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 תמונות השער: המארחים של הכינוס המזרח תיכוני השני. 
מימין: הפרופסורים פרדה טאשר מאוניברסיטת אנקרה, מוסה בז'אלי מאוניברסיטת אל-קודס ואדם שטבהולץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

קורא יקר,

אירועים רבים עומדים להתרחש בפקולטה שלנו. על 

חלקם אנו מדווחים בקצרה בגיליון זה, במסגרת מדור 

החדשות "יומן". על אחרים אנו מדווחים בהרחבה במדור 

על הכינוס המזרח תיכוני השני, וכן במסגרת המדורים 

"פורום רופאים" ו"חוויות מתוכניות ההתמחות." 

"בכרטיס ביקור " מככבת הפעם חברה דנטלית ותיקה 

מתל-אביב שנמצאת במקומה ברחוב אלנבי מאז היה 

זה עוד מרכזה של העיר הגדולה בישראל, כשרובנו עוד 

הלכנו לגן, או שבכלל עוד לא היינו. וישנם גם המדורים 

הקבועים כמו "דברי חכמים", "ובינינו". מאמרים נוספים 

דחינו לגליון הבא כי לא נמצא מקום בעבורם בגליון 

הנוכחי. )שמתם לב - מס' 70!!(. 

אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם ל"דף המרכזי", ובו 

רמז לשני אירועים ענקיים שיתקיימו בימיה האחרונים של 

שנת 2007.  אחוות אלפא אומגה חוגגת את יובל המאה 

לקיומה. הכינוס השנתי שלה, שאליו יגיעו מאות אורחים 

מהארץ ומחו"ל, יתקיים הפעם בתל-אביב ובירושלים 

לסירוגין. 

האירוע השני הוא חנוכתן של שתי הקומות החדשות 

בפקולטה שלנו, שתחנכנה ברוב עם ופאר. גם שם נכונים 

לנו כמה אירועים שיזכרו לשנים רבות וראוי שתקחו 

חלק בחגיגה זאת. ב"דף המרכזי" תמצאו את התוכניות 

לאירועים החשובים של הכינוס ושל חנוכת הקומות.

שימו נא לב גם למדור החדש בעמ' 22 "על בוגרים 

ומוריהם" ותשתפו אותנו בהתפתחויות חדשות בחייכם.

שלכם

נח שטרן, עורך. 
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יומן
חדשות מהפקולטה

שנת הלימודים 2007/08 תשס"ח/ס"ט יצאה לדרך
"שלום כתה א'" כך אמרו ל-60 תלמידים שהתקבלו השנה לשנה א' ברפואת שיניים. 

באמצע חודש אוקטובר 2007 התחילה שנת הלימודים החדשה עם 290 תלמידים רשומים 
בכל השנים. מספר התלמידים מתחלק לשנות הלימודים השונות כדלקמן: שנה ב'-68, 
שנה ג'-44, שנה ד'-51, שנה ה'-54, שנה ו'-43. זהו מספר התלמידים הרב ביותר שהיה 
לוגיסטיות לא מעטות. ממשרד הדיקן הרגיעו  בבית ספרנו אי פעם, דבר היוצר בעיות 

אותנו ואמרו לנו, "יהיה בסדר". אין לנו ספק בדבר. 

טובה  שנה  מאחלים  אנו  ולמוריה  הספר  בית  להנהלת  וגם  התלמידים  לכל  אופן,  בכל 
ומוצלחת.

הכינוס  התקיים   7.9.2007 ה-  ו'  ביום 
המרכז  במסגרת  השני,  תיכוני  המזרח 
המזרח תיכוני לחינוך דנטאלי ע"ש ד' 
וולטר כהן. מארחי הכינוס היו הדיקנים 
של  שיניים  לרפואת  הספר  בתי  של 
אוניברסיטת  העברית,  האוניברסיטה 
הצטפה  ואוניברסיטת  אל-קודס 
במלון  התקיים  הכינוס  באנקרה. 
בעיר   GLORIA GOLF RESORT
בלק באנטליה שבטורקיה. מטוס, מלא 
עד אפס מקום, ובו כ-200 נוסעים יצא 
ביום ה' ה- 6.9.07 אחר הצהרים, משדה 
התעופה בן גוריון, ונחת בנמל התעופה 
של אנטליה שעה וחצי לאחר מכן. כמו 
כן השתתפו בכינוס כ-40 רופאי שיניים 

במלון  היה  הכינוס  מקום  מטורקיה. 

למטרות  הן  היטב,  ומאובזר  משובח 

הכנס  נופש.  למטרות  והן  מדעי  כינוס 

המדעי, הונחה על ידי שני אנשים נשואי 

כהן  וולטר  ד'  פרופ'  ומכובדים,  פנים 

המזרח  המרכז  של  הכבוד  יו"ר  שהוא 

תיכוני, ופרופ' ברוס דונוב – דיקן בית 

הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת 

תוכנית  של  הראשון  בחלקה  הרוורד. 

פרונטליות,  הרצאות  נישאו  הכינוס 

מושב  התקיים  הצהריים  אחרי  ואילו 

של  בסופו  סטודנטים.  הרצאות  של 

הכינוס התקיימו שלוש סדנאות שעסקו 

בנושאים מרכזיים בשיקום. 

עתון חדש ברפואת שינייםהכינוס המזרח תיכוני השני ברפואת שיניים
לבאי הכינוס המזרח תיכוני השני, חולק הגליון 

 THE MIDDLE EAST Journal הראשון של

of Oral Health. זהו עתון מדעי חדש באנגלית 
והמוציא  גרפונקל  אדי  פרופ'  של  בעריכתו 

לאור הוא דניאל וו' פרקינס, מי שהיה המוציא 

לאור של הקומפנדיום. "המנוע" מאחורי כתב 

עת זה, הוא ד' וולטר כהן, אשר הבין שלמרכז 

המזרח תיכוני צריך להיות גם עתון מדעי, שבו 

ניתן יהיה לפרסם את דעותיהם ואת שיטותיהם 

לקבוצה  המשתייכים  המדענים  של  הקליניות 

זו. בתחילה יופיעו ארבעה גליונות בשנה, ויש 

לקוות שעם הזמן יעלה מספרם. 

ד"ר צביקה יואלי מדגים לתלמידי שנה ו' 
את השימוש בקשת פנים.
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הוועדה המייעצת של 
המרכז המזרח תיכוני

הוועדה המייעצת של המרכז המזרח תיכוני ע"ש ד' וולטר כהן, התכנסה 
של  הראש  יושב  שבטורקיה.  באנטליה  השני  הכינוס  יום  של  בערבו 
הישיבה היה היו"ר החדש של המרכז ד"ר גדעון הולן. השתתפו בישיבה 
אל  מאוניברסיטאות  נכבדים  אורחים  וגם  מירושלים  הפקולטה  נציגי 
קודס והצטפה באנקרה. נמסרו דוחות על הפעילות השנתית המדעית 
הציע  הישיבה  סיום  לקראת  ועוד.  הכספית  על הפעילות  של המרכז, 
דיקן בית הספר לרפו"ש של אל קודס, ד"ר מוסה בג'אלי, מקום לקיום 
הכנס הבא והכנס שלאחריו. לדעתו הכנס בשנה הבאה צריך להיערך 
בירדן, והבא אחריו ב... לבנון. רבים באולם אמרו בליבם את המילה 

"הלוואי". 

"Bridges to Peace"  
 Dinner

ב- 16.10.2007, התקיימה בניו יורק ארוחת ערב חגיגית 
במשך  רבות  תרמו  אשר  אנשים  ל-6  כבוד  לחלוק  כדי 
השנים לעולמה של רפואת השיניים בכלל ולבית הספר 
המכובדים  ששת  בפרט.  בירושלים,  שיניים  לרפואת 

הם: 

דר' קלמנט אלפרט - רופא שיניים ותיק וידוע מוושינגטון 
ד.ס.

החברה  ומנהל  הדירקטוריון  יו"ר   - ברגמן  מ'  סטנלי 
ע"ש הנרי שיין

נשיא לשעבר של חברת פרמייר,   - מורטון צ'רלשטיין 
לחומרים דנטליים מפילדלפיה

אוניברסיטת  רקטור  לשעבר   - כהן  וולטר  ד'  פרופ' 
של  לרפו"ש  הספר  בית  של  לשעבר  דיקן  דרקסל, 
אוניברסיטת פנסילבניה, ויו"ר כבוד של המרכז המזרח 

תיכוני לחינוך דנטלי

של  לרפו"ש  הספר  בית  דיקן   - דונוב  ברוס  פרופ' 
אוניבסיטת הרוורד בבוסטון

באיגודים  ופעיל  ציבור  איש   - פינקלשטיין  אלן  דר' 
שונים התומכים בישראל. 

המרצה האורח בארוחה זו היה פרופ' סרי נוסייבה, נשיא 
אוניברסיטת אל-קודס. 

התפתחותו  לטובתו,  הוקדשו  זה  מאירוע  ההכנסות 
בירושלים,  שיניים  לרפואת  הספר  בית  של  ולקידומו 
אלו  בימים  הנבנה  השלום"  "גשר  להקמת  ובמיוחד 
ורפואת  לרפואה  הספר  בתי  בניני  את  יחבר  ואשר 
האוניברסיטה  שוחרי  יד  על  אורגן  הערב  שיניים. 
העברית, ודיקן הפקולטה פרופ' אדם שטבהולץ, העניק 
לששת המכובדים את "עץ השלום", ושמותיהם יחרתו 

על "גשר השלום".

התקיים  אוגוסט,  חודש  בסוף 

ההתמחויות  של  השני  הכנס 

המוכרות  בפריודונטיה 

האירופאית  הפדרציה  ע'י 

המחלקה   .)EFP( לפריודונטיה 

היא  ספרנו  בבית  לפריודונטיה 

אשר  בארץ  היחידה  המחלקה 

בפריודונטיה  כהתמחות  מוכרת 

אחת  ומהווה   ,EFP-ה ידי  על 

העומדות  מחלקות  מ-11 

שקבעה  הקפדניים  בקריטריונים 

ב- התקיים  הכנס  הפדרציה. 

