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מכתבים למערכת
העיתון מערכת ידי על קלה עריכה עברו מהמכתבים חלק המדור ואופי היריעה קוצר ברכותבשל זר

:2006 לשנת קבקוף בפרסי לזוכים  •

אפרמיאן דורון וד"ר פלמון אהרון פרופ'  •

צ'אושו  סטלה וד"ר בכרך גלעד ד"ר   •

וד"ר פויירשטיין אסנת ד"ר נוסבאום, גבריאל ד"ר  •
חורי-חדד יעל

צאתה לגימלאות, עם ברכות - שרמן מימוני ליוכי  •
כמזכירה וברוכות, רבות פעילות שנות על ותודות

הפקולטה של הוראה לעניני

לעניני לתפקיד המזכירה - לכניסתה תורג'מן לליטל  •
הבאה וברוכה הפקולטה, ברכות הצלחה של הוראה

של השנייה המהדורה צאת עם בקר אדריאן לפרופ'  •
כלואות" בשיניים "טיפול ספרו

מזל טוב
הבת להולדת וינשטוק תמר לד"ר  •

למצוות בנו הגיע לרגל פסיקוב צבי לד"ר  •

בנה לאירוסי טהרני שולה לגב' •

לנישואיה שרם ליבי לד"ר •

הבת להולדת יאיר נעמי לגב'  •

הבת להולדת צבי בן לסוזי  •

הבת להולדת בר לרוית  •

הבן חן אמיתי עמיחי להולדת בת לד"ר •

בנו לנישואי סוסקולניק אובירי לפרופ'  •

להולדת הבת רגב לד"ר ערן •

לגבורות בהגיעו גינצבורג יצחק לפרופ' •

השתתפות
בצער

לאני ברייר ולילדים: אידה, תמר •
והאב, הבעל פטירת על ורמי,
ברייר, לאורנציו פרופ' חברנו,

ז"ל

הפה, משיקום אמסלם, שולה גב' •
ז"ל פטירת אביה על

משיקום בוסיבא, אפרת ד"ר •
ז"ל אמה, פטירת על הפה,

הפה, על משיקום יואלי, ד"ר צבי •
ז"ל אמו, פטירת

ברנס אליה ולגב' אלון גיא לד"ר •
השיניים, רפואת למדעי מהמכון

ז"ל אביהם, פטירת על

משיקום הפה הרצנו לד"ר הדס •
ז"ל אמה פטירת על

Thanks for sending the latest Ma Nishma - nice present 
for Pesach. A very nice issue with a well deserving tribute 
to the late Prof. Heling.

Prof. Dan Nathanson Class of 1971

עם מיד בו קורא תמיד י אנ ,ONLINE המגיע אלי נשמע מה בקשר לעיתון
העיתון את שכל המקבלים אף מילה.….. אני בטוח מפספס ולא הגעתו

הפקולטה. בחיי פעילים לא אם שותפים, לפחות להיות נהנים

    

Thank you for emailing Ma Nishma,
It is great to see the familiar faces and hear about the school.

 The pages related to Prof. Heling were a really nice tribute
to that great lady.

Drs Na’ama and Nachum Samet Class of 1986

ומפעם לפעם, יותר גיליון, בכל חדשנית צורה ……"מה נשמע" לובש
בתיבה, הדואר כל עם יחד "הדסה" סמל עם המעטפה כשמגיעה . מרתק
העיתון בעיתון....... לקרוא לחכות יכול ואינני להפתח, הראשונה היא
לתכנים ומעבר המקצועי  היתוכי וכור מחצבתי לצור שוב  אותי מחבר
את השייכות, תחושת את בי מחזק  הוא שבו,  והמיוחדים המעניינים
הפרסים המינויים, ההערכה על את כותבים מוכרים, שבפגישת השמחה
בקבלת שחטאנו ........סליחה אותנו. שעזבו מי על העצב כמו והפרסומים,

מאליו… המובן כדבר נשמע" "מה

   

בפקולטה בנעשה כולנו את לשתף הרצון הנאה, העיצוב על .....תודה
והמלצות שונים, בתחביבים העוסקים עמיתינו של מאמרים לה, ומחוצה
גורמים אחרים מעניינים ונושאים אלה כל ביקור"- "ששווים מקומות על
הבא! לעיתון ולצפות ועד המילה האחרונה מההתחלה בשקידה לקרוא לי

    

בהחלט שלכם והמאמץ תמיד מגיבים, לא אם כי נהנים וגם .......קוראים
תודה משתלם.

   

אני בקראי בו אני מתרגש מחדש. "מה נשמע" בדואר קבלת .....עם כל
אשתי גם וחווינו חוויות. שנים בילינו בה שקורה בפקולטה, במה מתעדכן
את לקרוא משתוקקת הספר  בבית  לימודי שנות  במשך  אותי שליוותה
מורתנו שכתבו על אלו מצטרף לכל אני נשמע". .....בהזדמנות זאת "מה
תנחומי את ושולח זכרה, את מוקיר אני ז"ל, הלינג ברברה פרופ' הנערצת
את מברך אני החיים, לבין המתים  בין להבדיל,  ולפקולטה. למשפחה
גם אני .120 עד לו בריאות ומאחל ה-90, הולדתו ליום גדליה פרופסור

במעבדתו ובעזרתו. שלי הגמר את עבודת עשיתי

   



יומן
חדשות מהפקולטה

פעילות פוסט גמלאית
חמישים שנה לשירותה

של פרופ' קיי
המסיבה להשקת הספר 

על פט סמיט

העמוד המרכזי
ריאיון עם פרופי יונה סלע

על יום המחקר

כרטיס ביקור
חברת פרימייר דנטל

פורום רופאים
מה לעשות ומהר

ארוכות הצוואר
הפעילות במחלקה לכירורגייה

יום הזיכרון ויום העצמאות

מתרפאים שנוגעים
בנימי נפשנו

דברי חכמים
הרב דימנטמן על

תוכן העניינים 

כתב עת של הפקולטה לרפואת שיניים ובוגריה. שנה 35, גיליון 69, קיץ תשס"ז - 2007 
  nstern@cc.huji.ac.il 052-641-4770 פרופ' נח שטרן
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 עליזה פרחיה 02-675-8590
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מתאם בית הדפוס: עוזי בן יוסף 
חיה גרייבסקי 

 דפוס איילון, ירושלים 02-679-66-36
 "מה נשמע", בית הספר לרפואת שיניים, הקמפוס הרפואי ה.מ. הדסה, ת.ד. 12272 ירושלים 91120

 http://dental.huji.ac.il :
מהנוסח העברי של אתר הפקולטה קיימת גישה ישירה









תמונת שער (עליונה): 3 סטודנטים לרפואת שיניים מצטיינים, בתוכנית מאסטר: מיכל לדרמן - קיבלה את פרס דקסון. מתי שביט ועומר דויטש 
- קיבלו את פרס אלמקס-מרידול של חברת טבע. תמונת שער (תחתונה): קהל המבקרים בתצוגת פוסטרים ביום המחקר הפקולטאי 2007.

קורא יקר,

אותנו?  קורא  אתה  "האם  הקודם  בגיליון  הראשי  המאמר 

עבור!" עשה את שלו.

צבור הבוגרים בני מחזורים רבים, ובני שנות ותק שונים, ענו 

לנו במבול של מכתבים. תודה לכל אלו שכתבו לנו וברכה 

חמה גם לאלו שרק קוראים אותנו ואולי יכתבו בפעם הבאה. 

אין ספק שמכתבי תגובה אלו היו סקר שהיה חשוב לנו כדי 

להתעדכן לגבי נחיצותו של שפרינו. חלק זעיר מהמכתבים 

ב"מכתבים  מתפרסמים  אחד  מכל  ספורים  משפטים  ורק 

למערכת" של הגיליון הנוכחי. 

יש  הדפנה.  זרי  על  ונחים  לגמלאות  שיוצאים  אנשים  יש 

ולסביבתם.  לעצמם  ברוכה  פעילות  שמתחילים  אחרים 

בעמודים 10-11 אנו מביאים את סיפוריהם של שני "ענקים", 

שיציאתם לגמלאות מהווה רק ציון דרך להמשך פעילותם.

יום המחקר בפקולטה הוא יום שמבשר את בוא האביב וגם 

הותיקים  החוקרים  בין  מחקרית  פעילות  נסקרת  שבו  יום 

ותלמידיהם, הן בהרצאות והן על ידי הצגת פוסטרים. יום 

הפקולטה  כותלי  בין  סדירים  מלימודים  שבתון  הוא  זה 

אבל הוא הפגנת "יחד" נפלאה של כל הקלינאים החוקרים 

הסטודנטים הסייעות ואנשי המינהל במוסד בו אנו שוהים 

במשך רוב יממות השנה. על יום המחקר השנה – בדפים 

המרכזיים של הגיליון הנוכחי.

תמצא בו גם את המדורים הקבועים כמו "זר ברכות" "פורום 

רופאים" "כרטיס ביקור" "דברי חכמים" ועוד. 

שלך בברכה חמה,

נח שטרן, העורך

חברת פרימייר דנטל

הפעילות במחלקה לכירורגייה
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חווה שני רגעי גאווה כאלו בתקופה האחרונה: האחד- כאשר 

והשני  כשבועיים  לפני  לחלל  לווין  ישראל  מדינת  שיגרה 

בטקס הנוכחי. 

הרצאת האורח של פרופ' אבינעם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה 

של ההסתדרות הרפואית בישראל בנושא: "אמור את האמת 

ואמור זאת מהר", הייתה מאלפת ומרתקת במיוחד. פרופ' רכס 

התדיין האם על רופא לגלות לחולה כאשר נעשית שגיאה או 

טעות רפואית בטיפול בו או האם עליו להסתיר מהחולה מידע 

זה במיוחד אם אין פגיעה מיידית בו.

בטקס נוגנו שני קטעים מוסיקליים ע"י מר איתי זאבי, תלמיד 

נעם  ד"ר  המסיימים  נציג  דברי  ונשמעו  החמישית,  השנה 

בירמן.

