבור לקמפוס הסמוך למקצועות 

ההייטק או להישאר ולקוות לטוב.

החליט  חלק  נשארו.  כולם  לא   - אכן  ומאז 

לעזוב - לפקולטה הסמוכה, לקמפוס השכן, 

נשר  וחלק   - לים  שמעבר  אחרות  למדינות 

טובים,  חבר'ה   33 נשארנו  הדרך.  במהלך 

צעירים, נחושים ומתמידים. שרדנו, וחצינו 

אנו  מאמין,  היה  מי  והיום,  הסיום.  קו  את 

כבר רופאי שיניים.

בשש  עברנו  מה  אז 

השנים האחרונות?

(כמובן),  למידה  הרבה 

יותר  רלוונטיים  קורסים 

ארוכה  שורה  פחות,  או 

של מרצים שונים בדרכם 

כמות  ובחביבותם, 

מבחנים,  של  עצומה 

מסיבות  פחות  לא  אך 

של  פרועות  סטודנטים 

"אלכוהול חופשי".

הרביעית  השנה  בסוף 

וקיבלנו  מדרגה"  "עלינו 

אמנם  הלבן.  החלוק  את 

לנו  היה  גם הסטטוסקופ, אבל היה לא 

זה מלווה בטקס מלא כבוד והערכה, שהיו 

בו, כמובן, גם דניאל והבובה.

עברנו  הקליניות,  לשנים  הגיענו  עם 

הפקולטה.  מחשוב  תהליך  את  ביחד 

לַמְנְטַרת  הסתגלנו  ענק  בצעדי 

 ,paperless and filmless dental faculty -ה

ובציפייה להרבה  בליווי קשיים, מכשולים, 

של  (בייחוד  חשובים  פלסטיק  כרטיסי 

המחלקה לפריו...)

התמודדנו  הרבות,  בדרישות  כולנו  עמדנו 

פחות,  או  יותר  חביבים  פציינטים  עם 

וקיבלנו, כל אחד מאתנו, לפחות פעם אחת, 

שיחת טלפון בחצות הלילה מפציינט כואב 

או כעוס.

למורינו  הודות  ומקצועיות  רב  ידע  רכשנו 

בעצמנו  גם  למדנו  מעט  לא  ולמלמדינו. 

בעיקר),  (כירורגיה  סמינרים  ובאמצעות 

מקרה  הצגות  בשיקום,  טיפול  תכניות 

באורתו', ופתיחת שיניים עקורות באנדו'... 

רבות  שעות  במשך  חברינו  שהכינו 

וארוכות. 

במחלקות  בתורנויות  רבים  שבועות  בילינו 

ברפואת  וסדציה  ראשונות  עזרות  השונות. 

כירורגיה  והרבה  מפדו',  טעימה  הפה, 

מוכנים  היו  ליליות, שכולם  מיון  ותורנויות 

שד"ר  בתנאי  אבל  בשמחה,  בהן  להישאר 

ריזאן הוא תורן המחלקה. 

אותו  וחצינו  הסיום  לקו  הגענו  לבסוף 

במהלך  שנערמו  הקשיים  לצד  בהצלחה. 

הועד  האינסופיות,  והטרוניות  השנים 

לעובדים  טובים  תנאים  להשגת  המתרוצץ 

והדרישות העצומות, כולנו מסתכלים היום 

לאחור בערגה על התקופה הסטודנטיאלית 

הטובים  לדברים  געגועים  ומתגעגעים. 

החזק  לגב  בשיעורים,  לצחוקים  בעיקר: 

מהפציינטים  להתרגשות  מהמדריכים, 

ובהצלחה,  בדרך  לביטחון  הראשונים,  

סירה,  באותה  כולם  שנמצאים  לחבר'ה 

ולכך  (במלעיל),  "מגיד"  רחבת  של  לדשא 

צעיר  נחשב  לא  כבר  אתה  הששית  שבשנה 

ומרגיש מינימום כמו רופא בכיר. 