בו  ונכחו  שבהולנד   Ermelo
ומורים  ההתמחויות  מנהלי 

בפדרציה,  החברות  מהמחלקות 

מתקדמות.  בשנים  מתמחים  וכן 

נבחר  מקרה  הציגה  מחלקה  כל 

המתמחים,  אחד  ע'י  טופל  אשר 
ומחקר אשר בוצע במחלקה כחלק 
מחלקתנו  את   .EFP-ה מדרישות 
יצגו בכבוד רב דר' קובי אקשטיין 
אשר הציג מקרה בו טיפל, שכלל 
גם מעקב לאחר הטיפול, ודר' פרי 
ממחקרה  חלק  הציגה  אשר  רז 
אוסטאובלסטים  תפקוד  בנושא 
זה  טיטניום.  מפגש  משטחי  על 
הרמה  את  נוספת  פעם  הדגים 
במחלקה  הלימודים  של  הגבוהה 
הן  ספרנו  בבית  לפריודונטיה 
מבחינה  והן  קלינית  מבחינה 

מחקרית.

הבא  האירופאי  ההתמחויות  כנס 
כשנתיים  בעוד  להיערך  צפוי 

י ' צ ר ק ש י  ל באיסטנבול. ט

סימפוזיון של התמחויות 
בפריודונטיה באירופה

רופאים ומתמחים מירושלים
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פרופ' שולמית שטייגמן, בת המחזור 
הראשון של הפקולטה, בת 75

בחודש מאי 2007 חגגה המחלקה לאורתודונטיה את יום הולדתה 

ה-75 של פרופ' שולמית שטייגמן בנוכחות בני משפחתה וכל חברי 

המחלקה. בישיבת מחלקה מיוחדת הוצגה מצגת קצרה על תולדות 

חייה ונישאו ברכות. בהמשך ניתנה הרצאה ע"י דר' עידית ברקנא 

בנושא  לפריודונטיה,  קלינגר מהמחלקה  ודר' אביגדור  ממחלקתנו 

לפרופ'  הוקדשה  ההרצאה   .Wilcodontics חדישה,  טיפול  שיטת 

שטייגמן.

 ,)1959( ספרנו  בית  של  הראשון  המחזור  בוגרת  שטייגמן  פרופ' 

ה- במסגרת  ספרנו  בית  של  לאורתודונטיה  במחלקה   התמחתה 

שלה  המקצועית  הקריירה  את  החלה  היא   .in-service training
כחברה בצוות ההוראה עוד בבית שטראוס. פרופ' שטייגמן התבלטה 

כמורה מחוננת וההוראה שלה התייחדה בגישה מובנית, מעניינת, 

מסודרת ודידקטית במיוחד.

מחקר  בשנת  פנסילבניה  באוניברסיטת  1977-8שהתה  השנים  בין 

השתלבה  חזרתה  עם  דוידוביץ'.  זאב  ד"ר  של  במעבדה  בסיסי 

בתחום  בסיסי  מחקר  וערכה  ז"ל  מיכאלי  יעל  פרופ'  של  במעבדה 

ז"ל  מיכאלי  פרופ'  עם  המשותפת  העבודה  פירות  האורתודונטיה. 

שינויי  בנושא  רבים  פירסומים  מחקר,  מענקי  בהשגת  התבטאו 

ריקמה בהעמסה מכנית והתאוששות רקמה אחרי העמסה, ומוניטין 

בתחום שינויי ריקמה. 

בבית  לאורתודונטיה  המחלקה  את  ניהלה   1997-1983 השנים  בין 

ספרנו ועשתה זאת בנועם ובנחישות, תוך הפרדה בין עיקר לתפל. 

במהלך תקופת כהונתה הגדירה תפקידים במחלקה וחילקה סמכויות, 

מיסדה את תוכנית ההתמחות יחד עם פרופ' זילברמן. כמו כן הייתה 

הוראה,  ועדת  )כמו  הספר  בבית  מרכזיות  ועדות  של  ויו"ר  חברה 

המשיכה  המחלקה  כמנהלת  עבודתה  סיום  עם  ועוד(.  קבלה  ועדת 

לעסוק במחקר ולהתנדב בהוראה, ועד היום היא מתנדבת בעריכת 

הסמינרים המחלקתיים.

אנו מאחלים לפרופ' שטייגמן עד מאה כעשרים, בבריאות ובסיפוק! 

ן י ר ב ה  נ ל י א

אדריאן  של  ספרו  של  הראשונה  המהדורה 
 The Orthodontic Treatment of" בקר 
 1998 בשנת  פורסמה   "Impacted Teeth
עקב  חודשים,   9 כעבור  מחדש  והודפסה 
ל-5  הספר  תורגם  מכן,  לאחר  הרב.  הביקוש 
רוסית  איטלקית,  קוריאנית,  גרמנית,  שפות: 
במאי  המדפים.  מן  כליל  ונחטף  ופורטוגזית, 
2007 יצאה לאור המהדורה השניה של הספר, 
 340 בן  אטלס  של  בגודל  מוגדל,  בפורמט 
העוסקים  חדשים,  פרקים   5 ובתוכו  עמודים 
המרתק  הנושא  של  אפשרי  אספקט  בכל 
עם  והדמייה  בשתלים  השימוש  כולל  הזה, 
המהדורה   .CT ממוחשבת  טומוגרפיה 
השנייה כפולה פי שניים בגודלה מהמהדורה 

הראשונה ובה יותר מ-1,000 תמונות קליניות 
באיכות מעולה. כבמהדורה הראשונה, מציין, 
פרופ' בקר את התרומות המחקריות של רבים 
המקיפות  ברשימות  הישראליים,  מעמיתיו 
אף  ומציין  פרק,  כל  של  בסופו  המופיעות 
את  השתתפותם, הפעילה, בכתיבה, של ד"ר 
סטלה וגב' צ'אושו, נוסף על שיתוף הפעולה 
של הפרופסורים אריה שטייר ויהושע לוסטמן 

שהופיעו, כבר, במהדורה הראשונה.

 עלות הספר היא 135 לירות שטרלינג לקונים 
או     Informa Healthcar בלונדון  מהמו"ל 
 Franklin ב-  פרנקלין  מרודני  בארץ  לקונים 
 .International rodneyf@netvision.net.il

ן ר ט ש ח  נ

לטיול  יצאה  לאורתודונטיה  יולי המחלקה  חודש  בסוף 

באיזור  אתרים  מספר  כלל  הטיול  לצפון.  "דו-שנתי" 

גרציה"  "דונה  מוזיאון  היה  שבהם  העיקרי  כאשר 

גירוש  על  מאלפת  הרצאה  שמענו  במוזיאון  בטבריה. 

הציונית  האישה  גרציה,  דונה  של  מפעלה  ועל  ספרד 

במאה  בטבריה  יהודי  ישוב  להקים  שניסתה  הראשונה 

ולסיום  מחייה  שונות  סצנות  של  בתצוגה  צפינו  ה-16. 

הביקור רוב המשתתפים לבשו את בגדי התקופה לשם 

השלמת האספקט החוויתי של הביקור.

אנשי המחלקה לאורתודונטיה
 חווים 

את המאה ה-16 
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עשור למרכז המזרח-תיכוני 
ללימודי רפואת שיניים על-שם 

ד' וולטר כהן: 1997 - 2007

הכינוס המזרח תיכוני 

ברפואת שיניים השני
הכינוס המזרח תיכוני 
השני התקיים בין ה -6

9 בספטמבר, באנטליה 
טורקיה.  כידוע הכינוס נערך 

במסגרת המרכז המזרח 
תיכוני לחינוך דנטלי ע"ש 
פרופ' ד. וולטר כהן אשר 

בימים אלו מלאו 10 שנים 
לקיומו.

בכינוס השתתפו 180 
ישראלים, ו-40 פלשתינאים 
אשר הגיעו בטיסה מיוחדת 

מנמל התעופה בן גוריון 
ובנוסף 40 טורקים.

המפגש התקיים במרכז 
הכינוסים של אתר נופש 

GLORIA GOLF RESORT יפהפה 
על שפת הים התיכון 
והועמדו לרשותנו כל 

המתקנים המעולים של 
המקום אשר הוסיפו לאווירה 

הנעימה ששררה במקום

ן ה כ - ן ג ס ד  ל ו ר ה  ' פ ו ר פ
מוסמך   ,)1979( שיניים  רפואת  לימודי  סיים 
ברפואת  והתמחה   )1983( הציבור  בבריאות 
העברית  באוניברסיטה   )1984( ציבורית  שיניים 
ובהדסה. שימש כמנהל השני של המרכז המזרח 
תיכוני לחינוך דנטלי ע"ש ד' וולטר כהן )-2000

2003(. פעילותו המחקרית כוללת מגוון נושאים 
ולבריאות  דנטלית  לאפידמיולוגיה  הקשורים 
לרפואת  במחלקה  עובד  הציבור..  של  דנטלית 
כיועץ  ירושלים  ובעיריית  קהילתית  שיניים 

לתכנית רפואת השיניים לילדים. 

המרכז  חגיגי  בטקס  נפתח   1997 ביוני  ב-1 
על-שם  שיניים  רפואת  ללימודי  המזרח-תיכוני 
ד' וולטר כהן. המרכז, מיומו הראשון, היה גדוש 
ה-30  שישי,  ביום  כבר  ובאירועים.  בפעילויות 
סימפוזיון  הראשון:  האירוע  בו  התקיים  במאי, 
שיניים:  ברפואת  וחינוך  "טיפול  הכותרת  תחת 
הניסיון  סמך  על  התיכון  במזרח  התקדמות 
בסימפוזיון  המשתתפים  רשימת  בעולם". 
הייתה ארוכה ומכובדת, וכללה אנשים מובילים 
הפלסטינית,  מהרשות  מארה"ב,  כולו:  מהעולם 
מרומניה  מצרפת,  מאנגליה,  מירדן,  מטורקיה, 
ויפן. ד"ר ד' וולטר כהן שימש כיושב ראש כבוד 
של הסימפוזיון ובהמשכו נבחר, פה אחד, להיות 

יושב ראש הוועדה המייעצת הבין-לאומית. 

