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תמונת השער: הפרופסורים יונתן מן ומוטי סלע, הרופאים הראשונים שנסעו לשדרות להביא את ברכתה של הפקולטה לתושביה. 

שלכם בברכה חמה,

נח שטרן, העורך
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זר ברכות

השתתפות בצער

קורא יקר,

לרפואת שיניים  "לשדרות באהבה" מרופאי השיניים בפקולטה 

מרפאה  לאייש  היוזמים  מצד  מבריק  רעיון  אכן  בירושלים. 

בשדרות ולהגיש טיפול עם חיוך ומילה טובה  וללא תשלום לאלו 

שכל-כך ראויים לזה. על-כך מספרת תמונת השער שלנו וזו היא 

גם הידיעה הראשונה ביומן. 

ביומן אנו גם סוקרים חלק מהמאורעות שהתרחשו בין כותלי בית-

הספר בחודשים דצמבר, ינואר ופברואר: אירחנו את באי הכינוס 

ה-100 של אחוות אלפא אומגה, חנכנו שתי קומות חדשות בבית-

"נובל",  חברת  עם  אקדמית  שותפות  הסכם  על  חתמנו  ספרנו, 

ערכנו יום עיון לאחיות, חגגנו יום הולדת 80 לפירחה סרולוביץ', 

שני  ליווינו  גם  ולצערנו,  אנקרה,  מאוניברסיטת  חוקר  אירחנו 

בוגרים יקרים בדרכם האחרונה: את פרופ' לאורנציו ברייר ואת 

ד"ר ישראל אבקביץ' )אבקה(, זכרם לברכה. 

בפורום רופאים מתארחים שלושה בוגרים ובאמתחתם סיפורים 

חוויותיהם  על  מספרים  מתמחים  שלושה  גם  וכך  מעניינים, 

בתכניות ההתמחות שלהם. 

בכרטיס ביקור אנו מארחים את חברת Nobel Biocare, ולמדים 

על פעילותה. אנו גם מציינים שחברת נובל הביעה את הערכתה 

 AlphaBioTech להמצאותיה של החברה הישראלית לשתלים

וקנתה את פעילותם בסכום ראוי מאד.  

הפקולטה,  של  הרביעי  הדיקן  גינסבורג,  יצחק  פרופ'  הגמלאי, 

מדווח לנו על מחקריו המעניינים. 

פרופ'  של  בעקבותיו  זוחל  נשמע  מה  שלי",  "המלצה  במדור 

מיכאל טל אשר טיפס לאחרונה לגובה של 4,560 מטר על ההר 

הגבוה מירו בטנזניה. 

חכמים.  ודברי  ברכות,  גם  הזה  הגיליון  דפי  בין  תמצאו  כרגיל 

איחולי קריאה מהנה שלוחים לכם.   
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בכיר מרצה  לדרגת  העלאתו  לרגל  כספי  נרדי  לד"ר    • 

בכירורגית פה ולסתות.  

מרצה לדרגת  מינויו  לרגל  חובב  אביחי  לד"ר    • 

רפואת למדעי  במכון  אוראלית,  במיקרוביולוגיה    

השיניים.  

פרופסור לדרגת  העלאתה  לרגל  שטרן-בך  יעל  לפרופ'    • 

חבר באנטומיה.   

למר ישראל רוזנברג לרגל קבלת פרס ותעודת הוקרה על   • 

תרומתו יוצאת הדופן למען הפקולטה לרפואת שיניים.  

לרגל לאורתודונטיה,  במחלקה  סייעת  נסירי,  תקוה  לגב'    • 

קבלת פרס ותעודת הוקרה על תרומתה יוצאת הדופן למען   

הפקולטה לרפואת שיניים.  

בפרס זכייתה  על  ושיננית,  סייעת  קולינס,  אלונית  לגב'   • 

מנכ"ל הדסה לעובד מצטיין.  

למר שמעון גמליאל על זכייתו בפרס מנכ"ל הדסה למתנדב   • 

מצטיין.  