טקס הענקת תעודות: דוקטור לרפואת 
שיניים, מוסמך וסיום תכניות התמחות

יומן
חדשות מהפקולטה

המחקר  יום  עם  ברוב  נחוג  יוני  חודש  בתחילת  שטיינברג)  (דורון 

הוחלט  השנה  התשיעית.  השנה  זו  הנמשכת  מסורת  הפקולטאי, 

האוניברסיטה  של  רם  גבעת  לקמפוס  הכינוס  מקום  את  להעתיק 

"וייז"  באולם  השימוש  את  איפשר  זה  מעבר  בירושלים.  העברית 

לאירוע  הפקולטה  כל  הוזמנה  הראשונה  ובפעם  והמרווח,  הגדול 

אירוע  שעבורם  א'-ג'  בשנים  הלומדים  סטודנטים  כולל  זה,  ייחודי 

(ליטל תורג'מן) כמדי שנה בשנה התקיים בחודש יוני, הטקס 

המסורתי שאליו נשואות עיניו של כל סטודנט, - טקס המסמל 

הלימוד  שלב  ותחילת  הרשמיים  הלימודים  שלב  סיום  את 

העצמי.

והפקולטה,  הדסה  הנהלת  של  וברכות  נאומים  כלל  הטקס 

פרסים  חלוקת  המסיימים,  נציג  נאום  אורח,  מרצה  הרצאת 

ולסיום  למסיימים,  תעודות  חלוקת  מצטיינים,  לתלמידים 

הטקס המרגש במיוחד של השבעת הרופאים החדשים.

לערך  בנאומו  התייחס  שטבהולץ,  אדם  פרופ'  הדיקן, 

מוסריות  אישי,  יושר  כמו  מתכונות  המורכב  "אנושיות" 

ולמקצועיות  לידע  כלפי מטופלים שהוא ערך מוסף  וחמלה 

נלמד באופן פורמלי  אינו  ואשר  אנו מקנים לבוגרינו,  אותם 

בשנות הלימוד בפקולטה.

סמנכ"ל הדסה, פרופ' שמואל שפירא ציין שבתוך ים השחיתות 

וחוסר המוסריות שמסביבנו, יש איים של גאווה והוא עצמו 

פרסים לסטודנטים ביום המחקר הפקולטאי
בשנים  ותלמידיו  הפקולטה  צוות  עם  מאד  חשוב  מפגש  היה  זה 

הקליניות. 450 איש נכחו באירוע ומספר שיא של חברות מסחריות 

השתתפו בו, הוא היה הגדול ביותר בתולדות ימי המחקר. במסגרת 

ו"טבע"  "דקסון"  חברות  פרסים.  גם  לראשונה,  הוענקו,  האירועים 

החליטו על מתן פרסים אישיים לסטודנטים העוסקים במחקר. (ראה 

כתבות מפורטות בדף המרכזי)



5
2 0 0 7 ץ  י ק - ז  " ס ש ת ו  ע מ ש נ ה מ

של ומרגש לב מחמם טקס התקיים אפריל בחודש צונה) (בלה

שלהם, ההוראה באיכות המצטיינים למורים תעודות חלוקת

שקיבלו מהמורים חמישה תשס"ו. לשנה"ל מצטיינים ותלמידים

ד"ר והם: מצטיינים מורים של הרקטור ברשימת הופיעו תעודות,

יונה פרופ' כוכבי, דוד פרופ' יפה, אבינועם פרופ' בכרך, גלעד

22 מורים  תעודות ל- כן ,ניתנו כמו בולר שרון. ענת סלע וד"ר

דיקן בפקולטה. שהוגדרו  קריטריונים פי על שנבחרו  נוספים,

המורים את בדבריו שיבח שטבהולץ, אדם פרופ' הפקולטה,

רוזנברג. אדווין פרופ' מארה"ב  מכובד ידיד-אורח ספרנו בבית לביקור  הגיע מאי  בחודש

משנת החל  ובחו"ל. בארץ  מפורסמים  וקלינאים  רבים מורים  של מורם  היה  רוזנברג פרופ' 

במחלקה וניהול הוראה בתפקידי רוזנברג פרופ' שירת אפריקה, מדרום לארה"ב היגר עת ,1974

ה- כנשיא שירת כן, כמו ופנסילבניה. ניו-יורק  טמפל, באוניברסיטאות  ושתלים, לפריודונטיה

 President of-כ את תפקידו ולאחרונה סיים American Academy of Osseointegration
ומחקר הוראה זמנו בין פרופ' רוזנברג את מחלק כעת .the American Board of Periodontics
בעת בפילדלפיה. הפרטית במרפאתו קלינית לעבודה ניו-יורק, באוניברסיטת ההשתלות במרכז

בשיקום התמחות לתוכניות משותף עיון יום במסגרת הרצאות שתי נשא הוא ספרנו, בבית ביקורו

בסדרת הראשונה  ההרצאה גם זאת הייתה  וצה"ל. תל-אביב ירושלים,  אוניברסיטאות של  הפה

 Edwin and-ה במסגרת ומחו"ל מרצים מהארץ ידי על ספרנו פעם בבית מדי שתינתנה הרצאות

.Joyce Rosenberg Lectureship

משותף סמינר  נערך  ה-14.6.2007, חמישי, ביום הולן) (גדעון

באוניברסיטת האחרונה הלימודים בשנת שיניים לרפואת לסטודנטים

תיכוני המזרח  המרכז במסגרת העברית, ובאוניברסיטה קודס  אל

אוליאל בן ר' בסמינר הרצו: פרופ' ד. וולטר כהן. ע"ש דנטלי לחינוך

מצטיינים ותלמידים מורים טקס
הנבחרים אלו את דוגמא לכולנו, ובמיוחד המשמשים המצטיינים

ברציפות. שנים מספר התלמידים, ע"י

יאיר שטיינהרט שקיבל מר נכללו ברשימת התלמידים המצטיינים

רקטור פרס שוסטרמן שקיבל אריאל למוסמך ומר רקטור פרס

שהם הם דיקן שקיבלו פרס נוספים דיקן. תלמידים ופרס לבוגר

ברשימת  16 תלמידים הופיעו הכל ובסך פלייסיג ועומר השכל

הצטיינות. תעודות שקיבלו הדיקן

 The Edwin and Joyce Rosenberg
Lectureship

אל-קודס תלמידי עם ו' שנה לתלמידי משותף סמינר
מהמחלקה דוידוביץ' אסתי  דר'  הפה,  לרפואת  המחלקה מנהל

המחלקה מנהל מוזס אלון פרופ' בהדסה, לילדים שיניים לרפואת

 60 השתתפו בסמינר זיהומיות.  ולמחלות קלינית למיקרוביולוגיה 

רם. דיאנה ריכזה ד"ר הסמינר את משני המוסדות. סטודנטים
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כתוצאה  ניצוץ פגע אביב, הפה בתל לשיקום האיגוד בכנס של ישובים כולם בעוד ב-23 למרץ

התפתחה  האש ביה"ס.  של  2 בקומה אשר הפה לשיקום המרפאה בשלוות חשמלי, מקצר

של העבודה חלל לתוך במהירות והתפשטה עבודה עמדת בכל המותקן המחשב(!) מסך מתוך

לעזר זאת בכל היה המזל אך של המרפאה. הקבוע והמתכלה הציוד את לכלות והחלה המרפאה

כיוונים. מעבר מארבעה בקירות ומוקף יחסית מוגבל בחלל היה השריפה שאזור כיון במקרה זה

ממעל ספון היה מים אשר של בצינור פגעה השריפה, באזור התקרה כילתה את אשר האש לזה,

לכיבוי. צפוי לא עזר בא ובכך

כוסתה בפיח יחסית. המרפאה נזקים מוגבלים עם את האש ועצרו הגיעו במהרה כוחות הכיבוי

יחידות נפגעו השריפה הראשונים. באזור בימים המרפאה של באי חלקם מנת היה והלכלוך רב

באזור. האזור מרוכזות שהיו רב ועבודות מעבדתיות ציוד והרופאים, המתמחים העבודה של

לציין יש נצבע. המרפאה ששאר לאחר השריפה אזור לשיפוץ עבודה ונעשית נאטם שנפגע

והמתמחים. המטופלים רווחת למען הקשיים למרות לתפקד המשיכה שהמרפאה

לורנץ ברייר. של פרופ' דומייה לזכרו נפתחה בדקה ב-7.5.2007 שהתכנסה הפקולטה מועצת

לרפואת למחלקה התקבל כאשר ,1961 באופן פתאומי. מאז לעולמו מאי, הלך לורנץ בחודש ביום העצמאות האחרון,

באוניברסיטת  בפריודונטיה התמחות בתוכנית שהייה בת 3 שנים לאחר לפקולטה 1970 עת חזר משנת כך ואחר הפה,

היה הוא לפריודונטיה. המחלקה ולמתמחי השיניים רפואת לתלמידי הנושא בהוראת עסק בפילדלפיה, פנסילבניה

שפרש למרות הפריודונטיה. בנושא ומושלמת מסודרת התמחות תוכנית שעשה בארץ, לפריודונטיה הראשון המומחה

לשבוע  עד 46 שנים במשך לימד הוא את המתמחים. בהתנדבות, ללמד, המשיך שנים הוא כחמש לפני לגימלאות

כנשיא  ה-70 שימש בשנות ועלה לארץ בשנת 1960.  1936 בשנת ברומניה נולד ברייר לורנץ מותו. לפני האחרון

המחלקה  של בפועל כמנהל השנים 1989-1988 שימש 1980-1975 ובין בין השנים לפריודונטיה, האיגוד הישראלי

חבר בפריודונטיה. לדרגת פרופסור הועלה וב-1988 ספרנו, בבית לפריודונטיה

ברוך. זכרו יהי

הפה לשיקום במרפאה שריפה

ד"ר לורנץ ברייר ז"ל

המתמחים, הסייעות הרופאים, יצאו האביב, בוא עם (אביגדור קלינגר)