הפגישה  התקיימה   1997 בנובמבר  ב-10 
הראשונה של הוועדה ופרופ' אדי גרפונקל נבחר 
זו  לשמש כמנהלו הראשון של המרכז. בישיבה 

הוצעו והתקבלו היעדים הרשמיים של המרכז:

לשמש כמרכז לחינוך ברפואת שיניים, שיקדם   .1
בין  השיניים  רפואת  בתחום  פעולה  שיתוף 

הארצות במזרח התיכון

לפתח תכניות מקומיות בבריאות הפה לטובת   .2
אנשי האזור

מעודכן  ידע  באזור  השיניים  לרופאי  לספק   .3
השיניים  רפואת  תחומי  בכל  ומיומנויות 

המודרנית

חוקרים  בין  מחקרי  פעולה  שיתוף  לעודד   .4
ישראלים לעמיתיהם בארצות השכנות, ולפעול 
שיתמכו  בין-לאומיים  ארגונים  איתור  למען 

בכך

לבין  ישראל  בין  אמיתי  שלום  בחיזוק  לסייע   .5
שכנותיה

של  קורסים  ארבעה  התקיימו  השנים  במשך 
מהרשות  שיניים  רופאי  השתתפו  ובהם  המרכז 
מקפריסין,  מטורקיה,  מירדן,  הפלסטינית, 

ממרוקו וממצרים. 

התקבלו,  אלה  לפעילויות  ובהמשך  במקביל 
במשך השנים, רופאי שיניים וחוקרים פלסטיניים 
ללימודים,  התיכון,  במזרח  אחרים  ומאזורים 
להתמחויות, להשתלמויות ולהשתתפות בעריכת 

מחקרים. 

יש לציין שדיקן הפקולטה פרופ' אדם שטבהולץ 
בראש  היה  והוא  המרכז  הקמת  בעת  רבות  פעל 
בשנתיים  לקיומו.  הראשונות  בשנים  דאגותיו 
הפקולטה  בין  ייחודי  קשר  התפתח  האחרונות 
החדש  שיניים  לרפואת  הספר  בית  לבין  שלנו 
וטיפוחו  זה  קשר  בנית  אל-קודס.  באוניברסיטת 
היה פרי יוזמתו ועמלו המבורך של הדיקן פרופ' 
אדם שטבהולץ,  ועזר לו במאמץ הדיקן של אל-

קודס פרופ' מוסה באז'אלי. 

הפקולטאות  שתי  של  ראשון  משותף  סימפוזיון 
במזרח  התקיים  האירוע   .2006 בשנת  התקיים 
ירושלים, בנוכחות ד' וולטר כהן ושורה מרשימה 
הסימפוזיון  מחו"ל.  מכובדים  אורחים  של 
בשיתוף  התקיים  הפקולטאות  שתי  של  השני 
השנה,  בספטמבר  טורקיות,  פקולטאות  שתי 
באנטליה.  ביוני השנה התקיים יום לימוד משותף 
מאוניברסיטת  ולסטודנטים  שלנו  לסטודנטים 

אל-קודס כאן בקמפוס הדסה עין כרם.

מנהלי המרכז, על פי התקנון, מתחלפים כל שלוש 
המרכז,  למנהל  התמניתי   2000 בשנת  שנים. 
בשנת 2003 נכנס לתפקיד פרופ' רפי בן-אוליאל, 

שהוחלף השנה על ידי פרופ' גידי הולן. 

המרכז המזרח-תיכוני ללימודי רפואת שיניים על-
שם ד' וולטר כהן לא שוקט אל שמריו ומשקיע 
רחב  בטווח  והאהבה  העבודה  המרץ,  מלוא  את 
שהוגדר  בחזון  מאמינים  אנו  פעילויות.  של 
המאמצים  כל  הקדשת  על  ואמונים  עשור  לפני 

האפשריים כדי לראות את פירות הגשמתו. 
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רשמים מאנטליה
ב ו נ ו ש ו מ י  ק ו ש  ' פ ו ר פ

אנטליה נמצאת באזור הדרום-מערבי של תורכיה לחופי הים התיכון. 

חופי האזור הנקיים ושטופי השמש הובילו להקמתם של אין-ספור 

אתרי נופש לאורכם. המחירים הזולים, יחסית, של חבילות הנופש 

מושכים לאזור ישראלים רבים, וטיסות שכר ישירות לאנטליה הפכו 

לעניין שבשגרה. על כן, אין פלא שאחד מאתרי הנופש הללו נבחר 

ע"י מארגני הכנס השנתי השני המזרח תיכוני, כיעד מועדף. מסתבר 

שהמקום Gloria Golf Resort הינו אחד מאתרי הנופש החביבים גם 

 .)Belek( על תיירים רוסיים. כ-7 ק"מ מהאתר שוכנת העיירה בלק

בזארים  ופתחו  למציאות  עצמם  את  התאימו  הזריזים  תושביה 

לעיירה,  להגיע  כיצד  לשאלתנו  הרבים.  התיירים  רצון  לשביעות 

נענינו שכל שעלינו לעשות הוא לרדת לכביש הראשי )כמאה מטרים 

מהכניסה( ולהמתין ל- Dolmush, שהוא מיניבוס בלשון המקומית, 

ומסיעם  אלינו  הקרובה  בסביבה  הנופש  מאתרי  נוסעים  האוסף 

יותר התחוור לנו שכלי רכב זה הוא היחיד המבצע  לבלק. מאוחר 

עליך  בשירותיו,  להשתמש  ברצונך  שאם  כך  הזה,  בקו  הסעות 

הזמן שהוא מבצע  לרוב,  דקות מאחר שזה,  ל-15   10 בין  להמתין 

את הסיבוב הנ"ל. המתנו מס' דקות והוא אכן הופיע. לשאלתנו מהו 

 המחיר, השיב לי הנהג "אחד". "אחד מה"? שאלתי והוא הודיע לי:

הודיע: והוא  זר  כסף  בידי  שיש  הודעתי   ."One Turkish lira" 

"One euro". "יש לי דולרים" הקשיתי עליו אך נראה שאין קל מזה 

והוא הושיט ידו והודיע: "One dollar". אכן פשוט, ומיד המשיך 

רכב  לכלי  כיאה  לרווחה  בדרכו כשדלתותיו האוטומטיות פתוחות 

ללא מזגן השומר על רמת אוורור נאותה.

העוברים  שידול  עצמה.  בפני  חוויה  הינה  הבזאר  בשבילי  להלך 

שהם  הוא  המדהים  לאומנות.  הפך  בגד  או  אביזר  לקנות  ושבים 

מסוגלים לתקשר בשפתו של כל תייר, כשהריטואל הוא כדלקמן: 

הלו )אין תגובה(, ביטה )אין תשובה( )גרמנית כמובן(, בבקשה בזול 

לדוכנים  בינות  ההליכה  מעוניינים(.  נהיה  אם  תשובה  תהיה  )אולי 
עמוסי הבגדים והצעצועים מתישה למדי ולאחר כמה עשרות מטרים 
הבנו את הפרינציפ. מבט אחד קצר ביני לבין אשתי, ופנינו לאחור 
כדי לשוב חזרה למלון. בדרכנו חזרה הבחנו בזוג צעיר ממוצא רוסי 
)השפה הסגירה, כמובן( המנסה לקנות חולצה כלשהי לגבר. בעוד 
המוצר,  את  למדוד  ומנסה  ועדה  בזאר  קבל  חולצתו  פושט  הגבר 
סקולקו?  האישה:  הלשון:  בזו  המוכר  עם  שיחה  האישה  מנהלת 
המוכר:   ,)10( דיאסט  האישה:   ,)15( פטנצט  המוכר:  )כמה?(, 
האישה:   ,)12( דבנצט  המוכר:  דיאסט,  האישה:   ,)13( טרינצט 
עסקת  נסתיימה  ובכך  דיאסט,  ומצהיר  נשבר  המוכר  ואז  דיאסט, 
מצויידים  הצדדים.  רצון  לשביעות  ב'  לצד  א'  מצד  המכירה/קניה 

בחוויה זו נענו לאיטנו לנקודת ההסעה חזרה. 

בעודנו ממתינים למיניבוס המאוורר מגיע טרקטור מכיוון הכביש, 
כשאליו מחוברת פלטפורמה באורך של כחמישה מטרים הבנוייה 
כסככה. בתוך הסככה הניידת, ישובים בכיסאות מאולתרים ועומדים 
בינותם כ-60!! בני אדם. לנוכח עינינו המשתאות, יורדים הנוסעים 

בפנים מחוייכות כשפניהם לכיוון הבזאר. 

למקום  להגיע  החלו  פוטנציאלים  ונוסעים  דקות  מספר  עברו  לא 
כשחלקם מתמקמים מיד על הפלטפורמה וחלקם שואלים את הנהג 
)הטרקטוריסט( ברוסית האם הוא מגיע למחוז חפצם. הטרקטוריסט 
יוצא  הוא  ומתי  שלו  העצירה  נקודות  על  צחה  ברוסית  מיד  ענה 
לדרך. לאחר שהעמיס את הכמות הנדרשת )לא העזנו לספור( כולל 
על היצול המחבר, מפאת חוסר במקום ישיבה ועמידה, יצא המטען 
האנושי הנ"ל לדרכו כשאנו עוקבים בחרדה אחר נסיעתו. לשאלתנו, 
ענה הסדרן המקומי ש"כלי רכב" זה הוא Courtesy shuttle לאתרי 
הרוסיים.  התיירים  על  חביבים  ככולם  שרובם  שבסביבה  הנופש 
לנוכח מציאות זו החלו רבים מהמקומיים ללמוד רוסית במרץ על 
מנת לשפר את עסקיהם. כלי התחבורה המאוורר שלנו הופיע לבסוף 
למלוננו  שבנו  אחד(  איזה  חשוב  לא  )כאמור  נוסף  אחד  ותמורת 
ובירידתנו מהמיניבוס בירך אותנו הנהג ב- Dosvidania )להתראות 
ברוסית(. לא המתנו רגע ואצנו רצנו ישירות לבריכה, שם קררנו את 

התלהבותנו מהמקום.

בוגרי המרכז המזרח תיכוני
במרכז  תלמידים  בעבר  היו  שבתמונה  מטורקיה  הרופאים  ארבעת 

המזרח תיכוני בירושלים. 

פגשנו אותם הפעם בכנס באנטליה. 

במיוחד  ביקר   .1999 בשנת  בקורס   היה   DR. YAKUP USTUN
במחלקה לכירורגיית פה ולסתות וזוכר לטובה את פרופ' שטייר, את 

פרופ' לוסטמן ואת ד"ר ברונו. 

