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תמונת השער: הבנייה מתקדמת. חנוכת שתי הקומות העליונות תתקיים בדצמבר 2007, בעת כינוס ה-100 של אחוות אלפא אומגה

קוראים יקרים,

דמותה  לתחייה  קמה  הנוכחי  בגיליון  מיוחד  בפרק 

המופלאה של המורה הבלתי נשכחת פרופ' ברברה הלינג, 

שהלכה לעולמה בחודש דצמבר 2006 והיא בת 90. חברים 

וגעגועים  זיכרונות  מעלים  לשעבר  ותלמידים  למקצוע 

לדמות חינוכית מיוחדת במינה בעמודים 6-10.

יום הולדתו ה-90 של פרופ' גדליה נחוג ברוב עם ובהרצאה 

מדעית (עמוד 5).

התחלף ראש החוג לביולוגיה אוראלית. בעמוד 12 מספר 

לשנים  תכניותיו  על  פרופ' שטיינברג,  הנכנס,  החוג  ראש 

הבאות. 

של  אישיים  סיפורים  שלושה  רופאים"  "פורום  במדור 

שלושה מרופאינו (14); ושני בוגרים אחרים מספרים לנו 

לאן כדאי לטייל בהזדמנות הראשונה (18). 

אנו שמחים להציג לכם את תחביבו של מיודענו, ד"ר אלי 

רביב, שבצד ניהול מחלקה דנטאלית באוניברסיטת מקגיל 

במונטריאול הוא גם מספיק להיות חבר פעיל מאוד בלהקת 

יהודיות  קהילות  פוקדים  ולהקתו  אלי  בעירו.  תיאטרון 

בארה"ב ובאירופה, ומופיעים לפניהם ביידיש, שפה שהוא, 

בן העדה המרוקאית, כלל אינו מדבר ביום-יום.

תמצאו בגיליון הנוכחי גם את יתר המדורים הקבועים.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה, ומקווים לשמוע גם מכם 

על חוויות, שתסכימו לחשוף ולחלוק אתנו ועם קוראינו. 

זר ברכות
היוקרתי:  הפרס  קבלת  לרגל  הורוביץ  מיכל  • לפרופ' 

"Prof. S.C. Mahalanobis Memorial Oration"
מטעם האגודה הפיזיולוגית ההודית לחוקרים זרים  

• לפרופ' דן גזית, יו"ר מרכז BINCA למדעים משתלבים 

וטכנולוגיות של האוניברסיטה העברית, לרגל השקת 
המרכז

(המופיעים  הפקולטה  של  המצטיינים  • למורים 

ברשימת הרקטור) (לפי א'-ב'):

ד"ר גילעד בכרך  

פרופ' אבינועם יפה  

פרופ' דוד כוכבי  

פרופ' יונה סלע  

ד"ר ענת שרון-בולר  

• לד"ר יוסף תם מהמעבדה של פרופ' איתי באב, לרגל 

"קרן  מטעם  מחקר  לתלמידי  היוקרתי  בפרס  זכייתו 
וולף"

• לסטודנט רועי גדסי, תלמיד השנה השלישית, לרגל 

"קרן  מטעם  בוגר  לתלמידי  היוקרתי  בפרס  זכייתו 
וולף"

• לד"ר יעל חורי-חדד לרגל קבלת מענק מחקר מהמדען 

הראשי של משרד הבריאות

מחקר  מענק  קבלת  לרגל  נוסבאום  גבריאל  • לד"ר 

מהמדען הראשי של משרד הבריאות

• לפרופ' דורון שטיינברג ולד"ר 

גבריאל נוסבאום לרגל קבלת מענק 
המחקר NOFAR מטעם משרד 

המסחר והתעשייה לחקר תקשורת 
בין-תאים

• לתלמיד המחקר דני מורינוס, 

תלמידם של פרופ' דורון שטיינברג 
וד"ר אסנת פוירשטיין, לרגל 

זכייתו בפרס LION, מטעם 
ה- IADR לחוקרים צעירים

• לד"ר אסף וילנסקי 

מפריודונטיה, שנבחר לייצג את 
ישראל בתחרות הבינלאומית 

 IADR -על-שם הטון, בכינוס ה
בניו-אורלינס

הקביעות  קבלת  לרגל  אפרמיאן  דורון  • לד"ר 

בהדסה

השתתפות בצער
לפרופ' אדם שטבהולץ במות עליו אביו

שלכם בברכה חמה,

נח שטרן, העורך

דורון שטיינברג

עצי הלבנה הזקופים







הרופא הראוי

במרכז  כללית  בהרדמה  שיניים  לטיפולי  קורס  מקיימת  אני  אלה  בימים 
בחמש- הזו  היחידה  את  מנהלת  אני  שם  בחיפה,  ציון"  "בני  הרפואי 

עשרה השנים האחרונות. החלטתי לשלוח לך חלק מהרצאת המבוא שלי 
למתמחים, ונדמה לי שזו בדיוק הייתה כוונתך במאמר המערכת שלך "מי 

הוא הרופא הראוי", בגיליון "מה נשמע" מס' 67, חורף תשס"ז.

תקשורת נכונה היא המפתח להצלחה.  •

המתרפא צריך להרגיש חופשי בביטוי פחדיו וחששותיו, ולדעת שצוות   •

המרפאה קשוב אליו.

מבינים  ושיננית  סייעת  רופא,  הכולל  וקשוב  מיומן  צוות  ע"י  טיפול   •

וקשובים, הופכים את חוויית הטיפול לבלתי מכאיבה ואפילו "נעימה". 
צוות מיומן ומתאים עוזר למטופל להתגבר על הפחדים והחששות.

בירור כל השאלות וההסברים הנכונים להן מפחיתים את רמת החרדה   •

מפני הבלתי ידוע.

אין סיבה לתת למטופל להרגיש במבוכה בשל המצב הדנטאלי שאליו   •

הגיע בשל חששותיו ופחדיו.

המתרפא רואה בנו את הרופא האחראי לטיפול בשיניו, וכך גם רואה   •

את עצמו רופא השיניים.


הראיון הוא מודעה!!

בגיליון "מה נשמע" 67 קראתי בסיפוק בעמוד הראשון את "זר הברכות" 
לסגל המורים של הפקולטה על קבלת מענקי מחקר יוקרתיים ביותר מהארץ 

.NIH-ומ

הממציא  שיניים,  לרופא  חופשית"  "במה  ניתנה  ממש  עיתון  באותו  אולם 
והמפתח של השתל החדשני ARDS. ממש "פרסומת", שבוודאי לא עברה 
בקרה מקצועית ראויה. ה"מאמר" כביכול, או מין "ריאיון-מונולוג" של ד"ר 
אורי ארני על השתל שפיתח הוא לדעתי פרסומת טהורה. כרופא שיניים, 
המלווה את נושא השתלים כמעט 40 שנה ומבין מעט במחקר של עצם ובביו-

מכאניקה, אני יכול לומר, שרוב ההסברים ה"מדעיים" שהביא - ַמְטעים.אני 
מבוססת  אינה  לדעת, שהשיטה  יש  אך  מסחרית,  הצלחה  לו  מאחל  אמנם 
על אמיתות מדעיות וביו-מכאניות. לא ארחיב כאן בדיון מדעי על השתל 
הנדון, אך כיום, כשהשיניים הטבעיות והטיפול בהם הפכו להיות "באחריות 
טיפולית" של רופאי שיניים מתחילים או רופאי שיניים "לא מתקדמים", יש 

סכנה שמאמר מסוג זה יתרום לחינוך בכיוון זה. 

במה  לתת  אמורים  איננו  צעירים,  שיניים  רופאי  לחנך  שאמורים  אנו, 
לריאיונות מסוג זה. ראוי יותר לשמוע מעט על הישגיהם של המורים או של 
הבוגרים, המבוססים על מחקר ראוי ולא "ריאיונות פרסומת" של בודדים 

וחברה ובמיוחד שלא שולם עבורם.




מן הפרישה הוויזואלית של האייטם הנדון ברור, כי הריאיון עם ד"ר אורי 
אנו  אין  מסוימת.  דנטאלית  חברה  של  פרסום  מודעת  במסגרת  הוא  ארני 
כשלנו,  אך הפעם  מודעה מסחרית,  חומר אקדמי במסגרת  לפרסם  נוהגים 

ואנו מתנצלים מעומק לבנו.
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ד"ר חוה לנצמן ז"ל
לנצמן, מראשונות המחלקה  חוה  ד"ר  לעולמה  ינואר 2007 הלכה  בחודש 
לשיקום הפה של בית הספר לרפואת שיניים בירושלים. חוה נולדה בבואנוס 
רפואת  לימודי  את  בהצטיינות  וסיימה   ,1923 בשנת  שבארגנטינה  איירס 
השיניים באוניברסיטה בעיר מולדתה. היא עלתה ארצה בשנת 1953 מתוך 
ציונות, ומצאה מקום עבודה בקבוצת כינרת ובאזור טבריה. בשנת 1955 אחרי 
נישואיה, עלה הזוג הטרי לירושלים וחוה נקלטה בבית הספר לרפואת שיניים 
בירושלים. היא הייתה לחלק מצוות ההוראה שביחד עם הפרופסורים מיכמן 
ולנגר לימדו את הנושא של תותבות שלמות. יש לציין, שעיקר עומס ההוראה 
בנושא האמור היה עליה, שכן הועסקה במשרה מלאה. ד"ר לנצמן הצטיינה 

בנושא האמור, ורבים מזקני ירושלים פנו אליה וביקשו את טיפולה. 

ילדיה  את  חינכה  שהיא  עליה  מעידה  בתה 
נהגה  בביתה  וליושר.  להגינות  הארץ,  לאהבת 
הגדולה,  בגינתה  רבות  שעות  לבלות  חוה 
ולהאזין למוסיקה קלאסית תוך כדי התעמקות 
היא חלתה  ימיה  במאמרים מקצועיים. בערוב 

במחלה קשה והלכה לעולמה בגיל 84.

יהי זכרה ברוך.

יומן
חדשות מהפקולטה

אסון במשפחת
פרופ' בג'אלי

אסון כבד התרחש במשפחתו של פרופ' מוסא בג'אלי, דיקן 

בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת אל קודס. בפיצוץ 

שמונה  נספו  ברמאללה  מרכזית  דלק  בתחנת  שהתרחש 

אנשים ו-17 נפצעו. בין ההרוגים היו רעייתו ובנו הקטן של 

מוסה בג'אלי. 

האסון התרחש עקב פיצוץ של מכל חמצן המשמש פועלים 

מקומיים לתיקונים בתחנת הדלק. למעלה משעה עמלו אנשי 

מכבי האש המקומיים כדי לכבות את השריפה שהשתוללה 

ובהגשת  השריפה  בכיבוי  עזרתו  את  הציע  צה"ל  במקום. 

עזרה רפואית, אבל ההצעה נדחתה על-ידי השלטונות. 

באבלו  השתתפותם  את  בכתב  הביעו  רבים  פקולטה  חברי 

הכבד של חברנו, פרופ' מוסא בג'אלי.

דו"ח פעילות המרכז 
המזרח תיכוני

 מאז הקמתו ב-1997 
יו"רים:  שלושה  תיכוני  המזרח  במרכז  כיהנו  כה  ועד  הקמתו  מאז 

הפרופסורים עדי גרפונקל, הרולד סגן כהן ורפי בן-אוליאל. 