למורים המצטיינים על-פי רשימת הרקטור )לפי סדר א"ב 
של שם המשפחה(:

ד"ר ענת שרון-בולר, המחלקה לשיקום פנים ולסתות.   •

ד"ר גלעד בכרך, המכון למדעי רפואת השיניים.   •

ד"ר דורון הררי, המחלקה לאורתודונטיה.   •

ד"ר גבריאל נוסבאום, המכון למדעי רפואת השיניים.   •

פרופ' דורון שטיינברג, המכון למדעי רפואת השיניים.   •

לפרופ' יהושע מושונוב, מנהל מחלקת אנדודונטיה, על פטירת אמו ז"ל.   •

לגב' שולה הרון-טהרני, מהמחלקה לאורתודונטיה, על פטירת אחותה ז"ל.   •

לגב' רחלה יצחקי, מהמחלקה לרפואת שיניים לילדים, על פטירת אמה ז"ל.   •

למר חיים רבינסקי, מהמעבדה הדנטאלית, על פטירת אביו ז"ל.   •

למר שמחה שמחוביץ, ראש אגף משאבי אנוש של האוניברסיטה העברית, על פטירת אביו ז"ל.   •

לפרופ' נח שטרן עוזר דקן לענינים רפואיים, על פטירת אמו ז"ל   •

למורים המצטיינים על-פי רשימת הדיקן

)לפי סדר א"ב של שם המשפחה(:

ד"ר שרון אילון, המחלקה לרפואת הפה.   •

ד"ר נורית בייט, המחלקה לשיקום הפה.   •

ד"ר אורית הרמתי, המחלקה לשיקום הפה.   •

ד"ר יובל ורד, המחלקה לרפואת שיניים קהילתית.   •

ד"ר אבי זיני, המחלקה לרפואת שיניים קהילתית.   •

ד"ר משה טנדליך, המחלקה פריודונטיה.   •

ד"ר אלון לבני, המחלקה לרפואת שיניים קהילתית.   •

ד"ר מוטי מוסקוביץ, המחלקה לפדודונטיה.   •

ד"ר גבריאלה מיקולסקי, המחלקה לכירורגית פה ולסת.   •

ד"ר ריזאן נאשף, המחלקה לכירורגית פה ולסת.   •

ד"ר מוטי פינדלר, המחלקה לרפואת הפה.   •

ד"ר אביגדור קלינגר, המחלקה לפריודונטיה.   •

ד"ר מאיר רדליך, המחלקה לאורתודונטיה.   •

ד"ר מיכל שוחט, המחלקה לשיקום הפה.   •

לד"ר עמי שמידט, המחלקה לשיקום הפה.   •

ד"ר יצחק גינסבורג, המכון למדעי רפואת שיניים.   •

פרופ' הרולד סגן-כהן, המחלקה לרפואת שיניים קהילתית.   •

פרופ' יונה סלע, המכון למדעי רפואת שיניים.   •

פרופ' אהרון פלמון, המכון למדעי רפואת שיניים.   •

פרופ' איילה שטבהולץ, המחלקה לפריודונטיה.   •

פרופ' יעקב שטיינר, המכון למדעי רפואת שיניים.   •

לפרופ' אריה שטייר, המחלקה לכירורגית פה ולסת.   •
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יומן
חדשות מהפקולטה

רופאי שיניים של הפקולטה הגיעו בחודשים פברואר 

ללא  לתושבים  שיניים  טיפול  וסיפקו  לשדרות  ומרץ 

תשלום. פרופ' יונתן מן ופרופ' מוטי סלע היו היוזמים 

לשדרות.  שהגיע  הראשון  הצוות  והיו  הפרויקט  של 

אורן  הרב  הם  המבורכת  לפעילות  נוספים  שותפים 

מלכה וד"ר אלון זיידמן, מנהל מרפאת "דנטל סנטר" 

לעיר  יבואו  לפי התכנית, בשבועות הבאים  בשדרות. 

שיעסקו  רופאים  של  זוגות  בשבוע  פעמים  שלוש 

בפעילות דנטאלית שוטפת במרפאת-השיניים בשדרות. 

הפרויקט, כמו גם הרופאים, זכו להוקרה ולתודה של 

המטופלים ומראש עיריית שדרות, מר אלי מויאל. 