היה  הוא   2000 בפברואר  בקורס  היה   DR. AYTUG ATABEK
פרופ'  את  לטובה  וזוכר  החולים  בבית  הפה  לרפואת  במחלקה 

גרפונקל אבל גם את פרופ' סגן כהן ופרופ' שטבהולץ. 

 DR. YENER CAM הרופאים  מטורקיה  הגיעו   2000 בספטמבר 
שם,  ולמדו  בפדודונטיה,  היו  שניהם   ,DR. ERIAN UZEL-ו

לראשונה, את השימוש בסכר גומי בביצוע סתימות לילדים. 

כולם ללא יוצא מן הכלל זוכרים את יהודית מהדיקנט ואת תרומתה 
לשהותם הנעימה בארץ. 

אחידה,  דעה  הכל  הביעו  שבו  מעניין,  פוליטי  דיון  התקיים  בכנס 
להיות  טורקיה  תעדיף  הטורקי,  בפרלמנט  הדתי  הרוב  שלמרות 

מדינה אירופאית ותעמוד, גם להבא, לצדה של ישראל.
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What were your expectations in 1997 
when the Middle–East Center for dental 
education was established? 

When the Middle East Center for 
Dental Education was started in 
June 1997 I hoped that by sharing 
information with dental colleagues 
in the region that we could bridge 
the peace through science.  I also 
envisioned collaboration between the 
Hadassah Hebrew University School of 
Dental Medicine and sister institutions 
throughout the area.

How do you summarize the last 10-
years of activity?

The last 10 years have seen a number 
of 6 week programs that were well 
received by dentists who came to 
Jerusalem to study and then return to 
their practices in their home country.  
We were also fortunate to have several 
full time graduate students taking the 
Oral Surgery and Pediatric Dentistry 

program and a student in Anthropology 
in Jerusalem.  One of the highlights 
of the past decade is the establishment 
of the relationship with AL-Quds 
University Dental School and the first 
Middle East conference on Nov. 29, 
2006.

How would you vision the  
Middle-East center in 10 years from 
now? 

I hope that this program will continue 
to flourish in the decade ahead. The 
publication of the Middle East Journal 
of Dental Medicine this year is a step 
in the right direction for collaboration 
among dentists.  I hope that the short 
courses will continue and that faculty 
from various schools in the region 
will come to Jerusalem for full time 
specialty training.  I envision that 
eventually there might be a Middle East 
Dental Education Association bringing 
centers of dental education together to 
enhance their missions (MEDEA).

I n t e r v i e w  w i t h  D .  W a l t e r  C o h e n

משמאל:
פרופ' ד' וולטר כהן,
יו"ר הכבוד של המרכז 
המזרח תיכוני, 
פרופ' נח שטרן
עורך "מה נשמע"
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היא  הבינלאומית,  אומגה  אלפא  אחוות 

הבינלאומי  היהודי  השיניים  רופאי  ארגון 

חודש  בסוף  ויחגוג   1907 בשנת  שהוקם 

ארגון  כל  לא  לקיומו.  שנים  מאה  דצמבר, 

מצליח לשרוד מאה שנה ואנו גאים על כך 

הולדתה  יום  את  לחגוג  בחרה  האחווה  כי 

המאה בישראל. 

הארגון שקם לפני מאה שנה, שם לו למטרה 

שיניים  ורופאי  יהודיים  סטודנטים  לייצג 

השנים  ועם  בארה"ב  בתחילה  יהודיים, 

סביב העולם כולו. עם הקמת מדינת ישראל 

והגעת חברי האחווה הראשונים לארץ, שם 

שיניים  ברפואת  לתמוך  למטרה  הארגון  לו 

מודרנית בישראל. האחווה הייתה כוח מניע 

לרפואת  הפקולטאות  בהקמת  ביותר  חשוב 

שיניים בישראל והיא ממשיכה לתמוך בהן 

עד היום הזה.

חלק  לקחת  מוזמנים  מישראל  האחים  כל 

מתוכו.  באירועים  או  בארץ  הקרוב  בכנס 

אינטרקונטינטל  דיוד  במלון  יתקיים  הכנס 

בתל אביב והוא יתחיל ב- 25 בדצמבר 2007. 

להלן ראשי הפרקים של תוכנית הכנס:

ברובו  מוקדש  זה  יום   25.12.07 ג'  יום 

בין  פורמאליות  בלתי  לפגישות  להרשמה, 

ידידים ותיקים והיכרות עם חדשים. בערבו 

של אותו היום יתקיים אירוע הפתיחה, הכולל 

ארוחת ערב והופעות בסגנון ישראלי. 

הישיבה  תתקיים  זה  ביום   26.12.07 ד'  יום 

העסקית הראשונה – ישיבת הפתיחה בתל-

יצאו  הפתיחה  ישיבת  לאחר  מיד  אביב. 

המשתתפים באוטובוסים לירושלים לביקור 

ב"יד ושם" ולטקס "יזכור", לחללי השואה, 

העולם  מכל  לאחים  וגם  צה"ל  לחללי 

שהלכו, לאחרונה, לעולמם.

ימים ה' ו-ו', 27-28.12.07 מוקדשים ברובם 

הר"ש  עם  ביחד  שיתקיים  המדעי  לכנס 

נתב"ג.  שליד  "אווניו"  הכנסים  במרכז 

לארץ  הזמינה  הכנס  של  המדעית  הוועדה 

ביותר  ומהמבוקשים  המרצים  מטובי  כמה 

בעולם כולו. מרצים אלו ישתפו בידיעותיהם 

את משתתפי הכנס ואת חברי הר"ש בארץ. 

מוזמן  בישראל  השיניים  רופאי  ציבור  כלל 

לכנס ולתערוכה שבצידו. 

המדעי,  לכנס  במקביל   28.12.07 ו',  ביום 

משתתפי  של  הזוג  לבני/ות  טיול  יתקיים 

הכנס. הטיול יהיה בעקבותיהן של גיבורות 

התנ"ך ואנו מקווים שמזג האוויר יאיר פניו 

מנופי  מלאה  הנאה  ויאפשר  היום  באותו 

ישיבות  זה  ביום  יתקיימו  כן  כמו  ישראל. 

יסתיים  זה  עמוס  יום  האחווה.  של  עסקיות 

קודש,  שבת  של  אווירה  חג,  באווירת 

הכנס,  באי  לכל  מסורתית  שבת  בארוחת 

במלון בת"א.  

לירושלים  ונעלה  נחזור   30.12.07 א'  ביום 

של  שיניים  לרפואת  בפקולטה  לביקור 

האוניברסיטה העברית והדסה, לחנוכת שתי 

לרפואת  הספר  בית  של  החדשות  הקומות 

בהמשך(.  מפורטות  תוכניות  )ראה  שיניים 

חילופי  טקס  את  נחגוג  היום  של  בערבו 

בעלי התפקידים באחווה ואת הענקת עיטור 

לאח  האחווה  של  ביותר  הגבוה  הכבוד 

השיניים  לרפואת  תרומתו  על  ניזניק  ג'רלד 

לרפואת  הספר  לבתי  תרומתו  ועל  בכלל, 

שיניים בישראל, בפרט. אירוע זה, המפואר 

פאר  ברוב  יתקיים  הכנס,  באירועי  והחשוב 

והדר בארוחת ערב חגיגית במלון בת"א. 

ביום ב' 31.12.07 נבקר בבית הספר לרפואת 

ותמיכה  גיבוי  ונעניק  בתל-אביב  השיניים 

זאת  אלו,  בימים  לכך  הזקוק  הספר  לבית 

ושמיעת  התפוצות  בבית  ביקור  על  נוסף 

הרצאה מרתקת. בערבו של יום נחגוג בנשף 

עליז ומפואר את הפרידה העצובה מהאחים 

האזרחית  ומהשנה  העולם,  מכל  שהגיעו 

היוצאת, ונסתכל בתקווה על השנה הנכנסת 

ועל מאה שנות פעילות נוספות.

לכנס  להירשם  מוזמנים  בארץ  האחים  כל 

 www.aoisrael.co.il באתר:  במלואו 

מחברת  אור  עם  קשר  ליצור  לחילופין  או 

אופקים )03-7610822( כדי לרכוש כרטיסים 

לאירועים שונים מתוך הכנס. 

ת  נלאומי ות אלפא אומגה הבי  אחו
חוגגת         

ה ד ס ו ו י ה ל ה  נ ש ה  א מ        
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פורום רופאים

ם י ו ב נ ר י ב ת  י ו ר  ' ר ד

בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיה  את  סיימה 

2002. בשנים 2003-2006 התמחתה בפדודונטיה במחלקה לרפואת 

שיניים לילדים בהדסה עין-כרם, ירושלים. 

שמעתי  עין-כרם,  בהדסה  הילדים  במחלקת  הרוטציה  במסגרת 

)תכנית  ואהבה"  שמחה  של  "קוקטייל  הפרוייקט  על  לראשונה 

אנגלהרד,  דני  לפרופ'  פניתי  איידס באתיופיה(.  חולי  לילדים  סיוע 

מנהל המחלקה והאחראי על הפרוייקט, בבקשה לצרף אותי לאחת 

למשלחת  הצטרפתי,  השנה  בינואר  ואכן,  לאתיופיה.  מנסיעותיו 

בראשותו, אשר יצאה לאתיופיה לביקור בשני בתי יתומים. 

שיניים  מברשות  של  גדולה  תרומה  כשבאמתחתנו  לדרך  יצאנו 

לבדוק  הייתה  תכניתנו  לילדים.  הפתעות  וכמובן  שיניים  ומשחות 

את הצרכים של הילדים החיים במקום ולהדריכם מעט בכל הנוגע 

לבריאות הפה. 

שבו  הראשון  היתומים  בית  נמצא  שם  באדיס-אבבה  נחתנו 

ועד  מתינוקות  ילדים,  כ-400  חיים  היתומים  בבית  ביקרנו. 

מקבלים  וכמחציתם   HIV נשאי  הגדול  רובם   ,18 בני  מתבגרים 

ה- הגדרות  פי  על  הניתן  אנטי-רטרוויראלי,  תרופתי   טיפול 

.(World Health Organization( WHO

מנוהל  המקום  ונעים.  קטן  ככפר  הנראה  פסטורלי  למקום  הגענו 

היטב על ידי צוות קטן של שש נזירות, בראשותה של הנזירה מריה 

ובסיוען של נשים מקומיות.  הילדים קיבלו אותנו בצהלה גדולה, 

שמחים על האפשרות לזכות בחיבוק חם, אהבה ותשומת לב.