לרופאים  קורסים  ארבעה  בו  הועברו  הראשונות  שנותיו  בשלוש 

מהמזרח התיכון. הקורסים היו להצלחה, הן ברמה המקצועית/מדעית 

למדו  להשיג.  שהצלחנו  הלבבות  וקירוב  החברתית  באווירה  והן 

וביקרו בו כ-40 רופאים מכל האזור: פלסטיניים, ירדניים, קפריסאים, 

תורכיים, מצריים, ואף מרוקאים. מרבית עבודת השטח בוצעה על ידי 

פרופ' יצחק גדליה - בן 90
(ליאור שפירא) ב-16 בינואר 2007 התקיים סמינר מיוחד לרגל יום הולדתו ה-90 של פרופ' 

יצחק גדליה. 

את  החל  הוא  בפרט.  ובפקולטה  בכלל  בארץ  הדנטאלי  המחקר  מחלוצי  הוא  גדליה  פרופ' 

דרכו במחקר בחיל המדע בצה"ל, שבו שירת בשנים 1952-1948. בשנת 1952 הצטרף לבית 

הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, וב-1955 עבר לבית הספר לרפואת שיניים, 

שם החל בעבודת מחקר כראש המעבדה למחקר דנטאלי. בהמשך נתמנה למנהל המחלקה 

לביולוגיה אוראלית. 

פרופ' גדליה הינו חוקר בעל שם עולמי בנושא הפלואור ומניעת העששת, ומאות המאמרים 

שפרסם לאורך השנים מעידים על תרומתו הרבה לתחום. שמו התפרסם בכל העולם בנושאי 

דין מהארגון העולמי  היוקרתי על שם טרנדלי  חייו קיבל את הפרס  ועל מפעל  מחקר אלו, 

 ORCA ,פרסים נוספים הוא קיבל מארגוני מחקר בינלאומיים כגון .IADR - למחקר דנטאלי

ואחרים העוסקים ברפואת שיניים, ביניהם אחוות אלפא-אומגה העולמית. מאות סטודנטים 

ועל  שלו  ההוראה  פעילות  ועל  גדליה,  פרופ'  בהדרכת  גמר  עבודת  ביצעו  שיניים  לרפואת 

פעילותו המחקרית קיבל את תואר יקיר ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל. 

במסגרת הסמינר שאורגן לרגל יום הולדתו ה-90, בירך הדיקן, פרופ' שטבהולץ - ששימש 

בתחילת הקריירה שלו עוזר מחקר של פרופ' גדליה - ואיחל לחתן השמחה אריכות ימים. את 

הרצאת המחקר נשא פרופ' דן דויטש, שעבד ביחד עם פרופ' גדליה במעבדה למחקר דנטאלי 

שנים רבות. נושא ההרצאה היה "המחקר הדנטאלי של המחר – השמיים הם הגבול". 

הפקולטה כולה שולחת את אהבתה והערכתה לפרופ' יצחק גדליה במלאת לו 90, ומאחלת 

שנים רבות וטובות נוספות.

קשר  פגישות,  ארגון  ובתוכה  המרכז,  מתאמת  רודולף,  יהודית  גב' 

טלפוני, קשר מכתבי ועוד. בזכות המעורבות והמחויבות האישית של 

יהודית התנהלו פעילויות המרכז ביעילות רבה. 

בשנים 2006-2000 מנע המצב הפוליטי באזורנו כל ניסיון להמשך 

פעילות ולשיתופי פעולה חדשים. תקופה זו התאפיינה בתסכול רב. 

רופאים פלסטיניים שהעזו לבוא להשתלמויות במחלקות  היו מעט 

הקליניות. 

עם כניסתו של פרופ' שטבהולץ לתפקיד הדיקן ועם שינוי הגישה של 

שכנינו הפלסטיניים נוצרה הזדמנות לשיתוף פעולה עם אוניברסיטת 

"אל-קודס". שיתוף פעולה אמיץ זה, שהובילו שני הדיקנים - פרופ' 

שטבהולץ ופרופ' בג'אלי - הגיע לשיאו בכינוס המשותף שנערך לפני 

חודשים ספורים. חושבים אנו כי שיתוף הפעולה המדעי והמקצועי 

בין הישראלים לפלסטינים הכרחי.

כהן מאז 2003  וולטר  ד.  תיכוני ע"ש  כיו"ר המרכז המזרח  בן-אוליאל ששימש  רפי  פרופסור 

מסיים את כהונתו. יתפוס את מקומו בתפקיד היו"ר ד"ר גידי הולן. ד"ר הולן הוא רופא בכיר 

במחלקה לרפואת שיניים לילדים, ואחראי על תכנית ההתמחות של המחלקה.

חילופי גבֵרי במרכז המזרח תיכוני

בן 80 וטס גבוה
את  כהן  וולטר  ד.  חברנו  חגג   2006 דצמבר  בחודש  גרפונקל)  (אדי 
הקרובים  וחבריו  משפחתו  התאספו  המאורע  לרגל  לגבורות.  הגיעו 

בפילדלפיה למסיבה מפוארת.

גם מישראל באה משלחת מאוד מכובדת, בתוכה מנכ"ל הדסה פרופ' 
ורעייתו  שטבהולץ  אדם  פרופ'  הפקולטה  דיקן  יוסף,  מור  שלמה 
איילה, פרופ' אדי גרפונקל וביאנקה - כולם באו מתוך רצון להביע 
את הערכתנו לוולטר ואת הוקרתנו אותו על תרומתו לפיתוח מוסדנו.  
כידוע, אחת היזמות הברוכות של וולטר, שבוצעה ביחד עם ארווין 
של  הסינוף  היא  הקודמת,  המאה  של  ה-60  בשנות  המנוח  שיפ 
הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת פנסילבניה לפקולטה שלנו. 
מורים אקדמיים  דור ההמשך של  להבטחת  הדרך  את  סלל  זה  קשר 

ברפואת שיניים לישראל בכלל ולירושלים בפרט.

הנודע  הפסנתרן  בפילדלפיה.  במסיבה  שם  הייתה  רבה  התרגשות 
פטר נרו ניגן את "ירושלים של זהב" וליווה כך את ִּבתו של וולטר, 
ששרה בעברית את מילות השיר. המברכים הרבים מנו בזה אחר זה 

את תכונותיו ואת מעלותיו של וולטר, ומבין כולן בלטה שוב ושוב 
תכונתו החשובה ביותר – אוהב ישראל. בדברי התודה שלו הדגיש 
מנהיג  להיות  גאוותו  את  ישראל,  לעם  החזק שלו  הקשר  את  וולטר 
יהודי ואת נכונותו להמשיך ולתמוך במפעל הישראלי שבו הוא שותף 
בכיר. מתנה ספונטאנית מאחד המשתתפים (100,000 דולר!) נועדה 
לתמיכה באחד המפעלים שבהם וולטר מעורב. האיש בן ה-80, הצעיר 
ברוחו ובהתנהלותו, ממשיך לטוס גבוה. אנו תלמידיו וממשיכי דרכו 

מרגישים צורך נפשי לעשות כל מאמץ כדי להגיע לגבהים דומים.

אנו מודים לך ואוהבים אותך. מזל טוב וולטר.



2 0 0 7 ב  י ב א - ז " ס ש ת ו  ע  מ ש נ ה מ

67
2 0 0 7 ב  י ב א - ז " ס ש ת ו  ע מ ש נ ה מ

7 6

הלינג פרופ' על מספרים חברים
פרופ' על הרהורים

ברברה הלינג
ן מ ד י ר פ ן ו ע מ ש ' פ ו ר פ

בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים

הוא לימד וחקר ב-1983. באנדודונטיה ההתמחות ואת ,1975

.1991 עד בישראל במתרפאים וטיפל השורש טיפולי תחום את

(בדרגת  לאנדודונטיה המחלקה למנהל מונה  1992 בשנת

אוניברסיטת של שיניים לרפואת הספר בבית פרופסור)

הקיים היחידי ההתמחות קורס את שם והקים טורונטו,

הקורס גם מנהל מאז משמש בנושא זה. בקנדה

לאחר תחילת קצר בפני פרופ' ברברה הלינג זמן הוצגתי לראשונה

חברתיות  בנסיבות הכירוה אשר הוריי, 1969 על-ידי בשנת לימודיי

עם יחסיי שמערכת הרגשתי  ראשונה פגישה אותה  מאז קודמות.

בצל תמיד הייתה כרופא-עמית,  והן כתלמיד הן  הלינג, פרופ'

אני מגעינו. של היבט בכל להצטיין ממני ודרשה הוריי, עם היכרותה

הציפיות אחר בניסיונותיי למלא נכשלתי שלא אחת להתוודות חייב

בשנה שורש בביצוע טיפול ניסיוני הראשון לי עדיין זכור הגבוהות.

הציבה הלינג פרופ' כאשר ראשונה, תחתונה בטוחנת חמישית,

המתרפאה שלי עם פגישות שש לאחר כי הטיפול לסיים את מדריך

אירוע זה המחיש יותר מכל, לעין.... התקדמות נראית הייתה (!) לא

כלפי התלמידים, כלפי הלינג פרופ' של והאימהי האוהב יחסה את

בכלל. האדם וכלפי בני המתרפאים

על הלינג, פרופ' עם אישיות ומשיחות הוריי של מסיפוריהם ידעתי

הקריירה, ובתחילת במהלך לימודי הרפואה התנסתה שבהם הקשיים

תקופה. באותה בפולין רבה  אנטישמיות של  הקשה באווירה שהיו

בודדה בכיתתה כסטודנטית יהודייה המפלה אליה היחס סיפוריה על

אקדמי מוסד באותו להרצות שעברה בשנה זכיתי כאשר בראשי הדהד

שנכחו הרבים ולמורים לסטודנטים הסיפור את סיפרתי למדה. שבו

כיהודי שהרגשתי,  הגאווה ואת הכבוד  את להדגיש כדי בהרצאה, 

שחויבה  כפי האולם, באחורי לשבת  ולא  וכישראלי,

כסטודנטית. הלינג פרופ'

ביותר הקשים של פרופ' הלינג הועמד במבחנים האימהי האינסטינקט

עבר לא בחיל-האוויר. בנה, צביקה, כנווט שירת שבהן השנים במהלך

הנעימות, אך פניה על פשוט או בשיחה אם עלו, לא דאגותיה יום שבו

לא נתנה היא אותה תקופה ארוכה קץ במהלך כל בלי למרות הדאגה

לתלמידים התמידית ובאהבתה כמורה בתפקודה לפגוע לדאגותיה

לעבודה. ולעמיתים

כ"מורה הלינג פרופ' את כיום רואה אני אקדמית מבט מנקודת

אך מחד-גיסא, אקדמית גישה של נדיר בשילוב האולטימטיבית".

לא נתנה מעולם מאידך-גיסא, היא היטב בקרקע מעשית ומעוגנת

הסטודנטים כל בישול". כמו "ספר של "מרשמים" בסגנון לתלמידיה

– המרשמים אותם את חיפשתי כיום) מלמדם שאני כאלה גם (כן,

לציטוטיה ביחס למדיי ביקורתי הייתי לטפל. וכיצד לבצע בדיוק מה

החיוב של לשיקול כבסיס ממאמרי מחקר הלינג פרופ' של הרבים

השפעותיה מכל אך אפשרי.  טיפול כל של היבט  בכל והשלילה

כמורה  32 שנותיי ובמהלך היא שדבקה בי, דווקא גישתה זו עליי,

השראה ולהקנות ללמד כדרך הטובה ביותר זו גישה להעריך למדתי

- כמורה החשובה מורשתה הייתה זו דעתי, לעניות לסטודנטים.