על שיבוץ שמות המתנדבים הושמה בתיה כהן ממשרד 

לתורנות  ששובצו  והסייעות  הרופאים  ואלו  הדיקן. 

במרפאת השיניים בשדרות:

הכנס  הסתיים  השנה  בינואר  ב-1  סלוצקי(   וחגי  קאופמן  )דני 

הבינלאומי של אחוות אלפא-אומגה העולמית, אשר נערך בתל-

כרוך  היה  הכנס  ארגון  שנים.  כשלוש  עמלנו  ושלקראתו  אביב 

חום,  בהרבה  מתגמלים  בהחלט  היו  אלה  אך  רבים,  במאמצים 

אהבה והערכה, להם זכינו מכל המשתתפים.

לפני כארבע שנים הבענו לראשונה את הרצון לארגן את הכנס 

בארץ. ראינו חשיבות בכך שאחוות אלפא-אומגה הבינלאומית 

תבוא לישראל ל"כנס המאה", שהוא פסגת האירועים לציון שנת 

המאה לארגון. לא רבים הם הארגונים המציינים מאה שנות קיום, 

התנגדויות  מעט  לא  היו  המאורע.  בחשיבות  להמעיט  לנו  ואל 

לבקשתנו זו, שהועלתה בפני המליאה הכללית בכנס שנערך ב-

2003 בארה"ב. למרות זאת היה הכנס בארץ, מהגדולים ביותר 

שנערכו בשנים האחרונות.

הכנס  ארצה.  להגיע  המשתתפים  ראשוני  החלו  בדצמבר  ב-21 

ארך שמונה ימים, מה-25 בדצמבר 2007 ועד ה-1 בינואר 2008. 

רופאים  כ-205  שמתוכם  איש  מ-400  למעלה  בכנס  השתתפו 

של  זוג  בני  או  זוג  בנות  היו  הנוכחים  שאר  באחווה.  חברים 

הרופאים החברים, וכ-60 ילדים ונוער. הכנס היה עשיר בתכניות 

היווה  המדעי  חלקו  המשתתפים.  לכל  שהותאמו  ובאירועים 

חלק מהצדעתה של ההסתדרות לרפואת-שיניים לאחוות אלפא 

אומגה. 

"הבה נגילה" – כנס המאה 

הכנס הבינלאומי השנתי של אחוות 
אלפא אומגה דצמבר 2007

)נֹח שטרן( היה זה יום עמוס אורחים וטקסים. כל באי הכינוס של אלפא אומגה 
עלו לירושלים כאורחי הפקולטה. 

העבודה  מנהלי  הארכיטקטים,  גמרו  מאומצת  עבודה  של  חודשים  אחרי 
הקומות  ואת  הפרוזדורים  את  למֵרק  סיימו  הם  המטלות.  כל  את  והבנאים 
האתרים  וחנוכת  האולמות  חנוכת  של  החגיגיים  לטקסים  ולהכינם  החדשות 

המיוחדים. 

בחזית הבניין כבר ניצב על כנו הפסל החדש "עץ השלום" עטוף בבד כחול. 
ותורם  סר  הישראלית חדוה  הַּפֶסלת  וביניהם  סביבו עמדו מאות מהאורחים, 
הפסל ד"ר אלן פינקלשטיין מניו יורק. נאומים נשמעו, מצלמות הבזיקו, הלוט 
שכנינו  עם  השלום  שהשגת  הלוואי  בתפארתו.  התגלה  הברונזה  ופסל  הוסר 

הייתה ממשית כמו הפסל, שמסמל את השלום... 

הנאומים  נישאו  "מגיד", שם  באולם  כולם  התכנסו  הלוט  הסרת  טקס  לאחר 
המרכזים של ההתכנסות ונאמרו דברי ברכה לכל הנוגעים בדבר. 