הבא,  הפרק  של  בפתחו  כבר  כולנו  כרגע 

גם  ואולי  עכשיו  ממש  כותבים  אנו  שאותו 

לאחל  אלא  לנו  נותר  לא  בו.  חלק  יש  לכם 

לכולנו הצלחה, אשר בודאי, בוא תבוא! 

זה קרה
כשהיינו סטודנטים

שנה  א',  יום 

אנו  מאמין,  היה  מי  והיום,  הסיום.  קו  את 

כבר רופאי שיניים.

בשש  עברנו  מה  אז 

השנים האחרונות?

(כמובן),  למידה  הרבה 

יותר  רלוונטיים  קורסים 

ארוכה  שורה  פחות,  או 

של מרצים שונים בדרכם 

כמות  ובחביבותם, 

מבחנים,  של  עצומה 

מסיבות  פחות  לא  אך 

של  פרועות  סטודנטים 

"אלכוהול חופשי".

הרביעית  השנה  בסוף 

וקיבלנו  מדרגה"  "עלינו 

אמנם  הלבן.  החלוק  את 
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מה נשמע
במדע

גידול לסתות 
בתרבית לבדיקת 

החלבונים הגורמים 
להתפתחות הלסת

י ש ז  ע ו ב ר  " ד

שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  סיים 
תואר  לימודי  וכן   ,2001 בשנת  בירושלים 
סיים  לאחרונה  מולקולרית.  בביולוגיה  שני 
גם  סיים  ב-2004   .Ph.D.-ה לימודי  את 
התמחות בטיפולי שורש. חבר סגל במחלקה 
שיניים  לרפואת  בפקולטה  לאנדודונטיה 

בירושלים

גרינבאום- יעל  ד"ר  ע"י  הוקמה  לאחרונה 
לתואר  וסטודנטית  שיניים  רופאת  כהן, 
לסתות  גידול  של  חדישה  מערכת   ,Ph.D.

 Embryonic Mandibular Explant) בתרבית

של  במעבדתו  נלמדה  המערכת   .(Culture
כאן  והוקמה  מלונדון,  שרפ  פול  פרופ' 

במעבדתו של פרופ' דן דויטש. 

בה  לגדל  שניתן  הוא  המערכת  של  ייחודה 

הרקמות  יחסי  כל  על  שלמה  עוברית  לסת 

חומר  הוספת  השפעת  ולבדוק  בה  והתאים 

כזה או אחר על סוגי התאים השונים באזורי 

הלסת ועל התפתחות האברים בה.

בחרתי לבדוק את השפעת חלבון הטפטלין 

שונים  תאים  סוגי  על  הרקומביננטי 

במנדיבולה העוברית המתפתחת.

במעבדתנו  מיוצר  אשר  הטפטלין,  חלבון 

באופן בלעדי בעולם, זוהה ושובט לראשונה 

בכמויות  מצוי  החלבון  השן.  מאמאייל 

במהלך  מאוד  ושמור  ברקמה  מאוד  קטנות 

ככל  ולכן  החוליות,  בעלי  של  האבולוציה 

גבוהה.  ביולוגית  חשיבות  בעל  הנראה, 

לאחרונה זיהינו ביטוי של החלבון במכלול 

רקמות  במספר  גם  העוברי  הקרניופציאלי 

מסתיידות ושאינן מסתיידות. רקמות אלה הן 

ממקור אפיתליאלי או מזנכימלי.  ממצאים 

הטפטלין  שלחלבון  כך  על  מרמזים  אלו 

תפקיד אוניברסלי ו/או מולטיפונקציונלי.