בתלמידיה הרבים. וחוקרנית אקדמית להשריש גישה

פרופ' זכתה מהוראה, הרשמית פרישתה שלאחר מאמין אני

אני בחרה. שבה בקריירה הרבות בשנותיה להרהר הלינג

בהישגיהם אוהבת כאם והתגאתה נחת רוותה שהיא מקווה

באנדודונטיה התמחו שבהשראתה ובאלה בכלל, תלמידיה של

והקדישו דרכה את המשיכו אשר תלמידיה מבין אלה בפרט.

נפלאות, להצלחות כולם זכו אקדמיים, במוסדות להוראה עצמם

בהכשרת הלינג פרופ' של  מורשתה את  כיום ממשיכים והם

העולם. ובארצות בישראל לעתיד, שיניים רופאי של  מאות

ברוך. זכרה יהי

ההספד
הדיקן שנשא

בהלווייתה
הלינג ברברה פרופ' של

ץ ל ו ה ב ט ש ם ד א ' פ ו ר פ

,1974 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים

פילדלפיה פנסילבניה, באוניברסיטת באנדודונטיה ההתמחות ואת

בשנת עצמאית כמחלקה לאנדודונטיה המחלקה הקמת עם ב-1978.

של  התשיעי לדיקן ב-1993 מונה התמנה כמנהלה הראשון. הוא 1988

 2001 בשנת נוספות. פעמיים זה לתפקיד מונה ואחר-כך הפקולטה,

לאנדודונטיה אגודות בתוכו המאגד בינלאומי, ארגון לנשיא מונה

של  המדעית המועצה ליו"ר ב-2005 נבחר בעולם. מדינות משלושים

הר"ש.

אדם'. תולדות ספר 'זה א' כתוב: פסוק ה' פרק בראשית "בספר

היה מספיק אדם'? תולדות ספר 'זה כתוב למה – מעירים "חכמים

אדם של חייו את שהתורה ממשילה אדם'. ללמדך תולדות 'זה לכתוב

הסתלקותו ועד עצמו. מרגע בריאתו את הספר של כותב אדם כל לספר.

ספרו. דפי את ממלא הוא

המקבצים רבים, מפרקים בנוי הלינג, ברברה פרופ' שלך, "הספר

בתקופה בפולין הרפואה מלימודי החל מרתק. חיים סיפור בתוכם

כיהודייה הגאה ועמידתך האישית מלחמתך העולם, מלחמות שבין

עבודתך רצוי. בלתי היה היהודי שבהן באוניברסיטאות, לימודייך בעת

העולם מלחמת ובתום ראדום, ובגטו לבוב בגטו כרופאה ההרואית

לובלין. באוניברסיטת שיניים רפואת לימודי השלמת - השנייה

אשר  חדש, פרק של תחילתו רשמה  1950 בשנת ארצה "עלייתך

הדרך כל לאורך לרגלייך נר שהיו הערכים את הדגיש האחרים, כמו

וכבוד האדם. אהבת האדם –

ובקיבוצים חיפה עבדת באזור שבהן עלייתך ארצה, לאחר שנים "חמש

לו אשר הפרק זהו בחייך, נוסף מרתק פרק החל רחובות, שבאזור

לרפואת-שיניים לפקולטה הצטרפותך – שותפים כאן רובנו גם

ועוד 18 שנות התנדבות הפכת  25 שנות עבודתך  במשך בירושלים.

האימא המורים, המורה של כל זו: התווך של פקולטה מעמודי לאחד

ברפואת-שיניים המשפחה בשושלת מרכזי חלק התלמידים, כל של

אך חייך, סיפור תם אמנם היום האדם. לאהבת האישית והדוגמה

תלמידייך רבות של מאות על-ידי להיכתב ימשיכו נוספים  פרקים

האנדודונטיה, שעבורו מקצוע בתחום הן - דרכך ועל-ידי ממשיכי

והן אחריו,  לבאים הדרך את המראה כמגדלור, רבות שנים היית 

אותך והעריצה העריכה כה בכלל, אשר בישראל ברפואת-השיניים

רפואת-השיניים יקירת של הכבוד את לך חלקה רבה ובגאווה

בישראל.

את המייצג כדיקן כאן עומד  אני יקרה: ומשפחה  צביקה "אילנה,

מאחת היום נפרדת אשר בירושלים, שיניים לרפואת הפקולטה

בשם הנפרד לאנדודונטיה, המחלקה כמנהל כאן עומד אני מענקיה.

במשך שנים רבות. שלה הדרך ומובילת המחלקה מהאם הרוחנית

דרכו, ומתחייב וממעצב האישי ממורהו שנפרד כאדם עומד כאן אני

כפי להיכתב ימשיכו המופלא חייך בספר שהפרקים כדי הכל לעשות

שרצית.

ברוך. זכרך ויהא תמיד אותך "נזכור

מחנכת דגולה
ד ו ב ע ף ט א ע ר " ד

.1973 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים
ציבורית בפעילות בהתנדבות עוסק בשפרעם. פרטית מרפאה בעל

עֵנפה

בבית- ומדריכה למורה מעבר הרבה  הלינג  פרופ' הייתה בשבילי
טובה אמא דגולה, מחנכת הייתה היא עבורי שיניים. לרפואת הספר
את כיבדה אדם.  כאל מתלמידיה אחד לכל התייחסה היא  וחמה.
לי שלחה הלינג אזכור שפרופ' תמיד הוא אדם. באשר שָּבנו, האדם

התנוססה  שבה הספר, בית להקמת ה-25  יובל  חגיגות חוברת את 
שהתבקשה מבלי מרגש, מאד מכתב צירפה כמובן, היא תמונתי.

כך. לעשות

קולה ברם בשקט, דיברה היא בטוחה. בצורה אבל לאט, פסעה היא
והובילו ביטחון בנו נסכו שלה והשלווה הרוגע נשמתנו. לעומק חדר

חפצנו. למחוזות אותנו

בשיבה לעולמה שהלכה בעובדה מתנחמים זכרה ומוקירי תלמידיה
טובה.

ברוך. זכרה יהי עדן. מנוחתך ותהיה משכבך, על בשלום גרוסמןנוחי לואיס פרופ' עם הלינג פרופ'
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והמופלאה הדגולה
ן מ פ ו א ק ה י ר א ' פ ו ר פ

,1962 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים

 1979-1973 השנים בין .1978 בשנת באנדודונטיה ההתמחות ואת

ואחר- בירושלים ואנדודונטיה לפריודונטיה במחלקה סגל חבר היה

תל-אביב. באוניברסיטת לאנדודונטולוגיה למחלקה הצטרף כך

הציבוריים  תפקידיו בין חבר. פרופסור לדרגת 1989 הועלה בשנת

תל- סניף יו"ר הר"ש, של  המרכזי הוועד של  וגזבר מזכיר שימש

ממייסדי הר"ש של  המדעית המועצה חבר הר"ש,  של אביב

האיגוד. כיו"ר כיהן  ואף לאנדודונטיה הישראלי האיגוד  וממקימי

הספר מחבר לאנדודונטיה. והאירופאי האמריקאי באיגודים חבר

יישומית" "אנדודונטיה

חב אני מומחיותי באנדודונטיה ואת המקצועית שלי הקריירה את

המופלאה. ז"ל ולאישיותה הלינג פרופ' ברברה הדגולה למורה

את סיים עתה שזה צעיר שיניים כרופא היה: כך שהיה ומעשה

למרפאת הצטרפתי האקדמית העתודה במסגרת הצבאי שירותו

נציגת בדלת הופיעה אחד יום ז"ל.  אבי של הפרטית השיניים

שכללה תכשיר מרכולתה, את  והציעה תרופות  חברת מכירות של

תכונותיו רוב לשמחתי הפה. חלל בריריות בנגעים לטיפול חיטוי

מדיפת ה"אקונומיקה"  את יחליף  שהוא קיוויתי  לצרכיי. התאימו 

נפשי. שנואת והרעילה, הריח

ברברה פרופ' את פגשתי לאנדודונטיה האיגוד של מהפגישות באחת

את ולחקור להמשיך רצוני ועל ה"תגלית" על לה וסיפרתי הלינג

בעקבות האנדודונטיה בתחום להתעניין "נסחפתי" וכיצד התכשיר

אוזן קשבת, שמצאתי בלבד זאת לא הרבה, להפתעתי המחקר. והנה,

המחלקה במסגרת ולהשתלב  לבוא  על-ידיה  הוזמנתי  גם אלא

של שיניים לרפואת הספר בית של  ואנדודונטיה לפריודונטיה

(באותם המרחק אף על בירושלים. והדסה העברית האוניברסיטה

היה במתכונתו לא אחת כביש מספר ימים

לסגל והצטרפתי שמחתי  הנוכחית)

בהוראה השתלבתי  המחלקה. 

הלינג כשפרופ'  במחלקה,  ובמחקר 

ודמות הרוחני הרועה עבורי מהווה

להערצה.

כצוות במבחן יחד אחת כשישבנו לא

נדהמתי הסטודנטים, של בעל-פה

- שעבורי הנבחנים, של מהתשובות

הלינג פרופ' להיכשל. דינם, היה אחד

לסייע לרמוז, בנועם,  בשלווה,  ניסתה

כדי למצות השאלה את לשנות ולעתים אף

בציון ולו ולהעבירו מהסטודנט הידע את

הלינג פרופ' הייתה תמיד  מינימלי. עובר

החיוביים שכל את הפנים להדגיש לסטודנטים וידעה מליץ יושר

המבחן. גילה בעת סטודנט

נודעתיבקרבהסטודנטים לימים,כשעברתילאוניברסיטתתל-אביב,

שפרופ' התכונות מכל מאוזניי. נסתר שלא דבר קשוח, כמדריך

ובאותה רכות מתינות באותה לנהוג בידי עלה לא לי, הלינג הקנתה

מצר. אני ועל-כך שנהגה פרופ' הלינג, כפי תלמידיי, כלפי

ולסייע לתמוך הלינג  פרופ' ידעה המקצועית דרכי  אורך לכל

אני שלי האקדמית הקריירה ספק, שאת בִלבי אין ובמעשה. במילה

דרכי בראשית אותי ועודדה בי שתמכה הלינג, ברברה לפרופ' חב

לימים, להגשים זכיתי, בזכותה בהמשך. רבים ימים וליוותה אותי

מחקרי סמך על - פיתחה בינלאומית מסחרית כשחברה חלומי, את

שטיפה שכללה תכשירי אנדודונטי, לטיפול ֶערּכה – עמי ובשיתוף

לביקורות שזכו חבישה ותכשיר ל"אקונומיקה") אנטיספטי (תחליף

העתונות ובמיטב לימוד שפורסמו בספרי מחקרים בכמה חיוביות

האנדודונטית.

לכור לחזור ובחרתי לגמלאות,  פרשתי אני  ואף הימים חלפו

המחלקה המקצועי הראשוני ולהתנדב ולהדריך במסגרת מחצבתי

שפרשה לאחר רבות ששנים  שמחתי  הייתה  רבה  מה בירושלים.

