
כתב עת של בוגרי
הפקולטה לרפואת שיניים של 

האוניברסיטה העברית והדסה

פרופ' ברברה הלינג ז"ל
1916 - 2006

גיליון מס' 67, שנה 34, חנוכה תשס"ז-2006 

הסימפוזיון
המזרח תיכוני הראשון

לרפואת השיניים



זר ברכות
לרגל  פוירשטין  אסנת  ולד"ר  דורון שטיינברג  לפרופ' 

ארה"ב- לאומית  הדו  מהקרן  מחקר  במענק  זכייתם 

ישראל (BSF). בנוסף, זכה פרופ' דורון שטיינברג בקרן 

יישומית של האוניברסיטה העברית.

NIH-זכייתו במענקי מחקר מה לפרופ' איתי באב על 

דרום  מאוניברסיטת  פרנקל  ברוך  פרופ'  עם  ביחד 

ביחד   (GIF) הגרמנית-ישראלית  מהקרן  קליפורניה; 

עם פרופ' רז ירמיה מפסיכולוגיה ועם פרופ' אנדריאוס 

למדע  הישראלית  מהקרן  בון;  מאוניברסיטת  צימר 

(אקדמיה-ISF); וכן מקרן הורוביץ למחקר יישומי.

מהקרן  מחקר  במענקי  זכייתו  על  בכרך  גילעד  לד"ר 

הישראלית למדע (אקדמיה-ISF) ומהקרן הדו-לאומית 

.(BSF) ארה"ב-ישראל

 ,NIH-מה מחקר  במענקי  זכייתו  על  גזית  דן  לפרופ' 

של  יישומית  ומקרן  יישומי,  למחקר  הורוביץ  מקרן 

האוניברסיטה העברית

לד"ר גבריאל נוסבאום על זכייתו במענקי מחקר מהקרן 

הדו-לאומית ארה"ב-ישראל (BSF) ומקרן יישומית של 

האוניברסיטה העברית

לד"ר נפתלי ברז'ניאק בוגר 1983 לרגל צאת ספרו "עצי 

הלבנה הזקופים" סיפורי שואה ששמע מאביו.

מזל טוב
90 לו  במלאת  גדליה  יצחק  לפרופ' 

שנים

לד"ר ענת ולד"ר אלדד שרון להולדת 

בתם

להולדת  בסט  בן  יוכבד  לד"ר 

הנכדות התאומות

להולדת  נוסבאום  גבריאל  לד"ר 

הבת

השתתפות 
בצער

לפרופ' דן גלילי במות עליו אמו

פרופ'  אמה,  עליה  במות  הלינג  אילנה  לפרופ' 

ברברה הלינג

ליציקות.  ידנית  צנטריפוגה 

את  מסובב  היה  הטכנאי 

פעם  לא  במהירות.  הצנטריפוגה 

היא הייתה נתקלת ברהיט בחדר, 

על  ניתז  היה  המותך  והזהב 

האנשים שמסביב. יציקת כתרים 

נעשתה  השיניים  רופא  עבור 

של  השוליה  על-ידי  בדרך-כלל 

הצורף.

מוצגים מהמוזיאון
ע"ש פרופ' אולמנסקי ז"ל

(ראה כתבה על המוזיאון ב"יומן")

באמצעות  המופעל  אמלגמטור 

איטית.  במהירות  דנטלי  ידיתן 

הידיתן היה מוכנס לתוך השרוול 

של האמלגמטור.

המכסה  של  הפנימי  בצד 

רופאי  של  חתימות  מוטבעות 

שיניים רבים, ביניהן גם זו של סם 

יעקב  של  אביו  לוין-אפשטיין, 

לוין-אפשטיין.

את הקופסה האומנותית הזו קיבל 

בתחילת  גוטליב  פרופ'  כמתנה 

ְשָמָרּה  ארוכה  תקופה  המאה. 

בביתו, ואח"כ היא ניתנה במתנה 

לפרופ' יעקב לוין-אפשטיין על-

ידי הגב' אוסלנדר מחיפה. 

אמלגמטור קטן המסתובב בעזרת 

ידיתן מרפאה שמהירותו איטית.

בורר  כמו  מוכנס  האמלגמטור 

לתוך הידיתן.
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תמונות השער: 1) נשיאות הסימפוזיון  2) הקהל בסימפוזיון (צילומים: אבי חיון)

קוראים יקרים,

עם צאתו של גיליון זה לאור אנו משלימים את השנה ה-34 של עיתוננו, 
נשמע" במתכונתו המחודשת.  ואת השנה הראשונה של הופעת "מה 
ראינו את השתתפותם של  הגיליונות האחרונים  אין ספק, שבארבעת 
בוגרים רבים בכתיבת הכתבות שעסקו בנושאים שונים ומגוונים. אני 
מודה על שיתוף הפעולה מצד בוגרינו בכתיבה לעיתון ומעריך אותו. 
עמדות  תופסים  ספרנו  בית  מיוצאי  רבים  שכה  מהעובדה,  התרשמתי 
אקדמיות בכירות במוסדות לרפואת שיניים בחו"ל ובכל זאת מעוניינים 
לקבל את "מה נשמע" ולשמור על קשר עם בית הספר. עם זאת הייתי 
שמח לראות בין המכתבים למערכת את כל אותן ההערות והתגובות 
ופוגש  שמופנות אליי בעל-פה בכל מפגש מקצועי שבו אני משתתף 

את הבוגרים.

עם סגירת הגיליון התבשרנו, לצערנו, על פטירתה של מורתנו הותיקה, 
במחלקה  שלה  הארוכה  הקריירה  במשך  ז"ל.  הלינג,  ברברה  פרופ' 
מחנכת  אלא  בקליניקה"  "מדריכה  רק  לא  הייתה  היא  לאנדודונטיה 
דגולה, שהשקט הנפשי והשלוה הנצחית שלה הועברו ישירות ממנה 
רק  הדנטלי.  הכיסא  על  שישב  מתרפא  ולכל  שהדריכה  סטודנט  לכל 
מעטים יודעים, שאחרי שד"ר הלינג פרשה לגמלאות בשנת 1983, היא 
יהי  שנה.   18 במשך  באנדודונטיה  בהתנדבות  להדריך  המשיכה  עוד 

זכרה ברוך.

הגיליון הנוכחי סוקר את הכינוס המזרח תיכוני הראשון לרפואת שיניים, 
שנערך בחודש נובמבר בירושלים על ידי בתי הספר לרפואת שיניים של 
האוניברסיטה העברית ושל אוניברסיטת אל-קודס. השתתפו בו כ-250

רופאי שיניים משני המגזרים. בקהל נראו אורחים רבים מחו"ל. הבולט 
בהם היה חתן השמחה, פרופ' ד' וולטר כהן מפילדלפיה, המכהן כיו"ר 
עוד  על שמו.  הקרוי  דנטלי  לחינוך  תיכוני  המזרח  הכבוד של המרכז 
נכחו הדיקנים של בתי הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת הרוורד 
בבוסטון פרופ' ברוס דונוף, ושל אוניברסיטת קייס ווסטרן בקליבלנד 
פרופ' גולדברג. באו גם רופא השיניים הוותיק ד"ר פיטר ג'ף ("רופאם 
של נסיכים ומלכים"), שמוצאו מיוון ומתגורר כבר שנים רבות בארה"ב. 
כמו כן השתתפו ד"ר גרי נזניק מיודענו, ופרופ' פרדה טאסר, לשעבר 

הדיקנית של אוניברסיטת אנקרה בתורכיה.

פרופ'  בולטת הפעם כתבתם של  גיליוננו  בין המדורים הקבועים של 
יהונתן מן וד"ר צביקה רוזנהק, המספרת על השביתה הארוכה ביותר 
על-ידי  רב  בכישרון  אורגנה  ואשר  ספרנו,  בבית  פעם  אי  שהתקיימה 

תלמידי שנה ה' של אז…מחברי הכתבה דהיום.

באיחולי קריאה מהנה, 

שלכם העורך, נח שטרןשלכם העורך, נח שטרן

דיווח ממלחמת לבנון השנייה











יומן
חדשות מהפקולטה

האוניברסיטה  של  שיניים  לרפואת  הספר  בית  של  משותפת  ביזמה 

העברית בירושלים ושל בית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת 

אל-קודס, ואחרי הכנות שנמשכו חודשים רבים יצא לדרך הסימפוזיון 

המזרח תיכוני הראשון לרפואת שיניים. 

אמבסדור  מלון   - האכסניה  שמש.  שטוף  סתווי  יום   ,27.11.2006

במזרח ירושלים, שאליו קיימת גישה קלה יחסית לישראלים וערבים 

כאחד. בגלל מגבלות האולם הגדול ביותר במלון הוחלט על מקסימום 

של 300 משתתפים משתי האוניברסיטאות. הוזמנו מרצים ידועי-שם 

גם  וכמובן,  אל-קודס,  ומאוניברסיטת  מישראל  מתורכיה,  מצרפת, 

אורחים נוספים, ביניהם יו"ר הכבוד של המרכז המזרח תיכוני פרופ' 

ד' וולטר כהן, הדיקן של אוניברסיטאות הרווארד מבוסטון, פרופסור 

ברוס דונוף, הדיקן של קיס ווסטרן, מקליבלנד הפרופסור  גולדברג, 

והנשיאה של חברת נובל, אשר סייעה במימון הסימפוזיון.

מבנייני  באוטובוסים  מאורגנת  בהסעה  הגיעו  מישראל  המשתתפים 

הרגשה  ציפייה.  של  אוירה  הורגשה  שם  וכבר  בירושלים,  האומה 

מיוחדת זו הלכה והתגברה עם כניסתם ללובי המלון. בלובי הוצגה 

תערוכה דנטלית צנועה, אבל מאוד מכובדת. לאט לאט הצטרפו גם 

החברים מאוניברסיטת אל-קודס, וניתן האות לפתיחת הכנס.

הכנס נפתח בטקס מרגש ובנאומי פתיחה מלאי תקווה וכבוד הדדי 

מקומם  את  תפסו  הדיקנים  ושני  בגיליון),  האמצע  כתבת  (ראה 

כמנחים. ההרצאות נישאו על-ידי ברנרד טואטי מצרפת, אורסן יוקסל 

אל- אבולגני שזלדין מאוניברסיטת  ביסד מארה"ב,  נביל  מתורכיה, 

קודס, אבישי סדן וג'רי ניזניק מארה"ב, וניצן ביצ'צ'ו מישראל.

ארוחת הצהרים הוגשה למשתתפים על מרפסת המלון שטופת השמש. 

בשעה 17:00 הסתיים הסימפוזיון וחברי כל אחת מהמשלחות שבו 

איש לביתו - מי למזרח ומי למערב... של ירושלים.

ביום שטוף שמש של תחילת דצמבר ליווינו את פרופ' ברברה הלינג 

בדרכה האחרונה. אל הר המנוחות בירושלים הובאה, בהיותה בת 89 

במותה. בין המלווים את בני משפחתה, מירושלים ומהשפלה, היו גם 

חברי בית הספר לרפואת שיניים בירושלים ורבים מאד מתלמידיה מן 

העבר. פרופ' אדם שטבהולץ ספד לה מתוקף תפקידו כדיקן וכמנהל 

המחלקה לאנדודונטיה, אך גם בהיותו אחד מתלמידיה ומעריציה.