בודקים  אנו  החלבון  של  השפעתו  את 

על- בו  המצופים  חרוזים  הנחת  באמצעות 

העוברית.  במנדיבולה  שונים  אזורים  גבי 

השפעות   מראים  כה  עד  הניסויים  תוצאות 

רקמות  על  הטפטלין  חלבון  של  שונות 

מזנכימלי.  או  אפיתליאלי  ממקור  עובריות 

על  הנראה,  ככל  מרמזים,  אלו  ממצאים 

לחלבון  שיש  החשוב  הביולוגי  התפקיד 

תאיות  הבין  באינטראקציות  הטפטלין 

במהלך האורגנוגנזה.

בניית עצם מודרכת 
לצורך שיקום בעזרת 

שתלים

א ר י פ ש ר  ו א י ל  ' פ ו ר פ

סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 

לאחר   .1990 בשנת  בפריודונטיה  התמחותו  ואת   ,1986

השתלמות בארה"ב, באוניברסיטת רוצ'סטר, חזר לפקולטה 

בירושלים, וסיים לימודי Ph.D בתחום מחלות החניכיים. 

נבחר לכהן כמנהל הבא של המחלקה לפריודונטיה

שיקום שיניים חסרות בעזרת שתלים היא כיום פרוצדורה 

מהמקרים  מ-30%  למעלה  אך  פשוטה,  ויחסית  נפוצה 

המיועדים להשתלה סובלים מחוסר עצם במימד כלשהו, 

על מנת לקבל שתלים במיקום ְּפרֹוֶתטי נכון. חוסר זה מחייב 

פרוצדורות מקדימות לביצוע השתלים או נלוות לו.  

השיטות לבניית עצם הן רבות, אך השיטה הנחשבת כיום 

כמנבאת הצלחה ביותר היא "בניית העצם המודרכת".  

גוטלו  ד"ר  פיתחו  ה-20  המאה  של  השמונים  בשנות 

סביב  הפריודונטיום  של  מודרכת  לבנייה  שיטה  ושותפיו 

שיניים (GTR). שיטה זו כללה שימוש בממברנה חוסמת 

PDL. בסוף  על מנת לאפשר פרוליפרציה איטית של תאי 

שנות השמונים יישמו דהלין ושותפיו את עקרונות השיטה 

הזו בבנייה מודרכת של עצם באזורים מחוסרי שיניים. 

השיטה הוכיחה את עצמה לאורך השנים, עד כי היום היא 

נחשבת אף יותר פרדיקטבילית מרגנרציה של הפריודונטיום. 

במסגרת השיטה, שהפכה לאבן הדרך הראשית ברגנרצית 

עצם אלבאולרית, משתמשים בעצם עצמית ו/או בתחליפי 

עצם כחומר אינדוקטיבי, והאזור מכוסה בממברנה (טפלון 

לאחר  תזוזה.  למניעת  למקומה  המקובעת  נספגת),  או 

תקופה של 6-4 חודשים העצם הנוצרת במקום בוגרת דיה 

להמשיך בפרוצדורות הדרושות. 

להלן מקרה שיקום שבוצע על-ידי ד"ר מירה כץ, מתמחה 

בשיקום הפה: המוצג כאן הוא חוסר קונגניטלי של חותכות 

לטרליות עליונות, אשר בדרך כלל מתלווה אליו חוסר עצם 

אלבאולרית (CT 1).  במקרה זה, בוצעה בניית עצם מודרכת 

בעזרת  שקובעה  קולגן,  וממברנת  עצם  תחליף  בעזרת 

תפרים פריאוסטליים. ארבעה חודשים אחר-כך תמונת ה-

CT מציגה את כמות העצם שנוצרה, אשר אפשרה ביצוע 
.(CT 2) שתלים בקלות יחסית

CT 1

CT 2
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מה נשמע
בתחביב שלך

וכן  שיניים  כרופא  עבדתי  רבות  שנים 
שיניים  לרפואת  בבית-הספר  סגל  כחבר 
בשנת  במהלכן,  תל-אביב.  באוניברסיטת 
 ,15 בן  שהיה  קובי,  בננו  את  איבדנו   ,1975
הוא  במודיעין.  ישראלי  מוקש  על  כשעלה 
בחנוכה  "מכבי"  בתנועת  כמדריך  לשם  נסע 
אותה שנה, כדי לסייע בהכנות לקראת מרוץ 
גורמי  בעזרת  שמו  על  יער  הקמנו  הלפיד. 