ובימי בהדרכה בהתנדבות לסייע הלינג פרופ' המשיכה לגמלאות,

המחלקתי בסמינר  חלק הלינג פרופ' נטלה שבוע מדי כמעט  ג'.

המניין. מן המשתתפים כאחד בו והשתתפה השבועי

לעד. ברוך זכרה יהא

של הייתה "האימא  היא
בישראל האנדודונטיה"

ג ר ב ד ל ו ג - י ק צ ו ל ס ס י ר י א ר " ד

,1985 בירושלים בשנת שיניים לרפואת הספר בבית סיימה לימודיה
2005-1985 שירתה  בשנים .2000 בשנת באנדודונטיה ההתמחות ואת
כיום רב-סרן. בדרגת  שירותה  את  וסיימה  צבאית  שיניים  כרופאת
השנה הששית ומדריכה לתלמידי את הוראת האנדודונטיה מרכזת
במרפאה פרטית עובדת בירושלים. באנדודונטיה בתכנית ההתמחות

שורש לטיפולי

לעולם. יישכחו שלא כך המותירים בך את רישומם, ספורים שיעורים רק יש

רפואת בלימודי דרכנו  בתחילת הרביעית, בשנה סטודנטים  היינו
בנושא. מהראשונים באנדודונטיה, שיעור היה השיעור השיניים.
צילום גומי. חשיבות השימוש בסכר דיברה בהטעמה על הלינג פרופ'
אותו של החזה בית רקע פוצר על צילום של ובו שהראתה, הרנטגן

היום. ועד מאז מזיכרוני פרח לא אותו, שבלע אומלל מתרפא

ברברה ופרופ' באנדודונטיה, כמתמחה ל"הדסה" שבתי לימים
של להתמחות, שעסקה בהיסטוריה את הרצאת המבוא נשאה הלינג
מציגה שהיא תוך וברורה, רהוטה בצורה דיברה היא האנדודונטיה.
פרופ' הלינג שלה. הפרטי מהאוסף ארכיוניים כמעט תמונות ומוצגים
כולנו את  והפליאה המחלקתיים בסמינרים והשתתפה המשיכה 
דבר ששום ודומה המקצועית, מהספרות בציטטות המדהים, בזיכרונה

ממנה. נשתכח לא

בביקורו האנדודונטיה, מאבות בנדר, לצד עומדת כשהיא תמונתה,
האנדודונטים". של "האימא היא הייתה אקראית. אינה - בארץ האחרון

היא הנינוחה בדרכה
להדריכני השכילה
וברוגע במקצועיות

ב ו נ ו ש ו מ י ק ו ש ' פ ו ר פ

,1979 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים
הישראלי האיגוד נשיא שימש ב-1989. באנדודונטיה ההתמחות ואת

האיגוד  של ה-4  הכינוס של המארגנת הוועדה ויו"ר לאנדודונטיה
קליניות ובטכנולוגיות ביישום מתעניין .(IFEA) לאנדודונטיה העולמי

בתל-אביב שורש לטיפולי פרטית מרפאה בעל ובלייזר. שורש בטיפולי

מחלקה ואנדודונטיה פריודונטיה היו בפקולטה, כסטודנט בזמני
הלינג. כמו ברברה פרופ' הייתה אחראית האנדודונטיה תחום אחת. על
הראשון המעשי המפגש הייתה הפנטום קליניקת - אז גם היה כן עכשיו
הייתה באנדו' הקליניקה זאת עם  השיניים.  ברפואת תחום כל עם
וההתרגשות אמתית, בשן  טיפול עם אותנו ש"הפגישה"  הראשונה
השן את להרוס גדול חשש מתוך ודנטין, באמייל קידוח רבה. הייתה
בפנים קיבלה אותנו פרופ' הלינג לא קטן. ללחץ שבידך, גרם הקטנה

רבה. במידה המתח את  הורידה ובכך ומרגיעות,   מאירות
טיפול בפני כשעמדנו החמישית בשנה גם זו גישתה לי זכורה
הראשון השורש מזלי והיא הדריכה אותי בטיפול התמזל במתרפאים.
בלתי חוויה הוא ראשון שורש שטיפול לציין מיותר בחיי. שביצעתי
הלינג, פרופ' עליונה. בשביעית מבוצע כשהוא שכן כל לא נשכחת,
והמרגיעה המקצועית בצורה להדריכני השכילה הנינוחה, בדרכה
של הלימודים. בשלב זה כבר מרשימה וכך הגעתי לתוצאה ביותר,
בתחום לבחור כנראה, אותי, שהוביל הוא בינינו שנוצר הטוב הקשר
הוביל נשכח ההוא הבלתי הטיפול עתידית. האנדודונטיה כקריירה
החלטתי - הלינג ולבסוף פרופ' של הגמר בהדרכתה לעבודת אותי

הלינג. לפרופ' הלב תודתי מעומק על כך באנדודונטיה. להתמחות

ברוך. זכרה יהי

ברברה הלינג וספר
הפקולטה של היובל

ן ר ט ש ח נֹ ' פ ו ר פ

 1962 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים
.1969 בשנת בוסטון באוניברסיטת הפה בשיקום ההתמחות ואת
לענייני דיקן וסגן משקמת שיניים לרפואת המחלקה מנהל שימש
פרטית מרפאה בעל .2003 הוראה קלינית. פרש לגמלאות בשנת

הנוכחי ועורכו של "מה נשמע" המייסד בירושלים.

שיאגד ספר לערוך מן, יהונתן פרופ' הדיקן, על-ידי נתבקשתי כאשר
ספק  לי היה לא הפקולטה,  שנות  50 של ההיסטוריה את בתוכו

לפרק משלה. שם תזכה הלינג שפרופ' ברברה

לבית פעם באה מדי הספר הייתה ברברה עוד העריכה של בתקופת
ִעמה להחליט  כדי אליה הזמנתי את עצמי כזה, אחד ביום הספר. 
הצעדים את יכלול שהפרק ברור  זה היה  שלה. בפרק ייכלל מה
ממחולליה. הייתה שהיא בבית ספרנו, האנדודונטיה של הראשונים
שהתהלכו הרכילות דברי את ממנה לשמוע שארצה ברור גם היה
לא לי סיפרה הספר בשנים הראשונות. ואמנם ברברה בית בפרוזדורי

אגב. בדרך וכאילו עדינה בצורה כי אם הימים, אותם על מעט

את לספר דווקא רוצה שהיא לי הבהירה כשברברה לי, ציפתה הפתעה
ובמיוחד לישראל, עלייתה שלפני לתקופה המתייחסת ההיסטוריה
לבוב בגטו ובמיוחד בפולניה, עליה עברה השואה השואה. לתקופת
כללית, לקהילתהבתפקידהכרופאה רבות אז תרמה היא ראדום. ובגטו
חשובים פרקים שאלו לה הסברתי  אני מאוד.  עליה שהשפיע דבר
של בהיסטוריה שעוסק לפרק מתאים אינו התוכן אבל חייה, בקורות
פעם בכל מצאנו את עצמנו אתי, הסכימה אולם אף שהיא הספר, בית

ההיא. מהתקופה סיפור עוד לי מספרת שהיא כך מחדש

יישמתי שאותו הרעיון בי ברברה, נולד עם אלה שיחותיי בעקבות
הפקולטה: של היובל בספר  שהתפרסמו המאמרים  בכל אחר-כך
ניסיון המחבר, תוך של חייו קורות את מאמר לצרף לכל החלטתי
יותר חייו  על שהשפיעו האירועים את החיים קורות לציין בקטעי
גדול חלק היה המנוחה הלינג ברברה שלפרופ' קרה כך מכל.

הפקולטה. היובל של ספר אופיו של בקביעת

בנדר איזראל עם לאנדדונטיה המחלקה רופאי
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ברברה הלינג דמות
מופת

ה ש מ ט ד ע י ב א ' פ ו ר פ

,1969 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים

ארה"ב בבוסטון, הרווארד באוניברסיטת האנדודונטיה לימודי ואת

הוועדה כיו"ר לאנדודונטיה, הישראלי האיגוד כיו"ר כיהן ב-1973.

וכחבר הר"ש של המדעית המועצה שליד לאנדודונטיה המקצועית

2001 משמש  לאנדודונטולוגיה. משנת האירופאי האיגוד מייסד של

לרפואת בביה"ס לאנדודונטולוגיה המחלקה כראש טמשה פרופ'

ת"א באוניברסיטת שיניים

האנדודונטיה תחום את אהבתי ז"ל הלינג ברברה פרופ' של בזכותה

אני הששים. שנות בסוף בירושלים בפקולטה סטודנט בהיותי עוד

טיבה על מילה מאלף יותר שמעידים רגעים מספר כאן לחלוק מבקש

הלינג. ברברה פרופ' של אישיותה ועל

בנושא הצלחה גמר עבודת לכתוב ברברה אותי שכנעה בהיותי סטודנט

הסטודנטים על-ידי  בפקולטה  שבוצעו שורש טיפולי  של  וכישלון

לי. שקדמו בשנים

כעתודאי לצבא התגייסתי הגמר, עבודת על השקידה של בעיצומה

"אריק" במחנה הוצבתי כתיבתה. את שסיימתי לפני וזאת ,1968 בשנת

שבבקעת הירדן.

בירושלים בפקולטה ִאתה להיפגש באפשרותי שאין ידעה ברברה

במשך כחצי שבו מצב נוצר כן הצבאי, על השירות עקב בשעות הבוקר

הערב. בשעות לשבועיים אחת לביתה מהבסיס נסעתי שנה

בביתה עובדים היינו ממנה עת לו האימהי שזכיתי היחס את אשכח לא

ופעם טובה; ערב ארוחת פעם בתוספת בכל כמובן הגמר, עבודת על

האחרון לתל-אביב, שהפסדתי את האוטובוס ברור כשהיה לי אחת,

בביתה. ישנתי אף

,1973 וכשחזרתי בשנת להתמחות, לארה"ב לנסוע אותי ברברה עודדה

לא הקליניות. בשנים לסטודנטים  הרצאות שתי  לתת אותי הזמינה

כתלמידּה לשעבר, הכיתה בפני אותי הציגה כאשר בי גאוותה את אשכח

ובתלמידיו". בבנו מתקנא אדם "אין בבחינת בדרכה הממשיך

כחוקרת, כמרצה, כמורה, ומופת דוגמה מאז לי שימשה הלינג ברברה

דופן! יוצאת אישיות בעל בהיותה אדם - הכל ומעל הכל ולפני

ברוך. זכרה יהי



  •


רפואת השיניים המודרנית מושתתת על קליניקה שלצדה מחקר קליני 

יישומי או בסיסי. החוג דוגל בשילוב של מחקר עם עבודה בקליניקה. 

אקדמי  תואר  וסיים  במחקר  שעסק  שיניים  שלרופא  מאמינים  אנו 

מתקדם יש יתרון יחסי על פני רופאי שיניים אחרים. 

להירשם  שיניים  לרפואת  הסטודנטים  את  מעודדת  שלנו  הפקולטה 

ללימודי מוסמך ודוקטורט. לחוג יש תכנית המשלבת לימודי רפואת 

לראות  רוצים  אנו  הכפול".  "המסלול  שמכונה  מה  ומחקר,  שיניים 

מצטרפים  בעתיד,  שיניים  רופאי  שהם  סטודנטים,  של  רב  מספר 

לתכניות המוסמך או הדוקטורט שלנו.