שהינו באיזור, קיסריה. לאיזור לטיול לפריודונטיה מהמחלקה ומזכירות

קיסריה את העיר עינינו לנגד הממחיש במוזיאון, לכשעצמו, ביקרנו יפה

שלאחר ובאלפי השנים במאות שעברה התהפוכות בימי הורדוס, המרשימה

כיום. לעינינו והנסתר הגלוי מכן

הנה כמה הטיול, מדריכת של בהסברים, המלווה הלימודית, מעבר לחוויה

משתתפי הטיול: של הלך הרוח את תגובות המשקפות

יותר ארוך לטיול פרומו זיוה:

בסמסטר יתקיים פעם שטיול כזה הייתי רוצה אתי:

טרקים עם יותר יוזמה מצוינת. אבל רצוי ענת:

לעוד טעם השאיר מירי:

בפורום כזה! מחלקתיים אירועים ירבו כן הלסת… למיטיבי תמר: טיול

יצאנו,  לטיול
מחלקת פריו מצאנו
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שירות של רבות שנים לאחר לגימלאות, פורשת שלנו שרמן-מימוני יוכי ברנדווין). (חנה

יצאנו, המאורע הפקולטה. לרגל של ותלמידים" הוראה ה"מזכיר לענייני בתפקיד מסור

והקסומה. הקטנה בתל אביב ילדותה, במחוזות לימודי הדיקן, לסיור משרד עובדי כל

תוך לאתר, מאתר ושרנו הלכנו ובצליל, וכך לרגלינו באומר נפרשה צדק", "נווה שכונת

אדמס ג'ון ופיקנטיים. קטנים רכילות סיפורי מתוך הגדולה ההיסטוריה את לומדים שאנו

משפחת ועם עגנון, עם ש"י שלוש, עם משפחת לנו הטמפלרים שהתערבו עם לנו התערב

תל אביב משירי לשיר כדי התאספנו העתיקה הבאר וליד הצטלמנו, דלל סוזן רוקח. במרכז

קולנוע .... ליד שהופיעו צעירים" "כישרונות מאיתנו הוציאה טלי, המדריכה, הקטנה.

משנים. עליהם ידענו שכבר אלו על נוספים רבים, כישרונות שליוכי גילינו, גם כך "עדן".

עצמית" "מתוצרת לנו הכינה שיוכי לוודא שהעוגות כדי רק גאוצ'ו", ב"אל סעדנו לקינוח

אביב. בתל יוקרתית, אפילו היא באיזושהי מסעדה מה שניתן לקבל, כל על עולות

כדי "מגיד", אולם של בלובי ועוגה, קפה של בוקר לנו הכינה יוכי עוגות....., כבר ואם

חמישי יום בבוקר מקום. יהיה כולם!!!) כמעט (שזה בפקולטה ומוקיריה מכיריה שלכל

מלאו אדם. ל"מגיד" המובילות הדרכים וכל בפקולטה הוטל עוצר כללי, גיוס הוכרז על

שטפו תיקתקו, והדמעות מצלמות להבות, חוצבי נאומים נישאו הייתה גדולה, הצפיפות

שלא...! לה קשר, ...וחסר על היא הבטיחה לשמור נפרדת, אך לא עוזבת יוכי כמים.

לרפואה הסטודנטים אגודת קיימה בשנה, שנה כמדי דבוייריס), (ולדי

הזיכרון המסורתי את טקס ולגבורה הזכרון לשואה בירושלים ביום

החל הטקס  עין-כרם. קמפוס ולסגל לסטודנטים המיועד שלה, 

עשר בבוקר. בשעה הדומייה, בהישמע צפירת

"להרים" טקס – אתגר הסטודנטים, אגודת אנשי בפנינו, השנה עמד

הפקולטות מן וקיבלנו ביקשנו ושלמענו הרגיל, מן ארוך מכובד,

הטקס ארגון על שעה. בת לימודים הפסקת ולרפואת-שיניים לרפואה

לרפואת- סטודנטית אנגל, רותי האגודה, של התרבות רכזת הופקדה

את להנחות התנדבתי אני ואילו ללימודיה, השלישית בשנה שיניים

ברציפות. זה שנתיים שאני עושה כפי האירוע,

הראשון, השואה.  מן סיפורים לשני הוקדש הטקס של הארי  חלק

לודוויג שטבהולץ, אשר ורשה, בגטו לרפואה של בית-הספר סיפורו

שטבהולץ לודוויג ממקימיו. ד"ר היה הפקולטה שלנו, דיקן של אביו

לדורות להעביר מספר חודשים, אך, למזלנו, הספיק לפני לעולמו הלך

ליטל תורג'מן. הגב' חדשה, עובדת לתפקיד במקומה נכנסה יוכי, של פרישתה לגמלאות עם

דווקא אלא ......בקרימינולוגיה, שלה לאו דווקא בגלל התואר השני בליטל בחרו בפקולטה שהממונים לקוות יש

הסטודנטים על לחינוך. הספר בבית באוניברסיטה, שונים מינהליים בתפקידים והמגוון הרב ניסיונה בגלל

סמלת מכי"ת, שלה. הצבאי השירות מימי מרשים ניסיון גם לליטל יש מעלותיה, כל על שנוסף לזכור שלנו

לענייני כ"מזכיר בפקולטה האחראיים תפקידיה את למלא לליטל יעזרו ועוד, אלו כל ח"ן. ומשקית מחלקה,

הצלחה. ברכת לליטל מכולנו שלוחה ותלמידים". הוראה

חדשה עובדת - הוראה ותלמידים לענייני המזכירה

נפרדת לא פורשת, אך יוכי

ולגבורה לשואה זיכרון טקס
בגטו היהודים הרופאים של גבורתם סיפור ואת סיפורו את הבאים,

הסניטריים והתנאים הכבד הרעב לנוכח הצעירים, תלמידיהם ושל

היסטוריון, ד"ר דניאל נדב, סיפורו הועבר בהרצאהעל-ידי המחפירים.

תל-אביב. באוניברסיטת ושואה רפואה בנושאי המרצה

,1913 סטרומזה, יליד ז'ק עצמו. בכוחות הגיע השני גיבור הסיפור

לספר את שסיים לאחר שלנו, ובטקס אושוויץ. של בתזמורת היה כנר

הוא לישראל, המוות, מחנות ודרך צרפת דרך מסלוניקי, מסעו סיפור

הקהל את והותיר "התקוה", ואת חי" ישראל "עם את כינורו על ניגן

ומרוגש. דומם

ואורכו, מכובד, היה הטקס  – במשימתנו הצלחנו  כי לומר ניתן

היה רב, והמשתתפים של הקהל העיק. העניין לא כלל יותר משעה,

הכל ולא הכל נאמר לא עוד הייתה שאכן שלנו, המארגנים, והמסקנה

בטקסי להסתפק ואל לנו עוד מה ללמוד, לנו השואה. יש אודות סופר

כן. לעשות כדי השנתיים הזכרון
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ב-27.3.07 ציינו הפקולטה לרפואת שיניים והמחלקה לאורתודונטיה, 

יובל לפועלה של פרופ' אדית קיי בפקולטה, במסגרת "צהרי יום ג'". 

הספר  בית  ותיקי  השתתפו  שבו  מרגש  חברים  במפגש  החל  הארוע 

לרפואת שיניים - רופאים, אחיות, סייעות, פקידים וטכנאים, הצוות 

למקצוע.  ועמיתים  קיי  פרופ'  הספר, משפחתה של  בית  הנוכחי של 

נשאו דברים הדיקן, פרופ' שטבהולץ, המשנה למנכ"ל הדסה ומנהל 

וכן  בירנבאום,  יאיר  ד"ר  החולים  בית 

הנשיא העולמי של אחוות אלפה אומגה 

ד"ר ג'ון וולף. פרופ' אילנה ברין הציגה 

מפועלה  חלק  אך  שהדגימה  מצגת 

ומהישגיה של פרופ' קיי בחמישים שנות 

פעילותה בפקולטה.

בהדסה  שרותה  את  התחילה  קיי  פרופ' 

בפברואר 1957 לאחר שהספיקה לסיים 

בבולגריה,  השיניים  רפואת  לימודי  את 

רפואה  כקצינת  לשרת  לארץ,  לעלות 

להתמחות  לארה"ב  ולנסוע  בצה"ל 

לירושלים  חזרתה  עם  באורתודונטיה. 

בית  של  ההוראה  בצוות  השתלבה  היא 

ללמד  והתחילה  שיניים  לרפואת  הספר 

באותם  שהגיע  הראשון  המחזור  את 

 50 במשך  הקליניים.  ללימודים  הימים 

ונמנה  ומגוונים  רבים  הישגיה  היו  שנה 

הייתה  קיי  פרופ'  מהם:  אחדים  רק  כאן 

בין מקימי בית הספר לרפואת שיניים של 

האוניברסיטה העברית והדסה, במשכנו הראשון בבית שטראוס, יחד 

עם הפרופסורים שקי, מיכמן ולוין-אפשטיין. היא הייתה בצוות המוביל 

והמתכנן של המשכן החדש של בית-הספר בעין-כרם בתחילת שנות 

השישים. בתחום ההוראה יש לציין את מסירותה הרבה לסטודנטים 

ואת הקמתו של קורס ההתמחות הראשון באורתודונטיה בירושלים, את 

השתתפותה בועידות המרכזיות של בית-הספר כיושבת ראש וכחברה. 

הראשון  צוות השסעים  הקמת  את  יזמה  היא  החמישים  שנות  בסוף 

שסע  עם  שנולדו  בילדים  המטפל  מולטי-דיסציפלינרי  (צוות  בארץ 

של השפה ו/או החיך). ביזמה משותפת עם פרופ' אולמנסקי, הקימה 

פרופ' קיי את החטיבה הישראלית של ה-IADR (האיגוד הבינלאומי 

למחקר דנטלי). בשנת 1965 הוכרה המחלקה לאורתודונטיה כמחלקה 

עצמאית בבית הספר ופרופ' קיי מונתה למנהלת הראשונה שלה. בסוף 

שנות השישים זכתה פרופ' קיי במענק מה-NIH בסך של מיליון דולר. 