הצבא הממונים על כך. 

מעולם   - בחיי  לי  שקרה  ובכל  שנותיי  בכל 
אמנם  שירה.  לכתוב  יודע  שאני  ידעתי,  לא 
כתבתי  האקדמיות  בשנותיי 
מאמרים  של  קטן  לא  מספר 
לא  אבל  ספר,  וגם  מדעיים 
לכתוב  יודע  שאני  ידעתי 

בחרוזים.

בבית- שכבתי   2000 בשנת 
בתי  צנתור.  לאחר  חולים 
הן  אותי.  לבקר  באו  ונכדתי 
את  לי  וסיפרו  נסערות  היו 
למחלקה,  הכניסה  "חוויות" 
שהייתה מסובכת למדיי. לאחר 
לכתן כתבתי את סיפור המעשה 
"ביקור  לשיר  קראתי  בחרוזים. 
השיר  היה  זה  בבית-חולים". 

הראשון שכתבתי. 

גם  לטעמי.  מוצלח,  היה  השיר 
ובעלת  ידועה  עיתונאית  בתי, 
את  הביעה  טלוויזיה,  תכנית 
הערכתה לשיר. למרות זאת שיר 

זה אינו כלול בספר. 

דברים  לחבריי  לעת  מעת  הקראתי  מאז 

למה,  שואלים  היו  הם  שכתבתי.  מחורזים 

אמרתי  בסוף  אותם.  מפרסם  איני  בעצם, 

לכתוב  אפשר  זמן  כמה  "לעזאזל,  לעצמי: 

למגרה?".

שכתבתי  שירים  מ-300  למעלה  אספתי  כך 

במשך השנים, והחלטתי להוציא אותם לאור. 

מתוכם בחרנו ב-160 שירים, שאותם מחזיק 

ספר השירים הראשון שלי. 

בחלקם  שונים.  בנושאים  עוסקים  שיריי 

נושאים מחיי היומיום, ואחרים, רבים מאוד 

על האהבה  הכתיבה  באהבה.  עוסקים  מהם, 

הטועים  מחבריי  יש  כי  אף  הלב,  מן  בדויה 

כי השירים מייצגים עולם מציאותי  לחשוב, 

ומלאי  סוערים  אהבה  חיי  המצייר  שלי, 

רומנים. אני למעשה, אחד האנשים הביישנים 

שיש. 

להמשיך  מתכוון  שאני  לי,  ברור  היום 

ימשיכו  שהנושאים  מניח  אני  ולכתוב. 

להיות החיים עצמם. איני יודע לומר אם אני 

משתפר עם הזמן, מבחינתי זה גם לא חשוב. 

עבורי הכתיבה היא תחביב, לא מקצוע. אני 

שכל  ספק,  לי  אין  אבל  לכתוב,  למדתי  לא 

ללא  גם  אותי  מבין  דבריי,  את  שקורא  מי 

פירושים.

"מהמולת  מוסקונה  דוד  של  הספר  מתוך 

חיינו" בהוצאת חלונות שיצא לאור ב-2006  

דלינו באקראי – שניים.

"בהמולת חיינו"*
ה נ ו ק ס ו מ ד  ו ד  ' פ ו ר פ

סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1962. הצטרף לבית הספר לרפואת 

שיניים בתל-אביב בשנת 1976 והיה אחראי על הוראת הנושא "תכנית טיפול" לתלמידי שנה 

ו'. מומחה ברפואת הפה. בעל מרפאה פרטית בראשון לציון

*  *  שמו של ספר השירים של הכותב, בהוצאת חלונות, 2006.
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נולדתי בירושלים הקטנה, היפהפייה והאינטימית של שנות ה-40, 
למשפחה חמה ואוהבת.