בחוג  ללמוד  אלה  סטודנטים  לעודד  שביכולתנו  כל  נעשה  אנו 

מספר  הגדלת  היא  ממטרותנו  אחת  בפרט.  הכפול  ובמסלול  בכלל 

הסטודנטים לרפואת שיניים, המתנסים גם במחקר מתקדם.

החוג יקדם את המחקר בפקולטה על-ידי קבלת תלמידים מצטיינים 

למחקר. במסגרת השינויים בחוג צפויים גם עדכונים של הקורסים, 

ושינוי במערך ההוראה, כך שכל מורי החוג ייקחו חלק בנטל ההוראה. 

באופן זה אנו מבטיחים שהסטודנטים שלנו ישמעו את מיטב המרצים 

בנושאים העדכניים ביותר. 

 •

שבהם  וסמינריונים,  הרצאות  רבדים:  בשני  הם  בחוג  הלימודים 

כל  מחקר.  במעבדת  עבודה  כולל  ומחקר,  התלמידים;  משתתפים 

מחקר,  ומבצע  ללבו  הקרוב  המחקר  תחום  את  בוחר  בחוג  תלמיד 

המחקר  תחומי  בין  בתחום.  המומחה  הסגל  חבר  ידי  על  המונחה 

של חברי הסגל שלנו אפשר למצוא: אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, 

רקמות  רוק,  בלוטות  כאב,  פיזיולוגיה,  ביוכימיה,  ביוטכנולוגיה, 

קשות, מחלות בחלל הפה ועוד. התלמיד יכול לבחור במחקר מדעי 

קליני, המתבצע באחת  או לחלופין במחקר  יישומי  בסיסי, במחקר 

המחלקות הקליניות של הפקולטה. 

 •

חוקר  רב.  סיפוק  שבצדו  ומעשי  אינטלקטואלי  אתגר  הוא  המחקר 

משול  המחקר  ויזמה.  מדעית  מחשבה  סקרנות,  בעל  להיות  חייב 

לריצה למרחקים ארוכים שבה מקטעים קשים ומקטעים קלים יותר. 

חוקר טוב צריך שיהיו לו אורך רוח, התמדה וסבלנות. 

וממוצע  אוניברסיטאי  בוגר  תואר  בעל  מתאים,  שהוא  שחושב  מי 

או  המוסמך  ללימודי  להירשם  יכול  לתכנית,  לקבלה  מתאים  ציוניו 

הדוקטורט. יש מספר לא מבוטל של סטודנטים לרפואת שיניים, אשר 

עושים הפסקה בין שנה שלישית לרביעית ללימודיהם לצורך עבודת 

המוסמך, חלקם ממשיכים ישירות ללימודי דוקטורט. ניתן להצטרף 

לרגל כניסתו
לתפקיד

ראש החוג
למדעי

רפואת השיניים

ריאיון
עם פרופ'

דורון
שטיינברג

"מפגש צעיר"
יזמה  הוא  הצעיר"  "המפגש  שטיינברג)  (דורון 

חדשה של החוג למדעי רפואת השיניים. המטרה 

של  המחקר  עבודות  להצגת  במה  ליצור  היא 

מציגים  במפגש  בפקולטה.  הדוקטורט  תלמידי 

על  דגש  תוך  המדעית  עבודתם  את  התלמידים 

והכלים  המחקר,  היפותזת  המחקר,  תחום  סקירת 

והשיטות שבהם הם משתמשים בעבודתם. 

מאפשר  שהוא  בכך  היא  המפגש  של  חשיבותו 

לעובדי  לחוקרים,  לרופאים,  לסגל,  לסטודנטים, 

המחקר  על  לשמוע  הפקולטה  ולחברי  מעבדה 

"חוד  מפי  המחקר  מעבדות  כותלי  בין  המתרחש 

החנית" של המחקר - תלמידי הדוקטורט. תקוותנו 

פעולה  שיתופי  יעודדו  אלה  שמפגשים  היא 

השונות  המחלקות  לבין  המעבדות  בין  מחקריים 

בפקולטה. 

מפי  היו  זו  במסגרת  שניתנו  הראשונות  ההרצאות 

קימלמן,  ונדב  כהן-גרינבאום  יעל  הדוקטורנטים 

שהעבירו הרצאות מרתקות בתחומי מחקרם. 

מפגשי ההרצאות יתקיימו אחת לשלושה שבועות, 

עד קיץ 2007.

לתכניות הללו גם לאחר קבלת התואר DMD או מספר שנים לאחר 

קבלת הרישיון לרפואת שיניים.

 •


התלמידים הפונים למחקר הם תלמידים ייחודיים, שמעוניינים באתגר 

שבמחקר; מה גם שתכנית המוסמך מקנה פטור מעבודות גמר לתואר 

DMD ופטור ממדעי היסוד בשלב ההתמחות. התלמידים הלומדים 

ניכרות מעין מלגות,  זוכים גם להטבות כספיות  לתארים מתקדמים 

תלמידים  של  רב  מספר  בחו"ל.  לכנסים  לנסיעות  ואפשרות  פרסים 

האוניברסיטה העברית,  יוקרתיים מטעם  זכו בעבר בפרסים  מהחוג 

בפרסים לאומיים ובפרסים בין לאומיים על מחקרם. 

 •

זאת,  עם  באים מהפקולטה שלנו.  בחוג  הרשומים  הסטודנטים  רוב 

גם אבן  אנו מהווים  גבוהה מאוד,  מאחר שרמת המחקר בפקולטה 

רוקחות,  רפואה,  כגון  אחרות  מפקולטות  לסטודנטים  שואבת 

ביולוגיה וכימיה. 

 •

המחקר  יום  הוא  שלנו  לפקולטה  הייחודיים  האירועים  אחד 

הפקולטאי. אירוע זה, שנערך בפקולטה שלנו כתשע שנים, התחיל 

כיזמה של פרופ' דן גזית. המטרה בייזומו הייתה להציג לסטודנטים, 

לסגל ולעובדי הפקולטה את המחקר המתבצע בחוג. במסגרת מציגים 

המחקרית  עבודתם  את  החוג  של  והדוקטורנטים  המוסמך  תלמידי 

בהרצאות פרונטאליות או כפוסטרים. לאחר החלק המדעי, הכולל גם 

הרצאות אורחים, מתקיים החלק החברתי/ספורטיבי, שבו מתקיימות 

תחרויות ספורט בין המחזורים השונים לבין הסגל. 

גם  לפעול  מתכוון  אני  הדיקנט,  עם  ובשיתוף  תפקידי,  במסגרת 

להרחבת התכנים הקיימים ביום המחקר ושינויים.
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 ,1991 בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  סיים 

בניו- לואיזיאנה  באוניברסיטת  בפרוסטודונטיה  ההתמחות  ואת 

וב-1999  דנטלית,  ובאסתטיקה  באימפלנטולוגיה  אורלינס. השתלם 

קיבל תואר MS שם. בשנת 2001 עבר בהצלחה את הבחינות מטעם 

 Diplomate of the) המועצה המדעית האמריקאית לפרוסתודונטיה 

כמנהל  משמש   2004 מאז   .(American Board of Prosthodontics

אוניברסיטת  של  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  ההתמחות  תכנית 

וושינגטון בסיאטל בדרגת פרופסור חבר.

הר  ועל  יוניון  אגם  על  משקיפה  שבסיאטל  וושינגטון  אוניברסיטת 

שנים,  שלוש  לפני  משפחתי  עם  זו  לאוניברסיטה  הגעתי  רייניר. 

בעקבות הזדמנות יוצאת דופן שנזדמנה לי לקחת על עצמי את ניהול 

תכנית ההתמחות בשיקום הפה בה. אשתי ואני החלטנו אז לעזוב את 

ניו-אורלינס, את אוניברסיטת לואיזיאנה, ואת המנטור שלי, ג'רי שיש, 

ולצאת להרפתקה הבאה של חיינו בסיאטל.

כארבעה  כבר  מתקיימת  וושינגטון  באוניברסיטת  ההתמחות  תכנית 

ג'יימס  יודליס,  רלף  כגון  ידועים  פרופסורים  של  בניהולם  עשורים 

פרנק  קויס,  ג'ון  כגון  מפורסמים,  בוגרים  הצמיחה  והיא  בראדוויק, 

וורד שמאלי בני לאופר ואחרים, שעיצבו ושממשיכים לעצב  ספיר, 

את רפואת השיניים ברחבי העולם. רק לאחר שעברנו לסיאטל הבנתי 

את מלוא הכבוד ואת כובד האחריות שהונחו על כתפיי. לכבוד ולעונג 

לי לחלוק עם קוראי "מה נשמע" מעט מהניסיון הקצר שלי בתכנית, 

ולהודות בהזדמנות זו לכל מוריי ולמדריכיי, שעיצבו את דרכי בבתי-

הספר לרפואת שיניים - בירושלים ובלואיזיאנה.

השיקום,  בתחום  ולהישגיות  למצוינות  מחנכת  ההתמחות  תכנית 

הוא  התכנית  משך  חדישות.  ובטכנולוגיות  בטכניקות  שימוש  תוך 

"מומחה  הסמכת  הבוגרים  מקבלים  ובסיומה  שנים,  שלוש  לפחות 

בבחינות  להיבחן  זכאות  לרבות   ,MSD שני  ותואר  הפה"  בשיקום 

 American Board) הפה  לשיקום  האמריקאי  הארגון  של  ההסמכה 

האנושי  בהון  ייחודית  שלנו  ההתמחות  תכנית   .(of Prosthodontics

שמרכיב אותה. בעלי שם עולמי, מומחים בתת-תחומים כגון שיקום 

פנים ולסתות, שתלים, אסתטיקה, ותותבות שלמות וחלקיות נשלפות 

משתתפים בהוראה כאן. מוגשת לנו גם עזרה שלא תסולא בפז, מידי 

רופאי שיניים מהסקטור הפרטי, שהם בוגרי תכנית ההתמחות. תכניות 

התמחות אלה הן שמניבות את מובילי העתיד בדיסציפלינות השונות.

ימים אלה הם תקופה מרתקת בתחום שיקום הפה לאור ההתפתחות 

ו- מלאים  חרסינה  שחזורי  הדנטליים,  השתלים  בתחום  המתמדת 

CAM/CAD. תכנית ההתמחות שלנו, הניצבת בחוד החנית של יישום 

כאחת  לעצמה  הציבה  אף  בפנינו,  שנפתחות  החדשות  האופציות 

ולהרחיב  חדישות  וטכנולוגיות  טכניקות  ולהעריך  לבחון  המטרות 

בכל  עוסקת  התכנית  במתרפאים.  וטיפול  מחקר  דרך  יכולתנו  את 

האספקטים של שיקום הפה, לרבות שיקום על שחזורים קבועים ועל 

רפואת   ,(All Ceramic) מלאים  חרסינה  שחזורי  נשלפים,  שחזורים 

שיניים אסתטית והשתלות דנטליות (כולל תהליכים כירורגיים). כחלק 

אינטגרלי מכל אלה מושם דגש על טיפול במתרפאים. 