לאחר הסתגלות והכרות קצרה, התחלנו בעבודה עם הילדים )נעזרתי 

על  לשמירה  הדרכות  ביצענו  במשלחת(,  נוספת  בדנה-מתנדבת 

הגיינה אוראלית, הסברנו לתלמידים על חשיבות השיניים ושמירה 

וביכולות  אנגלית  דוברי  במורים  נעזרות  כשאנו  הפה,  בריאות  על 

אלתור ופנטומימה. כל ילד קיבל מברשת אישית ויחד בוצע צחצוח 

כיתתי. 

מבית היתומים באדיס-אבבה נסענו צפונה לביקור בבית היתומים 

בבית  בבירה.  הקיימים  מאלו  קשים  התנאים  שבו  בדברה-מרקוס 

יתומים זה חיים כ-100 ילדים גם הם נשאי HIV. מרבית הזמן אין 

במקום מים זורמים, אין צוות רפואי קבוע ורק חלק קטן מהילדים 

והזמן  המקום  במגבלות  אנטי-רטרוויראלי.  תרופתי  טיפול  מקבל 

חזרנו על התהליך שעברנו עם ילדי בית היתומים באדיס-אבבה.

היתומים,   בבתי  אחריי  שבקרו  מהמתנדבים  לשמוע  מאוד  שמחתי 

שהילדים עדיין מצחצחים שיניים. 

החוויה הייתה מדהימה! זכיתי לבלות כמה ימים עם ילדים שהדבר 

העיקרי שהם זקוקים לו הוא מגע אנושי, חום ואהבה והם מתענגים 

על כל פיסת תשומת לב שהם מקבלים.  אני מקווה, כי אבקר שם 

שוב בקרוב, ואולי הפעם, תהיה גם אפשרות לטפל בילדים ולפתור 

חלק מבעיות השיניים שלהם.

ביקור בבתי יתומים
באתיופיה
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סיימה את לימודיה בבית הספר לרפואת שיניים בשנת 1970 )בעלה, 

בני, אף הוא בוגר מחזור 1974(. עבדה במרפאה פרטית בחיפה עד 

שיניים  לטיפול  היחידה  מנהלת   ,1992 בשנת  החל   .2006 דצמבר 

בהרדמה כללית במרכז הרפואי "בני ציון" בחיפה

"עוד לא נמאס לכם לראות האחד את השני?" שאלתי את דר' אדי 

לייבו.

הולכים  נמאס אלא שבכל פעם הקשרים  רק שלא  "לא  הוא השיב 

ומתהדקים, כמו יין המשתבח עם השנים".

במה מיוחד המחזור הזה?

 .1974 בשנת  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודינו  את  "סיימנו 

כמעט  בירושלים.  במסעדה  מחזור  פגישת  קיימנו  שנים,   5 לאחר 

כולם הגיעו, חלקם עם בני זוג. המפגש היה מוצלח מאד. ונפרדנו 

בהחלטה לקיים מפגש נוסף בעוד 5 שנים.

נאמנים להחלטה, נפגשנו לסוף שבוע ארוך במלון על שפת ים המלח, 

לציון עשור לסיום הלימודים. לפגישה זו כבר הגיעו החברה הזריזים 

עם הילדים. ההנאה הייתה עצומה והיחסים רק הלכו והתהדקו.

פה אחד הוחלט להמשיך במסורת המפגשים. 

לאחר 15 שנה נדדו בני המחזור על טפם לבית מלון בטבריה. ושוב 

השמחה הייתה רבה בילויים, הנאות רכילויות והכרויות עם הילדים 

החדשים שנוספו לחבורה.

חגיגי  היה  המפגש  שנה   20 לאחר 

של  סיפונה  על  כשהתקיים  במיוחד, 

בהפלגת  לאורו",  "אקילה  האוניה 

עד  התיכון  הים  חופי  לאורך  טיולים 

איטליה. 

אשר  שטבהולץ  אדם  במיוחד  "זכור 

הימים,  כינס את חברי המחזור באחד 

משתזפים  הסיפון  על  שישבנו  ובזמן 

להנאתנו,  החל לתאר בפנינו את בניית 

וביקש  הספר  בית  של  החדש  האגף 

תרומות. כולם התגייסו מיד, וחושבני 

שאין מחזור שתרם תרומה כזו".

שפת  על  במלון,  שוב  נפגשנו  הלימודים  לסיום  שנה   25 כשמלאו 

ימה של כרתים, על נשינו וטפנו. בילויים על שפת הבריכה, טיולים, 

אוכל, שתייה וחיים טובים.

כדי לחגוג 30 שנה לסיום בית הספר נפגשנו במלון "מצפה הימים", 

ולאחר שנה, נפגשנו שוב במלון לוט בים המלח.

כל מינוי דיקן לבית הספר, בן המחזור, נחגג במסיבה מיוחדת והיו 

3 כאלה. וכמו כן נפגשים בכל שמחה משפחתית".

האם תוכל להסביר לי מה גורם לכם לרצות לראות האחד את השני, 

מהו הדבק המקשר בין החבר'ה שלא לדבר על בני ובנות הזוג?

בקיצור, פשוט כיף לנו יחד. נושאי השיחה לעולם אינם מסתיימים 

והבדיחות רצות ללא הרף. חבורה כזו של בעלי חוש הומור בריא 

של  גרעינים  על  המבוססים  קשרים  אלו  במחוזותינו,  למצוא  נדיר 

חברות טובה ו"פרגון הדדי" שהתחילו עוד בתקופת הלימודים. 



* בעל תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני בניהול. כיום לומד 
לשכת  הנהלת  חבר  אסיה.  מזרח  ותרבויות  בבודהיזם  שני  לתואר 
המסחר ישראל יפן. משמש כסמנכ"ל השיווק של GC ישראל. ליווה 
הדנטלים  המוצרים  תהליך הכשר  את  במהלך השנתיים האחרונות 

ב- GC Corporation ביפן.

** בוגר הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון. שימש כמנהל המחלקה 
הטכנית בבי"ח רמב"ם. מזה שנים רבות, מנהל את הפעילות בישראל 
בהקשרים  רבות  עוסק   .OSADA-ו  GC היפניות  החברות  של 

תרבותיים והסטורים בין יפנים ויהודים. 

הינו בגדר ה ליפנים  היהודים  ובין  ויפן  ישראל  בין  קשר הקיים 
עובדה אזוטרית אשר ידועה רק למעטים החוקרים את הנושא. 
דבר זה נובע בעיקר מהמרחק הגיאוגרפי, התרבותי והמנטאלי בין 
שני העמים. אך ככל שמתקדם הזמן ואיתו מתפתחות שיטות המחקר 
והגלובליזציה, מתגלה הקשר הייחודי בין ארץ השמש העולה וארץ 

הקודש. 

במאמר הנוכחי ברצוני לתאר את המאמץ שמשקיע חברת GC לייצר 
חומרים דנטליים כשרים למהדרין.

בעולם.  הגדולות  הדנטליים  החומרים  מיצרניות  אחת  הינה   GC
ממרכז מושבה בטוקיו, דרך מרכזי היצור המפוזרים ביפן, אירופה 
וארה"ב, מביאה חברת GC את מוצריה האיכותיים לשימוש רופאי 
השיניים. לפני כשנתיים, החליטה הנהלת החברה בראשות נשיאה 
מר מקוטו נאקאו לעשות מחווה כלפי הקהילה היהודית העולמית 
דנטליים  במוצרים  בכשרות  הצורך  לכשרים.  מוצריה  את  ולהפוך 
למשל  החומר.  הרכב  למהות  בהתאם  וזאת  סיבות  ממספר  נובע 
)קזאין(  חלב  חלבון  מכילים  מינרליזציה  לרה  המשמשים  חומרים 
המכילים  הדבקה  וחומרי  מטבע  חומרי  מיוחד,  הכשר  דורש  אשר 
גליצרול העשוי להיות משומן חי, שימוש כהלכה בחומרי טעם וריח 

אשר קיימים בדבקים זמניים ועוד.

כלל  בדרך  שכן  מפתיע,  מהלך  הינו   GC ב  ההכשר  תהליך  ביצוע 
החומרים  וסוגי  היצור  מהלכי  פירוט  על  שומרות  יפניות  חברות 
בסודי סודות. מעבר לכך, התועלת המסחרית אינה ברורה בהקשר 
הזה ולכן יש מקום להאמין כי גורם מטאפיזי כלשהו, הנעוץ בפן של 

השורשים היהודים ביפן העתיקה, פעל כאן.

בתחילה כלל הליך הכשרות ביקור של רב משגיח כשרות בכל מפעלי 
GC הפרושים ביפן. במהלך כשבוע נבחנו הדבקים לסוגיהם, חומרי 

הקומפוזיטים,  המטבע,  חומרי   ,Glass Ionomer מבוססי  השחזור 

האקרילים, חומרי הריפוד, הבונדינגים, החומרים המשמשים לרה 

תהליך   .GC של  הייצור  בקו  המצויים  חומרים  ועוד  מינרליזציה 

הייצור נבחן בהקפדה תוך אבחון כימי של חומרי הגלם למיניהם. 

לאחר מכן, קיבלה חברת GC את תעודת ההכשר, דבר אשר התקבל 

באהדה רבה בקרב קהילות רופאי השיניים היהודיים ברחבי העולם. 

כיום, רואים רופאי השיניים וכן המתרפאים בחברת-GC חברה אשר 

מתבססת לא רק על שיווק מוצרים איכותיים, אלא גם כגוף המכבד 

מסורת ודת של ציבורים מסוימים המהווים חלק מלקוחותיה.

הקשר היהודי – יפני צץ שוב מעל פני השטח, מעט בשונה מהקשר 

אשר הופיע לפני מאות שנים בצורות שונות, אך עדיין מופיע כקשר 

חזק אשר קושר את שני העמים מתוך בסיס להערכה הדדית ואהבת 

הזולת.

ולסיום אנקדוטה על הסמוראי היהודי:

לפני שנים רבות, בעת תקופתם של השוגונים, שלט ביפן קיסר רב 

עוצמה. הקיסר ביקש למנות ראש חדש לצבא הסמוראים שלו, ולכן 

זימן סמוראים מכל קצוות העולם על מנת לבחון את כישוריהם.