פרופ' הלינג הייתה אחת המורות הותיקות ביותר בפקולטה. היא היתה 

בין הראשונות שעבדו בבית הבריאות "שטראוס", עוד טרם קיומו של 

בית הספר לרפואת שיניים. היא כיהנה שנים רבות כיו"ר ועדת הקבלה של 

בית הספר, ואף פרסמה מאמרים ממחקריה ואת מסקנותיה על נושא זה.

בבית הוראה  שנות   28 בתום  לגמלאות  פרשה   1983 בשנת 

הספר  בבית  ללמד  המשיכה  הרשמית  פרישתה  אחרי  גם  הספר. 

בהתנדבות, במשך 18 שנה נוספות. 

שיניים  רופאת  רקוץ',  הנרייטה  ד"ר  של  בתה  הייתה  הלינג  פרופ' 

לשהותה  הראשונות  בשנים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  שעבדה 

במחלקה  בכירה  רופאה  הלינג,  אילנה  פרופ'  של  וִאמה  בארץ, 

לאנדודונטיה בבית ספרנו.

ברברה  לפרופ'  שיניים  לרפואת  ההסתדרות  העניקה   1996 בשנת 

הלינג את אות הכבוד הגבוה ביותר - תואר "יקיר ההסתדרות לרפואת 

שיניים".



הסימפוזיון המזרח-תיכוני הראשון לרפואת שיניים

דרכה האחרונה של פרופ' ברברה הלינג ז"ל
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ההוראה  ועדת  ישיבת  נערכה  הסימפוזיון  למחרת 

עתידיות  "מגמות  היה  הדיון  נושא  הספר.  בית  של 

בחינוך הדנטלי לקראת שנת 2020". בישיבה הפעם 

ומוזמנים  ההוראה  ועדת  לחברי  נוסף  השתתפו, 

פרופ'  כהן,  וולטר  ד'  פרופ'  גם  הספר,  בית  מצוות 

של  שיניים  לרפואת  הספר  בית  דיקן   – דונוף  ברוס 

אוניברסיטת הרוארד, פרופ' נאביל ביסאדה – מנהל 

ווסטרן  קאס  באוניברסיטת  לפריודונטיה  המחלקה 

בקליבלנד, ד"ר פטר נפף, רופא שיניים ידוע מארה"ב 

דיקנית  לשעבר  טאסר  פרדה  ופרופ'  לסגר,  ומומחה 

מאוניבסיטת אנקרה. 

אבינועם  פרופ'  הועדה,  יו"ר  הציג  הדיון  נושאי  את 

בציטוטים  שהועלו  השאלות  את  ליווה  אשר  יפה, 

על  והוקרנו  הוקראו  אשר  מהאינטרנט,  ובמקורות 

ויו"ר  מרתק,  היה  הדיון  המשתתפים.  בפני  מסך 

ושהמסקנות  זה  לדיון  המשך  שיהיה  הבטיח  הועדה 

ייושמו בהקדם בבית ספרנו.

בית-הספר לרפואת-שיניים בירושלים פתח בימים אלה במבצע איסוף 

תרומות לצורך בניית שתי קומות נוספות בבניין ווקסנר. 

מפואר  אודיטוריום  ייבנה  העתידית  העליונה  בקומה  התכנון,  פי  על 

בן 250 מקומות ישיבה, ובכך יהיה האודיטוריום השני בגודלו במרכז 

הרפואי עין כרם. 

בכניסה לאודיטוריום, שעתיד להיקרא על-שם אחוות אלפא אומגה, 

יוקם קיר זיכרון על-שם האחווה, במלאת 100 שנה לקיומה. על הקיר 

לרפואת- בית-הספר  בהקמת  פעילים  שהיו  התורמים  שמות  ייחקקו 

שיניים בכל הזמנים. 

גשר, העשוי ברובו מזכוכית, יחבר בין הקומה העליונה של בית הספר 

לרפואת שיניים לבין הקומה המקבילה לה בבית הספר לרפואה, וממנו 

תהיה תצפית על הקמפוס הרפואי בעין כרם וכן על נוף הרי יהודה. 

המבנה החדש צפוי להיחנך בדצמבר 2007, במועד הכינוס העולמי 

ה-100 של אחוות אלפא אומגה. 

בחודש ספטמבר החלו עבודות הבנייה.

 Honoring the Past" מבצע
 "and Planning the Future

יוצא לדרך
כינוס לווין 

(satellite) בתום 
הסימפוזיון

המזרח תיכוני

מייד לאחר סיום הכינוס התקיימה ישיבה חגיגית של "הועד 

ד'  ע"ש  דנטלי  לחינוך  תיכוני  המזרח  המרכז  של  המנהל 

The וולטר  כהן". המפגש התקיים במלון העתיק והמטופח

ופרופ'  משתתפים,   36 בישיבה  נכחו    .American Colony

 ."The best attended meeting" :וולטר כהן העיר על כך

בן-אוליאל,  רפי  פרופ'  הנוכחי,  היו"ר  הציג  הברכות  לאחר 

בתשע  המרכז  של  הפעילות  את  שסיכמה  מרשימה,  מצגת 

שנות פעילותו. האוירה הייתה נעימה ומרוממת רוח. צורמת 

מאל-קודס,  הרופאים  אחד  של  הרצאתו  הייתה  במיוחד 

שאמור היה להציג את "הדרישות הדנטליות של האוכלוסייה 

הפלשתינאית", אבל ניצל את ההזדמנות כדי להקרין תמונות 

לחלוטין לא רלבנטיות בעלות אופי פוליטי. בסיום הישיבה 

הוזמנו כל האורחים לארוחת גאלה במסעדת המלון.

ישיבת הועד המנהל של המרכז המזרח תיכוני
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המוזיאון לרפואת 
שיניים בבית הספר

לפני שנים רבות יזם בוגר בית הספר, פרופ' יעקב ארליך, 

הפריטים  את  מיושן.  דנטלי  ציוד  איסוף  של  תהליך 

המיושנים הציב פרופ' ארליך כמוצגים בארונות זכוכית 

מוזיאון"  "מיני  זה  היה  הספר.  לבית  הכניסה  באולם 

ז"ל,  מיכמן  יצחק  פרופ'  של  שמו  את  שנשא  מכובד, 

לשיקום  והמחלקה  שיניים  לרפואת  ביה"ס  ממייסדי 

הפה ואחד המורים הותיקים בה.

מריו  פרופ'  של  משפחתו  תרמה   2004 מאי  בחודש 

אולמנסקי ז"ל, מי שהיה הדיקן השלישי של בית הספר, 

למקום  התצוגה  את  להעביר  שִאפשר  נכבד,  סכום 

מתאים יותר. למקום החדש הובאו גם פריטים נוספים. 

תצוגה מתאימים  בארונות  אורגנו מחדש  המוצגים  כל 

יותר, וביום השנה לפטירתו של פרופ' אולמנסקי, נפתח 

מוזיאון הפקולטה שנקרא על שמו.

אחר  אגף  הכניסה  בקומת  לִהתֹוֵסף  צפוי  בעתיד 

כולו  שיוקדש  מיכמן,  פרופ'  על-שם  המוזיאון  של 

להיסטוריה ולספרות עתיקה, ויוצגו בו מסמכים שונים 

על התפתחות רפואת השיניים בארץ מאז ימי התורכים, 

על תולדות בית הספר, על מחלקת הבריאות המנדטורית 

ועוד.

ד"ר משה (מוסיק) קפלן, בוגר ביה"ס (1963) ומומחה 

עדינה  ד"ר  המוזיאון.  לאוצר  נתמנה  הפה  בשיקום 

אולמנסקי,  פרופ'  של  ובתו  הספר  בית  בוגרת  שוורץ, 

בימים  המוזיאון.  ארגון  במלאכת  בהתלהבות  עוזרת 

וגם  ִקְטלוג  מספור,  צילום,  המוצגים  כל  עוברים  אלה 

רישום של תורמי הציוד.

ראש חוג חדש למדעי רפואת שיניים
פרופ' דורון שטיינברג מהמכון למדעי רפואת-השיניים נבחר לכהן כיו"ר החוג למדעי רפואת השיניים החל משנת הלימודים תשס"ז. 

1982דורון שטיינברג סיים את לימודי הרוקחות בשנת 1982דורון שטיינברג סיים את לימודי הרוקחות בשנת 1982, ואת לימודי המוסמך ואת הדוקטורט בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים סיים בשנת 

1989. בשנות לימודיו אלה הוא היה חבר בצוות שפיתח את הפריו-צ'יפ. בשנים 1992-1989 השתלם במרכז לחקר העששת, שבאוניברסיטת 

רוצ'סטר, בארה"ב. לאחר תקופת הפוסט דוקטורט התקבל כמרצה בבית-הספר לרפואת שיניים בירושלים, 

ובשנת 2003 קיבל את דרגת ה"פרופסור-חבר". מעבדתו עוסקת בחקר הביופילמים. 

אנו מברכים אותו על המינוי לראש החוג למדעי רפואת השיניים ומאחלים לו הצלחה בו.

רוצ'סטר, בארה"ב. לאחר תקופת הפוסט דוקטורט התקבל כמרצה בבית-הספר לרפואת שיניים בירושלים, 

אירוח פורום בוגרי
תכנית ההתמחות 

ברפואת שיניים לילדים
בשנת 2002 הוקם "הפורום של בוגרי תכנית ההתמחות של המחלקה לרפואת 

שיניים לילדים". הצורך בפורום התעורר עקב רצון הבוגרים לשמור על קשר 

במסגרת  המחלקה.  לבין  ביניהם  והן  עצמם  לבין  בינם  הן  ומקצועי  חברי 

נרתמים  המחלקה,  של  ובכנסים  בסמינרים  הבוגרים  משתתפים  הפורום 

וכמובן, משתתפים בטיולים  לסיוע למחלקה בִעתות מצוקה של כוח אדם 

ובאירועים חברתיים משותפים. 

במלאת 25 שנה לתכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים, אירחה בחודש 

בפגישה  המחלקה.  פורום  את  לילדים  שיניים  לרפואת  המחלקה  אוגוסט 

מתמחים  ההתמחות,  תכנית  של  ובוגרות  בוגרים  מ-40  למעלה  השתתפו 

צעירים בשלבי התמחות שונים, וגם ותיקי המורים במחלקה, ביניהם: פרופ' 

אליעזר אידלמן, פרופ' אוברי חוזק, ד"ר הורטנס קליין ופרופ' אנה פוקס. 

בין המשתתפים היו גם חביבת 

מלכה  בעבר,  הסיעודי  הצוות 

הסיעודי  הצוות  וכל  אזולאי, 

בראשות  הנוכחי,  הנפלא 

אידלמן  פרופ'  ידידי.  דלילה 

של  היסטורית  סקירה  ערך 

הצגת  את  שכללה  המחלקה, 

מייסדּה, פרופ' קורט רוזנצוייג, 

משמעותיות  דרך  אבני  וציון 

גידי הולן,  בהתפתחותה.  ד"ר 

האחראי על תכנית ההתמחות במחלקה, פירט את השינויים שחלו בה בשנים 

האחרונות, שעיקרם: הגדלת מספר המתמחים, הרחבת הדרישות הקליניות 

והשינוי בתוכני ההתמחות (שנבע מכניסתו של פרופ' יוסי שפירא לתפקיד 

מנהל המחלקה).