הגדול  האולם  הוא  שיניים,  ברפואת  הראשון שלי הקשור  הזיכרון 
לרפואת  הספר  לבית  לפני שהפך  שנים  בירושלים,  בבית שטראוס 
לבדיקה  לשם  והובאנו  תלמידים  מרפאת  זו  היתה  אז  שיניים. 
תלוי  שהיה  גדול  בשלט  נזכר  אני  עיניים  עוצם  כשאני  תקופתית. 
לרוחב האולם בזו הלשון: "בוקר ערב וצהרים בכל יום בקביעות, 
הייתה  הטקסט  בצד  הבריאות".  על  תשמור  כך   – שיניים  תצחצח 
מחופשת  אחות  ולצדו  הכסא,  ליד  מרקד  שיניים  רופא  של  תמונה 

לשפן וילד קטן צורח. 

בלוך,  לד"ר  בשבוע  פעמיים  סייעתי  בתיכון  לימודיי  בתקופת 
גבס  מודלי  ביציקות  הידועה,  הירושלמית  האורתודנטית 
פלטות  להכין  התחלתי  הזמן  חלוף  עם  לארטיקולטורים.  והכנסה 
אורתודנטיות, וכך הפכתי מתלמיד תיכון רגיל ל"גביר". נראה, שכך 

החלה להיסלל דרכי לרפואת שיניים. 

ואכן, לאחר השירות הצבאי נרשמתי לבית הספר לרפואת שיניים. 
ד"ר  כשמולי  בה  ישבתי  הקבלה.  לועדת  הגעתי  המבחנים  לאחר 
לוין אפשטיין וד"ר שאקי. השיחה "התגלגלה" וגלשה לנושא ציור 
ואמנות. לפתע הגיש לי ד"ר לוין אפשטיין נייר ועיפרון וביקש ממני 
לרשום רישום של ד"ר שאקי, שנרדם על ניירותיו. לאחר שעשיתי 

זאת, נשאלתי מדוע בחרתי ברפואת שיניים ולא ב'בצלאל'? 
כי  הקבלה,  לועדת  ההכנות  מיטב  פי  על  עניתי, 

עם  ולהיטיב  אדם  לבני  לעזור  הרצון  בשל  זה 
האנושות וכו' וכו'. העיקר שהתקבלתי. 

מאושרת,  תקופה  היתה  הלימודים  תקופת 
היו  הקליניקה,  שעות  כולל  והשעות, 

ארוכות, אך מחיי הסטודנטים קטפתי מלוא 
החופן. "בככוס", "MY BAR", "פינק" וערבי 

השאירו  טובות  וחברויות  במנזה  הריקודים  
טעם של עוד ועוד. 

בד בבד עם הלימודים הקדשתי זמן לתחום האמנות 
וכך  נפרד ממני.  שהיה כנראה אף הוא חלק בלתי 
ראשון  ותואר  בבצלאל  רישום  לימודי  גם  סיימתי 

בתולדות האמנות באוניברסיטה. 

לרפואת  בשירות  שנים  כעשר  עבדתי  הרפואה  לימודי  סיום  לאחר 
מנהל  כסגן  פרישתי  ולאחר  אביב,  תל  בעיריית  לתלמידים  שיניים 
השירות הקדשתי את זמני למרפאתי הפרטית וכל העת לא זנחתי גם 

את העבודה האמנותית, לימודים והשתלמויות.

כך, למדתי בבית הספר למורי ציור בבת ים בהדרכת אליהו גת ואבא 
"אבני".  ובמכון   - בארץ  והרישום  הציור  מגדולי  שניים   – פניקל 
ותערוכות  יחיד  תערוכות  ארבע  הצגתי  שבהן  שנים  מספר  לאחר 

קבוצתיות, התחלתי לעסוק בפיסול. 