סיני  סמוראי  יפני,  סמוראי  שלושה:  הופיעו  חודשים  מספר  לאחר 

את  לראות  וביקש  היפני  לסמוראי  קרא  הקיסר  יהודי.  וסמוראי 

אותה.  ופתח  גפרורים  קופסת  הוציא  היפני  יועציו.  בפני  כישוריו 

חרבו:  הניף  היפני  הסמוראי  זבוב.  והתעופף  קפץ  הקופסה  מתוך 

וווווששששש והזבוב נפל מת חצוי לשניים. "מרשים ביותר!" צהל 

הקיסר, מחא כף וקרא לסמוראי הסיני אשר היה הבא בתור. 

החרב  זבוב.  התעופף  שוב  מתוכה  גפרורים,  קופסת  הוציא  הסיני 

חתוך  מת  נפל  והזבוב  וווווששששש  וווווששששש   נשלפה:  מיד 

לארבעה חלקים. "זה באמת מרשים מאוד!" התרגש הקיסר.

אחרון הגיע הסמוראי היהודי. "אם זה עבד לקודמי, זה יעבוד גם 

אצלי" חשב בליבו. היהודי הוציא קופסת גפרורים אשר מתוכה שוב 

התעופף זבוב חדש. וווווווווווווווווששששששששש  חלפה שריקת 

"מדוע  סביב.  לזמזם  המשיך  הזבוב  הפלא  למרבה  אך  בחדר.  רוח 

הזבוב אינו מת?" שאל הקיסר מאוכזב. עונה לו הסמוראי היהודי 

"אם תסתכל קרוב מספיק, תראה שכרגע הוא עבר ברית מילה".

יפנים, יהודים, 
רפואת שיניים 

ועל מה שביניהם
ל  ט נ מ ו ל ב ר  ה ו ז * * ל  ט נ מ ו ל ב ן  ו ע ד ג *
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בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  את  סיים 

 .2006 בשנת  לילדים  שיניים  ברפואת  ההתמחות  את  והחל   ,1999

כרופא  6 שנים  ושרת  לצה"ל  לימודיו, התגייס  סיום  עם  כעתודאי, 

שיניים תחילה בבית הספר למ"כים, ובהמשך כרופא השיניים של 

יחידות עוקץ, סיירת מטכ"ל ויחידות נוספות. במשך התקופה עבד 

עם ילדים במרפאה פרטית בראשון לציון.

"למה צריך בכלל להתמחות ברפואת שיניים לילדים?" "מה !? כבר 

צריך לטפל בשיני חלב  יש חורים בשיניים?" "למה  בגיל שנתיים 

הן הרי נופלות?" "מכל ההתמחויות דווקא ילדים?" אלו הן מקצת 

מהשאלות בהן אני נתקל כמעט יום-יום.

תוכנית ההתמחות ברפואת שיניים לילדים קיימת זה 25 שנים, עד 

כה סיימו את התוכנית כ- 50 בוגרים. משך ההתמחות הינו שלוש 

של  שנה  ילדים,  לרפו"ש  במחלקה  מתוכן  שנתיים   - שנים,  וחצי 

חודשים   3 מרדים,  כרופא  כללית  בהרדמה  חודשים   3( רוטציות 

באורתודונטיה, 3 חודשים במחלקת ילדים ושלושה חודשי בחירה.(, 

וחצי שנה של מדעי יסוד.

 במי אנחנו מטפלים? למחלקה מגיע מגוון של מטופלים המלווים 

כמובן בהורה, בהורים, בסבתא, באחים ובאחיות, חברה של האמא... 

וילדים  פעוטות  בתינוקות,  החל  זוכרים?(.  הפדודונטי,  )המשולש 

שנחבלו, ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ילדים עם מחלות סיסטמיות 

טיפול  לקבל  הצליחו  שלא  ופחדים  פוביות  עם  ילדים  גם  וכמובן 

במסגרת  לראשונה  פוגשים  אנו  הילדים  מרבית  את  אחר.  במקום 

כבר  יום.  כל  במחלקה  הניתן  הראשונה  העזרה  שירות 

ב- 08:10 בבוקר, חדר ההמתנה מלא בילדים מפוחדים, 

שלא  )בד"כ  שממתינים  רגועים  וגם  משתוללים  בוכים, 

מרצון( לעזרה.

במהלך ההתמחות אנו רוכשים את הכלים להתמודד עם 

המגוון הרחב של המטופלים שצוינו קודם לכן באמצעות 

וקליניים  עיוניים  סמינרים  מקצועית,  ספרות  קריאת 

המדריכים{  בקרב  סוערים  ויכוחים  בד"כ  }המעוררים 

וכמובן הדרכה צמודה של צוות המחלקה. לצורך הטיפול 

אנו משתמשים בשיטות התנהגות שונות ובראש ובראשונה 

"ניהול התנהגות", לעיתים אנו נעזרים בגז הצחוק עם או 

ללא תרופות נוספות, וכמובן כל רופא משתמש בתכונות 

האופי שלו שהביאו אותו לעבוד עם ילדים.

של  הפריבילגיה  הינו  אחרות  מחלקות  עם  פעולה  שיתוף 

ההתמחות שלנו וחלק בלתי נפרד מהלימודים. בכל תוכנית טיפול 

לפי  המחלקות  שאר  עם  מתייעצים  ואנו  אורתודונטי,  ייעוץ  ניתן 

הצורך.

חשוב  פן  מהווה  במבוגר  מלווה  לטיפול  מגיע  ילד  כי  העובדה 

בדרך הטיפול שלנו בילדים שכן אנו נאלצים לעיתים להתחשב גם 

ברצון המלווה על אף שלא תמיד אנו מסכימים עימו. ישנם הורים 

שלא יסכימו למתן סדציה ויש כאלה שיידרשו אותה. ישנם הורים 

ואף  הצורך,  במידת  בילדיהם  הטיפול  בעת  פיזי  לריסון  שיסכימו 

ילדיהם  את  ישחדו  שפשוט  כאלה  ויש  יתבקשו  אם  מהחדר  ייצאו 

ויתחננו אליהם שיעזרו.

מאז  זו  אוכלוסייה  עם  שהסתדרתי  מפני  ילדים  עם  לעבוד  בחרתי 

ומעולם, ויש להניח, שלו הייתי בוחר במקצוע אחר, גם אני הייתי 

עובד עם ילדים. ברפואת שיניים לילדים האתגר הוא יומיומי וכל יום 

עבודה צופן בחובו הפתעות, שכן קשה לצפות מראש את התנהגות 

הילדים, בין אם זהו מטופל חדש או מטופל ותיק שהחליף מלווה 

או שסתם הרגיזו אותו בגן או בבית הספר )כן, גם לילדים יש "מצבי 

רוח"(. עם האתגר מגיעים מהר מאוד גם הסיפוקים – ילד שמגיע 

מפוחד מאוד עם "היסטוריה" של בעיות התנהגות במרפאות רבות 

יכול לצאת לאחר הטיפול, עם בלון, עם חיוך ולעיתים אף עם גישה 

הורה  מלשמוע  יותר  טובה  תחושה  אין  השיניים.  לרפואת  חדשה 

וכי הילד מצפה לביקור  כי בבית משחקים ברופא שיניים  שמספר 

הבא.

. . המתמחים.

תוכנית ההתמחות 
ברפואת שיניים לילדים ילדים זה שמחה

הילדה יעל בת ה-8, 
אחותה של המתרפאה בת ה-6 משמשת כסיעת לרופא
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בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  לימודיו בבית  את  סיים 

 .Ph.D לתואר  הקליניים עסק במחקר  ללימודיו  במקביל   .2004

יעל  ודר'  וייס  ארווין  פרופ'  שפירא,  ליאור  פרופ'  של  בהנחייתם 

בפריודונטיה  ההתמחות  בתוכנית  החל   2006 בשנת  חורי-חדד. 

בהדסה עין כרם.

את ההתמחות בפריודונטיה התחלתי לפני כשנה, באוגוסט 2006, 

חדור מוטיבציה וסקרנות, יחד עם שלושה מתמחים נוספים. 

ספר  על  מבחן  בדמות  קל"  ב"מכשול  לוותה  להתמחות  הכניסה   

הופנו  מתמחה  לכל  לעניינים.  "ישר"  הוכנסנו  שלאחריו  כרס,  עב 

המורכבים  המתרפאים  טיפול.  ולהתחלת  לבדיקה  מתרפאים 

והאתגר של האבחנה הראשונית בצירוף תוכנית טיפול  והמגוונים 

הרופאים  בעזרת  אפשרי.  בלתי  לעתים  נראה  ראשונית  הכנה  של 

ובצעדי  טיפול  תוכנית  מרכיבים  המחלקה  של  והמנוסים  הבכירים 

למעשה  הפריודונטלי.  הטיפול  את  מתחילים  אגודל  בצד  עקב 

הטיפול במתרפאים נראה טריוויאלי לכל רופא שיניים, אך בתחילת 

שלב כל  ולכן  החדש,  לעולם  מהכניסה  החשש  קיים   ההתמחות 

וכוללת  נשקלים עשרות פעמים. התחלת הטיפול מעודנת  ופעולה 

פעולה  וכל  ביותר  קשים  מהמקרים  חלק  ובדלקת.  בזיהום  טיפול 

למורכבת  נהפכת  פשוטה 

ומאתגרת. לעיתים הפעולה 

אינה  שורשים  הקצאת   של 

ודורשת  פשוטה,  כה 

גם  ושימוש  מיומנות 

בטכניקות  וגם  במכשור 

מתקדמות. בחלק מהמקרים 

גם  לשלב  יש  המורכבים 

שכנות  במחלקות   טיפול 

הפה,  שיקום  כגון 

אנדודונטיה ואורתודונטיה. 

המקרים הללו הם המעניינים 

ביותר.  והמסובכים.  ביותר 

במבט ראשון "אין מוצאים 

ולא רגליים", אבל עם הזמן ועם הנחייתם של הרופאים  ידיים  לא 

במחלקה "עושים סדר בבלאגן".  השלב הכירורגי של הטיפול נראה 

בהתחלה גדול ומאיים, אבל לאחר הרבה דיונים והערכות עם הרופא 

הבכיר ניגשים לעבודה הקשה. אין ספק שהניסיון הרחב והידע העצום 

של הרופאים במחלקה חושפים את המתמחים לאופציות טיפוליות 

ופרוצדורות  החלטות  לבצע  הכלים  את  לנו  נותנים  ובכך  רבות, 

פריודונטליות מורכבות. את הניתוחים הראשונים ביצעתי בצמידות 

ניתוחים התחלתי  ולאחר כמה  לרופא הבכיר האחראי על המקרה, 

לצבור ידע וגם מעט ביטחון.