שלנו  התכנית  של  הפדגוגית  העולם  בתפישת  הושם  ומעולם  מאז 

ועל שיתוף  מולטי-דיסציפלינריות,  מקיפות,  טיפול  תכניות  על  דגש 

פעולה הדוק עם מחלקות אחרות באוניברסיטה, במיוחד עם המחלקה 

אותן  ומבצעים  הטיפול  תכניות  את  בונים  המתמחים  לפריודונטיה. 

בעזרת צוות הכולל: מומחים לשיקום הפה ולפריו', מנתחי פה ולסת, 

מומחי אורתודונטיה, מומחים לאנדודונטיה וטכנאי שיניים מומחים 

לחרסינה מהשורה הראשונה. טכנאי השיניים משתתפים גם בהעברת 

סדנאות Hands on למתמחים.

פן מרכזי נוסף של התכנית הוא מחקר, והמתמחים מעורבים במחקר 

בסיסי ובמחקר קליני במהלך לימודיהם, כחלק מדרישות התואר השני. 

מחקרים אלו משמשים בסיס למאמרים, שאותם מפרסמים המתמחים 

בעיתונים מקצועיים מובילים. בשנתם השלישית להתמחות נדרשים 

המתמחים גם ללמד בקליניקה בתכנית התואר הראשון. 

משום כל אלה מספקת תכנית ההתמחות שלנו למתמחים ניסיון מקיף 

ומאתגר, המאפשר להם להתפתח לכיוונים שונים בתחום שיקום הפה, 

והמעודד אותם להיות מחנכי העתיד וקלינאים מצוינים בתחום. 

פורום רופאים

תכנית ההתמחות בשיקום הפה בסיאטל
י ק ס ד ו ר ג י א ר ל  א י ר א  ' פ ו ר פ

ב-1989,  בירושלים  שיניים  לרפואת   הספר  בבית  לימודיו  סיים 

בירושלים  הציבור  לבריאות  הספר  בבית  לימודיו  סיים  וב-2006 

וקיבל תואר MPH. כיום מתמחה ברפואת שיניים ציבורית במסגרת 

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית בירושלים. משנת 2001 משמש 

מנהל מרפאת השיניים של "יד שרה".

גם  שרה"  "יד  בארגון  השיניים  רפואת  לתחום  ִהתֹוסף   2001 בשנת 

הטיפול במרותקי בית. במסגרת זו מבצעים הרופאים טיפולי שיניים 

מגבלה  עקב  שיניים  למרפאת  להגיע  ביכולתם  אין  אשר  באנשים 

כזו  ניידת"  שיניים  ב"מרפאת  הטיפול  לביתם.  רתוקים  והם  רפואית 

השטח  מן  שעלה  צורך  בעקבות  המתנדבים  על-ידי  והונהג  נהגה 

בשירות כזה. 

מודיעין: בסניף  הניידת  השיניים  סיפור ממרפאת  הוא  הבא  הסיפור 

תושב מודיעין בן 80 לקה בשבץ מוחי קשה. בעקבות המחלה נעשה 

משותק, איבד את כושר הדיבור ואת יכולת הבליעה, ובמשך שנתיים 

היה במצב זה ולא הוציא הגה מפיו. עקב מצבו נעשתה הזנתו היום-

יומית באמצעות זונדה. בגלל חוסר התפקוד סבל מדיכאון, שנוסף לו 

יכול היה לומר מה בדיוק  פן של תסכול מכך שגם כאשר סבל, לא 

כואב לו.

באחד הימים לקה בכאב שיניים חמור והיה זקוק לטיפול דחוף. עקב 

מצבו לא יכול היה לפתוח את פיו ולשתף פעולה בטיפול רפואי. בתי 

טיפול  על  אחריות  לקחת  סירבו  המשפחה  פנתה  שאליהם  החולים 

אובדת  הייתה  המשפחה  ושוב".  ב"לך  נדחה  והוא  במצבו,  שיניים 

השיניים  רופאת  במודיעין.  שרה"  "יד  לסניף  פנתה  לה  ובצר  עצות, 

הכרוך  הקושי  ולמרות  לביתו,  באה  ח'  ד'  ד"ר  במודיעין  המתנדבת 

למיטה  המרותק  במטופל  שמדובר  העובדה  ולמרות  בבית,  בטיפול 

וחסר כל יכולת לשתף פעולה ולתקשר, החליטה להשתדל ולתת לו 

מענה. לאחר התייעצות עם המנהל הרפואי של "יד שרה" הוחלט על 

תכנית טיפול, שכללה גם עקירות וגם פעולות שיקומיות. 

נעזרנו  בתחילה  דבר.  של  בסופו  הצליח  והממושך  הקשה  הטיפול 

ברופאה  הן   - בירושלים  שיניים  לרפואת  בפקולטה  הטיפול  לצורך 

כדי  ולסת.  פה  לכירורגיית  והן מהמחלקה  לרפואת הפה  מהמחלקה 

השכיבה  במצב  המידות  בנטילת  בעיקר  שונים,  קשיים  על  להתגבר 

ווידאנו  ִאתנו,  יצרנו קשר עם המעבדה העובדת  שבו היה המטופל, 

שבכל פגישה עם המטופל ינכח גם טכנאי השיניים. כך ביקשנו להגיע 

ליעילות רבה ולמקסימום שיתוף פעולה עם המטופל, מבלי שנצטרך 

לחזור על לקיחת המידות.  

סופו של התהליך הזה הוא ביצירת שיניים תותבות למטופל. בשלב 

הראשון לאחר מסירת התותבות למטופל, הוא החל לפתוח את הפה. 

נוצר סוג של תקשורת, שלא היה לו קודם. בעקבות זה גם  עקב כך 

לו אחת התרופות שנטל, והשילוב הזה חולל את המהפך.  הוחלפה 

מעבר להצלחה הדנטאלית, בתוך זמן קצר השתפר גם מצב רוחו לבלי 

הכר והוא התחיל לדבר. 

בערב  בביתו  בביקורה  כאשר  המתנדבת  הרופאה  קיבלה  שכרה  את 

ראש השנה שמעה מפיו את המילים "שנה טובה". 

וחזר  הסביבה  עם  מתקשר  לחלוטין,  פעולה  משתף  המטופל  כיום 

לדבר בכל השפות שאותן ידע ובהן דיבר לפני השבץ. 

"יד שרה" – סיפור מחיי היום-יום
י נ י ז י  ב א ר  " ד

כרם.  לעין  מחלקתנו  הועברה  ב-1964 

טרם  והאנשים  חדשה  היתה  המרפאה 

הכירו היטב את המקום. ביום אחד פנה 

ירושלים  שסביב  הכפרים  מאחד  חולה 

עזרה  לקבלת  שלנו  המרפאה  למשרד 

ראשונה. פקיד הקבלה ראה את ההפניה 

ל"כירורגיה", והפנה אותו אלינו. הסברתי 

לחולה שעליו לשבת על אחד מכיסאות 

הטיפול, ושלחתי סטודנט לקחת אנמנזה, 

אבל החולה היה מתוח וניסה להסביר לי 

משהו שמעיק עליו. ניגשתי אליו ושאלתי 

אותו בערבית מה היא הבעיה. 

במקום  לבדוק  אפשר  "איך   : ענה  הוא 

המרפאה",  צוות  כל  לעיני  וגלוי  פתוח 

מכתב  את  ביקשתי  במבוכה.  והיה 

אכן  שהוא  לגלות  ונדהמתי  ההפניה 

בעיית  לפתור  אבל  לכירורגיה,  הופנה 

המורואידים!!!!!!!!!

הקבלה  למשרד  אחר-כך  פניתי  אגב, 

ושאלתי את הפקיד, איך ייתכן שלא קרא 

מופנה  למי  במדויק  ובירר  המכתב  את 

מבין  הייתי  "אם  היתה:  תשובתו  האיש. 

את המושגים שלכם, אתה חושב שהייתי 

עובד במשרד כאן"?
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בשנת  תל-אביב  באוניברסיטת  לרפואה  הספר  בבית  לימודיו  סיים 

ואת   ,1983 בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית   ,1974

בסן   University of the Pacific-ב באורתודונטיה  ההתמחות 

 Orthodontics-פרנסיסקו, קליפורניה בשנת 1986. דיפלומט של ה

American Board of. מומחה ליישור שיניים בישראל מ-1989. בין 

השנים 2000-1995 שימש יו"ר הוועדה המקצועית לאורתודונטיה, 

ובשנים 2000-1999 כיו"ר האגודה האורתודונטית בישראל. משנת 

1992 משמש מנהל תכנית ההתמחות במחלקה ליישור שיניים של 

צה"ל בתל-השומר 

כששה  ונשרפו  הושמדו  נטבחו,  האנושי  המין  של  במעלליו  בנורא 

ונדדו  מהם  שנשאר  את  אספו  שנותרו  המעטים  עמנו.  מבני  מיליון 

בעולם, עד שהגיעו למקומות שבהם החלו בבנייה של חיים חדשים. 

אמנם חיים חדשים, אך בִצדם זיכרונות איומים של זוועות ומאורעות 

שנחרטו במוחם. 

אבי משתייך  בתוכם.  עמוק  הזו  את התקופה  נצרו  הניצולים  מרבית 

לאלה שאמנם אמרו: "אי אפשר לספר, אי אפשר להבין ואי אפשר 

להאמין" ולמרות זאת - סיפרו. והוא – סיפר, ומצא בי אוזן קשבת.

את  להעלות  החלטתי   ,83 בן  אבא  כשהיה  האחרונה,  חייו  בשנת 

 - ואני  לספר,  מאבא  ביקשתי  מסודרת.  בצורה  הכתב  על  סיפוריו 

רשמתי. קורותיו פורסמו לפני זמן קצר בספר "עצי הלבנה הזקופים". 

אבי התבונן באירועי השואה בצורה שונה מהמקובל. ראייתו רחבה. 

שיכול  תאומים,  במזל  שנולד  מי  של  לאופיו  מתאימה  אולי  היא 

נשמתו מרחפת  אך  גופו שם,  בדיכוטומיה.  באירוע מסוים  להתבונן 

מעל ובוחנת את שקורה ואת המשמעויות הנגזרות מכך. אבא התייחס 

אל השואה כאל "חוויה". זו אולי אינה המילה המתאימה בדיוק, אבל 

מבחינתו, אם הוא היה באירוע הזה, הוא ביקש לבחון מה ניתן ללמוד 

ממנו. השואה עבורו הייתה טראומה אישית נוראית, אבל הוא התייחס 

אליה כאל טראומה בונה. 

התרכז  לא  הוא  עליהם.  דיברו  לא  אולי  דברים שאחרים  תיאר  אבא 

הוא  בעבר.  שקראנו  השואה  מספרי  ברבים  כמו  ובמשרפות  במוות 

הראה שלחיים שם היו הרבה פנים ואולי גם צבע. הוא גם ניסה לבחון 

את הדברים באובייקטיביות, ולכן אין להתפלא על שלא כל הגרמנים 

אין  גם  היו טובים. כך  ולא כל היהודים  היו רעים,  המוזכרים בספר 

בספר כל רגש של נקמה. אולי אפילו להפך. כשאבא מתייחס לנקמה 

בגרמנים בתום השואה הוא מתאר אירוע זניח, שנשכח ונמחק מיד.