כשעלינו לקומות העליונות החדשות, נערכו שם חנוכת "גשר לשלום" וגילוי 
השלט שעליו חרוטים שמות התורמים העיקריים. במוזיאון אלפא אומגה הוצגו 
- שנות פעילות  - שהובאו בעשרה חלונות מוארים  ובדברי קישור  בתמונות 
ענפה ופילנתרופיה של האחווה העולמית בת ה-100.  אולם ההרצאות החדש 
מקומות   250 מכיל  הוא  עין-כרם.  של  בקמפוס  בגודלו  השני  הוא  והמפואר 
לאסתטיקה  המרפאה  גם  והנה  מרגיע.  בכחול  מרופדים  מרווחים,  ישיבה 

.state of the art ,דנטאלית  וטיפולים בסדציה

הסמינרים  חדרי  האולמות,  של  המשקופים  על  המזוזות-שנקבעו  אפילו 
חדרי  של  שלמים  קירות   – מכל  המופלאה  והיצירה  והמרפאות-ייחודיות. 
סמינרים, העשויים זכוכית, אשר ממרומי הקומה החמישית משתקף דרכם ביום 
שטוף שמש הנוף הנפלא של הרי ירושלים. לא עבור האורחים מחו"ל בלבד 

היה זה מראה בלתי נשכח, אלא אף לכל הצוות הישראלי שהשתתף באירוע. 

ראוי הדיקן פרופ' אדם שטבהולץ לברכות ואיחולים על הנהגתו את הפרויקט, 
על השגת המשאבים, על היצירתיות שבתכנון ועל קידום הבנייה שהובילו את 

הפקולטה ברוב הדר ופאר עד הלום.   

"רופאי הפקולטה 
בשדרות"

יום של טקסים חגיגיים 
בפקולטה שלנו

פרופ' יהונתן מן

פרופ' מוטי סלע  

פרופ' מיכאל טל

 גב' אסתר וילף

ד"ר שמואל אביב

גב' זיטה קנזר 

ד"ר יעל חורי-חדד

גב' סיגלית סלוניקי

ד"ר שי בועז

ד"ר נועם בירמן

גב' קטי גוטמן

ד"ר דורון אפרמיאן

ד"ר נורית בית

גב' שולה אמסלם

גב' זיוה שלזינגר

גב' מורן קמלי

פרופ' אדם שטבהולץ, דיקן

גב' איריס צדיק

ד"ר יואב פיטרקובסקי

ד"ר אורי גולדוין

גב' עדנה ציוני 

ד"ר לאוניד בולדר

ד"ר עודד יצחקי

גב' הדס לויט-ישראלי

גב' אדל שבח

פרופ' ניצן ביצ'צ'ו

משתתפי הכנס ביקרו בשני בתי-הספר לרפואת-השיניים אשר נוסדו 

בתמיכתה ובעידודה של האחווה, בירושלים ובתל-אביב, וגילו את 

ההתפתחות הרבה שחלה בהם. 

בטקס הפתיחה העניקה האחווה העולמית אות הוקרה 

מן  יונתן  פרופ'  הדסה.  מדיצינית  להסתדרות  נשיאותי 

וחדרו אל הלב.  הציג את הדסה במלים שיצאו מהלב 

כמו כן הוקרן סרט קצר שתיאר את פעילותו המבורכת 

מנכ"ל  מור-יוסף  שלמה  פרופ'  הרפואי.  המרכז  של 

הדסה, קיבל את האות ובירך את באי הכנס.

כנס "הבה נגילה" נחל הצלחה רבה מאוד. מכתבי תודה 

והוקרה לרוב הגיעו מכל עבר. היו שביקשו לערוך את 

הורעפו  והאהבה  החום  בישראל.  הבאים  הכנסים  כל 

על הוועדה המארגנת כבר במהלך האירוע, ומובן שגם 

אחריו. עשינו מלאכה טובה וחשובה, הן למען האחווה, 

וכמובן, גם למען רפואת-השיניים ובתי-הספר בישראל, 

מי שעשו  לכל  תודותינו  בכלל.  בארץ  התיירות  ולמען 

במלאכה עזרו והקדישו באהבה ממרצם ומזמנם.