גם כאן, ההתחלה היתה אצל הפסל הרי ברון, ביחד עם עוד חבורת 
מקום  לנו  ופתחנו  חברים,  שבעה  פרשנו,  מסוים  ובשלב  חובבים, 
עצמאי שקראנו לו "סטודיו 7" . עבדנו שם כל אחד באופן עצמאי, 
טובי  בהדרכת  קבוצתית  ללמידה  בשבוע  אחד  יום  הקדשנו  אך 
הפסלים בארץ, ביניהם דוד פאר, סוניה נטרה, טניה פרמינגר, מאיר 
הארונסון. כל העת גם  הצגנו בתערוכות ורכשנו לעצמנו שם ומעמד 

בקרב הפסלים בארץ. 

רפואת  לבין  ביני   - הללו  הרבדים  משני  היום  עד  מורכבים  חיי 
השיניים זה סיפור אהבה. נהניתי ואני עודני נהנה מכל יום במרפאה. 
הקשר ביני לבין האמנות מוסיף את הארומה לאהבה הזו למקצוע. 
לשני אלה מצטרפים כמובן גם אהבתי למשפחה, 
לי  – מה שחסר  ולנכדים  לילדים  לאישה, 
ביום,  שעתיים  שעה  עוד  רק  הם  עוד 

ויום נוסף בשבוע… 

"חסרה לי שעה ביום,
ויום נוסף בשבוע"

ב י ר ק ק  י ל א ו מ ש ר  " ד

שיניים  מרפאת  מנהל   .1962 בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  סיים 

פרטית. בשנת 1975 סיים לימודי תולדות האמנות באוניברסיטה העברית. מאז ועד היום למד 

תחומי אמנות שונים והציג תערוכות מגוונות
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מה נשמע
אצל הסטודנטים

"צחצח ושמח" 
במחלקת הילדים

ס י ר י י ו ב ד י  ד ל ו

 תלמיד שנה ד' בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים

כשהיינו ילדים, תמיד חיכינו לתקופה הזו בשנה. הגשמים מסתיימים, 

האביב כבר בפתח וזה בדיוק הזמן להתחפש לכל הדברים שתמיד 

הממתקים  את  ולזלול  שיניים)  לרופאי  גם  כן,  (כן,  להיות  חלמנו 

פינה  שמורה  תמיד  פורים  לחגיגות  המנות.  במשלוחי  שקיבלנו 

יותר בגרות  וכך, גם היום, כשמצפים מאתנו לקצת  חמה בלבנו – 

את  בתוכנו  מוצאים  בפורים,  להתחפש  ממשיכים  עודנו  ורצינות, 

אותם ניצוצות ילדּות, שאריות של שמחת חיים טהורה. 

כך, מחופשים (ולא בחלוקים, לשם שינוי), הגענו למחלקת הילדים 

מוכנות  היו  והן   – ִעמנו  הבאנו  שיניים  ֵפיֹות  שלוש  "הדסה".  של 

ומזומנות לכל שן חלב שתיקרה בדרכן. אך משימה חשובה הרבה 

כמה  ועוד  הצועניה  סופרמן,  הגזר,  איש  הֵפיות,  בפני  עמדה  יותר 

סטודנטים מאופרים בצבעי החג. אנו, חברי התא הסטודנטיאלי של 

להוות  החלטנו  מקרוב,  זה  לתחייה  שקם  "אלפא-אומגה"  אחוות 

"קונטרה מנצחת" לכל פיתויי החג. "אוזני המן זה מצוין", אמרנו, 

"אך חשוב גם לצחצח שיניים אחריהן!" 

הצטיידנו במתנות מן הגופים המממנים "קולגייט" ו"טבע", שתרמו 

מספר ארגזים של משחות שיניים, מברשות וֵמי פה, וצירפנו ערכות 

הסברה להורים. מלבד אבזרי הצחצוח 

מדבקות  צביעה,  דפי  גם  ִעמנו  היו 

צבעוניות וספרי ילדים, פרי עטה של 

איריס צדיק ממחלקת רפואת-השיניים 

סטודנטים  יצאנו,  כך  הקהילתית. 