נושא המחקר היה ההתפתחות הדנטו-

פציאלית בשבע עדות שונות בישראל. 

בעשרות  ישראל  ברחבי  נערך  המחקר 

ישובים בעזרת צוות מיוחד שנע ממקום 

הייתה  היא  ניידת.  במרפאה  למקום 

וקורסים  כנסים  באירגון  בארץ  פעילה 

שונים בתחום האורתודונטיה וגם יצגה 

אלה  כל  עם  יחד  בחו"ל.  ישראל  את 

פיתחה פרופ' קיי הווי מחלקתי מיוחד, 

המאפיין את המחלקה עד היום.

פרופ' קיי סיימה את עבודתה כמנהלת 

המחלקה לאורתודונטיה ב-1984 ומאז 

היא  היום  במחלקה.  מתנדבת  היא 

למתמחים  סמינרים  להעביר  ממשיכה 

היסודות  על  למחלקה.  המגיעים 

בתחום  קיי  פרופ'  שהניחה  האיתנים 

המשיכו  והמחקר  השרות  ההוראה, 

הבאים  המנהלים  המחלקה  את  לפתח 

שטייגמן,  שולמית  פרופ'  אחריה, 

פרופ' ירוחם זילברמן והמנהלת הנוכחית פרופ' אילנה ברין. בחלקו 

השני של הארוע הוצגו 3 מיקרים ע"י בוגרי קורס ההתמחות האחרון 

את  המרכזת  צ'אושו,  סטלה  ד"ר  של  בהנחייתה  באורתודונטיה, 

קורס ההתמחות. המקרים שהוצגו הדגימו את המשכיות פועלה של

יחודיים  טיפול  כיווני  פיתוח  בשסעים,  הטיפול  בתחום  קיי  פרופ' 

כמו שיניים כלואות וטיפול במבוגרים באמצעות מכשור חדשני. את 

האירוע נעלה פרופ' קיי בדברי ברכה נרגשים ולבביים.

פעילות פוסט גמלאית

יובל לפועלה של פרופ' קיי
ן י ר ב ה  נ ל י א  ' פ ו ר פ

אדית קיי עם פרחיה הסייעת המיטולוגית

משמאל לימין: עם פרופ' זילברמן, עם פרופ' שטבהולץ, עם פרופ' ברין, עם האחיות הותיקות רינה סטפל ודינה בן יקר
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סמית (פט) פטריציה פרופ' של לכבודה עיון יום

פנים מן העבר
"

"

האוניברסיטה של שיניים  לרפואת הספר בבית לימודיו  את סיים

בעל 1983 ובעל תואר PhD משנת 2000, בשנת בירושלים. העברית

את כיום מנהל .1990 משנת לילדים שניים לרפואת מומחה תואר

באשקלון, ברזילי הרפואי במרכז לילדים שניים לרפואת היחידה

בפקולטה לביו-אנתרופולוגיה במעבדה המניין מן שלא ומרצה חוקר

לחברת חיצוני  ויועץ  העברית האוניברסיטה של שיניים  לרפואת 

המשנן התפתחות בתחום מתמקד מחקרו העולמית. דנטספליי

בפיתוח כן עוסק כמו מולדות. ובמחלות לאורך האבולוציה האנושי

לילדים. השיניים רפואת בתחום חדשים מוצרים

כוונה הייתה זה בזה. מתנגשים וביצוע לפעמים, כוונה שקורה כמו

מאמרים אסופת שהינו ,"Faces from the Past 1" ששמו שספר

ביום לה ויימסר יודפס  סמית, (פט) פטריציה פרופ'  של לכבודה

בסתיו שניים  לרפואת בפקולטה שנחוג  אירוע לגמלאות, פרישתה 

לאיסוף שנדרש הזמן אולם .2005

לדחיית הביא ולעריכתו החומר,

ה-19  ה' ביום ואמנם, הפרסום.

באיחור דהיינו ,2007 באפריל

אבולוציוני זמן  של במונחים  קצר

עשרות התכנסו וארכיאולוגי,

ליום וחברים חוקרים סטודנטים,

פט של לפועלה כולו שהוקדש עיון

בפקולטה  עבודתה 40 שנות במשך

האוניברסיטה של שיניים לרפואת

הגדולה ולהערכה  לכבוד ביטוי מהווים והספר המפגש העברית. 

אדם. וכבן כמורה כקולגה, - פט זכתה שבהם

האוניברסיטה של שיניים לרפואת מהפקולטה הורוביץ מיכל פרופ'

של לרפואה מהפקולטה הרשקוביץ  ישראל  ופרופ' העברית

ברכה בדברי שהחל העיון, יום ראש יושבי היו תל-אביב אוניברסיטת

הגיש הוא שטבהולץ. פרופ' אדם לרפואת שיניים, הפקולטה דיקן של

ומבנים מיוחדים מקומות בתולדות העוסק ספר בשם הפקולטה, לפט,

הארכיאולוגי על נס את תרומתה של פט למחקר והעלה בירושלים,

מרינה דר' דיברה אחריו ובעולם. ישראל בארץ והאנתרופולוגי

את המזלג קצה על היא סקרה הספר. הראשית של העורכת פיירמן,

השנים, ולסיום לאורך פט של במחקרה "השלבים האבולוציוניים"

יומיים אקספרס, בדואר לארץ שהגיע הספר של עותק לפט הגישה

כתיבת על שהסוד הוכיחה פט של  פניה  על התדהמה הכנס. לפני

ברחבי החוקרים ובקרב בפקולטה, ביותר השמור הסוד שהיה הספר,

בקפדנות. נשמר אכן הגלובוס,

של  בביולוגיה הדנים מדעיים, 23 מאמרים של כולל אסופה הספר

ונכתב הים התיכון, של אגן המזרחי העבר וההווה, בחלקו אוכלוסיות

ובארצות בישראל מובילים וארכיאולוגים אנתרופולוגים ידי על

וטורקיה. הספר גרמניה, צרפת אנגליה, ארה"ב, קנדה, רבות, ביניהן

האדם, של לאבולוציה המתייחסים נושאים של רחבה יריעה מכסה

האזור, אוכלוסיות בקרב  מחלות ולשכיחות השלד  של לביולוגיה

זה. בתחום בספרות המקצועית קיים הפער שהיה את בכך ומשלים

סילבנה פרופ'  של  הרצאתה  התחילה הכנס של  המדעי  החלק  את

השתתפותה לארץ לצורך שהגיעה במיוחד צרפת), ,CNRS) קונדמי

ההרצאה והשקפות". חידושים  - "נאנדרטלים בנושא: בכנס,

בנושא החדשים הרעיונות את הציגה

האדם של והתיארוך האבולוציה

הנאנדרתלי.

ידי על ניתנו קצרות הרצאות שש

בעבר  פט של  PhD תואר תלמידי

נטע קינן, דוד זילברמן, אורי - ובהווה

כהנא ציפי אבישי, גל שטח, לב-טוב

בר-גל. כחילה וגילה

הרצאות שתי לאחר ננעל המפגש

בארץ: אזורים בשני  החדשים הארכיאולוגיים הממצאים  בנושא

בירושלים. "מלון הולילנד" אזור בגליל ועל חילזון" "מערת

והופיעה האנושית באבולוציה חדשה תופעה היא מעבודה "פרישה"

אנחנו באירופה.  התעשייתי הפיתוח לאחר  ה-19, במאה לראשונה 

חסידת שהיא  למרות פט, על חלה לא זאת ש"תופעה" מקווים 

פרהיסטוריות. תקופות

 Faces from the Past: Diachronic Patterns in the Biology  1  
 and Health Status of Human Populations in the Eastern
 Mediterranean. Papers in honour of Patricia Smith, 2007. M.
 Faerman, LK. Horwitz, T. Kahana and U. Zilberman, editors.
 British Archaeological Reports International Series No. 1603,
.Oxford: Archaeopress, 280 p. ISBN 9781407300207, £38.00

קולסקה-הורוביץ, ליאורה לימין:  משמאל
זילברמן ליאורה פיירמן, מרינה סמיט, פטרישה קהנה, ציפי
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של  המאוחרות  ה-90  בשנות  הוקם  רפואת-השיניים  למדעי  המכון 

המאה העשרים והוא אחראי למכלול ההוראה והמחקר בתחום מדעי 

היסוד ברפואת השיניים. 

לפיתוח  ויעילה  מודרנית  כמסגרת  כיום  מקובלת  מכון  של  מתכונת 

המחקר וההוראה בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית. 

למכון, ועד מנהל הכולל את פרופ' דן גזית, פרופ' דן דויטש (שכיהן 

כיושב הראש הראשון של המכון), פרופ' מיכל הורוביץ, ד"ר גבריאל 

נוסבאום ופרופ' יונה סלע (יו'ר). 

בראש ועדת המחקר של המכון והפקולטה מכהן חבר המכון פרופ' 

דן גזית. 

המכון  חבר  מכהן  והפקולטה  המכון  של  התשתיות  ועדת  בראש 

פרופ' איתי באב ובראש ועדת המלגות של המכון והפקולטה מכהן 

חבר המכון פרופ' מיכאל סלע.



 ההוראה לתלמידי בוגר, מתנהלת על ידי ועדת ההוראה של המכון 

בראשותו של פרופ' אהרון פלמון. 

בראשותו  השיניים  רפואת  למדעי  החוג  מתפקד  למכון  במקביל   

של פרופ' דורון שטיינברג, המרכז את ההוראה לתלמידי המוסמך, 

לתלמידי המחקר והפוסט- דוקטורנטים של המכון והפקולטה.



במכון מעבדות מחקר עצמאיות ובראש כל אחת מהן חוקר בכיר.

המחקר במכון מתמקד כיום במספר מישורים על פי הנעשה במעבדות 

המחקר. 

עורך "מה נשמע" 
מראיין את

פרופסור יונה סלע
יו"ר המכון למדעי 

רפואת-השיניים

מעבדה לאקולוגיה וחסינות אורלית, בניהולו של ד"ר גלעד בכרך.   .2

המעבדה עוסקת בחקר מנגנוני התקשורת בין חיידקים בביופילם 

ובקשר שבין גורמים פתוגנים למחלות העורקים הכליליים.