ד"ר אסתי  ד"ר מיכאל שושני,  וִעמו  לידר  דני  ד"ר  קיום המפגש עמלו  על 

דוידוביץ, ו"מאחורי הקלעים" סייעה ד"ר דיאנה רם, אשר אף דאגה להשגת 

.3M מימון לפגישה הנוכחית הודות למינדי ולחברת

6
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פורום רופאים

חלפו שלוש שנים מאז המעבר שלי לארה"ב ולמרות זאת ממשיכים בית 

הספר לרפואת שיניים והדסה להיות חלק יום יומי מחיי. למרות המרחק 

אלקטרוני,  בדואר  בהתכתבויות  להתקיים  המשיך  הדסה  עם  הקשר 

הראשונות  בשנתיים  מקצועיים.  בכנסים  במפגשים  או  טלפון  בשיחות 

לשהותי כאן עבדתי באוניברסיטה של דרום קליפורניה (USC), הממוקמת 

במרכז לוס-אנג'לס. המחלקה לאנדודונטיה בה היא חלק מחטיבה גדולה, 

מחקר  ומעבדות  אנדודונטיה  ולסת,  פה  כירורגית  את  בתוכה  הכוללת 

בפריודונטיה.

עיקר עיסוקי היה בתכנית ההתמחות הקלינית והעיונית. תכנית ההתמחות 

משמעות  שנה.  מדי  מתמחים  עשרה  אליה  ומתקבלים  שנתיים  נמשכת 

ל-"מומחים",  אותם  ולהפוך  מתמחים  עשרים  להדריך  היא  הדבר 

המוכשרים לעבור את בחינות ההתמחות. המשימה אינה קלה כלל, בעיקר 

אם בוחנים את מספר המתמחים ביחס לגודל הסגל האקדמי. את תרומתי 

צמודה  ובהדרכה  הרצאות  במתן  סמינרים,  בניהול  הרמתי  למשימה 

בקליניקה. יצרתי קשרים אישיים ומקצועיים מיוחדים עם המתמחים ועל 

כך קיבלתי מהם ביוני 2005 פרס הוקרה.

מרכז  הקמת  היא   USC-ב בשנותיי  חלק  נטלתי  שבה  נוספת  פעילות 

Center for נקרא  המרכז  חירום.  ולמקרי  דנטלית  לטראומה  תחומי  רב 

שירות  מתן  ויעדיו:   Urgent Care, Trauma and Sport Dentistry

למתרפאים, ארגון כנסים, מחקר, פרויקטים קהילתיים להעלאת מודעות 

והכנת מִגני שיניים לספורטאים  ולמניעה של טראומה דנטלית  לטיפול 

בשיתוף  נעשו  אלה  פעולות  פוטבול.  לשחקני  ובעיקר  באוניברסיטה 

פעולה עם המחלקה לאתלטיקה של האוניברסיטה.

כשעברתי  שלי,  האקדמית  בקריירה  חדש  פרק  התחלתי   2005 ביולי 

בין   .(University of Washington) שבסיאטל  וושינגטון  לאוניברסיטת 

הרפואי  ולמרכז  לה  המשותפים  הדברים  היו  בה  לבחירה  הגורמים 

נפרד  בלתי  חלק  הוא  בה  שיניים  לרפואת  הספר  בית  כרם.  עין  בהדסה 

(UW Medical Center) ומהאוניברסיטה עצמה. דומה  מהמרכז הרפואי 

כאחד  הרפואי  המרכז  נבחר  האחרונה  בשנה  בהדסה.  שלנו  למציאות 

מעשרת בתי החולים הטובים ביותר בכל ארה"ב. גם בית הספר לרפואת 

כמו:  קריטריונים  על-פי  בארה"ב  ביותר  הטובים  בין  מדורג  שיניים 

מחקר,  תקציבי  הארציות,  הרישוי  בבחינות  הסטודנטים  של  הישגים 

פרסומים ומתן שירותים למטופלים. כך למשל, קיבל בית הספר לרפואת 

שיניים בשנת 2005 בלבד 40 מיליון דולר במלגות, והסטודנטים הגיעו 

למקום השני בבחינות הרישוי מתוך 54 בתי ספר בכל ארצות הברית. גם 

כמות הסטודנטים דומה מאוד לבית ספר בירושלים עם ממוצע של 50

סטודנטים לשנה.

James) המחלקה לאנדודונטיה כאן מנוהלת על ידי פרופ' ג'ימס ג'ונסון

Johnson). תכנית ההתמחות דומה לתכנית בהדסה בכך שיש בה ארבעה 

התמחות  בכך שהתכנית משלבת  הוא  העיקרי  ההבדל  בשנה.  מתמחים 

באנדודונטיה לצד מאסטר במדעי הרפואה (MSD). התכנית אינטנסיבית 

מאוד והדרישות גבוהות ביותר. תפקידי במסגרת המחלקה לאנדודונטיה 

וכן  ההתמחות,  תכנית  על  בדגש  ולסטודנטים  למתמחים  הוראה  כולל 

מחקר קליני ומתן שירות למתרפאים במסגרת מרפאת השר"פ של המרכז 

חבלות  למניעת  המרכז  עם  קשר  יצרתי  האחרונים  בחודשיים  הרפואי. 

Harborview Injury Prevention and Research) מטעם המרכז הרפואי

מניעת  בעניין  פעולה  לשיתוף  האוהדת  הסכמתם  את  וקיבלתי   (Center

חבלות דנטליות וטיפול בהן. מן הבחינה המקצועית אני מרגיש סיפוק 

הלום.  עד  אותי  הביאו  בהדסה  בשנותיי  שרכשתי  והניסיון  הידע  רב. 

חלקי  את  ולתרום  זמנית  בו  וללמוד  ללמד  לי  מאפשר  בהווה  מעמדי 

לאוניברסיטה, לסטודנטים ולמקצוע. מן הבחינה האישית, לעומת זאת, 

רגשותיי מעורבים. אמנם התקבלתי כאן בחום ובאהבה מן היום הראשון. 

הסגל הרפואי, האקדמי והסיעודי תומכים בי בכול מעשיי. אולם ישראל 

בכלל והדסה בפרט חסרים לי ונמצאים במחשבותיי ובלבי כל העת.

קשה מאוד לשכוח חברים נהדרים, אשר תמכו בי במשך כל כך הרבה 

הנוכחי,  בתפקידי  הרב  הסיפוק  למרות  לכן  ואישית.  מקצועית  שנים, 

הגעגועים לבית הספר לרפואת שיניים בירושלים יימשכו לעד.

ה ק נ ה כ ר  ו ט ס נ ר  " ד

מה נשמע מעבר לים

סיים לימודי רפואת שיניים בפרגוואי בשנת 1990. ואת התמחותו באנדודונטיה ב-1994 בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים. היה 

כיום מרצה בכיר במחלקה לאנדודונטיה באוניברסיטת  והקליני.  ריכז את הקורס הפרה-קליני  וכן  חבר סגל המחלקה לאנדודונטיה 

וושינגטון והמרכז למניעת חבלות מטעם המרכז (Harborview Injury Prevention and Research Center) שבסיאטל, ארה"ב
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החניתי את רכבי בשדרה במרכז יפו, ליד בית החולים הסיעודי. כבר 

למעלה משנה אני בא לבקר כאן אחת לשבוע את אמי, ותמיד מחנה את 

רכבי באותו מקום. לאחר צאתי מִאמי, בהגיעי לרכבי, פנה אליי איש 

ושאל: "זה רכב שלך? פרצו לך את הרכב". הסתכלתי על האיש ועל 

הרכב לסירוגין ולא הבנתי. האוטו נראה כרגיל. הוא הבחין במבוכתי 

והמשיך: "אתה לא רואה שמשולש הזכוכית  בחלון האחורי שבור? 

תפתח את האוטו ותבדוק אם חסר לך משהו". כשפתחתי את הדלת 

שתיק  הבחנתי  ומייד  האחורי  המושב  על  זכוכית  רסיסי  ראיתי  אכן 

ה"ג'ימס בונד" שלי נעלם. בן שיחי אמר, "אל תדאג, אני יודע לאן 

הגנבים האלה זורקים את מה שהם מוצאים במכוניות שפורצים. תן 

לי את הטלפון שלך, וכשאמצא את התיק אני מייד אתקשר אליך". 

והוא  לו,  ונתתי  את מספר הטלפון שלי  ארוך רשמתי  הרהור  לאחר 

המשיך: "אתה אפילו לא אומר לי תודה רבה שאני הולך לחפש לך 

לו, "אתן לך מתנה.  לי את התיק", אמרתי  את התיק?". "כשתמצא 

עדיין לא מגיעה לך תודה. איך קוראים לך?". "אחמד", הוא אמר, 

והפקיד בידי גם את מספר הטלפון שלו.

נסעתי לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה על הפריצה, אך כולם היו 

עסוקים. ואז צלצל הטלפון הנייד שלי: "בוא, חביבי, מצאתי לך את 

התיק. תבוא מהר אני מחכה לך במקום שקבענו". 

דקות   10 עברו  לא  שעוד  זה  איך  מלחשוב:  להימנע  יכולתי  לא 

למקום  בחזרה  בדרכי  לרכב,  נכנסתי  התיק?  את  "מצא"  כבר  והוא 

שאני  הסיכון  על  המחשבה  בי  חולפת  נוהג,  אני  בעוד  המפגש… 

עלול  ומה  טיבו,  ומה  האיש  הוא  מי  יודע  איני  הרי  עצמי.  על  נוטל 

לקרות. כך מצאתי עצמי מתקשר למוקד 100 של המשטרה ומספר 

האזינה  הקו  השני של  בצד  מועדות.  פניי  ולאן  סיפור המעשה,  את 

עם  פגישה  לשום  הולך  לא  ב"אתה  מייד  שהגיבה  שוטרת,  לדבריי 

עבריינים, אתה לא הולך לפגוש פושעים. הם עלולים לפגוע בך, אתה 

נוסע עכשיו למשטרה ומדווח על הפריצה". עצרתי את הרכב, ו… 

מצאתי עצמי שוב… בדרך חזרה למשטרה. ואז שוב צלצל הנייד: 

"זה אחמד, נו איפה אתה?". 

ולשני  אותה  לעצור  הצלחתי  משטרה.  בניידת  הבחנתי  אז  ממש 

השוטרים סיפרתי על הפריצה ועל "מציאת האבדה" וביקשתי שילוו 

אותי לפגישה עם הגנב (אמרתי גנב? כנראה הוא גנב!!) .

השוטרים אמרו שמייד יארגנו ליווי. תוך דקה או שתיים עצרה לידינו 

מכונית אזרחית ושני שוטרים בתוכה. שוחחתי ִאתם, תיאמנו "שפת 

סימנים", ונסעתי למפגש כשהם בעקבותיי. 

כשהגענו, אחמד כבר עמד בצד המדרכה כשהתיק שלי בידו. ראיתי 

ש"המלווים" שלי חונים בתחילת הרחוב. הנחתי את התיק על מכסה 

המנוע של הרכב כך שגבו של אחמד פנה אל השוטרים. פתחתי את 

כך שהיה  אי פעם,  בו  גדולה משהייתה  בו מהומה  ונתגלתה  התיק, 

ברור שנעשה בו חיפוש. בעוד אני בודק את התיק, מספר לי אחמד 

את  למצוא  כדי  הים  בחורבות שעל שפת  האבנים  בין  חיטט  שהוא 

התיק, ואפילו נפצע עד זוב דם בזרועו, והוא מראה לי שריטה טרייה, 

שקילוח דק של דם נובע ממנה, בזרועו הימנית.