נשיא האוניברסיטה העברית פרופ' מנחם מגידור )משמאל( ומנכ"ל ה.מ. הדסה 
פרופ' שלמה מור-יוסף חונכים את גשר לשלום

פרופ' שלמה מור-יוסף נואם בכנס "הבה נגילה"

פרופ' מור - יוסף מקבל אות הוקרה נשיאותי בשם ה.מ. הדסה מידי נשיא 
אלפא אומגה ד"ר וולף
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 הסכם "שותפות 
אקדמית" בין

 NOBEL BIOCARE

לבין בית-ספרנו

בסוף דצמבר 2007 נחתם הסכם רב שנתי בין בית-ספרנו לבין 

תרומתה  בעזרת   .Nobel Biocare השוודית  השתלים  חברת 

את  ללמד  לבית-הספר  יתאפשר    Nobel חברת  של  האדיבה 

נושא ההשתלות הדנטאליות במסגרות שבהן לא נלמד עד כה. 

החברה  תספק משאבים כספיים, ציוד, חומרים ואמצעי לימוד. 

של  ההתמחות  בתכניות  ייושמו  החדשות  הלימוד  תכניות 

הפקולטה ובעיקר בתכניות לתואר DMD.  הנהלת בית-ספרנו 

התחייבה כי במסגרת המרכז המזרח תיכוני ע"ש ד. וולטר כהן 

תסייע להפיץ את הידע גם ברמה בינלאומית, במיוחד בין רופאי-

השיניים בבתי-הספר של מדינות במזרח התיכון. 

זה קיים בין החברה השוודית  הסכם "שותפות אקדמית" מסוג 

נוספות ברחבי העולם. בסוף  לבין ארבע-עשרה אוניברסיטאות 

פברואר נערך מפגש בארה"ב בין נציגי כל  השותפות האקדמיות 

התכניות  של  ההוראה  דרכי  בנושא  הדדי  והיזון  דיון  שמטרתו 

ארוין  הפרופסורים  היו  זה  במפגש  בית-ספרנו  נציגי  המוצעות. 

וויס ואבינועם יפה, מוטי סלע, ליאור שפירא וד"ר נרדי כספי.

יום העיון הארצי 
הראשון בנושא 
כירורגיית פה 

ולסתות

 לאחיות, לשינניות 
ולסייעות

יום העיון  עין-כרם  )יעל כץ( בסוף שנת 2007 התקיים בהדסה 

הארצי הראשון בנושא כירורגיית פה ולסתות לאחיות, לשינניות 

של  הסיעודי  הצוות  על-ידי  ואורגן  תוכנן  העיון  יום  ולסייעות. 

המרפאה לכירורגיית פה ולסתות בהדסה. 

מרחבי  וסייעות  שינניות  אחיות,  כ-110  השתתפו  העיון  ביום 

)כולל  דנטאליות  השתלות  היו:  בו  שהובאו  הנושאים  הארץ. 

ממוחשבות(, גילוי מוקדם של סרטן הפה, טיפול בלייזר, מחלות 

סיעוד  ולמטופלים,  למטפלים  הרפיה   ,)TMJ( הלסת  בפרק 

בכירורגיית פה ולסתות וטיפול במטופלים הסובלים מחרדה מפני 

טיפול-שיניים. המרצים היו מאנשי הצוות הרפואי של המחלקות 

לכירורגיית פה ולסתות ולרפואת הפה.

מטרת יום העיון הייתה ליידע את ציבור האחיות בבית-החולים 

הארץ  ברחבי  ולסת  פה  כירורגיית  של  הסיעודי  הצוות  ואת 

בפעילותה של הפקולטה לרפואת-שינים בהדסה. מטרה נוספת 

הייתה היכרות עם אחיות והסייעות של פה ולסתות ברחבי הארץ, 

שתהווה בסיס לשיתוף פעולה עתידי בתחום זה.

י

חוקר-אורח 
מטורקיה במכון 
למדעי רפואת-

השיניים

ד"ר אוזגור אוזדמיר )Dr. Ozdemir H.Ozgur( מאוניברסיטת 

במשך  שלנו  בפקולטה  שהה  טורקיה,  שבאנקרה,   Hacepe

אוזגור  לאחרונה.  רק  לארצו  ושב  השתלמות  חודשי  ארבעה 

לבצע  בטורקיה  המחלקה  וראש  הפקולטה  דיקן  מטעם  נשלח 

פרופ'  של  במעבדתו  אורח  היה  הוא  בישראל.  מחקר  עבודת 

דורון שטיינברג מהמכון למדעי רפואת-השיניים. 