עוסקת  המעבדה  באב.  איתי  פרופ'  של  בניהולו  העצם,  מעבדת   .1

בהיבטים מגוונים של חקר רקמה זו. יחסי גומלין בין העצם, מערכת 

הורמונליות  מערכות  התנהגותיות;  ומערכות  המרכזית  העצבים 

המשפיעות על העצם תפקיד הפרנז והפרנן-סולפט פרוטאוגליקנים 

בבקרת צפיפות עצם; מנגנונים מולקולריים הקשורים לאינטגרציה 

של שתלים תוך גרמיים; גנים המווסתים הסתיידות. 
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גזית.  דן  פרופ'  של  בניהולו  השלד,  של  לביוטכנולוגיה  מעבדה   .3

המעבדה עוסקת בחקר הנושא משלב המחקר בריפוי גני ותאי גזע 

בוגרים, בהנדסת הרקמות הבאות: עצם, סחוס וגידים. 

דויטש.  דן  פרופ'  של  בניהולו  דנטלי,  למחקר  מעבדה  מנהל   .4

זגוגית  של  וההסתיידות  ההתפתחות  בחקר  עוסקת  המעבדה 

השן, בדגש על אפיון, שיבוט, התבטאות ותפקוד גן הטפטלין . 

הכנת חלבוני מטריצת אמייל רקומביננטיים וחקר תפקיד החלבון 

אמלוג'נין בהתפתחות ורגנרציית של רקמות הפריודונטיום, העצם 

הארוכה והסחוס. 

מיכל  פרופ'  של  בניהולה  סביבתית,  פיזיולוגיה  לחקר  מעבדה   .5

הורוביץ. המעבדה עוסקת במחקר ההשלכות של אקלום רקמות 

שונות ובעיקר שריר הלב, כתגובה לשינויי טמפרטורה, עמידות 

בפני חוסר חמצן וקרינה מייננת. 

מעבדה לחקר הכאב, בניהולו של פרופ' מיכאל טל. המעבדה   .6

מתמקדת במנגנונים נאורוביולוגים של כאב נאורופתי בעקבות 

הפה  באיזור  ומוטורים  תחושתיים  במנגנונים  וכן  עצבי  נזק 

והפנים באדם. 

גבריאל  ד"ר  של  בניהולו  אורלית,  אימונולוגיה  לחקר  מעבדה   .7

נוסבאום. המעבדה עוסקת בדגש על קולטני-מעטפת דמויי אגרה. 

תגובת מערכת החיסון המולדת למחלת הפריודונטיטיס.

סלע.  יונה  פרופ'  של  בניהולו  ביולוגית,  להסתיידות  מעבדה   .8

המחקר מתרכז בשני מישורים, הראשון, חקר תגובת העצם סביב 

שתלים אורתופדיים ודנטליים, והשני, פיתוח שיטות ממוחשבות 

ושימוש בבינה מלאכותית לאבחון סרטן. 

פרופ'  בניהולו של  אורלית,  ומיקרוביולוגיה  לאקולוגיה  מעבדה   .9

מנגנוני  האטיולוגיה,  בחקר  עוסקת  המעבדה  סלע.  מיכאל 

במחלות  הביופילם  והתפתחות  חיידקים  השפעת  הפתוגנזה, 

פריודונטליות וסביב שתלים דנטלים. 

מעבדה לחקר הרקמה הרכה במכלול הקרניופציאלי בניהולו של   .10

ד"ר אהרון פלמון. המעבדה עוסקת בחקר המנגנונים המולקולריים 

הקשורים בהעברת גנים והנדסת רקמות בבלוטות הרוק. 
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 ,1982 בשנת  העברית  באוניברסיטה  הרוקחות  לימודי  את  סיים 

ואת לימודי המוסמך ואת הדוקטורט בבית הספר לרפואת שיניים 

במרכז  השתלם   1989-1992 השנים  בין   .1989 בשנת  בירושלים 

תקופת  לאחר  בארה"ב.  רוצ'סטר  באוניברסיטת  העששת  לחקר 

שיניים  לרפואת  הספר  בבית  כמרצה  התקבל  הפוסט-דוקטורט 

מעבדתו  פרופסור-חבר.  לדרגת  הועלה   2003 ובשנת  בירושלים 

עוסקת בחקר הביופילים. בשנת 2006 מונה לראש החוג למדעי 

רפואת שיניים. 

יום המחקר הפקולטאי, מסורת הנמשכת כבר 9 שנים. מסורת כה 

יפה ומכובדת לא שוברים. לכל היותר משנים. אנו, בחוג יחד עם 

9 שנים שבהן  זו. לאחר  הדיקנט, החלטנו לשנות מעט ממסורת 

יום המחקר 
הפקולטאי

ג ר ב נ י י ט ש ן  ו ר ו ד  ' פ ו ר פ

מעבדה לחקר תעלות יונים ורצפטורים הקשורים בתפקוד סינפטי,   .13

בהנהלת ד"ר יעל שטרן-באך 

דורון  פרופ'  בהנהלת  הדנטלי,  הביופילם  למחקר  מעבדה   .12

המעבדה  השיניים.  עששת  חקר  נושא  את  גם  המרכז  שטיינברג 

מיקרוביאלי  אנזימטי,  מולקולרי,  איפיון  של  בהיבטים  עוסקת 

ודרכים תרופתיות לטיפול בביופילם. 

נהגנו לקיים את יום המחקר הפקולטאי בקיבוץ רמת רחל, העתקנו 

את מיקומו לקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית. המעבר 

לאוניברסיטה העברית אפשר לנו את השימוש באולם וייז הגדול 

לאירוע  הפקולטה  כל  את  הראשונה  בפעם  ולהזמין  והמרווח, 

זה  אירוע  היה  בעבורם  א'-ג'.  תלמידי השנים  לרבות  זה,  ייחודי 

הלומדים  תלמידיו  ועם  הפקולטה  צוות  עם  מאד  חשוב  מפגש 

זה.  באירוע  השתתפו  חברות  של  שיא  מספר  הקליניות.  בשנים 

בסך הכל נכחו כ-450 איש באירוע, שהיה הגדול ביותר בתולדות 

ימי המחקר. 

על  המחקר  יום  באי  בפני  הרצו  הדוקטוראט  מתלמידי  נציגים 

עבודתם. סטודנטים בחוג (מוסמך ודוקטוראט), מתמחים, רופאים 

פוסטרים.  בתצוגת  מחקרם  את  הציגו  שיניים  רפואת  ותלמידי 

בפקולטה,  המחקר  של  זו  ומגוונת  מרשימה  מחקרית  תצוגה 

יום  באי  בפקולטה.  המחקר  של  הקרחון  קצה  את  רק  חשפה 

יישומיים,  בנושאים  הענפים  מהמחקרים  להתרשם  יכלו  המחקר 

ובמחקר בסיסי וקליני שנערכים בפקולטה. סטודנטים רבים אשר 

הסתובבו בתערוכת הפוסטרים יכלו להתרשם מהיכולות המדעיות 

לבחור  בבואם  בכך  ולהיעזר  השונות  והמחלקות  המעבדות  של 

תערוכת  דוקטוראט.  או  מוסמך  לימודי  במסגרת  למחקר  נושא 

הפוסטרים היתה מלאה מפה לפה – דבר המעיד על ההתעניינות 

העצומה במחקר שנערך בפקולטה.

בהצטרפות  רבים  סטודנטים  התעניינו  המחקר,  תצוגות  בעקבות 

למסלול הכפול של מחקר במסגרת החוג בשילוב לימודי רפואת 

השיניים. 

החוג  הפתיחה.  בטקס  לראשונה  הוענקו  חדשים  פרסים  שלושה 

בשיתוף חברת "טבע" וחברת "דקסון" יזמו מתן מענקים אישיים 

"דקסון"  פרס  את  להעניק  הוחלט  השנה  למחקר.  לסטודנטים 

סטודנטים  לשלושה  טבע",  של  מרידול   – "אלמקס  ופרסי 

מצטיינים (מיכל לדרמן, מתי שביט ועומר דויטש), אשר נמצאים 

מעבדה לפרמקולוגיה אורלית, בניהולו של פרופ' חיים קפיטולניק.   .11

בין השאר בפיתוח שיטות תרפויטיות לשיפור  המעבדה עוסקת 

ריפוי הפצע.

הקהל באולם ההרצאות
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סטודנט לרפואת שיניים בשנה ד'. הפסיק את לימודיו הסדירים בין 

השנים 2004-2005 וכן בין השנים 2005-2006 כדי לעסוק במחקר. 

 DMD/PhD הוא נמצא בתוכנית המשולבת

אני סטודנט בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית 

 ,PhD /DMDוהדסה בעין כרם. במסגרת התכנית המשולבת לתארים

ס ו נ י ר ו מ ל  א י נ ד

התכנית 
המשולבת
DMD/PhD

בת  הפסקה  במחקר,  להשתלב  המעוניינים  הסטודנטים  עושים 

שנתיים עד שלוש שנים הפסקה בין השנים השלישית והרביעית 

של לימודי רפואת השיניים, כדי להתמקד בעבודת המחקר. בתום 

המשך  תוך  הקליניים  ללימודים  הסטודנטים  שבים  זו  הפסקה 

המחקר. 

שלי,  הדוקטוראט  מעבודת  חלק  המחקר,  ביום  הצגתי  השנה 

בצורת פוסטר. הפוסטר הינו תמצית של מקטע מעבודת המחקר. 

בשעות הבוקר ובזמן הפסקת עשר עמדתי ליד הפוסטר והסברתי 

לסטודנטים, למרצים ולרופאים על עבודתי. ההתעניינות בפוסטר 

שלי וגם בפוסטרים האחרים הייתה עצומה. על פי ההתעניינות, 

מעבר  ארוכות  שעות  הפוסטר  ליד  ולעמוד  להמשיך  יכול  הייתי 

לזמן שהוקצב לכך.