מבט חטוף העלה שפנקסי השיקים ושאר ניירת חיונית נשארו בתיק. 

אמרתי לאחמד: "לא חסר כלום, והרי שכרך". שלפתי מכיס חולצתי 

ונתתי לו. אחמד נראה מאוכזב,  שטר של 50 ש"ח שהכנתי מראש, 

אבל אני פרשתי את זרועותיי בתנועה שאומרת "אין לי יותר". זה גם 

היה.  וכך  להתערב.  עליהם  עם השוטרים שאז  הסימן המוסכם  היה 

אחד מהם הוציא מידי אחמד את הכסף ולקח אותו לחקירה, והשני 

והשוטר  הנחקר,  לאחמד  הצטרפנו  דקות  כחמש  כעבור  אותי.  חקר 

אמר שיש לי מזל כי האיש הוא אדם הגון, "מייד כשמצא את התיק 

שלך הוא דיווח על כך למשטרה". 

לתוך החור שנוצר בחלון האחורי  זרועי  את  הכנסתי  הביתה  בבואי 

דלת  את  הגנב  פתח  איך  להבין  לנסות  כדי  הזכוכית  ניפוץ  לאחר 

הזכוכית  של  החדות  מהפינות  להישרט  שלא  נזהרתי  המכונית. 

השבורה. ברגע מסוים הרגשתי כאב ועל חלקה העליון הפנימי של 

הזרוע נוצרה שריטה שממנה נבע קילוח דק של דם...

ן ר ט ש ח  נ  ' פ ו ר פ
סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1962 ואת ההתמחות בשיקום הפה באוניברסיטת 

בוסטון. שימש מנהל המחלקה לרפואת שיניים משקמת וסגן דיקן לענייני הוראה קלינית. פרש לגמלאות 
בשנת 2003. בעל מרפאה פרטית בירושלים. המייסד של "מה נשמע" ועורכו הנוכחי

על שוטרים וגנבים
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סוכות 2006. יצאתי לטיול מאורגן לרכס קאצ'קר שבמזרח תורכיה. 

סיפרו לי שהמקום מדהים ביופיו וששולט בו הטבע במיטבו, בדומה 

לנוף של נפאל, של ניו זילנד, ואפילו של שוויץ. ואכן כך היה.

להימנע  יכולתי  לא  שלי,  היום-יום  משגרת  להתנתק  כוונתי  למרות 

בכפרים  שפגשנו  הילדים  בשיני  עששת  של  עצומה  כמות  מלאבחן 

(ואפשר היה לעשות זאת ממרחק, בלי בדיקה של ממש...).

יומיים לפני סיום הטיול הגענו לכפר בשם אונגולר, אחד מהמקומות 

בדרך  לפנסיון  הגענו  השום-מקום".  "אמצע  מין  ביותר,  המרוחקים 

צרה מאוד ומפותלת. בפנסיון ניסיתי ליצור קשר עם בנו בן החמש 

של בעל הפנסיון, שישב במרחק מה ושיחק או צפה בטלוויזיה לבדו, 

באוכלו שוקולד. לאחר זמן מה הצלחתי "לשבור את הקרח" ואפילו 

שיחקנו שש-בש ביחד.

בזמן שחייך אבחנתי במספר מוקדי עששת בשיניו הקדמיות העליונות 

.Severe Early Childhood Caries

לאחר ארוחת הערב לפתע באו והזעיקו אותי לבוא בדחיפות. הסתבר, 

שלילד כאבה מאוד השן, וחברי הקבוצה... זכרו שיש רופאת שיניים 

לילדים בקבוצה. באתי מיד, ובראשי מקננת המחשבה - מה עושים 

בלי HIGH SPEED , בלי LOW SPEED, ללא מכשירי יד, ללא רנטגן, 

ובלי ידיעת השפה הטורקית.

ברור  היה  במרפאה.  כמו  מסקנות,  והסקתי  מהירה  בדיקה  ביצעתי 

שראשית, יש להרגיע את הילד מבכיו. אחר-כך בדקתי אותו. הובהר 

הבדיקה  ספונטני.  ולא  השוקולד  אכילת  בעקבות  היה  שהכאב  לי 

נמושו.  לא  הלימפה  בלוטות  תקינה.  הייתה  החיצונית  הקלינית 

גיליתי עששת נרחבת, דחיסת  בבדיקה הקלינית האינטרה-אוראלית 

מזון על השן הכואבת, ללא ניידות שיניים וללא ממצאים פתולוגיים 

ברקמה רכה. האבחנה הראשונית הייתה שמדובר בכאב עקב דחיסת 

מזון, ואולי התחלה של פולפיטיס.

לאחר הרגעת הילד בעזרת ליטוף בטנו בתנועות סיבוביות, הוא שיתף 

אתי פעולה, ותוך שהוא ישוב על ברכי אביו ואחת מחברות הקבוצה 

את  קיסמים  שני  בעזרת  סילקתי  פיו,  פנים  את  ומאירה  פנס  אוחזת 

שאריות המזון מעל הטוחנת הכואבת והעברתי חוט דנטלי עם קשר 

בין השיניים. לאחר מכן הדגמתי לו איך מבצעים שטיפת פה בעזרת 

מים פושרים תה ומלח. לסיום הבאתי משחת שיניים וצחצחתי לו את 

כל השיניים (הייתה לו מברשת).

בשלב זה הילד עדיין בכה מעט, ואנחנו הלכנו לישון.

למחרת בבוקר השכמנו ב-6:30. חלק מחברי הקבוצה כבר התעוררו, 

ובאו לספר לי בהתרגשות שהילד ישן היטב כל הלילה, ועדיין ישן.

הבולוט  פסגת  למרגלות  רגלי  לטיול  יצאנו  הבוקר  ארוחת  לאחר   

המושלגת. הדרך לשם הייתה אחד מהנופים עוצרי הנשימה שראיתי, 

יש בה שילוב של מקום שכוח-אל, עוצמת גבהים, פסגות מושלגות, 

פרחים מדי פעם והתלהבות של המטיילים.

עם שובנו פגשנו את הילד ער ושמח, והבנתי שהוא רוצה להודות לי, 

אני מצדי המשכתי ואמרתי לאב, כי לא יהיה מנוס מלקחת את הילד 

לרופא שיניים וכנראה, לעקור את השן.

ייחודי. היו כלולים בו  אני יכולה רק לסכם ולומר - שזה היה טיול 

נופים מופלאים, אוירה נהדרת וכמובן - הרפתקה אנושית שניצלה את 

הידע המקצועי שלי בתנאים הכי לא צפויים שיכולתי לבקש...

פדודונטית ברכס קאצ'קר שבתורכיה
ר ב מ מ ן  י ל ו ו א ר  " ד

ד"ר אוולין ממבר והמתרפא שלה
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מדענים  שלושה  הקימו  שנה   85 לפני 

(General GC חברת  את  צעירים 

הייתה  מטרתם  ביפן.   Chemicals)

העולמית  התעשייה  לענקי  להידמות 

(General GE-ו  (General Motors) GM

האחרונים  העשורים  בשני   .Electric)

M. הנשיא  על-ידי  החברה  מנוהלת 

למייסדים.  השלישי  הדור  בן   ,Nakao

"מהפכה  החברה  עברה  השנים  במהלך 

שלושה  כוללת  היא  וכיום  גלובלית", 

GC Europe, ולוגיסטיקה:  ייצור  מרכזי 

GC. מוצרי החברה  America, GC Asia

בישראל  השיניים  רופאי  את  משמשים 

נפתח   1997 ובשנת   ,1985 משנת 

רשמית הסניף הישראלי. מאז ועד היום 

GC EUROPE מתבצעת פעילות החברה תחת פיקוחה של חברת האם

הובא  שיניים  ברפואת  יונומר  בגלאס  השימוש  בבלגיה.  שמרכזה 

לישראל בשנת 1985 על-ידי החברה, וכך החל קו חדש של מוצרים 

GC FUJI I. כיום מצויים בישראל  דנטליים, שהמפורסם שבהם הוא 

החברה,  של  היוצר  מבית  מגוונים  חומרים  מאוד  רבות  במרפאות 

מטבע,  חומרי  שחזור,  חומרי  (אקריליים),  שרפים  דבקים,  ביניהם: 

חומרי ריפוד, קומפוזיטים, בונדינגים, מכשירים ועוד.

ניהול החברה היום מתבסס על מספר עקרונות מן המסורת היפנית 

העתיקה:

KAIZEN - שיפור מתמיד.

KANBEAN - התייעצות מתמדת.

ו-5S - המהווים את חמשת עקרונות היסוד של הִארגון היפני:

SEIRI - מניעת בזבוז האנרגיות הארגוניות והתפעוליות.

SEITON - ארגון ותכנון כל פעולה מראש.

SEISO - תשומת לב מתמדת לניקיון ואסתטיקה.

SEIKETSU - סטנדרטיזציה של כל תהליך.

SHITSUKE - משמעת עצמית ויצירת מנגנון בקרה לוודא הצלחת 

הפעולות;

MINIMUM) IM-בבסיס האידיאולוגיה הטיפולית עומדת תפישת ה

המזערית",  ההתערבות  "שיטת  בעצם  היא  זו   .(INTERVENTION

הגורסת כי בעת הטיפול במתרפא יש להקטין למינימום את הפגיעה 

בחומר השן הטבעי לצד שמירה על איכות טיפול גבוהה, וכן שיתוף 

המתרפא בחשיבות השמירה על היגיינת הפה. על הרופא  גם לוודא, 

כי פעולות השמירה מתבצעות לאורך הזמן. כדי להוציא תפישה זו 

אל הפועל, מובילה החברה קו מוצרים חדשני, שמסייע בכך, ביניהם: 

הרוק  מצב  בדיקת  וערכות   (GC TOOTH MOUSSE) השיניים  מוס 

לצד   .GC FUJI 9-ו  GC FUJI TRIAGE המתרפא,  אצל  הפלאק  ומצב 

GC למטרה  לה  והתמיכה במשתמשים בהם, שמה  הפצת החומרים 

החברה  בישראל.  השיניים  ולטכנאי  השיניים  לרופאי  ידע  להקנות 

ומאמינה,  כמקצוע המתפתח במהירות,  לרפואת השיניים  מתייחסת 

כי על הרופאים ועל הטכנאים להיות מעודכנים בחומרים המודרניים 

IDS מרכז  הוקם  לפיכך  בתחום.  הקיימות  החדשות  ובשיטות 

(INTERNATIONAL DENTAL STUDIES), שהוא אחד ממרכזי ההדרכה 

המשוכללים והמובילים בעולם.

OSADA המפעל  את   OSADA בשם  צעיר  מהנדס  ייסד  שנה   70 לפני 

לעולם  חדישות  טכנולוגיות  להעביר  הייתה  מטרתו   .ELECTRIC

K. OSADAהרפואה ולרפואת השיניים. בנו, K. OSADAהרפואה ולרפואת השיניים. בנו, K. OSADA, ונכדיו הצעידו את החברה 

שיניים  לרפואת  ציוד  בתחום  ובעולם  ביפן  המובילות  בין  להיות 

ולרפואה וווטרינריה. בין הכלים: יחידות דנטאליות SMILY, מערכות 

לייזר ייחודיות, ציוד אולטרסוני (ENAC) מתקדם המשמש ככלי עזר 

חשוב בתחומי רפואת שיניים משמרת, כירורגיה, אנדודונטיה; מנועים 

זעירים וטכנולוגיות רבות נוספות. בתוך 25 שנות הפעילות בישראל 

הובאו לציבור רופאי השיניים והטכנאים כ-3000 פרטי ציוד ויחידות 

דנטאליות המצטיינים באיכותם, בנוחותם ובארגונומיה מעולים.