של  שורש  בתעלות  הביופילם  התהוות  את  חקר  אוזגור  ד"ר 

מממצאיו  צעירים.  אנשים  בטורקיה  לעומת  מבוגרים  אנשים 

עולה שהביופילם בתעלות השורש הנוצר אצל אנשים בגילאים 

תרופתיים  לטיפולים  גם  שונה  באופן  ומגיב  שונה  שונים 

של  השתלמותו  והיפוכלוריד.    EDTA כגון  אנדודונטאליים 

המזרח-תיכוני  המרכז  של  בתמיכה  התאפשרה  אוזגור  ד"ר 

לחינוך דנטלי על-שם ד. וולטר כהן.    

יום הולדת 
80 לפירחה 

מאורתודונטיה

החנוכה  חג  את  לאורתודונטיה  המחלקה  חגגה  ב-10.12.07 

האחות  סרולוביץ',  פירחה  גב'  של  הולדתה  יום  את  וציינה 

לגבורות.  בהגיעה  לאורתודונטיה,  המחלקה  של  הראשונה 

גב'  למדה  השנייה,  העולם  בתום מלחמת  לארץ,  ַהגיעה  אחרי 

טיפת-חלב.  כאחות  ועבדה  לאחיות  בבית-הספר  סרולוביץ' 

לרפואת-שיניים  בית-הספר  של  הסיעודי  לסגל  הצטרפה  היא 

בבית שטראוס ועבדה במחיצתה של פרופ' קיי. במשך השנים, 

עם הקמת המחלקה לאורתודונטיה  בשנת 1965 על-ידי פרופ' 

אדית קיי, הייתה לסייעת האחראית של המחלקה וליוותה את 

המחלקה בכל שלבי התפתחותה. ראויה לציון תרומתה הרבה 

ליצירת יחסי האנוש המיוחדים והמשפחתיים שנרקמו בין חברי 

המחלקה בתקופתה של "פירחל'ה", יחסים המלווים אותנו עד 

בשנת  מוקדמת  פרישה  פרשה  סרולוביץ'  גב'  הזה.  היום  עצם 

במשך  כמתנדבת  המחלקה  את  ללוות  המשיכה  אך   ,1981

כעשרים וחמש שנה ועתה כ"משקיפה". בין המשתתפים בחגיגת 

יום ההולדת היו פרופ' אדריאן בקר, פרופ' אדית קיי, המנהלת 

הראשונה של המחלקה לאורתודונטיה, ד"ר קלודין ברונשטיין, 

באורתודונטיה,  ההתמחות  קורס  של  הראשון  המחזור  בוגרת 

אשר הנעימה את הערב בשירתה ופרופ' אילנה ברין, המנהלת 

הנוכחית של המחלקה לאורתודונטיה.

טקס חנוכת "פסל לשלום" ברחבת הכניסה של בית הספר לרפואת-שיניים

רופאים, אחיות וסייעות ביום העיון הארצי הראשון בנושא 
כירורגיית פה ולסתות

ד"ר איזדמיר במעבדת המחקר בירושלים

מימין לשמאל: פרופ' אילנה ברין, ד"ר קלודין ברונשטיין, פירחה 
סרולוביץ', פרופ' אדית קיי, ופרופ' אדריאן בקר המדליק את החנוכייה



�
2 0 0 8 ב  י ב א  - ח  " ס ש ת ע  מ ש נ ה  מ

�
2 0 0 8 ב  י ב א  - ח  " ס ש ת ע  מ ש נ ה  מ

ג', 8 באוקטובר 2007, התקיים במלון "דן  )יוסי גולצ'ין( ביום 

לאורנציו  פרופ'  של  לזכרו  בינלאומי  כנס  בתל-אביב  פנורמה" 

המחלקה  יזמה  הכנס  את  דנטאליים.  שתלים  בנושא  ברייר 

האוניברסיטה  לרפואת-שיניים של  הפקולטה  לפריודונטיה של 

של  לרפואת-שיניים  בית-הספר  עם  בשיתוף  והדסה  העברית 

אוניברסיטת טורונטו.