מרגש,  הינו  הפקולטה  קהל  בפני  עבודתי  את  להציג  האפשרות 

בין  בכנסים  מחקריות  הצגות  לקראת  מעולה  הכנה  אף  וזוהי 

לאומיים.

לחוקרים מספק יום המחקר רווח כפול: מחד גיסא זוהי הזדמנות 

ולקבל  וסטודנטים  מרצים  בפני  עבודותיהם  את  להציג  מצויינת 

למחקרם של  להיחשף  יום המחקר  גיסא מאפשר  מאידך  משוב, 

תלמידים אחרים. מפגש זה מאפשר הפרייה ופתרונות יצירתיים. 

המחקר הספציפי שלי מתמקד בהשפעת הקרנה באור בלתי מיינן 

עבודתי  במסגרת  בביופילם.  מוטנס  סטרפטוקוקוס  חיידקי  על 

זכיתי להציג את מחקרי במספר כנסים בין לאומיים ואף להשתתף 

בניו  התקיים  שבהם  שהאחרון  צעירים,  לחוקרים  בתחרויות 

אורלינס במרס השנה. 

ייחודית  חוויה  הינו  הפקולטאי  המחקר  יום  כי  ייאמר  לסיכום 
שיניים.  לרפואת  לסטודנטים  והן  הצעירים  לחוקרים  הן  התורמת 
המתבצע  למחקר  רבים  סטודנטים  של  חשיפה  מאפשר  זה,  יום 
בפקולטה ומשמש גם כמקום מפגש לסטודנטים עם הסגל הבכיר, 

דבר שאינו מתאפשר תמיד ביום יום.

בשנת הפסקת הלימודים בין השנה השלישית לרביעית בלימודי 

ה-DMD, והחליטו לערוך מחקר בצורת מסטר או דוקטוראט.

חוקרים  לקבוצות  הוענקו,  קבקוף  קרן  מטעם  פרסים  שלושה 

וממדעי  הקליני  מהמגזר  חוקרים  אלה  בקבוצות  מהפקולטה. 

מחקרית  וחדשנות  תחומי  רב  למחקר  מענק  הוענק  כן  היסוד. 

הנערך בפקולטה. 

הספורט  מרכז  מדשאות  על  שנערכה  הצהריים  ארוחת  לאחר 

"קוסל", התקיימו תחרויות ספורטיביות שכללו גם משחקי ספורט 

היתולי וכדור סל. גביע הקבוצה המנצחת ניתן השנה לסטודנטים 

בשנה השלישית.

תודתנו לחברות שהשתתפו ביום המחקר הפקולטאי:

אור השן, ארדנט, גי. סי. יורופ, דנקס, דוידנט, דקסון פריו צ'יפ, 

קולגייט,  סיראמ-פרו,  מ.ס.ה.,  טבע,  דנטל,  זימר  שיטות,  ה.א. 

ריגלי ישראל-אורביט, שטראוס יהלומים, תרו.

הדוקטורים: נוסבאום, פויירשטיין וחורי, זוכים בפרס קבקוף

תצוגת הפוסטרים
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ומביא  תובנות,  יותר  ידע,  יותר  לנו  מעניק  החדשני,  המחקר 

לשיפור ביכולות ובכלים העומדים לרשותנו. 

תומס אדיסון אמר - "גאוניות היא אחוז אחד של השראה ותשעים 

זיעה"... מכתיבת עבודת הגמר שלי לתואר,  ותשעה אחוזים של 

שהחוקרים  ספק  לי  ואין  נכון,  זה  משפט  כמה  עד  לי  התברר 

העושים לילות כימים, מסכימים עם המשפט הזה עוד יותר. יום 

זה הוא הזדמנות נהדרת להודות לחוקרים, ולחזק את ידיהם.

היבט נוסף ולא פחות חשוב ביום הזה הוא ההווי הסטודנטיאלי 

המאפשר לנו להשתובב ולשכוח מעט את המחויבויות. 

השנה הגיעו ליום המחקר כל הסטודנטים משנה א' עד שנה ו' - 

שינוי מבורך, שנתן גם לסטודנטים הצעירים תחושת משפחתיות 

ושייכות לפקולטה.

יכולות  והפגינו  שונות  בתחרויות  השתתפו  הסטודנטים 

ספורטיביות מרשימות.

גולת הכותרת, כמובן, הייתה ההופעה המשותפת של חבריי ושלי 

הסבירה  אשר  גולדווין)  לאורי  (ותודה  שתלים"  "רוצה  בשירנו 

לכולם מדוע בחרנו ברפואת שיניים ולא בקריירת שירה...

אני מקווה שמסורת זו של יום מחקר פקולטאי תמשיך להתקיים. 

ההיבט המקצועי והחברתי שלובים זה בזה ולשניהם יחד חשיבות 

רבה. יום המחקר מאחד אותנו, אך, בעיקר, מאפשר חשיפה לעולם 

המחקר לסטודנטים ש"באו ללמוד רפואת שיניים".

אני מודה שבכתיבת שורות אלה מעורבים עצב ושמחה גם יחד, 

יום המחקר 2007 היה  שכן פרידה היא לעולם, קשה. מבחינתי, 

המוצלח ביותר, ואני שמחה שזו התחושה שתשאר איתי ותלווה 

אותי בפרק הבא של חיי.

שיניים  כרופאי  הבאים  המחקר  בימי  נתראה  אולי  יודע?  ומי 

צעירים וכחוקרים...

וגם שהתה  ו'. בשירותה הצבאי היתה במודיעין  סטודנטית בשנה 

עם  ולהיות  קריאה  טיולים,  מאד  אוהבת  בארה"ב.  מה  תקופת 

חברים. ידעתי מאז ומתמיד שאני רוצה להתעסק בתחום הרפואה..

המושגים  עולם   ,2001 בשנת  שיניים  רפואת  ללמוד  כשהתחלתי 

שלי בתחום היה מצומצם למדי. על אף השתייכותי הפורמאלית 

לפקולטה, כל מה שידעתי בא לרוב מניסיוני האישי או מסביבתי 

מכובד,  מקצוע  הינה  שיניים  שרפואת  בכך  והסתכם  הקרובה, 

ויש  שורש,  וטיפולי  סתימות  ביצוע  כוללת  הטכנית  שמהותו 

סדיסטיים  מאפיינים  על  מעידה  בו  בחירתי  כי  שיאמר  מי  אף 

באישיותי...

ובכן, מאז השתנו דברים רבים. אני סטודנטית שנה ו', רגע לפני 

יודעת שאנחנו  (אני  יותר  ידיעותיי בתחום גדל קצת  סיום, טווח 

נתון  עדיין  זה   - הסדיזם  ובנושא  ותותבות),  כתרים  עושים  גם 

לוויכוח. 

אחד  הינה  שיניים  לרפואת  הפקולטה  יותר,  רציני  בטון  אבל 

יש  שלנו  בפקולטה  מכירה.  שאני  ביותר  גוניים  הרב  המקומות 

ייחודי בין רפואת שיניים לאקדמיה, דבר החושף אותנו,  שילוב 

הסטודנטים, לעולמות ולתחומי מחקר חדשים וחדשניים. 

הסטודנטים 
ויום המחקר

2007
ן י י ע מ ת  ר פ א

תחרות במשיכת חבל

תלמידי שנה ג' אלופי 2007
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Premier Dental -  A Loving Partner for Dentistry
in the Land of Israel

Premier Dental Products Company has a unique 
historical perspective with 94 years of dental product 
development. This family-owned and operated 
company is now into its 4th generation and has 
expanded to encompass a dealer network around the 
globe in both dental and medical products.  

Mr. Julius Charlestein, founder of Premier Dental, first 
visited Palestine in the days of the British mandate.  
His grandson and now CEO has been a constant 
visitor and supporter of bringing to Israel the newest 
of developments in dental products and materials and 
bringing from Israel through Premier to the rest of the 
world innovations and creations of the fertile minds of 
Israeli dentists, scientists and manufacturers. 
  
Because of their love for Israel and tremendous 
admiration for what is accomplished here, Premier 
Dental gave as a present to almost all of its workers, a 
trip to Israel at the end of 1986.  The company returned 
two years later sponsoring an incentive trip for their 
customers.   Aside from support for Hadassah Dental 
School, the company in the past has given serious 
support to the Tel Aviv University Dental School and 
constantly assists the good efforts of Dental Volunteers 
for Israel in Jerusalem.  The company is represented 
out of Tel Aviv by Alex Fuss and family who have for 
decades been their sole agent in the dental field.  
Gary Charlestein, the current CEO, recently 

accompanied his parents, Chairman Emeritus, Mr. 
Morton Charlestein and his wife of 66 years, Malvina on 
a visit to the dental school where they were graciously 
received by Dean Adam Stabholz and staff.  A plaque 
with the Charlestein and Premier name graces the 
hall of the Endodontic Department.  Premier was the 
developer and distributor of RC Prep – that unique 
adjunct to cleaning the root canal, developed by Dr. 
George Stewart, one of the early practitioners of the 
Endodontic specialty and a teacher to Dean Stabholz.
CEO Charlestein, a Conservative Rabbi by training, 
speaks with great pride of his company “I am proud 
to see the growth we have created through acquisition 
and product development, strengthening our position 
in the market and developing relationships with 
dealers and doctors throughout the world.”
Most personally pleasing is the taking hold of our 
fourth generation.  My daughter, Julie, who is now 
well deservedly our Vice President of Business 
Development, adds an expertise and enthusiasm 
which strengthens our present and our future.
Our factory is humming, our international market is 
stronger than ever and sales in our medical division 
make me smile.  We feel that for all of us in the 
industry and the profession, the future is bright.  
Shalom al Yisrael.
Adress: Premier Dental Product Co. '710 Romano 
Drive P.O Box 4550, Plymouth Hetting, P.A. 19462

כרטיס ביקור

חברת פרמייר דנטל

1st Generation. Julius Charlestein 2nd Generation. Morton Charlestein, Chairman Emeritus 3rd Generation. CEO, Gary Charlestein 4th Generation. Julie Charlestein
Vice President
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האם יש קשר בין יישור הלסתות והשיניים 
להארכת הצוואר

פורום רופאים

ן מ ר ב ל י ז ם  ח ו ר י  ' פ ו ר פ

סיים את לימודיו בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1966. בין השנים 1969-1971 הוא התמחה  

הקשורים  בנושאים  באירופה  השתלמות  עבר  ב-1977  יורק.  בניו  קולומביה  באוניברסיטת  באורתודונטיה 

לטיפול בילדים עם שסע. בין השנים 1984-1997 היה אחראי על תוכנית התמחות במחלקה לאורתודונטיה 

ובשנת 1997 הוא התמנה למנהל המחלקה, בה תפקד עד לפרישתו ב-2003. מאז הוא ממשיך לעבוד במחלקה 

בהתנדבות.