לרופאי השיניים, המבקשים להתקדם  בית  החזון שלנו הוא לשמש 

השיניים.  רפואת  לנו  שמזמנת  החדשות  השיטות  בעזרת  ולהתפתח 

שתי המשימות העיקריות של חברתנו - הפצת החומרים תוך תמיכה 

רחבה במשתמש, וכן חינוך והדרכה בנושאים שונים - עולות בקנה 

אחד עם תפישת ה-SEMUI, שמקורה ביפן ואשר מהווה למעשה, את 

SEMUI פילוסופיית  לקוחותיה.  כלפי   OSADA-ו  GC של  החיים  דרך 

מדגישה את הערך שבנתינה לאחר, חכמה, הגינות כלפי הטבע וכלפי 

"ואהבת  של  היהודית  לפילוסופיה  מקבילה  מסוים  ובאופן  האדם, 

לרעך כמוך".

G.C חברת
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מה נשמע
בתחביב שלך

בהיותנו סטודנטים בפקולטה היווה המעבר מן השנים הפרה-קליניות 

במסלול  כמוהו  מאין  משמעותי  דרך"  "ציון  הקליניות  השנים  אל 

כל  בצמא"  "שתינו  איך  זוכרים  כולנו  כרופאים.  שלנו  ההכשרה 

אינפורמציה (אפילו אם הייתה במצב צבירה של מוצק ...) שקיבלנו 

ממורינו בתחומים הקליניים/טכניים.

מונחים  כי  משוכנע  כמובן  היה  הסטודנטים  של  מוחלט  רוב 

בסתימה),  או  (בשעווה  'גילוף'  'ליטוש',  'השחזה',  כמו: 

BEVEL :CHAMFER ,CHAMFER ,CHAMFER DOVE-TAIL ,EDGE ,CARBURUNDUM DISC או

וכיו"ב הם המצאה של רופאי שיניים גדולי הדור ואבותיו  HIGH-SPEED

G.V. BLACKהמייסדים של המקצוע מאז G.V. BLACKהמייסדים של המקצוע מאז G.V. BLACK ועד ימינו. תרמה לכך  העובדה, 

אלה  לגבי מושגים  ובפינו  מורינו  בפי  שהשפה המקצועית השגורה 

חברינו  מבין  וטובים  שרבים  להניח  יש  האנגלית.  ועודנה  הייתה 

המקצועית  הספרות  שכן  היום,  גם  הדבר  שכך  משוכנעים  למקצוע 

לרפואת שיניים מלאה בהם... ולא היא.

המושגים  מרבית  המציאות.  מן  מאוד  רחוק  זה  דבר,  של  לאמתו 

הטכניים ברפואת שיניים לקוחים מתחום המכניקה העדינה, מהעיבוד 

המייצרת  'פרקטית',  נגרות  גווניה:  על  מהנגרות  ובמיוחד  השבבי, 

ריהוט על סוגיו, אמנות החריטה, הגילוף בעץ וכו'.

אל התחום המעשי של בניית רהיטים נחשפתי עוד בתקופת ביה"ס 

שהתרבו  וככל  שונים,  פרויקטים  על  לעבוד  הספקתי  מאז  התיכון. 

הפרויקטים, נצבר הניסיון. במהלך השנים רכשתי ציוד וכלי עבודה 

מקצועיים שִאפשרו ביצוע פרויקטים מורכבים וברמת ביצוע גבוהה. 

ההנאה הגדולה ביותר היא מעבודה בעץ גושני ("עץ מלא").

וזכוכית  עץ  של  השילוב  הפרזול,  (העץ,  הגלם  חומרי  של  מחירם 

וכו') גבוה יחסית, ולכן התכנון הקפדני והמפורט קריטי, כמו התכנון 

ברפואת שיניים. ההבדלים בין רפואת שיניים לנגרות מקצועית הם 

בעיקר בכך שאין בעיה של איחורי המתרפא, אין צורך בהרדמה, אין 

בעיות של דימום (אלא אם כן נפצעת) ואם משהו לא מצליח - אתה 

אשם ולא …טכנאי השיניים שלך.

במהלך השנים התוודעתי גם לתחום החריטה (WOOD TURNING). בשיטה 

זו מסובב מנוע המחרטה את גוש העץ במהירות מבוקרת, המפסלת 

נשענת על כנה (TOOL REST), והקצה הפעיל והמושחז של המפסלת 

(העשויה מפלדת HIGH SPEED) חורט ומפסל בעץ.

(TECHNIQUE SENSITIVE)הביצוע הוא מאוד טכני (TECHNIQUE SENSITIVE)הביצוע הוא מאוד טכני (TECHNIQUE SENSITIVE), אך ניתן להגיע לרמה 

גבוהה ולשלב אמנות, אסתטיקה, ודמיון בכל פריט. אגב, גם השיטות 

לחיתוך ולייבוש העץ בהיותו חומר גלם עוד טרם הפיכתו ל'פציינט 

לַיציבות  קריטית  וחשיבותם  עצמה  בפני  תורה  הן  פעיל'  בטיפול 

הנפחית ולמניעת סדקים במוצר הסופי. חשובים לא פחות הם סוגי 

או  לפרויקט  והתאמתם  דחיסותם  מידת  הסגולי,  משקלם  העצים, 

המוצר שאותו מתכננים לייצר.

שמלבד  מסתבר,  העץ.  חרטי  איגוד  בארץ  נוסד  שנים  מספר  לפני 

אנשי מקצוע המתפרנסים מחריטה, יש לא מעט "משוגעים לדבר". 

שמביאים  העבודות  מאוד.  מהנים  האיגוד  חברי  של  המפגשים 

החברים למפגשים אלה לצורך תצוגה והדגמות הן מדהימות, ובכל 

מפגש לומדים "טריק" חדש ומגלים רעיונות יצירתיים לביצוע.

המקצוע, התחביב, ומה שביניהם...
ץ ר ו ו ש ל  א כ י מ ר  " ד

סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1981, ואת ההתמחות בשיקום הפה  בשנת 1988. בשנים 2004-1981 שימש 

מדריך קליני בקליניקה האינטגרטיבית בשיקום הפה.  מ-2004 מדריך במסגרת ההתמחות בשיקום הפה. בעל מרפאה פרטית בירושלים 

ועוסק בה בשיקום הפה ובפריודונטיה
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פרופ' אדם שטבהולץ


"אנו שמחים לארח את הסימפוזיון המזרח תיכוני הראשון לרפואת שיניים כאן בירושלים. התרגשות 

של  הספר  בית  בין  האקדמי  הפעולה  שיתוף  את  פותחים  כשאנו  היום,  אותנו  מלווים  ותקווה 

האוניברסיטה העברית לבין הפקולטה לרפואת שיניים של  אוניברסיטת אל-קודס...  

"דרך האקדמיה אנו גם  שגרירי השלום".

Prof. Musa J. Bajali פרופ' מוסא בג'אלי


"...החלטנו לקיים את הסימפוזיון המזרח תיכוני הראשון לרפואת שיניים בעיר הקדושה ביותר, בעיר 

שהיא ערש שלוש הדתות העיקריות: יהדות, נצרות ואסלאם. שיתוף הפעולה שלנו עם האוניברסיטה 

בודדים.  אנשים  של  מונופול  להישאר  יכולים  אינם  מדעי  ומחקר  שבריאות  מהעובדה  נובע  העברית 

נושאים אלו הם משימה אנושית, שתוצאותיה חייבות לעבור מדור לדור לטובת כולם".

פרופ' מנחם מגידור


"למרות תנאים קשים מבחינה פוליטית נראה, שאנו מסוגלים להתגבר על הקשיים ולקיים שיתוף פעולה 

למען  להיטיב  כדי  להתאחד  מסוגלים  שהשותפים  גאים  אנו  להערכה.  הראוי  במאמץ  ומדעי  אקדמי 

האוכלוסיות - הישראלית והפלסטינית - באזור...".

Prof. Seri Nusseiba פרופ' סרי נוסיבה 


"ההישג הזה של קיום כנס משותף הוא תוצאה של עבודה מאומצת ומשותפת של מספר אנשים... אף 

שהתושבים משני הצדדים אינם חיים בתנאי יום-יום נורמליים, יש עניין לכולם להשקיע בעתיד, שבו 

נוכל לחיות ביחד אחד ליד השני באושר ובכבוד, ושבו נוכל להבטיח עתיד טוב יותר לילדינו...".

Prof. D. Walter Cohen וולטר כהן  פרופ' ד' 


"מטרתנו הייתה לכנס יחדיו רופאי שיניים מהמזרח התיכון כדי שיחליפו ביניהם מידע בנושא השתלות 

שיניים, וכדי שיידעו לנצל את היתרונות של רפואת השיניים לטובת התושבים באזור".

בסימפוזיון המזרח תיכוני הראשון לרפואת שיניים

מה
אמרו

הם

12
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Mrs. Helena Canepa הגב' הלנה קנפה 
Nobel Biocare

"אנו, התעשייה הדנטלית, צריכים לעבוד ביחד עם הרופאים כדי ליידע את הקהל הגדול בעולם כולו 

שקיימים שתלים, שיכולים להשלים להם את השיניים החסרות... אנחנו תמכנו  בלב שלם בסימפוזיון 

הנפלא הזה השנה, ואני מבטיחה לעשות כן גם בשנה הבאה".

Prof. Bruce Donoff נוב  פרופ' ברוס דו




PR "במשך השנים הייתי שותף להרבה PR "במשך השנים הייתי שותף להרבה PR לאזור הזה. הפעם זה ה-PR החשוב ביותר שלי. כי ניתן לחזות 

את העתיד שמנסים ליצור אותו. כל אלה שעסקו בהכנת הכינוס הזה  עשו מעשה אדיר".

Prof. Jerold Goldberg פרופ' ג'רלד גולדברג 




"זה ביקורי הראשון באזור זה. באנו לכאן ביחד עם אבישי סדן לאחר סדרת הרצאות שהעברנו באירופה, 

אבל אני יכול להבטיח לכם שזה לא ביקורי האחרון כאן".

Prof. Bernard  Touati פרופ' ברנרד טואטי 
Practical Procedures and Aesthetic Dentistry



"אני מקדיש את הרצאתי לזכרו של בן דודי, סגן-אלוף עמנואל מורנו, שנפל במלחמת לבנון השניה".

פרופ' שמואל שפירא


"...אצלנו בבית החולים זה ברור שיש שיתוף פעולה בין יהודים וערבים גם כעובדים וגם כמתרפאים. 

וגם  ואין מגבלות.  גבולות  אין  יכול לאשר שבמקצוע שלנו  אני  לרפואה קהילתית  בית הספר  כמנהל 

רפואה אינה יודעת גבולות. אני מאחל לכם שיתוף פעולה פורה".

פרופ' רפי בן אוליאל


"זה הכינוס הגדול הראשון שִארַגנו ביחד - מרצים מחו"ל וגם מקומיים, ולמרות כל הקשיים שהיו לנו, 

הצלחנו ליצור 'יש מאין' ולקיים את ההתכנסות הנוכחית...".