של  שונים  סמינרים  גם  יש  ההתמחות  של  המעשי  החלק  על  נוסף 

המחלקה. יש סמינרים של ספרות קלאסית שבהם קוראים ולומדים 

מחקרים וספרות אשר עיצבו את תחום הפריודונטיה לאורך השנים. 

ארבעת  את  קוראים  אנו  בהם  עדכנית  ספרות  של  סמינרים  גם  יש 

בשבוע  פעם  בתוכנם.  ודנים  בפריודונטיה  המרכזיים  העיתונים 

עדכני  מאמר  מציג  המתמחים  אחד  בה  מחלקה  ישיבת  מתקיימת 

)journal club( ולאחריו מציג מתמחה אחר תוכנית טיפול אשר 

ביצע. יום זה עובר בשלווה, יחסית, אלא אם תוכן המצגת של אחד 

המתמחים שגוי או שתוכנית הטיפול שגויה או שאינה מקובלת על 

של  הצליבות"  "מסע  מתחיל  אז  או  במחלקה,  הבכירים  הרופאים 

חומר  כמות  מחנכת.  בהחלט  אך  נעימה  אינה  החוויה  המתמחה... 

מוקדשת  בטיפול  עוסקים  שלא  דקה  וכל  אדירה  הינה  הקריאה 

לקריאה )כולל לילות וסופי שבוע....כיף!(. 

וזאת  גדולים  אתגרים  בפני  ומציבה  מעניינת  בהחלט  ההתמחות   

הודות לדר' גולדשטיין,מרכז תוכנית ההתמחות. אסכם בשתי מילים 

את החוויה עד כה – מומלץ בחום! 
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ההמלצה שלי

ן מ ן  ת נ ו ה י  ' פ ו ר פ

חברי הטוב, ד"ר דני שור, יצר עמי קשר לברור נושא שמלכתחילה 

נראה לי בלתי הגיוני. טיול לקילימנג'רו. תהיתי, האם הוא רציני? 

אומנם,נסענו כבר יחדיו לניו-זילנד ולאיים האזוריים, אך הקילימנג'רו 

נשמע לי הזוי. חשבתי בליבי, רעיון מטורף זה ודאי יחלוף, אך לא, 

קבוצה של 16 איש הלכה והתארגנה לה ליציאה להר שגובהו 6000 

מטר. בקבוצה, מדריך, 11 ישראלים, קנדי אחד ושלושה אמריקנים 

ידידיה  של  "מטרייתו"  תחת  התארגנה  הקבוצה  בניו(.  ושני  )אב 

מדריכנו באמצעות חברה הקרויה Koshertrack, משמע, קבוצה 

בשנת  שרוי  הקבוצה,  מחברי  אחד  כשרות.  ושומרת  שבת  שומרת 

אבל, אך הסכים לבוא בתנאי שיוכל לומר "קדיש" 3 פעמים ביום. 

הבטחנו וכך היה. מידי בוקר – "שחרית", לעיתים בקור נורא, וכן 

מזה,  יותר  וחשק,  כוח  היו  תמיד  שלא  אף  על  ו"מעריב"  "מנחה" 

הגדרת   – כהילכתה  שבת  היתה  הטיול  של  במרכזו  שחלה  השבת 

מים,  ליטר   2  – ליטר  עם  שבת  לקראת  רחצה  שבת,  חלות  ערוב, 

תפילה, זמירות ומה לא. וכמובן, מנוחה שלמה, אין הולכים ביום 

זה. כדי שיהיה ָבטוח, חיבר אחד מחברינו מזוזה לאוהלו מדי ערב 

– שיהיה, לך תדע. 

את הארץ עזבנו במטוס של Ethiopian Airlines לאדיס אבבה 

ושם בבוקרו של יום בשדה התעופה – נערכה התפילה הראשונה, 

ומשם טיסה קצרה לקילימנג'רו. ביקרנו גם יומיים בספארי, אך על 

זו לא הייתה החוויה  כך לא ארחיב את הדיבור – היה מהמם, אך 

האמיתית. 

ההתרגשות, לומר את האמת לא הייתה מבוטלת, ההכנות, הקניות, 

הרגשיות,  ההכנות  הפיזיות,  ההכנות  מהאינטרנט,  החומר  איסוף 

והנה היום מגיע, יום תחילת המסע לפסגת ההר. כדי להגיע לנקודת 

הג'יפ שבו  דווקא  לא,  ואיך  ג'יפים,  ְל-3  היציאה, חולקה הקבוצה 

טיול שונה – הקילימנג'רו
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וממשיכים  שלמים  בריאים,  כולנו  למזלנו,  התהפך.  נמצאתי 

בדרכנו. מנקודה זו, נקודת ההתהפכות עזבנו את הרכבים ויצאנו 

למסע הרגלי. אלינו הצטרפו 44 פורטרים, נושאי ציוד שמשכורתם, 

אולי, 70 דולר לחודש, וזּו נחשבת לעבודה מועדפת. הלב נכמר 

לראותם מטפסים ללא חמצן, נושאים על גבם משא של כ-20 ק"ג. 

לקבוצה הצטרפו מדריך מקומי, טבח, סגן מדריך,ו"פשוטי העם" 

- הסבלים. אלו נושאים אוהלי סיירים לכולנו, מזון לכולנו, אוהל 

מטבח, סירים וכמובן, את כל הציוד האישי העודף שלנו. הייתה 

זו הרגשה מוזרה, אך כנאמר: "ברומא התנהג כרומאי". לכל אחד 

מאתנו היו בקבוקי שתייה, ציוד להחלפה, מעט מזון, מנורת ראש 

ומקלות הליכה. עמי היה גם יומן מסע, יומן שניתן לי על ידי בתי 

כדי שאכתוב, יום יום, חוויות והתרשמויות. התרופות שאמורות 

)ויאגרה(, שלי גרם לכאבי ראש  היו לעזור בטיפוס היו סיאליס 

נוראיים ולאחרים גרם הנאה ונחת, ו-Diamox שכולנו לקחנו. 

המים טוהרו על ידינו בעזרת כדורי כלור. 

היום הראשון מצא אותנו מבוססים בבוץ מעצבן ביערות הגשם, 

חשוך  בלילה  מאוחר,  הגענו  בבוקר,  המאוחרת  היציאה  ובשל 

ואפל, רווי לחות ולחץ למאהל שלא הוקם. מאוחר יותר "נחתנו", 

2 אנשים באוהל סיירים קטנטן, בניסיון לישון. ההצלחה הייתה 

קטנה, הן בשל קשיי נשימה, הן בשל הנחירות והן בשל הצורך 

המרוקן  בקבוק,  לתוך  באוהל  המתבצע  אקט  נוזלים,  להפריש 

עם שחר. ביום הראשון טפסנו לגובה של 2,850 מטר ולמחרת, 

ארוך,  איננו  היומי  ההליכה  מרחק  מ'.   3,600 לגובה של  טפסנו 

החמצן הוא, כמובן, הבעייה, ולכן ההליכה היא איטית, כשהקצב 

מותאם לחלש שבחבורה. כל יום הודיע מישהו אחר שנמאס לו 

את  כמעט,  גרר,  המקומי  המדריך  אך  הקבוצה,  את  עוזב  והוא 

האף  מן  דם  סבל משטף  מההולכים  אחד  המסע.  להמשך  כולם 

במסע  הורד  והוא  בטיול  להמשיך  לו  איפשרה  שלא  כזו  ברמה 

 10 נמשכה  הירידה  ומלווה שלנו.  פורטרים   6 עוד  עם  אלונקות 

 - מטר  לכ-5,000  כשהגענו   - גבהים  משכרון  סבל  אחר  שעות. 

תופעה מעניינת ומפחידה כאחד. 

תופעה מדהימה נוספת הייתה, כאשר מליוני פרפרים עפים ומתים 

בגובה של 4,000 מ' ומעלה, תופעה שלא נתקלתי בה מעודי. 

ככל שעולים, הצמחייה משתנה ומתמעטת והקור נעשה עז יותר, 

קור שמגביר את השימוש בבקבוקי הלילה. הנשימה הייתה קשה, 

אך עמדתי על 3 כללים שקיבלנו מקבוצה נורבגית שירדה מההר. 

למרות חוסר התאבון – יש לאכול בעיקר פחמימות, ללכת לאט 

אלו  ברזל  כללי  על  מידי.  יותר  לדבר  ולא  קבועה  נשימה  תוך 

שמרתי, וטוב עשיתי. 

את  שכיסה  שלג  לרדת  החל  מטר   5,000 של  ל-גובה  כשהגענו 

המראה  את  ולראות  באוהל  לשבת  נחמד  דווקא  היה  האוהלים. 

מלאה  האוהל  רצפת  רצח,  קור   – היה  קשה  לישון  המדהים. 

באבנים והאוהל פצפון. החלטנו, פה אחד, לקום עם שחר ולעלות 

עד ללוע הר הגעש, משם לטפס לפסגה ולרדת למאהל, ולמחרת 

לרדת חזרה לציוויליזציה. 

העלייה הייתה מהממת, ככל שהתקדמנו, השטח נעשה לבן יותר 

לעיניים.  תאווה  קרח,  צוקי  קרח,  נטיפי   – יותר  מהמם  והנוף 

ניתן לתאר ולכתוב עוד ועוד, אך אצטרך לעצור כאן ולתת לכל 

המעוניין להתנסות, ולאחרים לשמוע. 

שנותר  ניסיון  לתארו.  שקשה  ומרטיט  מדהים  ניסיון  זה  היה 

כצריבה ב"דיסק", ניסיון שישאר חרוט, ודאי, עוד שנים הרבה. 

ולאלו הרוצים לקחת חלק בחוויה לא נותר אלא להתנסות באופן 

עצמאי – ולא באמצעות ארנסט המינגווי בלבד. 
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כרטיס ביקור
בתעשייה הדנטלית

חברת דנטאוריינט פוס נוסדה בשנת 1950 ע"י נפתלי וקלרה פוס ז"ל. 