פרופ' לאורנציו ברייר רכש את חינוכו האקדמי באחת מתכניות 

פנסילבניה,  באוניברסיטת  בארה"ב,  היוקרתיות  ההתמחות 

בראשותו של פרופ' ד. וולטר כהן יבדל"א, המוכר לכולנו. פרופ' 

בשנים  לפריודונטיה  המחלקה  של  בפועל  המנהל  היה  ברייר 

1980-1975, ולאחר מכן  שימש כאחראי על תכנית ההתמחות 

בפריודונטיה בהדסה.

אני ברבי-ברייר,  ד"ר  ברייר,  פרופ'  גם אלמנתו של  נכחו  בכנס 

רופאת שיניים בעצמה, וכן רבים מתלמידיו לשעבר.

דיקן  שטבהולץ  אדם  פרופ'  מפי  ברכה  בדברי  נפתח  הכנס 

הפקולטה בירושלים, שהקדיש חלק גדול מדבריו להעלאת זכרו 

של פרופ' ברייר, שהיה בין מוריו; ופרופ' ליאור שפירא, מנהל 

המחלקה לפריודונטיה בהדסה,  הגדיר בדבריו את פרופ' ברייר 

ז"ל כאחד מאבות הפריודונטיה בישראל. 

בחלק המדעי הרצה ד"ר הווארד טננבאום מאוניברסיטת טורונטו 

- חידושים בנושא  על הנושא: "עידוד של האוסיאואינטגרציה 

מפגש סטודנטים 
משלוש אוניברסיטאות

מפגש סטודנטים לרפואת-שיניים הלומדים באוניברסיטאות: הרווארד, אל-

קודס והדסה נערך במסגרת אירועי חנוכת שתי הקומות החדשות. המפגש 

בקליניקות  יחדיו  הסטודנטים  סיירו  היתר  בין  כאחד.  וחברתי  מדעי  היה 

הסטודנטים  נציגי  מפי  הפקולטה  על  הסברים  וקיבלו  המחקר  ובמעבדות 

שלנו ומחברי סגל.

אנו  אשר  ידידות,  קשרי  נוצרו  השונות  מהאוניברסיטאות  הסטודנטים  בין 

מקווים כי יובילו לחיזוק קשרי המדע ולשיתופי פעולה קליניים ומחקריים 

בין שלוש הפקולטות.

ודוד  )סייעת(  לַאְנָיה  בחדרה   1934 ב-  נולד  אבקביץ'  ישראל 

אבקביץ' )מרפא שיניים(. בתום שירות צבאי בחטיבת גולני פנה 

או  בטכניון  הנדסה  ללמוד  אם  התלבט  הוא  גבוהים.  ללימודים 

להמשיך במסורת המשפחתית. אחרי שהתקבל לטכניון החליט 

בוועדת  לו  שנערכה  בבחינה  השיניים.  רפואת  ללימודי  לפנות 

נולד  מתי  נשאל   הוא  שיניים  לרפואת  בית-הספר  של  הקבלה 

שלו,  אבא  על  אתו  דיברו  ו...  התשובה(,  את  ידע  )והוא  הרצל 

שהיה מרפא שיניים ידוע בחדרה ומוכר לכל חברי הוועדה. 

לא ברור לאיש מה משני אלה הכריע בקבלתו למחזור השלישי 

העברית  האוניברסיטה  של  שיניים  לרפואת  בית-הספר  של 

בירושלים בשנת 1955, אבל שתי השאלות ה"לא חשובות" הללו 

ברפואת-שיניים,  עסק  בחייו:ישראל  מובילים  מאפיינים  שני  היו 

כמו אביו, וכן היה אנציקלופדיה מהלכת. 

רוב רופאי השניים הכירו את ישראל, כי במשך ארבעים שנה לא 

היה יום עיון או כנס או השתלמות שהוא החמיץ. ההשתלמות של 

הסתדרות רופאי-השיניים הייתה בעבורו לוח-הזמנים הקובע של 

המקצוע. אפילו בשבוע האחרון לחייו כשהוא פנסיונר וחולה מאד, 

ממש כמו אביו בערוב חייו, הוא לא ויתר על השתתפות בכנס, ואף 

היו לו הרצון והכוח לספר רשמים ממנו.