Prof. Nabil Bissada פרופ' נביל ביסדא 




" הדיקן פרופ' גולדברג וגם ד"ר אבישי סדן, עבדו עליי קשה כדי לשכנע אותי לבוא להשתתף בכינוס 

הזה. לפני 30 שנה לא היו מצליחים בכך. אבל עכשיו, אחרי שהגעתי לכאן ואחרי כל מה שאני רואה 

כאן, אני מבטיח לכם שלסימפוזיון המזרח תיכוני השני, לא יצטרכו לשכנע אותי לבוא. אני אגיע מכל 

מקום בעולם שבו אהיה...".



מבצעים מיוחדים

₪79

משמש למריחת חומר עוצר דימום בכיס
החניכיים לפני לקיחת מטבעים,הדבקת

שחזורים, ביצוע סתימות
בעומק החניכיים

טיפים לעצירת דימום (20 יח‘)

₪89
הערכה כוללת:

4�מזרקים 1.2 מ“ל
8�טיפים

תוצרת ארה“ב

חומר עוצר דימום בסיום השחזות, לפני לקיחת מטבעים לכתרים וגשרים
*15.5% ������� ���������������������
*��������� ��������� ����������������
*����� ���� ��������� ������������ ������

ערכת עצירת דימום�����-�����

תוצרת ארה“ב
₪159

החומר צובע באדום/ירוק את העששת
ומהווה אינדיקטור לסילוק או אי-סילוק

עששת בהכנת חלל

הערכה כוללת:
4�מזרקים 1.2 מ“ל

20�טיפים

₪35 תוצרת ארה“ב

אצ‘ינג
הערכה כוללת 4 מזרקים 3 מ“ל ו25 טיפים

תוצרת ארה“ב

₪245

סט הלבנה לפציינט 16% קרבמיד-פרוקסיד
הערכה כוללת:

8�מזרקים 3 גרם
1�קופסא לסד

פלטות ליצירת סד
חוברת הסברה

תוצרת ארה“ב ₪99

קרבמיד-פרוקסיד
מזרק הלבנה 16% (12 גרם)

₪329

תוצרת ארה“ב

הערכה כוללת:
2�מזרקים חומר הבסיס 12 גרם

10�טיפים להזרקת החומר
1�מיכל ערבוב
1�חומר מפעיל

החומר יוצר איטום אבסולוטי סביב השן ומונע זליגת רוק ו/או חומרים המשמשים לטיפול השורש

��. ������’��������! ערכת איטום לסכר גומי
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ארבע סטודנטיות וסטודנט יחיד, תלמידי שנה ד' בבית הספר לרפואת 

להתראיין  ובאו  להזמנתי  נענו  אל-קודס,  אוניברסיטת  של  שיניים 

מלון  של  בלובי  שקטה  פינה  לעצמנו  שמצאנו  לאחר  לעיתוננו. 

אמבסדור שבמזרח ירושלים, החלה שיחתנו.


נהוג  ספרם  בבית  כי  נעניתי,  לשאלתי    
הקלינית  הלימודים  בשנת  הם  כלומר  שנים,  חמש  של  קוריקולום 

הראשונה שלהם.

עוד הם אמרו, כי קורס הפנטום הראשון הוא תותבות שלמות, אחריו 

תח"ק ולבסוף "קונסרבטיב", היינו - ְמַשמרת. מבחינה קלינית - הסדר 

תח"ק  האחרונה  בשנה  ורק  הרביעית,  בשנה  משמרת   - שונה  קצת 

ונשלפות.

הם  אין  וכי  מיוחדת,  קליניקה  יש  נושא  לכל  כי  גם  מפיהם  למדתי 

סטודנט  שאם  כך  אינטגרטיבית,  בשיטה  במתרפאים  לטפל  נוהגים 

אחד יעשה למתרפא סתימות, קרוב לודאי שאת הגשר לאותו מתרפא 

יעשה סטודנט משנה גבוהה יותר וביום אחר.

        
 הם סיפרו, כי הם כ-60 סטודנטים בכתה, וכי יש 
להם 24 כסאות במרפאת הסטודנטים. לצורך קליניקות הם  נחלקים 

לשלוש קבוצות, כך שכאשר קבוצה א' נמצאת בקליניקה, קבוצה ב' 

במעבדה, וקבוצה ג' "מחליטה בעצמה מה לעשות" וחוזר חלילה.

, כי 
בערכו  השווה  (בסכום  טרימסטרים  לפי  לימוד  שכר  משלמים  הם 

ל-13,000₪ לטרימסטר). מובן שהם העלו את הסוגייה של הקושי 

בתשלום, אך מייד גם ציינו, כי ההורים עוזרים להם בכך. דבר מיוחד 

שהתקבלה  להם,  מודיעים  שלעתים  הוא  הלימוד  שכר  בעניין  נוסף 

תרומה מערב-הסעודית כעזרה לסטודנטים, ואז החוב של הסטודנטים 

הנצרכים יורד. ההנהלה קובעת מי הם הסטודנטים הנצרכים, ולא פעם 

הסטודנטים מסיימים את לימודיהם ולהם חוב כספי גדול.

         






דווקא  קשורות  שאינן  שאלות  גם  לברר  ביקשתי  מסוים  בשלב 

ללימודים. אמרתי מראש שאבין, אם לא יענה מי ששאלותיי ייראו לו 

אישיות מדיי. מכיוון ששלוש מארבע הבנות היו בעלות כיסוי ראש, 

 - והרביעית - שיערה גלוי, פתחתי בשאלה שסקרנה אותי

הסתבר שלא.   
כולן רווקות. כיסוי הראש מסמן את המצב הדתי שלהן.


לשאלה  שענו  לפני        
הזאת נראתה מבוכה קלה בקרב הבנות. הבחור ענה מייד – "קודם 

דבר  זה  משפחה  שלהקים  אחר-כך,  ענו  הבנות  גם  אבל  להתחתן". 

חשוב, כי כך יקבלו גם תמיכה ואהבה מבני זוגם שיכולות גם לעזור 

להם בלימודיהם.     

בשעה  ושנהנינו  וידידותית,  נעימה  אוירה  בינינו  שהייתה  הרגשתי 

אִמתי  לשלום  בתקווה      יחד.  היינו  שבה  הקלה 

באזור כולו, שיאפשר לנו  לבקר בחופשיות איש את רעהו בביתו.

מִצדם.  שאלות  של  מבול  התחיל  נגמר,  שהריאיון  ברור  היה  כאשר 

השאלות כולן היו בעלות אופי פוליטי. הייתי סבלני ועניתי בשלווה 

סיסמאות  ציטטו  שכולם  גיליתי,  מהרה  עד  אבל  פרובוקציה,  לכל 

ישנות שאבד עליהן קלח, ושאינן רלבנטיות למצבנו הנוכחי. מאוד 

זה  ארץ  שבחבל  לי  אישר  רק  אשר  הזה,  הפן  את  לגלות  הצטערתי 

הטבע בחר לנו פרטנרים שקשה מאד לנהל אתם דיון  הוגן וענייני.

ריאיון עם
חמישה סטודנטים

מאוניברסיטת אל קודס
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לי
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מימין: ד"ר מודר קמאל, ד"ר מאזן סביה, פרופ' 
מוסא בג'אלי, פרופ' ברוס דונוף, פרופ' נביל ביסדה 

ומר צבי מוסקט

פוזיון
מ

סי
ה

מימין: הפרופסורים
ברנרד טואטי, ניצן ביצ'אצ'ו

וארוין וייס

סטודנטים משנה ד' בבית הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת אל קודס
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ד"ר נביל ביסדא הוא מנהל המחלקה לפריודונטיה באוניברסיטת קיס 

ווסטרן בקליבלנד אוהיו. הוא נוצרי יליד קהיר במצרים, ולאחרונה 

סדן,  אבישי  שד"ר  אחרי  לכינוס  הגיע  האורח  בארה"ב.  מתגורר 

שהנו מנהל מחלקה לשיקום באותה אוניברסיטה ובוגר בית ספרנו, 

זה  בירושלים.  להתקיים  שעומד  הכינוס  אופי  ועל  עלינו  לו  סיפר 

ביקורו הראשון בישראל, והוא הקדיש מספר שעות משהייתו כאן,  

כדי לסייר בעיר העתיקה בליווי רעייתו ומורה דרך. להלן חוויותיו: 

… I had a chance to see some of the historical holy 
places which I was dreaming of seeing during my 
lifetime. It was a good decision to spend those few 
hours for sight seeing of the Old City of Jerusalem 
following the Dental Symposium. Visiting those 
places first hand and mingling with ordinary people 
left a greater impression than ever before.
I agree with you that because of the close 
neighborhood between the two countries of Israel 
and Egypt I will definitely revisit when I travel to 
that  part of the world again. Thank you very much 
for the open invitation for both Suzette my wife and 
I, as she is interested to visit and see Jerusalem.
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במסיבת העיתונאים שנערכה באחד האולמות הצדדיים, נשאלו גם 

שאלות בערבית מטעם העיתונאים דוברי הערבית שהשתתפו בה. 

אוניברסיטת  נשיא  וולטר כהן,  ד'  ישבו אורח הכבוד פרופ'  בפנל 

הדיקן  בג'אלי,  מוסא  פרופ'  הדיקן  נוסיבה,  סרי  פרופ'  אל-קודס 

הנשיא  קנפה.  הגב'  נובל  חברת  ומנהלת  שטבהולץ,  אדם  פרופ' 

ענה  השאלות  לאחת  בתשובה  מתורגמן.  לשמש  התנדב  נוסיבה 

פרופ' וולטר כהן ואמר, שמטרת הכינוס להוביל לשיתוף פעולה בין 

רופאי שתי האוניברסיטאות בנושא שתלים דנטליים. בעת שהתחיל 

פרופ' נוסיבה לתרגם לערבית את דבריו של כהן, החלו להיראות 

אצלו סימנים של חיסרון מילים מתאימות. הוא התכופף אל אוזנו 

לערבית  מתרגמים  איך  רם  בקול  אותו  ושאל  בג'אלי,  הדיקן  של 

הצחוקים של  שנרגעו  אחרי   ?"Dental Implants" המושג  את 

הפך  בג'אלי  ופרופ'  בתפקידם  המכובדים  שני  התחלפו  המבינים, 

מיועץ למתרגם, לשביעות רצונם של כולם...

הפנל במסיבת העיתונאים, מימין: הפרופסורים מוסה בג'אלי, סרי נוסייבה, 
וולטר כהן, גב' הלנה קנפה ופרופ' אדם שטבהולץ

מימין: הפרופסורים אדם שטבהולץ וברנרד טואטי

אורחים בסימפוזיון בארוחת צהריים

פרופ' מוסא בג'אלי עם תלמידות מאוניברסיטת אל קודס

מימין: הפרופסורים רפי בן אוליאל, סרי נוסייבה ונח שטרן
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שטבהולץ  אדם  פרופ'  החליט  העיתונאים  מסיבת  סיום  לקראת 

לשנות את הנושא המרכזי שלה. הוא אמר בערך כך: המנהלת של 

נובל גב' קנפה, מדגישה כל הזמן את העובדה ששתלים מחליפים 

את השורשים של השיניים הטבעיות. אבל האמת צריכה להיאמר 

– חיים כאן באזור שני עמים, ששורשיהם תקועים עמוק באדמה 

הזאת. אנו רוצים לקיים את השורשים האלה, להנציח אותם חזק 

במקומם למען שלום קבע אמיתי בין שני העמים...
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את  שוטף  המים,  על  בסן-פרנסיסקו  "יושב  שר:  איינשטיין  אריק 

הייתי  המים....".  על  בסן-פרנסיסקו  יפה  ובירוק,  בכחול  העיניים 

לראות  כדי  וושינגטון  סיאטל,  עד  להצפין  כולם  ואת  אותו  מזמין 

 The– יופיו של החלק הצפון-מערבי של ארצות-הברית  מקרוב את 

.Pacific Northwest

בוא  עם  העולם  ברחבי  לחופשות  לנסוע  מעדיפים  האנשים  רוב 

וושינגטון  מדינת  תושבי  ועבור  בפרט  סיאטל  תושבי  עבור  הקיץ. 