מאופרים ומחופשים, תלמידי השנים 

לרפואת  הספר  בבית  הקליניות 

שיניים, אל עבר מחלקת הילדים של 

"הדסה".

מלאה  הילדים  מחלקת  כי  ידוע, 

במברכים בימי פורים, וכי כל קבוצה שמגיעה – מביאה עמה מתנות 

יפות  פנים  בסבר  אותנו  שקיבלו  הרגשנו  זאת  ולמרות  והפתעות, 

ילד  וכל  האשפוז,  חדרי  אל  אותנו  כיוונו  האחיות  גדולה.  ובתודה 

זכה לברכה אישית מלווה בחיוך וגם לשי – מברשת שיניים אישית 

לשיני  מיוחדת  שיניים  ומשחת  הקטנה  היד  כף  לגודל  המותאמת 

חלב.

הילדים  את  והזמנו  חג,  ושירי  במשרוקיות  המחלקות  את  הרעשנו 

להצטרף אלינו לפעילות. לסתות ענקיות שימשו להדגמה של צחצוח 

נכון, והקראת הספר זכתה להצלחה גדולה. הילדים התרגשו לנוכח 

באותם  לצבוע  החלו  ומיד  והסגולות,  הורודות  השיניים  מברשות 

הצבעים ממש את המברשות שבדפי הצביעה. 

כך ישבו להם יחדיו ירוסלב והמזא, ילדים שהובאו ל"הדסה" משני 

ִצדיה הּכֹה-שונים של ירושלים, צבעו את המברשות בסגול ובכחול 

זאת  בכל  שאולי  נדמה  היה  ולרגע  באגס-באני,  מדבקות  והדביקו 

יש איזו תקווה שם באופק, עבורם, כשיגדלו, וגם עבורנו. רק שלא 

יהרסו לנו אותה כל הפוליטיקאים בעולם...

בערב סיפרתי לחבר שאינו מתלמידי הפקולטה על הפעילות, והוא 

לילדים  "מביאים  אמר,  הוא  שכמותכם",  "חנונים  בצחוק.  פרץ 

באמת  זה  אולי  ממתקים!".  במקום  בפורים!  שיניים  משחות 

הזו  הפעילות  ספק  ללא  אך  מצדנו,  חנעבצי  ומעט  מצחיק  נשמע 

הכניסה מעט שמחת חג אל מחלקות האשפוז, ִשעשעה את הילדים 

לנו. ולמחלקת רפו"ש קהילתית  גם  וחיממה את הלב  המאושפזים 

יציאה מהנה במיוחד אל הקהילה, שלא  זו  אפשר להגיד, שהייתה 

במסגרת הלימודים, ושפעילויות נוספות תבואנה בעקבותיה.



2 0 0 6 - ו " ס ש ת ץ  י ק ו  ע  מ ש נ ה  מ

23

דברי חכמים

בינינו

ס':  דף  ברכות  במסכת  חז"ל  דורשים  י"ט)  פס'  כ"א  פרק  (שמות  א"  ְיַרפֵּ "ְוַרּפֹא  הפסוק  את 
"מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות"

רשות ניתנה לו לרופא לרפא את החולה, אך הרשות להתייאש מלרפא לא ניתנה לו.

מסופר על רבי ישראל ליפקין מסלנט (המאה ה-19), שבאישון לילה חורפי ומושלג הבחין באור 
קטן המבצבץ מתוך חנותו של הסנדלר. נכנס רבי ישראל לחנותו ושאלו: "אמור נא לי, מפני 

מה אתה יושב בשעה כה מאוחרת ומתקן נעליים?".    

השיב לו הסנדלר בפשטות: "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן!". 