היו לאבא מזל גדול, כמו גם תושייה, אולי "ממזריות", יכולת מדהימה 

לראות את המציאות, להבינה בשברירי שנייה ולדעת לאן היא עלולה 

להוביל, ולבחור דווקא בפעולה הנכונה או באי-הפעולה, שבסופו של 

דבר הצילו אותו.

הספר אופטימי ויכול ללמד כל אחד מִאתנו. הוא מוכיח שגם במצבים 

נוראים ביותר, או מפחידים במיוחד, שבהם ִצלך וִצלו של המוות חד 

המה - ניתן לשרוד, ובמיוחד – שאפשר להם דווקא כשאתה מתנהג 

כאדם, "ֶמענטש", ולא על חשבון האחר. הלקח הוא שחייך לא בהכרח 

יינצלו אם תצטרף למעגל הכוח או למעגל הרשע. כדי להמשיך לחיות 

ולהיות שלם עם מה שעשית, צריך תכונות אחרות, אך בראשן - להיות 

בן-אדם. כזה היה אבא.

לאחר שיצא הספר לאור קיבלתי עליו תגובות רבות מהסובבים אותי. 

לי להתרגשות רבה במיוחד. לעולם לא אשכח את  גרמה  אחת מהן 

עמי  ד"ר  מידידי  טלפון  קיבלתי  כאשר  בגופי  שאחזה  הצמרמורת 

שמידט שאמר: "נפתלי, אני נמצא במצעד המוות בפולין, בבירקנאו, 

ואני רוצה לומר לך, עצי הִלבנה עומדים זקופים!".

אבא נפטר ב-10 בינואר 2001.

ביום זה ִהפסדתי אבא ואת חברי הטוב ביותר.

יהי זכרו ברוך.

ברזניאק  משה  של  חייו  מסכת  את  מתאר  זה,  שם  הנושא  הספר,   *

(פולנית: עצי ִלבנה), ששרד את כל מאורעות השואה ונותר גאה וזקוף 

כאותם עצי לבנה.

עצי הלבנה הזקופים*
ק א י נ ז נ ב י  ל ת פ נ ר  " ד
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ביקרתי באורלנדו, וב"אפקוט" בקופנהגן ב"טיוולי" הייתי

חוויתי אנג'לס, בלוס סטודיוס" וב"אוניברסל באנהיים ב"דיסנילנד"

ה"לורו אבל החיות שלה, גן את וגם וורלד" בסן-דייגו "סי את גם

מדהימים, החיות מופעי גאוני, עיצובו כולם. על עולה בטנריף פארק"

המיוחדות על הווריאציות שלו הבוטני מושלם, הגן בפארק הניקיון

והתפארת שם, החיות בגן השוכנות החיות ומגוון העופות מבחר שבו,

שלו. העצום האקווריום של הארכיטקטונית

הקנאריים האיים בין טנריף, השוכן כאמור, באי נמצא, פארק" ה"לורו

מזג אפריקה. מרוקו שביבשת לחופי האטלנטי, מערבית שבאוקיינוס

הסיבות אחת הוא  החורף, בחודשי במיוחד והנוח, היבש  האוויר

שמש בו יש האירופית. התיירות מפת על האי של לפופולאריות

טרופי. אויר מזג הוא השנה כל במשך בו האוויר ומזג תמידית

המומלץ הוא ,Puerto De La Cruz העיר האי באזור הצפוני של החלק

חנויות בה מודרנית, יש בה שהבנייה ונעימה יפה לשהייה. עיר ביותר

לתיירים. מעניינים ומקומות מדהימים, נופים לרוב, ומסעדות

 3,700 של מתנשאת לגובה שפסגתו רדום, געש הר האי שוכן במרכז

הציורית  העיירה כ-300 שנה. לפני לאחרונה פעיל היה ואשר מטר,

מההר שגלשה  רותחת ללבה חיה עדות היא  ,Roque De Garage

בעיר ביותר ברורים העקבות תושביה. על העיר את החריבה ובדרכה

קודמתה. חורבות על חייה את שחידשה

בה,  הגדל במינו מיוחד בעץ מיוחדת  Icod de Lox Vinos העיירה

והחשוב  מ-1,500 שנה. מוערך בלמעלה וגילו עץ הדרקון, המכונה

שהחול חופים יפהפיים, פניך את מקבילים צעד ושעל כל על - מכל

ענקיים, שחורים סלעים בין המתנפצים לבנים, ים וגלי שחור, בהם

המפוזרים לאורך החופים.

וסעו השוטפים, מהחיים חופשה קחו - מכם ואחד אחד לכל ממליץ אני

שהעתיקה את ימים. התקשרו למימי ארגון, ישראלית לשבוע לגן עדן

עובדת וכיום ,(34)696-927-629 עשרים שנה לאי לפני מקום מגוריה

"לתפור" תעזור לכם היא ובשמחה ברצון נסיעות מקומית. בחברת

וטעמו. דרישותיו לפי איש יומית טיול תכנית

שלי ההמלצה
ספרד טנריף, האי

ן ר ט ש ח נ ' פ ו ר פ

חיים טבע ולבעלי לחובבי עדן - גן זילנד ניו
ה פ י ם ע ו נ י ב א ' פ ו ר פ

,1974 בשנת בירושלים שיניים לרפואת הספר בבית לימודיו סיים

ב-1980. פנסילבניה באוניברסיטת בפריופרוסטיזיס ההתמחות ואת

תכנית מנהל שימש ובפריודונטיה.  הפה בשיקום  מומחה הוא

בירושלים שיניים לרפואת הספר  בבית  הפה בשיקום ההתמחות

מ-2005 משמש יו"ר ועדת  .2004 עד שנים, כעשר במשך לסירוגין

בעל ו'. בשנה סטודנטים ומדריך בירושלים הפקולטה של ההוראה

פרטית מרפאה

נשימה עוצרי נופים מגוון  טבע. לחובבי קסום מקום  היא זילנד ניו

הרים פסגות - מאלה נסיעה קצרים יחסית אלה במרחקי בה מצויים

ושרידי פיורדים קרחונים, ידיים, רחבי אגמים גשם, יערות מושלגות,

וולקנית. פעילות

ציפורים בה מצויות אי היותה בגלל לַצָּפרים. עדן גן גם היא זילנד ניו

הפשוט, הטעם מן וזאת תעופה, יכולת חסרות חלקן אנדמיות,

היא למשל, כזו אלה. לכישורים זקוקות אינן הן טרף שבהעדר חיות

עצמם מכנים אליה הרבה החיבה שבשל הלאומית, הציפור – הקיווי

"קיווים". זילנד ניו בני

זילנד בניו חיים  בעלי מיני  של קטן לא שמספר  כן, אם  קרה כיצד

המאורים, שתיים. מצד הולכי על הכחדה? האיום בא בסכנת מצויים

כדי ציפורים לצוד נהגו אליה, הלבן האדם הגעת טרם הארץ תושבי

מצדו הלבן האדם הססגוניות. בנוצותיהם תלבושותיהם את לעטר

כיום הלווייתנים. אוכלוסיית של  מלא  כמעט לחיסול דאג ובזמנו,

את להציל כדי ניו זילנד ממשלת השיקום שמשקיעה מאמצי בולטים

לכך ומבורך רב פעולה לשיתוף זוכה אכן והיא הללו, האוכלוסיות

האוכלוסייה. מצד

מסיבי בירוא היא הלבן האדם זילנד בניו שגרם אחר מסוג השחתה

(ששה  בקר בני כיום), (כ-40 מיליון כבשים גידול לצורך יערות של

הקרקע בפוריות חדה ירידה – המחיר מיליון). (שני ואיילים מיליון)

מלאכותי. בדישון וצורך

רמות להגברת שזקוקים למי הידיעה בה"א המקום גם היא זילנד ניו

פעילויות המצאת על שוקדים  זילנדים הניו בעורקיהם.  האדרנלין

בהמוניהם, תרמילאים – והתוצאה לבקרים, חדשות "אקסטרים"

שוצפים נהרות שעל  ִמגשרים מגדלים, מראשי עצמם  המשליכים

ענקיים פלסטיק  כדורי בתוך גבעה במורד מתגלגלים ענק, וממנופי 

לא. ומה (זורב)

בני של חביבותם בולטת ובעיקר מעולות, זילנד בניו התיירות תשתיות

כך למשל, שבפיהם. את השפה הקושי להבין על המקום, המכפרת

אם ולשאלה ,(car-park -ב) ca-pa ב ששכרתי נמצא לי שהרכב נאמר

.(no) noi התשובה הייתה פתוח מסוים אתר

.Kia Ora זילנדים, הניו של השלום ברכת ולסיום,
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בגילהעשרההייתי חברבקבוצת תיאטרון נוערביפו, שבמסגרתההעלינו

"חלטורות". העם בפי מה שנקרא בגוש דן, שונים במקומות מופעים

גיוסי לצה"ל בשנות השבעים, השתתפתי בהצגת המחאה החברתית עם

טיפלה ההצגה תל-אביב. עיריית בחסות שהועלתה "הפנתר",

ה"צפוניים" בין העדתי  הפער תקופה: אותה החברתיים של בפערים

בין והפער החברתי לעניים, העשירים בין הכלכלי ל"דרומיים", הפער

שלוש במשך זו בהצגה הופענו מהצפון. ל"יורמים" מהשכונה החבר'ה

בנושא הקהל בהשתתפות דיון נערך הצגה כל בתום הארץ. ברחבי שנים

ז"ל, שירן ויקי הגברת את הדיון ניהלה בישראל. החברתי-עדתי הפער

העדתי. הפער נגד הלוחמים ומחלוצי לקרימינולוגיה דוקטור שהייתה

ובהצגה במספר), (שבעה ילדים  ברוכת  מרוקאית  למשפחה נולדתי

בחורה מילי,  בהצגה השתתפה לצדי "הפנתר". תפקיד את גילמתי 

יפו של לקבוצה  והושאלה בחולון, בתיאטרון בדרך-כלל שהופיעה 

במסגרת "הפנתר". של חברתו היה מילי של תפקידה זו. ספציפית להצגה

בינינו, פרשייה לה מאחורי הקלעים פרשיית אהבה נרקמה תפקידנו אלה

ילדים.  וארבעה נישואין כ-33 שנות חיים שנמשך - סיפור שהמשכה

ונסענו ואני מילי נישאנו בארץ, הצלחה לסיפור שהיה "הפנתר", לאחר

התקבלנו ללימודים הרביעית בשנה  רפואה.  ללמוד לאיטליה ביחד

ארצה. בתל-אביב וחזרנו רפואת שיניים ללימודי

עצמנו את לתיאטרון, ומצאנו אהבתנו את נטשנו הלימודים לא בזמן גם

בתל- לרפואת-שיניים בית הספר של ג' מחזור  במסיבת גם מופיעים

פרטית שיניים במרפאת לעבוד התחלנו הלימודים סיום לאחר אביב.