להישאר  ביותר  טוב  זמן  ואוגוסט  יולי  החודשים  מהווים  בכלל 

כמו  אין  האזור.  של  הרבים  ומהיופי  מהעושר  וליהנות  בסביבה 

ימות  את  להמתיק  כדי  והארוכים  הנעימים  הקיץ  לימות  הציפייה 

החורף הסגריריים.

הגשמים הרב-עונתיים שבהם מבורך האזור הם שִהקנו לוושינגטון 

את המוניטין של מדינה ירוקת-עד (The Evergreen State), ולסיאטל 

 .The Emerald City את הכינוי

סיאטל שוכנת בינות הרים ואגמים, והמבקר בה מתפעם בכל פעם 

מחדש מהנוף עוצר הנשימה של פסגות הרים מושלגות, צלעות הרים 

מיוערות, אגמים נוצצים, ופריחה מבשרת. מתוסף לכל אלה גם אור 

היום, המאיר עד שעות הלילה המאוחרות, והטמפרטורה הנעה סביב 

C220. משום כל אלה אין פלא, שרוב תושבי האזור מבלים את זמנם 

מגוונים,  במסלולים  בטבע  בהליכה  אופניים,  על  ברכיבה  החופשי 

בפיקניקים,  בקונצרטים,  בבילוי  או  האיים  לאחד  פסטורלי  בשיט 

ובמופעי חוץ לכל המשפחה. נוסף לכל אלה התברך האזור גם בשפע 

של דגה, של יקבי יין, וֵפרות וירקות מובחרים. בהזמינכם במסעדה 

לסלמון  שכן  תרצו?",  דג  "איזה  השאלה  מן  תופתעו  אל  סלמון, 

הפסיפי מספר זנים, כולם עשירים בפרוטאין ובאומגה 3.

גם מקומם של היינות לא נפקד כאן. לצד הדגים תמצאו גם מבחר 

גדול של יינות מקומיים, אדומים ולבנים, אשר ישלימו את האוירה 

הפסטורלית והטעימה.

ההמלצה שלי
הרים ואגמים בסיאטל

טיול בהודו
ב י נ י ד  ד ו ע ר  " ד

סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1967. 

ניו  באוניברסיטת  הפה  בשיקום  התמחה   1970-1969 השנים  בין 

צוות  חבר  וכן  ו'  בשנה  קליני  מדריך  משמש   1988 משנת  יורק. 

קבוע במחלקה לשיקום הפה. בין השנים 2003-1995 היה אחראי  

לסירוגין על ההוראה הקלינית המשולבת בשיקום הפה  לתלמידי 

שנה ו'.

הודו היא ארץ של ניגודים. מוצאים בה לכלוך וזוהמה ברחובות לצד 

גנים ואזורים מדהימים ביופיים, ריחות רעים וזיהום אויר לצד קטורת 

ובשמים, עוני ומסכנות ולעומתם עושר בל יתואר. הודו היא תת יבשת. 

מצפון היא נוגעת בהרי ההימלאיה, שם ניתן לבקר רק בקיץ, ובדרום 

היא טובלת באוקיינוס ההודי, שם נוח יותר לבקר בחורף. למטיילים 

בחורף כדאי במיוחד לבקר באזור המפי. מדובר בכפר, השוכן ליד 

אתרים ומקדשים היסטוריים מרתקים, בלב נוף סלעי יוצא דופן. פרט 

לסלעים הענקיים ולשרידי המקדשים יש שם גם שרידי ארמונות של 

מלכי האזור. כיום מתבצעות גם חפירות ארכיאולוגיות לגילויה של 

ניתן  שבו  נהר  גם  צמוד  להמפי  שנה.   650 לפני  העיר שהייתה שם 

לשוט בקרקול, כלי שיט עגול עשוי קש ומחופה זפת, ולהתרשם כך 

מהאזור.
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טיול צבעוני - גואטמלה
ד"ר גידי הולן 



        



התכנון המקורי היה לטייל בקובה רגע לפני שהיא משתנית, על-פי 

משיבוש  החשש  קסטרו.  פידל  של  הסתלקותו  בעקבות  התחזיות, 

אפשרי בטיול בשל עונת ההוריקנים הוליד את … הטיול בגואטמלה. 

והתחליף, כך התברר, היה נפלא.

מה יש בגואטמלה? נראה שקל יותר להכין רשימה של "מה אין בה", 

מפאת עושרה הרב. יש בה ג'ונגלים, אגמים מוקפים הרי געש פעילים, 

ערים מראשית הכיבוש הספרדי שנהרסו ברעידות אדמה, פירמידות 

מתקופת הַמאיה, כפרים נידחים שניתן להגיע אליהם רק לאחר שיט 

קתוליים  טקסים  שמקיימים  אינדיאנים  הנהר,  על  בסירה  ממושך 

אינדיאנים  של  שווקים  הַמאיה,  דת  של  ריטואלים  לצד  בכנסייה 

ופרות שאין להם שם בעברית,  ירקות  ובהם מוכרים הכל:  כפריים 

והם נשקלים במאזניים, גבינות ארוזות בעלי בננה, דגים משומרים, 

ואחרי השחיטה, בדים בשלל צבעים  לפני   - ועוף  חזיר  בשר בקר, 

ותרופות נגד תחלואים שונים שמכריזים עליהן בקולי קולות.

שבט  או  כפר  לכל   - צבעים  בשלל  בבגדים  לבושות  בשוק  הנשים 

הצבעים האופייניים לו. הצבעוניות מלווה את האינדיאנים גם לאחר 

מותם: בבתי הקברות לכל קבר צבע חי ותוסס כמו הלבוש.

"יום  במסגרת  יום  מדי  הנשים  מכבסות  ובה  בֵרכה,  המקומי  בנחל 

כביסה". באותה בֵרכה גם חופפים שיער ורוחצים את הילדים ואחר-

כך נושאים אותם על הגב בתוך שמיכה מקופלת שקשורה מלפנים.

להקות מקומיות מנעימות את הסעודה במסעדה במוסיקה חדגונית 

בסגנון ה"מרימבה", שאותה מנגנים על כלי דמוי קסילופון שתיבות 

התהודה בו עשויות דלעת יבשה באורכים משתנים.

מטעי הקפה מכסים שטחים נרחבים של גואטמלה וזה אחד מענפי 

ירקות  גידול  מאפשרים  והחם  הגשום  האקלים  העיקריים.  הייצוא 

כל ימות השנה, ואלה מהווים ענף ייצוא חשוב לא פחות. משאיות, 

טנדרים, אוטובוסים, ואפילו מכוניות פרטיות עמוסים בירקות שונים 

הונדורס  אל  השדות  מן  דרכם  את  ועושים  הדרכים  את  ממלאים 

ולאל-סלוודור, השכנות מדרום.

הקדמיות  השיניים  בציפוי  מתבטאת  שם  הדנטלית  האסתטיקה 

לפני  שיניים  לצחצח  התעקשה  הדוגמנית  מוזהבות.  בדוגמאות 

שהסכימה שאצלם את שיניה תמורת 5 קצאלים (המטבע המקומי).

19191919
2 0 0 6 - ז  " ס ש ת ה  כ ו נ ח ו  ע  מ ש נ ה  מ





























2 0 0 6  - ז  " ס ש ת ה  כ ו נ ח ו  ע  מ ש נ ה  מ

22

זה קרה
כשהיינו סטודנטים

ינואר 1975. אנו, תלמידי השנה החמישית, צברנו מרירות הנובעת 

בכל  הספר  בבית  לתלמידים  המורים  בין  היחסים  מערכת  ממכלול 

אמנם  והמבחנים.  הקלינית  ההוראה  הפרונטלית,  ההוראה  נושאי 

הכעס והתסכול החלו שנים קודם לכן וכבר בשנה ב' פנינו בכתב לבית 

הספר לרפואה בנושא, אך ללא הועיל. המרירות הלכה והצטברה, 

והתפרצה בינואר 1975. משלא הגענו להסכמות עם שלטונות בית 

הספר השבתנו את הלימודים וצירפנו אלינו גם את תלמידי שנה ד'. 

להשתתף בשביתה, שנמשכה  סירבו   ,1977 בוגרי  ו',  שנה  תלמידי 

ביותר  הארוכה  השביתה  הייתה  וכמדומני,  שבועות  כשלושה 

30  - רטרוספקטיבית  בהתבוננות  העברית.  האוניברסיטה  שחוותה 

שנה לאחור, קשה לי להבין מַנִין הייתה לנו התעוזה לעשות זאת. עם 

זאת ברור, שתמיכת הדיקן, פרופ' מריו אולמנסקי ז"ל, בנו (באופן 

לא גלוי, כמובן) עזרה בהחלטה להמשיך עד להשגת היעדים.

ב-6.2.75 הוצאנו הודעה שבה פירטנו את הסיבות לשביתה וכן ציינו 

שפתחנו בה רק לאחר שלא זכינו לפתרון בעיותנו בניסיונות קודמים 

שלנו להידברות עם הדיקן. מדי יום קיימנו ישיבה או ישיבות שבהן 

נקבעו מהלכי היום הבא. מדי יום היו סטודנטים שדרשו להפסיק את 

השביתה, אך ההנהגה הייתה חזקה וסחפה גם את תלמידי שנה ד'. 

גם עיתון הוצא ב-18.2.75. הוא נקרא "כולנו בסירה אחת" והופץ 

במאות עותקים. מטרתו הייתה להסביר לציבור, כי מאבק תלמידי 

לימוד  תנאי  וליצור  ההוראה  את  לשפר  נועד  הקליניות  השנים 

הולמים. העיתון, שקרא ל"רה-אורגניזציה", מפרט בארבעה עמודים 

בלבד  חלקית  (נוכחות  במעבדות  בהדרכה  הקשורות  הבעיות  את 

של מדריכים), הדרכה בקליניקה (נוכחות חלקית של מדריכים, אי 

רצון ללמד, העלבת סטודנטים), הרצאות (שחלקן בלתי מאורגנות 

ודלות), מבחנים ועבודות גמר.

בה  החברים  שֶהרכב  ועדה,  של  מיידית  הקמה  הייתה  דרישתנו 

יוסכם על כל הצדדים. מטרת הועדה - לבדוק בתוך פרק זמן סביר 

ימי  את תלונות הסטודנטים ולהוביל לרה-אורגניזציה, כך שהפסד 

ישמש  אלא  שלה  היחידי  ההישג  יהיה  לא  השביתה  עקב  הלימוד 

לאחר  ימים  מספר  הצלחתנו.   - שהצלחתו  המוסד  לקידום  מנוף 

עמנו,  להיפגש  מן,  יעקב  קלמן  פרופ'  מנכ"ל הדסה,  גם  נאות  מכן 

וכשכל מנהיגי הדסה והאוניברסיטה לִצדנו, בהאמינם כי לשביתה 

השביתה  הגיעה  מצוינת,  סיבה  יש  שבועות  משלושה  למעלה  בת 

לסיומה ב-23.2.75. עם סיום השביתה פרסמנו את "אחרית דבר", 

שאלה עיקריה:

"...א. רקטור האוניברסיטה העברית ימנה ועדה בודקת לבית 

הספר. לפי המלצתו, תורכב הועדה מ-5 חברים, ביניהם נציב 

קבילות הסטודנטים, מורה מבית הספר לרפואת שיניים, מורה 

מבית הספר לרפואה ושני מורים מהפקולטה למדעי החברה...