מתשובתו התמימה של הסנדלר למד רבי ישראל רעיון עמוק.

נשמת אדם", ואם כן כל זמן  ה'  "נר  נשמתו של האדם משולה לנר כמו שנאמר במשלי כ': 
אנו  מצווים  להתייאש,  אנו  רשאים  ואין  לתקן!  עוד  וצריך  אפשר   - דולקת  הנשמה   – שהנר 

להשתדל ולתקן!

האמנם שוב 
משחק

פינג-פונג?
ארה"ב- יחסי  לשיפור  הראשון  הרמז 

סין התקבל בחודש אפריל 1971, כאשר 

שולחן  לטניס  האמריקאית  הנבחרת 

הוזמנה במפתיע על-ידי עמיתיה הסיניים 

עם  ידידות  למשחקי  אצלם  להתארח 

רפובליקת סין. כך החלה תקופה חדשה, 

פינג-פונג".  של  "דיפלומטיה  המכּונה 

קיסינג'ר  יצא  אחר-כך  חודשים  מספר 

לסין לשליחות סודית, ורק אחר כך יצאה 

שבקרוב  ניקסון,  הנשיא  מטעם  הודעה 

יבקר גם הוא בסין.  

בקמפוס  התקיים   2006 במרץ  ב-21 

החלת  לרגל  טקס  כרם  בעין  הרפואי 

הפקולטה  בין  אקדמי  פעולה  שיתוף 

האוניברסיטה  של  שיניים  לרפואת 

העברית והדסה לבין בית הספר לרפואת 

אל-קודס.  אוניברסיטת  של  שיניים 

במסגרת  מתקיים  זה  פעולה  שיתוף 

וולטר  ד'  ע"ש  תיכוני  המזרח  המרכז 

כהן. נשאו דברים נשיאי האוניברסיטאות 

הדסה,  מנכ"ל  הדסה,  נשיאת  השותפות, 

דיקני בתי הספר לרפואת שיניים של שתי 

"הנרי  חברת  מנכ"ל  האוניברסיטאות, 

שהוא  כהן  וולטר  ד'  פרופ'  וכן  שיין", 

אולי "חתן השמחה". 

והנהלת  העברית  האוניברסיטה  הנהלת 

רבה,  חשיבות  לאירוע  מייחסים  הדסה 

ראשון  גשר  להוות  עשוי  הוא  שכן 

שתי  בין  נרחב  אקדמי  פעולה  לשיתוף 

נשיא  נוסיבה,  פרופ'  האוניברסיטאות. 

לעניין  התייחס  אל-קודס,  אוניברסיטת 

במילים: "אנו חייבים להאמין באפשרות 

לחיות יחד". ופרופ' מוסא ג'מאל ביאלי, 

דיקן בית הספר לרפואת שיניים, הסביר 

גשר   ....." השיניים:  רופאי  בשפת  זאת 

שהוכן על-ידי רופא שיניים עלול להיכשל 

ואולם,  תומכת.  שן  של  אובדנה  בגלל 

גם אם זה קורה, אנו הרי חוזרים ובונים 

וממשיכים".  הגשר באמצעות שתל,  את 

הייתם צריכים להיות נוכחים כדי להאמין 

ולהבין בדיוק למה הוא התכוון.

פינג-פונג"  "נבחרות  שתי  ניצבו  כך 

וגם  שוחחו,  נאמו,  מאד,  מכובדות 

סעדו יחד, והכל באוירה חיובית, מלּווה 

בתקווה גדולה בלב. אולי כך תונח לבנה 

השלום  במבנה  מאוד,  וחשובה  נוספת 

ניתן  שלא  שכנינו,  לבין  בינינו  המיוחל 

המוקדם  המפגש  אלמלא  להניחּה  היה 

במגרש האקדמי בעין כרם.

ן  מ ט נ מ י ד י  כ ד ר מ ב  ר ה

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

והוראה" במבשרת ציון
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