ולמנהגים  ולצבעים  לטעמים  לריחות,  לרוחניות,  לשלווה,  ליפי הטבע,  בין האקזוטיקה  הרחוק,  במזרח  בטיול 

השונים, נתקלתי בתופעה שעניינה אותי במיוחד כאורתודונט, העוסק בהשפעת כוחות כאלו ואחרים על גדילת 

הלסתות והזזת השיניים. באחד הכפרים בצפונה של תאילנד, בגבול עם בורמה, ליד Chiang Mai, שוכן השבט 

של "הנשים ארוכות הצוואר" Padong Long-Necked Women, הידועות גם בשם giraffe women. תהיתי 

על התהליכים הביולוגיים המתרחשים בצווארן של נשים אלו תוך כדי גדילתן והתבגרותן. כדי להשיב על השאלה 

חפשתי חומר על הנושא.

התמונה הר"ב מראה את אחת הילדות משבט "ארוכות הצוואר", שעל צווארה מעין חישוק מגולגל עשוי נחושת 

ופליז (brass). הנשים בשבט הזה הנוהג הוא להרכיב על צווארן של הבנות שהגיעו לגיל 5 שנים את החישוק. 

עם המשך הגדילה מורידים את החישוק הקודם ללא קושי רב וללא גרימת נזק, ומגלגלים חישוק חדש, ארוך 

יודעות לספר  זקנות הכפר  סיבובים של החישוק.  יותר, הגורם למתיחה של הצוואר. בממוצע מגיעים לכ-20 

שהייתה אחת שליפפו על צווארה 28 סיבובים של החישוק. חישוק זה שונה משבטים מסויימים באפריקה שגם 

שם עונדות הנשים מעין חישוק על הצוואר, אבל שם מורכב החישוק ממספר טבעות - עם המשך הגדילה של 

הנערה, מוסיפים לה טבעות נוספות, שגורמות  להארכת צווארה. 

כיום, רשאיות הבנות של שבט "ארוכות הצוואר" לא להסכים ללבישת החישוקים, אבל רוב הנשים ממשיכות עם 

נוהג זה. כדי לייפות את החישוק, הן ממרקות אותו מדי יום ביומו. אחד ההסברים לנוהג של הלבשת החישוקים 

על צווארן של הבנות הוא כדי לייפות אותן. הסבר אחר אומר שהחישוק בא להגן עליהן מפני חיות טורפות 

המהוות סכנה באזור זה. אומרים שהחישוק נועד למנוע מהנשים לעזוב את הכפר כדי להתחתן עם בני שבטים 

אחרים או להיות נחטפות ע"י אחרים, כי החישוק "מכער" אותן.

הנושא של הנשים "ארוכות הצוואר" זכה למחקר יותר מעמיק. רופאים אורתופדיים חקרו את הנושא ורצו לבדוק 

למנגנון הארכת העצמות הארוכות שפיתח  דומה  הצוואר"  "ארוכות  בנות  הצוואר של  מנגנון התארכות  האם 

החוקר הרוסי הדגול, Gavril Abramovich Ilizarov שיטת הארכת העצמות שלו מיושמת זה מספר שנים 

  .Distraction osteogenesis גם בטיפולים אורתו-כירורגיים להארכת עצמות הלסתות, שיטה הידועה בשם

בשיטה זו מחדירים פינים מיוחדים לעצמות ארוכות, מחברים ביניהם עם בורג המאפשר את פתיחתו, וע"י כך 

נוצר מתח הגורם להתארכות העצמות הארוכות. החוקרים האורתופדיים שחקרו את נשות שבט "ארוכות הצוואר" 

נעזרו בצילומי רנטגן ומצאו שאמנם חלה התארכות של הצוואר ע"י דחיפת עצמות הכתפיים והצלעות כלפי מטה. 

כמובן שגם השרירים נלחצים, וכך מתקבלת הארכת הצוואר. לפי חוקי השבט אסור להן להוריד את החישוק (לבד 

מליל הכלולות שלהן) כי שרירי הצוואר נחלשים ואינם יכולים לתמוך בצוואר כדי שישא את כובד הראש. לסיכום, 

גם ב"נשים ארוכות הצוואר" אנו רואים את התגובה של השפעת הכוח, הבאה לביטוי ברקמות השלד ובשרירים, 

בדומה לשינויים המתרחשים בשימוש במכשירים האורתודונטיים השונים.
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הורים, בדרך כלל, דואגים לילדיהם ולא חשוב באיזה גיל הם. לכל 

גיל יש בעיות משלו, ובכל מקרה ההורה הישראלי המצוי, ובמיוחד 

האמא היהודייה המסורתית, רוצה להתמקם בשורה קדמית באמצע 

קיימת  לרוב  חירום.  במצב  שנמצא  שלה  לילד  עזרה  להושיט  כדי 

לארצות  הצבאי,  השירות  אחרי  יוצאים,  הבת  או  הבן  כאשר  דאגה 

רחוקות ואקזוטיות כדי להתנסות ולחוות מהעולם המתוק, וההורים 

עלולות  תאונות  ההורים:  בשבילכם,  חדשות  לי  יש  אז  נלחצים. 

להתרחש גם בארצות מפותחות וקרובות לבית, והשאלה הראשונה 

שנשאלת כאשר נודע, חלילה, להורה על תאונה - מה עושים קודם? 

איך? ומהר!

הנה מספר עצות שאותן אני מציע, אשר מקורן לצערי מנסיון טרי:

1.  הטלפון הראשון

לחדר המצב של משרד החוץ 02-530-3155. מסרו את כל שידוע   

לכם על התאונה ומקום ההתרחשות ובקשו להודיע על כך לקונסול 

הישראלי בעיר שבה קרתה התאונה.

2.  הטלפון השני 

, למוקד  למוקד ביטוח הראל: 03-754-7030 או 03-568-8888   

ותה"ז  שמו  סמך  על  ילדכם,  מבוטח  ביטוח  חברת  באיזו  ידוע 

שלו. גם למוקד זה מסרו את כל הידוע לכם והם יפעלו באמצעות 

הקשרים שלהם .

3.  טלפון שלישי

בה  בארץ  מכר  או  קרוב  לו  להיות  שעשוי  בארץ,  שלכם  למכר   

התרחשה התאונה. ספרו את אשר ידוע ובקשו מהם להפעיל את 

קרוביהם או מכריהם בחו"ל.

מה עושים קודם? איך? ומהר!
ן ר ט ש ח  נ  ' פ ו ר פ

4.  טלפון רביעי

לבית הספר לרפואת שיניים בירושלים. 02-675-8593/5. לפעמים   

יש לפקולטה ידידים בפקולטה זהה, בארץ שבה התרחשה התאונה 

וגם בדרך זו ניתן להושיט עזרה.

כל אחד מהנ"ל הוכיח את עצמו, מי יותר ומי פחות. רצוי להפעיל 

את כולם בו זמנית כדי להביא את העזרה לנפגע מהר ככל האפשר. 

הם  הביטוח  חברת  ונציגי  המקומי  הקונסול  של  פעילותו  מניסיוני, 

החשובים ובעלי הנסיון, אבל גם לאחרים כוח פעילות רב. במקרה 

 3-2 תוך  יקירנו  עם  בקשר  הנ"ל  הגורמים  ארבעת  נציגי  היו  שלנו 

מטוס  מכל  יותר  מהר  זה  התאונה,  על  ההודעה  קבלת  מרגע  שעות 

פרטי שחשבתם לארגן כדי להגיע אתו ליקירכם. 

מי יתן שלא תזדקקו לעצות הנ"ל, עם זאת אני ממליץ מאד לשמור 

על הטלפונים האמורים.
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Made aliya in 1972, graduated from the Hebrew 
University School of Dental Medicine in 1979, 
served in the navy (HEIL HAYAM) until 1984, 
returned to the States in 1991. . The School of Dental 
Medicine Hadassah, has been one of the institutions 
Alan supported, financially, and also with supplying
digital radiograph systems, as well as being one of 
the founders of the Smiles in Spite of Terror program. 
Will be in Israel in June and want to start something 
new, perhaps an outreach program through the dental 
school to treat the needy. One of the founders of an 
organization called “Stand with Us” and currently 
is Vice President. This organization has become the 
fastest growing Jewish Organization in the world, 
with over 70,000 members with multiple locations. 
Their goal is to educate and be Israeli advocates. 
Go to the website...Standwithus.com.....and you will 
see all the programs. Dr. Alan Howard’s practice 
in Los Angeles, concentrates on high end esthetics, 
and non-invasive dentistry. His goal is to retire, and 
volunteer his services to those who cannot afford 
dental work....