בנושא  ותחליט  תדון  הבאה  בישיבתה  הפקולטה  מועצת  "ב. 

המורים,  על  דעתם  חוות  ימסרו  בו  סטודנטים  משאל  הנהגת 

כמקובל במספר פקולטות. בזיכרון דברים לפגישה שהתקיימה 

גורם  עם הרקטור ב-13 בפברואר, סוכם שטיב ההוראה הוא 

בדיונים שיקוימו באוניברסיטה בבוא העת בקידומו של מורה.

"ג. התלמידים יקבלו רשימות של הרצאות ולוח תאריכי בחינות 

בתחילת כל שנה. לגבי שנת הלימודים תשל"ה יוכנס נוהל זה 

החל מהטרימסטר השני.

מקצוע  בכל  יינתנו  הפקולטה  מועצת  להחלטת  בהתאם  "ד. 

קליני שני ציונים - אחד בעבודה מעשית והשני בידע תיאורטי, 

כאשר אין יחסי גומלין בשיקולי קביעת שני הציונים...

של  לביקורתם  ויעמוד  ישופר  הספר  בבית  ההדרכה  טיב  "ה. 

ועדת מורים-תלמידים והדיקנט..."

עוד  ילמדו  לא  מורים  שלושה  כי  הוחלט  השביתה  בעקבות 

ואחד  מפדודונטיה  (שניים  לימודיהם  סיום  עד  השובתים  את 

מאורתודונטיה), כמו כן ננזפו מספר מורים מפריודונטיה. להערכתנו, 

שינתה מהפכה זו את פני בית הספר וחל שיפור במערכת היחסים בין 

המורים לבין התלמידים. אין ספק שגם היום קיימות בעיות, קיימים 

עצום,  מרחק  יש  ההווה  לבין  העבר  שבין  לנו,  נראה  אך  מתחים, 

ואשר היה אז - היה ועודנו בסיס לשינוי דרמטי שעליו נבנו שינויים 

אחרים, שבנו יסודות טובים לזמנים הבאים.

"רה-אורגניזציה"
ק ה נ ז ו ר ה  ק י ב צ ר  " ד ו ן  מ ן  ת נ ו ה י  ' פ ו ר פ

בית  כדיקן  שימש   2005-1999 בשנים   .1976 בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  סיים     
הנזקקים לרווחת  רבות  קהילתיות  בפעילויות  מעורב  תפקידו  במסגרת  קהילתית.  שיניים  לרפואת  המחלקה  מנהל  כיום  הספר. 

 סיים לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1976. עובד כרופא שיניים כללי. הקים מרפאה בבית ספר 
בבאר טוביה, ושילב עבודה בקיבוץ עם עבודה במרפאה פרטית
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דברי חכמים

בינינו
מיהו רופא ראוי?

שלמה  עמד  הספירה  לפני  העשירית  במאה  כבר 

המלך בשיר השירים, המיוחס לו על-פי המסורת, 

(במשל הרחלים) על חשיבות המראה האסתטי של 

פרק  השירים,  (שיר  הרעיה.  של  ליופיה  השיניים 

פרשנינו  פי  על  ג',  פס'  ו'  פרק  ולהלן  ב',  פס'  ד' 

הקדמונים).




לבן  ומרָאן  ובעובי,  בגובה  לזו  זו  דומות  שינייך 

כאילו  לזו  זו  הדומות  (הכבשים)  הרחלים  כעדר 

נוצרו בתבנית אחת.


כשהן עולות מן הרחצה (מן נהר) מבהיקות הן 

בלובן צח, משום שנמסרו לרועה מקצועי ומסור, בלובן צח, משום שנמסרו לרועה מקצועי ומסור, 

ורוחץ  יתלכלכו,  לידתן שלא  אותן מעת  המשמר 

אותן מדי יום ביומו, ועל ידי כך ראוי צמרן לבגדים 

יקרים ומשובחים.


בשורה  הן  ערוכות  כתאומות,  שוות  השיניים  כל 

השורה,  מן  יוצאת  או  בולטת  אחת  ואין  ישרה, 

וכל שן בשורה העליונה מתאימה לה שן בשורה 

התחתונה.


פגם  ללא  חיסרון,  ללא  מלאות,  השיניים  שורות 

וללא שינוי בגוון ובמראה.



מנטמן  די י  מרדכ הרב 
המכון  מנהל   ,MA תואר  בעל 
"כרם  בישיבת  מורים  להכשרת 
ומורים  רבנים  מכשיר  ביבנה". 
והוראה"  לחינוך  מדרש  ב"בית 

במבשרת ציון

שלא  ותיק  עמית  פגשתי  ָהֶאֶמשים"  ב"אחד 

"מה  דברי  כמה  אחרי  רבות.  שנים  ראיתיו 

נשמע, ואיך הולך", פתח האיש את סגור לבו 

המתרפאים  עם  לו  קשה  כמה  נוגות  וסיפר 

שלו: הם לא מעריכים את עבודתו, מתלוננים 

רוטנים  להם,  עושה  שהוא  דבר  כל  על 

בחדר-ההמתנה,  לתוָרם  להמתין  שצריכים 

הוא  המחיר.  על  מתווכחים   - מכל  והגרוע 

נשבר והחליט לפרוש.

טועים?  שהם  חושב  "אתה  אותו:  שאלתי 

אתה במקומם לא היית מתלונן"?

נדהמתי מתשובתו: "אתה יודע מה, לו הייתי 

במקומם, גם אני הייתי מתלונן".

לא יכולתי להתאפק, ועניתי: "אולי תשנה את 

ההמשך  לימודי  בקורס  תלמד  אולי  המצב? 

יודע  קטן  תעשיין  כל  הרי  מרפאה'?  'ניהול 

שכדי לייצר צריך להשקיע.... תסיק גם אתה 

את המסקנה..".

בין בחורי הישיבה ידועה האמירה ש"תלמיד 

חכם הוא תמיד תלמיד". ִאמרה זֹו נכונה גם 

בית  של  היסודית  המטרה  שיניים.  ברפואת 

הספר לרפואת שיניים היא לתת ללומד כלים, 

באמצעותם  בהם.  להשתמש  איך  וללמדו 

ללמוד  ולהמשיך  לדרך"  "לצאת  הלומד  על 

במשך כל חייו המקצועיים.

הרופא  היפוקרטס,  מימי  עוד  כן  על  יתר 

לפנה"ס,  הרביעית  המאה  בן  הדגול  היווני 

שונה  מקצוע  כאל  הרפואה  אל  התייחסו 

מנהיג  נחשב  הרופא  משלחי-היד.  משאר 

להקל  החובה  מוטלת  עליו   - שלו  בקהילה 

הוא  אליו.  הפונים  של  גופם  ועל  נפשם  על 

החל  התלונות   מגוון  על  לשליטה  אחראי 

בכאב ועד לעזרה במתן חיים בסיוע ליולדת. 

הוא שותף לסודו של המתרפא שלו והוא גם 

מדריך אותו בחיי יומיום.

לצד הידע הלימודי-תיאורטי שרוכש הרופא, 

אין להתעלם מהעובדה שהרבה מחינוכו של 

האדם בכלל ושל הרופא בפרט נעשה בבית 

הוריו. קשה לחנך אדם בשנות העשרים שלו 

ילד  בהיותו  אותו  לימדו  שלא  את  וללמדו 

בבית הוריו.

"הולך"  הלומד  של  המשפחתי  המטען 

ואחר  באוניברסיטה  לימודיו  בשנות  אתו 

עם  יחסיו  על  גם  ומשליך  במרפאתו,  כך 

מתרפאיו. בשום קוריקולום אוניברסיטאי לא 

כתוב, שיש להתקשר אל המתרפא לפנות ערב 

ולשאול לשלומו, אם באותו היום בוצעה בו 

שיודעים  יש  פולשנית.  או  קשה  פרוצדורה 

שראו  יש  פנימית,  בתחושה  זאת  לעשות 

זאת אצל מוריהם, שנתנו דוגמה אישית, ויש 

כאלה שלא יעשו זאת לעולם. 

האישיות  שתכונות  הוא  לזכור  שחשוב  מה 

הלומד  שרוכש  אלה  לצד  בילדות  שנלמדו 

הן  מורו,  של  האישית  הדוגמה  באמצעות 

המשמעותיות ביותר לתקשורת שבין הרופא 

לבין קהל מתרפאיו.
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מבצעים מיוחדים

משמשת לשטיפת כיסי חניכיים,
בעלת 3 פתחי יציאה

 (קצה סגור עגול למניעת
גירוי בסיס כיס החניכיים)

₪379

�����-�����
מחטי שטיפה (100 יח‘)

שימושים:
*ברפואת שיניים משמרת - מריחת חומרי אצ‘ינג
 פריימר,איטום חריצים וחומרים מורכבים נוזליים

*באנדודונטיה - שטיפה וייבוש התעלות
*בפריודונטיה - הזרקת חומרים לעומק

 הכיסים ואתרים מנותחים
 *המחטים ניתנות לכיפוףהמחטים ניתנות לכיפוף

 *נמכרים בקוטר 20,22,25

�����-��� מחטי שטיפה ושאיבה 3/4“

₪49

*מיועד לניקוי תעלות בטיפול שורש
 או אחרי הכנת התעלה והסרת צמנט

*לשימוש במנוע איטי בלבד

מברשת              (5 יח‘)�����

₪149

*הצינורית ניתנת לסיטרול
*מבצע שאיבה עדינה

*מקטין את השימוש בפיני נייר
*משמש לשאיבת נוזלים מתעלות השורש

צינורית שאיבה (8 יח‘)
לאנדו (רב פעמית)

₪109

*המחטים מגיעות ב3 קטרים: 18,20,25
*מבצע שאיבה עדינה

*מקטין את השימוש בפיני נייר
*משמש לשאיבת נוזלים מתעלות השורש

צינורית ומחטי (20 יח‘)
שאיבה לאנדו (חד פעמית)

₪165

*משמש להובלת חומרים במקרים של
 פרופיציות או לסתימות קצה השורש

*מגיע ב3 מידות שונות: 0.80 מ“מ,0.99 מ“מ,1.60 מ“מ

מזרק לחומרי����

*המחט ניתנת לכיפוף
*פתח יציאה בצד, קצה סגור

*נמכרים בקוטר 23,27

מחטי שטיפה - יציאה צדדית

*המחט ניתנת לכיפוף
*מיועד לשטיפת תעלות

 כיסים ופיסטולות
*נמכרים בקוטר 23,27,30

מחטי שטיפה - יציאת ”קנה“

₪199

*מתאים לרפואת שיניים משמרת,
 פריודונטיה, אנדודונטיה וכירורגיה 

*מאפשר גישה עדינה לרקמות

טיפים מאריכים מתברגים לשטיפה (200 יח‘)