ההתמחות בשיקום לתכנית התקבלתי אחר-כך קצרה בחולון. תקופה

נסענו התכנית סיום לאחר בירושלים. העברית באוניברסיטה הפה

שבקנדה. למונטריאול

השנתיים אבל בלבד, למשך שנתיים נסיעה  הייתה המקורית המטרה

החיים כאן. שנתנו החמש-עשרה את כבר סופרים אנו והיום התארכו,

כאן. להישאר ושוב שוב הנוחים מפתים אותנו העבודה ותנאי השלווים

לכרסם החלו הערב, בשעות מעבודה פנויים עצמנו את שמצאנו מכיון

והצטרפתי מתאימה, להקה לחפש החלטתי לתיאטרון. הגעגועים

והצטרפתי התקבלתי במונטריאול, על-שם סיידי ברונפן. ידוע לתיאטרון

ממוצא אני,  לכם, תארו ביידיש. הגג"… על "כנר המחזה להעלאת 

מדי ההצגה הועלתה ימים חודש במשך ביידיש? ואשיר אדבר מרוקאי,

כרופא בעבודתי המשכתי - בעת מקום. בה אפס עד מלא אולם בפני ערב

ההצגות סיום עם היום. בשעות מק-גיל באוניברסיטת וכפרופ' שיניים

היהודית  הקהילה בפני 2004 להופיע בקיץ הוזַמנו קנדה, במונטריאול,

שבאוסטריה. בוינה

על-שםהשטעטלשבה באוסטריהשינתהההצגהאתשמהל"אנטבקה",

והצטרפה יהודי, מהקהל היה לא המעשה. חלק גדול סיפור מתרחש

60 שנה  לפני השתתפו מהיושבים באולם הידיעה שחלק גם להתרגשות

הפוגרום את שביצעו הקוזאקים של לאלה במהותם שדומים במעשים

חזרות להצגה החלו הזה מסע ההופעות את כשסיימנו לטוביה בהצגה.

"שקרים  המחזמר על הפעם עבדנו ברונפמן. 2005 בתיאטרון עונת של

מילי, גם שיחקו לצדי שהפעם אלא ביידיש, הוא אבי", גם לי שסיפר

במשך ערב מדי המחזה הועלה הפעם גם וניקול. טל בנותינו, וכן רעייתי,

מילי הזאת החליטה אשתי התיאטרלית ימים. במקביל לפעילותנו חודש

עם בעברית מחזות יציג  אשר ישראלי תיאטרון במונטריאול  להקים

למשל, הופענו הזה בתיאטרון ובצרפתית. באנגלית סימולטני תרגום

וִאתנו רבות, לפני שנים לא הספרי קמע", שכתב שמואל "הרב בהצגה

בנותנו. גם

עובדים אנו אלה. כפולים" ב"חיים חיינו את למלא מצליחים אנו כך

הערב אנחנו בשעות בשעות היום, ובשביל הנשמה - כרופאי שיניים

לעצמנו. שאותה בחרנו החיים חלק מאיכות זה שחקנים.

באינטרנט: אתר הוקם גם הישראלי הזה  לתיאטרון

www.mtlisraelitheatre.com

נשמע מה
שלך בתחביב

שחקן הייתי גם חיי שלב של בכל
ב י ב ר י ל א ר " ד
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דברי חכמים

בינינו

תיעוד על השימוש הנרחב בשן תותבת ובשן של 

זהב כבר במאה השנייה לספירה למדנו מן המשנה 

מפרשייה במסכת שבת פרק ו' משנה ה'.

 היא שן מלאכותית הניתנת בפה 
נאחזת  והיא  לה,  שנפלה  שן  במקום  ארעי  דרך 

להכניסה  וניתן  הסמוכות  השיניים  בלחיצת 

ולשלפה בקלות מן הפה. את התותבת יצרו מזהב, 

מכסף, מעץ או משן אדם. (רש"י) 

בחור,  על  מסופר  ס"ו  דף  נדרים,  מסכת  בגמרא, 

שנדר שלא יתחתן עם בחורה שהייתה מיועדת לו, 

בגלל כיעורה. "הביאוה לבית רבי ישמעאל וייפוה, 

שהיה לה שן תותבת ועשה לה שן של זהב (מכספו 

של רבי ישמעאל). 

נדרת? אמר לו:  לזו  לו רבי ישמעאל: בני!  אמר 

נדרו)  את  לו  (התיר  ישמעאל  רבי  והתירה  לאו. 

ונישאו. 

'בנות  ואמר:  ישמעאל  רבי  בכה  שעה  באותה 

ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן'. וכשמת 

רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות עליו קינה."

 הורכב אף על גבי שן שנשתנתה 
צבעה  ונהייתה  (עששת)  עיפוש  מחמת  מראיתה 

מומה.  את  להסתיר  על-מנת  אדומה,  או  שחורה 

(רמב"ם)

לעתים  הכתר  הורכב  מהמפרשים  חלק  לדעת 

והכיסוי  להירקב,  שהחלה  בשן  מונעת  כתרופה 

נועד לעצור את תהליך הריקבון (תפארת ישראל)

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

מישהו  "האם  עצמי:  את  שאלתי  פעם  לא 

גם קורא את העיתון?", "האם מישהו בכלל 

מתעניין בנעשה בפקולטה?", "האם יש כאלו 

שרוצים לדעת על הנעשה בבית-ספרנו?".

קוראינו  של  התגובות  סמך  על  לשפוט  אם 

של  הדואר  לתיבת  המכתבים  זרם  סמך  ועל 

המערכת שלנו, הרי התשובה לשאלות הללו 

אינה מעודדת. אני מסרב להאמין שרק אנו, 

מחברי המאמרים, מדפדפים ברינה בעיתוננו 

בעניין  עצמנו  את  וקוראים  והיפה  הצבעוני 

רב מאד. אולי אנו רק מדמיינים שקהל היעד 

באמת מתעניין במה שנכתב בעיתון הקודם, 

וזה שקדם לו. אבל יכול גם להיות שהישראלי 

המצוי פותח את העיתון בדף הראשון, מדפדף 

בו משועמם, נעצר במודעה הראשונה, ממשיך 

הלאה לדפדף עד העמוד הממש אחרון, ותוך 

כדי אפילו לא טורח לקרוא ולּו את הכותרות 

של המאמרים ואף לא את ההסברים לתמונות. 

על  הפקולטה  עלון  את  שם  הדפדוף  בתום 

בבית,  "המשומשים"  העיתונים  שאר  ערמת 

העוזרת,  כשבאה  ג',  ביום  השבוע  ובאמצע 

היא מפנה את כווווווווולם - הישר לזבל. כן, 

יכול להיות שזה המהלך הרגיל של עלוננו. 

לנו  היו  החודש  כי  כך.  לא  זה  כנראה  אך 

ומעשים  אחרת,  שהוכיחו  סנוניות  שתי 

שהיו כך היו: המזכירה של המערכת קיבלה 

אשר  הבוגרים  מאחד  כעוס  טלפון  החודש 

התלונן: "שלחתם לי מעטפה ריקה בלי 'מה 

הזאת.  הנזיפה  על  שמחנו  ממש  נשמע'". 

בונה. כלומר  ביקורתית, אבל בהחלט  אמנם 

מהפקולטה,  שהמעטפה  לב  שם  הבוגר 

לו  הביאה  עיתון,  לו  מביאה  כלל  שבדרך 

זאת  הייתה  כנראה,  עיתון".  "אין  הפעם 

אכזבה עבורו, כי אחרת למה שיטרח לצלצל 

ולשאול: מה קרה הפעם? הסיפור השני אף 

שלחנו  הפעם  גם  חודש  כבכל  מהמם.  יותר 

בוגרים  למספר  אלקטרוני  בדואר  הודעות 

וביקשנו מהם את כתובתם  השוהים בחו"ל, 

את  להם  לשלוח  שנוכל  כדי  דואר  לדברי 

וההתפתחויות  ובו החדשות  הפקולטה  עלון 

בית- בבית-ספרנו  מהנעשה  ביותר  הטריות 

ספרכם. לא תאמינו, אבל תוך 37 דקות מרגע 

שליחת המייל קיבלנו תשובה מבוגרת שלנו 

כן,  "כן,  הרחוקה.  באוסטרליה  היושבת...... 

לרשימת  אותי  הכניסו  שלי  הכתובת  הנה 

התפוצה, בבקשה."

כמה שמחנו, אז כנראה בכל זאת אנו רצויים, 

אי  מישהו  ראוי,  זאת  בכל  המאמץ  אולי  אז 

יוהו,  אותנו.  לקרוא  מעוניין  זאת  בכל  שם 

איזה כיף, מזל שאמרו לנו. אנו נשתדל להיות 

אתה  השם,  למען  רק  מעניינים.  יותר  עוד 

הקורא ואת הקוראת, תנו לנו מדי פעם סימן 

חיים!!!!

                                       שלכם,

קורא יקר, האם אתה קורא אותנו? עבור!
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ד"ר תמר וד"ר גיא ברזון סיימו לימודיהם בבית הספר לרפואת שיניים 

בירושלים בשנת 2005. כיום עובדים במרפאות שיניים פרטיות

קהילתי-התנדבותי  הסברה  פרויקט  יזמו  ברזון  גיא  וד"ר  תמר  ד"ר 

בנושא "חבלות בשיניים: הטיפול בהן ודרכי מניעתן". 

חבלות  בנושא  ההסברה  לפעילות  המשך  פרויקט  במעין  מדובר 

דנטליות, שנעשתה בלימודי רפואת השיניים הקהילתית, שבמסגרתם 

קיבלו תמר וגיא את פרס קולגייט לתכנית קהילתית.

וגיא מעבירים את הנושא בכיתות בתי הספר בליווי פוסטרים,  תמר 

תמונות, דגמים, סיפורים וחידונים. הילדים נחשפים במהלך השיעור 

לסוגי החבלות בשיניים, לאמצעי עזרה ראשונה פשוטים שיש להגיש 

במִגני  שימוש  כגון  החבלות,  מניעת  ולדרכי  בשיניו,  שנחבל  לילד 

שיניים.

בסיום השיעור מקבל כל ילד שקית ובה פרסים, כגון משחות שיניים 

אלמקס, מסטיקים אורביט ללא סוכר, מדבקות וחוברות, מתנת חברת 

"טבע" וחברת "Wrigley" ישראל שנרתמו לפרויקט. הילדים מקבלים 

של  במקרה  הראשונה  העזרה  צעדי  את  המפרט  למקרר,  מגנט  גם 

חבלה בשיניים.

עד כה השתתפו בפרויקט כאלף ילדים בגילאי הגן ועד כיתה ו' משני 

בתי-ספר יסודיים (בית-הספר "יפה נוף" ובית-הספר "בית הכרם"). 

ועתידים  זה  בפרויקט  להשתתף  וביקשו  פנו  כבר  נוספים  בתי-ספר 

להיכלל בו גם משתתפי חוגי אמנויות לחימה במתנ"סים.

ועם  שכיחותה  עם  הדנטלית,  הטראומה  נושא  עם  שלנו  "ההיכרות 

בפרויקט  השתתפנו  כאשר  התחדדה  גורמת  שהיא  הקשים  הנזקים 

שכמעט  נושא  "זהו  גיא,  מסביר  לפקולטה",  החמישים  יובל  לרגל 

שאינו מועבר לילדים ולמוריהם וההתעניינות בו עצומה", אומר גיא.

"חשוב לנו בעיקר להעביר את חשיבות השימוש במגן שיניים בזמן 

פעילות ספורטיבית" מוסיפה תמר, "וכן את חשיבות ההגעה המיידית 

לרופא שיניים במקרה של חבלה, כדי לצמצם את הנזק למישנן".

מה נשמע
אצל הסטודנטים

"מניעת חבלות בשיניים" - יזמה התנדבותית 
להסברה בבתי ספר
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