היא אחת החברות הוותיקות ביותר בארץ העוסקות בייבוא, שיווק 

והפצה של חומרים דנטלים. החברה שומרת על צביונה המשפחתי 

הייחודי ומעבירה באדיקות את מסורת האיכות מדור לדור.

לאחר  החברה,  כמנכ"ל  כיום  משמש  פוס,  אלכסנדר  השני,  הדור 

החברות  לאחת  בהפיכתה  ועזר   1973 בשנת  אליה  שהצטרף 

המובילות בארץ, בתחומה. אשתו, נורית, הצטרפה אף היא באותה 

 1997 בשנת  החברה.  של  הכספים  כמנהלת  כיום  ומשמשת  שנה 

הצטרף אל החברה גם הדור השלישי, רונן פוס, אשר צירף אף את 

אשתו,דנה, המשמשת כאחראית על תחום השתלים הדנטלים.

חברת דנטאוריינט פוס מייבאת, מהחברות המובילות בעולם,מגוון 

רחב של חומרים ושל מכשירים דנטלים לשימוש בכל תהליכי העבודה 

אורתודונטיה,  שחזור,  חומרי  דנטלים,  שתלים  כגון:  הדנטליים, 

תותבות ועוד. החברות אותן בחרה החברה לייצג עברו סינון קפדני 

ומהוות את חוד החנית במחקר ופיתוח, מנהיגות את השוק הגלובלי 

ומוכרות בשל איכות מוצריהן, לכולן יש אישורים ממשרד הבריאות, 

.CE -ו ISO,FDA, מכון התקנים

החברה  מארגנת  בישראל  הפה  בריאות  תרבות  מפיתוח  כחלק 

לציבור  מעשית  והכשרה  לימודי המשך  המהווים  עיון  וימי  כנסים 

רופאי השיניים וטכנאי השיניים. ההשתלמויות והקורסים מבוצעים 

בשיתוף עם אוניברסיטאות מקומיות וכן בשיתוף עם החברות אותן 

נערכים בחו"ל. בין לקוחותינו:  ולעתים אף  ובסיוען,  אנו מייצגים 

שיניים,  מעבדות  בישראל,  מהמובחרות  פרטיות  שיניים  מרפאות 

חולים  קופות  אוניברסיטאיות,  מחקר  מעבדות  אוניברסיטאות, 

ומשרד הביטחון.

כתובתנו: רח' הגדוד העברי 28 תל אביב. טל' 6393640/1/2 - 03 

פקס 6393645 – 03.

למידע נוסף אודות מוצרים, חברות מיוצגות ולימודי המשך הנכם 

מוזמנים לפנות אלינו או לאתר האינטרנט שלנו:

www.idental.co.il

בין החברות המיוצגות בארץ באופן בלעדי ע"י דנטאוריינט פוס:

Straumann (Switzerland), Premier (USA), Ivoclar-
 ,(Vivadent (Liechtenstein 
 Kuraray (Japan), Schick (Germany), Unident
 ,((Switzerland), Zipperer (Germany 
 Roeko (Germany), SDI (Australia), Novocol (Canada),
 ,(Hygenic (Switzerland 
 Cavex (Holland), Detax (Germany), EDS (USA),
Dentaurum (Germany), NTI (USA
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חדשעל בוגרים ומוריהם

"על בוגרים ומוריהם" 
זה שם המדור החדש אשר ממריא עם הגליון הנוכחי. בוגר/בוגרת  
מכל השנים, אתם מתבקשים לידע אותנו על שינויים משמעותיים 
בחייכם האישיים )נישואים, הולדתם של ילדים ונכדים, מינויים 
והעלאות בדרגה מקצועית ו/או אקדמית, פתיחת מרפאה חדשה, 
לנו,  אנא כתבו  ועוד(.  וכבוד,  פרס  מינהלי, קבלת  קבלת תפקיד 
בדואר רגיל או דואר אלקטרוני, לכתובת המערכת )תמצאו אותה 
בעמוד 3 למטה(, תוסיפו ככל שיותר פרטים על מהות החידוש. 
ניתן לצרף גם תמונות. חשוב מאד לציין את  ה"ב.ב." או "ב.הת' 
י-ם" שלכם, השנה בו היית ל"בוגר בית הספר" או "בוגר התמחות 

בירושלים".

התחדשו  כולם  עוד  כל  יחד  "חידושים"  כמה  גם  למסור  ניתן 
באותה שנה. 

בסיכום: כל מה שאנו מבקשים הוא: 

שם מלא של הבוגר  .1

XXXX "או "ב.הת' י-ם ,XXXX ".ב.ב"  .2

תיאור החידוש.   .3

קריטריון בדוק בקשר לחומר שמתאים למדור שלנו, הוא זה: 

כל מה שמתאים לספר לאמא שלך כדי לגרום לה נחת 

בית הספר לרפואת שיניים
של האוניברסיטה העברית והדסה 

מייסודה של אחוות אלפא אומגה

מודיע על פתיחת ההרשמה לתוכנית 

ההתמחות ברפואת הפה

ההרשמה תתקיים בחודשים אוגוסט 
וספטמבר 2007, מועד התחלת 

ההתמחות ינואר 2008 
)התוכנית עומדת בדרישות עלפי "תקנות רופאי 

שיניים, אישור מומחה ובחינות תשל"ז 1977 
ומאושר על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות 

לרפואת שיניים(

לפרטים ולהרשמה יש לפנות 
 למזכירת המחלקה

בטלפון 02-6776140 או במייל 
dorith@hadassah.org.il
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* פרופסור שמעון פרידמן )ב.ב. 1975(, 
כיום מנהל המחלקה לאנדודונטיה 

ומנהל תוכנית ההתמחות ו-Ms.C. בבית 
הספר לרפואת שיניים של טורונטו זכה 
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דברי חכמים

בינינו

מבנו  חוץ  מתקנא  אדם  "בכל  חוני:  בר  יוסי  רבי  אמר  ק"ח(  )דף  סנהדרין  במסכת 

ותלמידו".

האב והמורה )האידיאלי( שמחים הם בהתפתחות תלמידם כיון שיודעים הם שהתפתחות 

זו מכוחם היא.

אין התלמיד מתחרה של מורהו, אלא מפתח ומגדיל הוא את תורת רבו. 

גידוליו צומחים על הבסיס שהעניק  רואה הוא את  ולמורה כאשר  יש לאב  רב  סיפוק 

להם, כסיפוקו של החקלאי השמח בנטיעותיו, וכמאמר הפסוק: "הזורעים בדמעה ברנה 

יקצורו" )תהילים קכ"ו(. 

חדשים  לתלמידים  הקבלה  בוועדת  אנו 

משתדלים  שיניים,  לרפואת  בפקולטה 

כל  מבין  ביותר  המתאימים  את  לבחור 

ארוך  הוא  המעוניינים  מצעד  המועמדים. 

פעם,  לא  עצמך,  את  שואל  ואתה  ומגוון, 

העתידי  בסטודנט  בעצם  מחפש  אני  מה 

כל  הרי  שיניים?  רופא  להיות  שאמור 

היכולות  בעלי  הם  לכאן,  שמגיעים  אלו 

בעלי  הם  ביותר,  הגבוהות  הלימודיות 

הציונים הגבוהים ביותר, האם זה מה שאנו 

ידענים  במתמטיקה?  גאונים  מחפשים? 

בהיסטוריה? תלמידי חכמים? הזהו המדד 

לרופא השיניים הטוב? האם המועמד הוא 

גם אדם ישר, הגון, מסור ובעל תושייה?

סרוגה  כיפה  חובש  ה-23  בן  הבחור  הנה 

התנדב  בשביעית  בהיותו  עוד  ראשו.  על 

בהחייאה,  גם  התנסה  הוא  כן,  למד"א, 

בסיירת  שירת  בצבא  הצלחה,  ללא  לצערו 

צנחנים, עוד בילדותו ידע שיתנדב ליחידה 

מקווה  הוא  שם,  שירת  אביו  גם  קרבית, 

טוב  שיניים  רופא  להיות  שיצליח  מאד 

וסיבותיו מנומקות היטב. הנה הבחורה בת 

ה-22. סיימה שירות צבאי ביחידה מיוחדת, 

ברצועת  למד"א  שסונפה  דרום,  בפיקוד 

של  מלאים  חודשים   16 אלו  היו  עזה. 

עשייה והצלה, לתושבי גוש קטיף ולתושבי 

לבם  אומץ  את  מעריצה  היא  עזה.  רצועת 

והקרבתם של מתנחלי הגוש, ואת מסירותם 

למשפחותיהם ולאידיאולוגיה שלהם. "אנו 

הביתה  השבוע  בסוף  נסענו  החיילים, 

לצפון הארץ, לנוח ולנפוש, והם נשארו שם 

גם בשבתות עם הפצמ"רים". כן, התושבים 

מאד העריכו את עזרתו של הצוות הישראלי 

ממד"א שעזר להם במצוקתם והודו לו. היא 

חושבת להתמחות ברפואת שיניים לילדים, 

מכפר  הבחור  והנה  מאד.  לה  מתאים  זה 

גבוהים  ציונים  גדול בצפון הארץ, שקיבל 

אף  תקופה  באותה  לימודיו.  במשך  ביותר 

הייתה  שראייתה  בתלמידה  לטפל  התנדב 

את  גמרה  היא  בזכותו  ומוגבלת.  לקויה 

הוא  מפיה.  רשם  הבחינות  ואת  הלימודים 

בא ממשפחת רופאים ואך טבעי שיבחר גם 

הוא בקריירה כרופא שיניים. 

והרשימה ארוכה וכמעט אין סופית, ואתה 

יושב ומתלבט למי מבין כל אלו תיתן את 

ותחושת  עמוקה  מחשבה  ואחרי  קולך. 

בטן אתה מחליט.  את קולך אתה נותן למי 

שנראה לך המתאים מכולם להיות תלמידך, 

שבו תוכל להתגאות ולראות בו את ממשיך 

דרכך.  

       

בוועדת הקבלה לרפואת שיניים

ן  מ ט נ מ י ד י  כ ד ר מ ב  ר ה

המכון  מנהל   ,MA תואר  בעל 

"כרם  בישיבת  מורים  להכשרת 

ומורים  רבנים  מכשיר  ביבנה". 

והוראה"  לחינוך  מדרש  ב"בית 

במבשרת ציון
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