DEAR FRIENDS,
I Would like to share with you the feelings in Israel 
today and tomorrow. Living in Israel these were the 
most emotional days, they define the Jewish State and
the Jewish people. Today at Sunset starts the beginning 
of Memorial day, a day that one reflects on all those
who have died so that our state can survive. The day 
starts with a siren, and the radio, and t.v. programs 
have very somber music and programs. The television 
just shows one soldier, as an infant, child, student, and 
soldier.....they interview the parents and friends......
one after another....each story is a universe.......each 

אלקטרוני. בדואר ידידיו לכל ונשלחה בארה"ב, החי ספרנו, בית בוגר הוורד, אלן ד"ר ידי על נכתבה הבאה  הכתבה

למערכות ישראל הזכרון יום מקיימים בארץ את כיצד מספר  בכתבה הוא

כתבתו. את וכן של מיודעינו אלן, הברוכה מפעילותו מקצת בעיתוננו לפרסם לראוי חג העצמאות. מצאנו את חוגגים וכיצד

YOM HAZIKARON AND YOM HA’ACMAUT 
IN ISRAEL
Dr. Alan Howard

story weighs on our hearts.   
 At 10 a.m. tomorrow morning there is another Siren, 
and again the whole country stops for one minute,  
cars stop on the highway, people get out and just 
take the moment of silence. Throughout the day there 
are ceremonies continue throughout the country, the 
sadness and tears flow, it is a day that you remember,
you feel, you miss all the heroes our sons and 
friends.  
The day is a not a natural day, parents grieve for 
their children, and children for parents. There is not a 
household in Israel that does not feel the pain, or have 
a loved one that is not with them.
Then at sunset there is a trompet sound, this is the 
sound of starting the ceremony of Independence .....
this ceremony takes place at Mount Herzl Cemetery. 
This is the transition from Memorial, to living, this 
is the start of Independence day. Independence 
day, everyone is out on the streets, music playing, 
people dancing in the street. It is a day of survival. A 
celebration that we are one 
people in a Jewish Nation.  The street celebrations 
end at parties at homes, then continue the next day 
with picnics at the parks, at the beaches, It is a day of 
celebrating life.
I lived in Israel for 18 years, and every year I felt the 
same thing......my love for the country and for the 
people. This is the history of the Jewish people, from 
tears to laughter. The memories of the fallen gives us 
the strength to celebrate and see the light.
Let us all take one minute when we wake up tomorrow 
morning in silence, and remember those Jewish 
heroes, and allow us to celebrate the Independence of 
the State of Israel.
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ואני ממאירים) גידולים עם במתרפאים לתמיכה שאחראית שלנו

תמיכה. ולשמש לה אותה להדריך כדי "ס", יחד עם עבדנו

ביקרנו "ס" אושפזה כאשר מקרוב.  משפחתה  ואת "ס" את הכרנו

היינו הרב, לצערנו נפטרה, כשהיא לה. ועזרנו החולים בבית אותה

משפחתה למרות הנסיבות עם מעגל סגרנו ב"שבעה". נראה, כאילו

הטרגיות.

אנחנו ואכן, בהן, שניתן לטפל מחלות מטופלים עם גם יש לשמחתנו,

רבות. בהם שנים מטפלים

אלינו שהגיע ,Kerato cyst מטופל עם  יש לנו

טיפול לאחר התחתונה. הלסת בכל ציסטה עם

להגיע נתבקש המטופל החלימה. הלסת ארוך

וכאשר למספר שנים, לנו אך נעלם לביקורות,

וגדולות. חדשות ציסטות מספר לו היו חזר הוא

לביקורות בא הוא  ועכשיו שוב  טופל הוא

בטיפול אצלנו  שנמצאת מטופלת סדירות. 

בת  כשהייתה אלינו הגיעה שנים, מ-20  יותר

שיש  לה, עם Paradentose ונאמר 40 לערך,

לחוות היא הגיעה אלינו רוב שיניה. את לעקור

בחניכיים טיפולים רבים היא עברה שנייה. דעת

הללו, רוב השנים כל לאחר אבל במשך השנים,

שיניה עדיין בפיה.

את "לקרוא" זה הסיעודי, בטיפול האתגר

אינדיבידואלי טיפול לו ולתת המתרפא

רצון המטופל שבע יהיה כך - רק לו המתאים

מקצועי. סיפוק יהיה ולמטפל

למדה ב-1986. העברית באוניברסיטה בסיעוד .B.Sc סיימה

מ- בדנמרק וקינסיולוגיה בך פרחי אוזניים, דיקור רפלקסולוגיה,

אחות ראשית מ-1986, ולסתות פה בכירורגיית עבדה .1988-1987

מ-2003. מחלקה באותה

שנים, לאורך ידידות בינינו נוצרת שלנו, מהמתרפאים הרבה עם

הם מאותם מתרפאים אחד סוג בנשמותינו. נוגעים אף  מהם וכמה

הממאירים. הגידולים עם המתרפאים

תוך זה קרה בלשון. גידול אצלה שאובחן צעירה לי מתרפאה זכורה

אופן את בשום להפסיק מוכנה הייתה לא והיא בהריון, כדי היותה

את הוולד, אמנם ילדה היא חייה. את סיכן שזה למרות ההריון, כבר

הלידה. זמן רב לאחר בחיים לצערנו, לא נשארה אבל,

"ס". הייתה בה  שטיפלו אלו של לליבם שנגעה אחרת  מתרפאה

לעקירת  הראשונה בפעם למרפאתנו כשהגיעה  33 בת הייתה  היא 

כארבעה שם היה כבר הפצע העליונה. בשפתה פצע היה ל"ס" שן.

משחה לה נתן הרופא הקודם שלה שהיא הגיעה אלינו. לפני חודשים

כ- שאובחנה מיידית, ביופסיה בה בוצעה במרפאתנו פטריות. כנגד

לאחר נעלם שלא פצע שכל (נזכיר .Squamous Cell Carcinoma
שנים במשך עברה "ס" מתאים). מומחה ידי על בדיקה חייב שבועיים

הכירורגית במרפאה (סייעת רבקה ואז, במחלתה. שונים טיפולים

נפשנו בנימי שנוגעים מתרפאים
ץ כ ל ע י

במחלקה - אחיות יעל, אורלי ואביגיל לשמאל: נעה, מימין

במתרפא מטפלים יעל עם אבוטור גואט ד"ר



דברי חכמים

בינינו

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

      
      



של התודה  לדברי  הפתיח  מילות  אלו 

 ,2002 משנת  ספרנו,  בית  בוגר  ק.ש.  ד"ר 

שלו  ההתמחות  תוכנית  את  שמסיים 

שיניים  לרפואת  הספר  בבית  בפריודונטיה 

של אוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב. דבריו 

במסגרת  נשא,  אותה  הרצאה,  בתום  נאמרו 

שלש  תלמידי  של  מסורתי  שנתי  מפגש 

בשלשה  בפריודונטיה  ההתמחות  תוכניות 

ניו-יורק,  בתי ספר בארה"ב: אוניברסיטאות 

יומיים  בוסטון ופנסילבניה. במפגש שנמשך 

נבחרים מכל אחת  שלמים מציגים מתמחים 

מיקרים  הצגות  או  הרצאות  מהתוכניות, 

בתום  הקורס.  במשך  שנלמד  מהחומר 

על  למוריו  מודה  נהוג שהמתמחה  ההרצאה 

מסירותם והדרכתם.

הבה ננסה להתמקד בפתיח של דברי התודה 

הנזכרים לעיל שנכתבו במקור על ידי משורר 

אנגלי.

אין ספק שהמורים בתוכנית התמחות אמורים 

להיות בעלי ידע רב ובעלי ניסיון קליני עשיר, 

ולקדם את המתמחים  כי הרי מטרתם ללמד 

בחידושים  לשלוט  להם  ולעזור  הצעירים 

האחרונים במקצוע, שבו בחרו כדרך חיים. עם 

זאת, נראה לי, שהידע והניסיון הקליני אינם 

מספיקים למורה שאמור לחנך את המומחים 

לעתיד. כי הרי המומחה צריך לדעת קצת יותר 

המומחה  קלינית.  ועבודה  תיאוריה  מאשר 

ולכן  לחיקוי.  מקור  במוריו  יראה  הצעיר 

ספר  בבית  כשמדובר  ובמיוחד  המורים,  על 

זו או אחרת לרפואה, להיות  שקשור בצורה 

כאלו שהיפוקרטס תיאר כבר 400 שנה לפני 

נוסף  להיות,  חייבים  מורים כאלה,  הספירה. 

צנועים  אנשים  גם  המקובלות,  התכונות  על 

וענווים, שפנימיותם מוקרנת על ידי מעשיהם 

ומשפיעה על חינוכם של אלו שעתידים ללכת 

בעקבותיהם, לא רק בידע וניסיון קליני אלא 

גם, ואולי בעיקר, בהתנהגותם, ובמנהיגותם. 

לכן על המורים בבית ספר לרפואה ולרפואת 

בתוכניות  המחנכים  אלו  ובמיוחד  שיניים, 

ואנשים  גאים  קלינאים  להיות  התמחות, 

שמומחה  מה  כל  את  ללמד  עליהם  ענווים. 

בנושא קליני ספציפי, צריך לדעת, ועם זאת 

להקרין על מתרפאיו את השלווה ואת אורך 

שאמורים  מאלו  דורש  סובל  שאדם  הרוח 

זאת  להקרין  וגם  שלמה,  רפואה  לו  להביא 

לתלמידיו. 

זה,  מאמר  בתחילת  שהציטוט  לי  נראה 

ובמיוחד בשפתו האנגלית המקורית, מתארים 

נכונה את  אלו שאמורים לחנך את הדור הבא 

של המומחים. 

Knowledge is proud that she
knows so much

Wisdom is humble that she
knows no more

(William Cowper, 1731-1800) 

על ידע וחכמה
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 :את הפסוק

 (משלי ג') דורש רבי נחמן בר יצחק:

     
    


שאלותיהם של התלמידים מחכימות את מוריהם.

דברים אלו תואמים את דברי רבי חנינא:

   

   
 (מסכת תענית דף ז).

תחילה  ללמוד  הכרחי  ההכשרה  בתהליך  אמנם 

וכדי  היסודות,  את  לקנות  מנת  על  מהמורים 

לבססם יש ללמוד בדיבוק חברים. 

אך בתום ההכשרה יש להיות ערים לשאלותיהם 

שעל  התלמידים  של  המחכימות  והערותיהם 

יותר מתלמידיו  חנינא השכיל  רבי  עדותו של  פי 

מאשר מרבותיו ומחבריו. 