הוא  ידע.  של  מושבע  אספן  ישראל  היה  המקצועי,  העיסוק  לצד 

התעניין בכל דבר, וקרא וחקר ולמד: רפואה כללית, פסיכולוגיה, 

גיאוגרפיה,  אסטרופיסיקה,  גנטיקה,  זואולוגיה,  כימיה,  פיזיקה, 

מוסיקה,   היסטוריה,  סוציולוגיה,  אנתרופולוגיה,  ארכיאולוגיה, 

ביולוגיה, בוטניקה. ובכל אחד מהתחומים שעניינו אותו הוא ידע 

הרבה, וידע לעומק.

ישראל החל דרכו במרפאה של אביו בחדרה ואחר-כך במרפאתו 

שלו ברמת-גן. בשלב מאוחר הצטרף אביו לעבודה ִעמו במרפאתו 

ודרישה  רבה  סבלנות  בעל  טוב,  אדם  עדין,  איש  היה  ישראל  זו. 

חוש  מלא  ומסור,  טוב  רופא  היה  הוא  בביצוע.  לשלמות  עצמית 

הומור ואהוב על-ידי הפציינטים שלו. רבים מחוג המכרים הגדול 
היו  מהמנחמים  גדול  חלק  ב'שבעה'.  השתתפו  אשתו  ושל  שלו 

הפציינטים שלו, שהופנו לרופאים אחרים אחרי שהפסיק לעבוד.

ישראל הותיר אחריו אישה, רותי, שלושה ילדים: דנה, איילת וגדי, 
ושני נכדים: גאיה ורועי שהיו קשורים אליו מאד.

יהי זכרו ברוך. 

ד"ר ישראל אבקביץ' ז"ל )1934 – 2008(

חשובים  מרצים  שני  לאורתודונטיה  המחלקה  אירחה  פברואר  בחודש 

מחו"ל. בראשית החודש העביר ד"ר Steve Lindauer  לינדאור, 

מנהל המחלקה לאורתודונטיה באוניברסיטת וירג'יניה, קורס בן יומיים 

בנושא ביו-מכאניקה .הקורס נלמד במסגרת לימודי המוסמך בנושא זה 

והיה פתוח לחברי הפקולטה ולמתמחים האורתודונטיים בארץ. בקורס 

הובאה הצגה ברורה ותמציתית של רזי הפעלת הכוחות האורתודונטיים.

פרופיט   William Proffit ד"ר  בבית-ספרנו  שהה  פברואר  בסוף 

מאוניברסיטת Chapel Hill, NC. ד"ר פרופיט הוזמן לשבוע על-ידי 

המחלקות לאורתודונטיה  ולכירורגיה של הפה והלסתות והעשיר אותנו 

בנושא טיפול אורתודונטי-כירורגי משולב. ד"ר פרופיט השתתף בסמינר 

אורתו-כירורגי ובמרפאה המוקדשת לתחום זה ,צפה בצוות קרניו בבית-

החולים, שימש יועץ בקונסולטאציות לרופאים המטפלים במלפורמציות 

ובטיפולים אורתו-כירורגיים ובסוף שהותו אף השתתף ביום עיון לזכרו 

לוין אפשטיין, המנהל הראשון של המחלקה לכירורגיה של  של פרופ' 

הפה והלסתות והדיקן  השני של בית-הספר.

ולצוותי  למתמחים  שלהם  ומהניסיון  מהידע  רבות  תרמו  האורחים  שני 

המחלקות המשתתפות.

אנו מודים לקרן קבקוף שמימנה חלק מההוצאות הכרוכות בהבאתם של 

ד"ר לינדאור וד"ר פרופיט לארץ.

2 0 0 8 ב  י ב א  - ח  " ס ש ת ע  מ ש נ ה  מ

�

אורחים במחלקה לאורתודנטיה

כנס לזכרו של פרופ' לאורנציו ברייר ז"ל

ומבט לעתיד". גם ד"ר משה גולדשטיין מהמחלקה לפריודונטיה 

בירושלים הציג מקרים מאלפים שבהם השתמש בשיטות שונות 

  .)Guided bone regeneration( מונחה  עצם  שיקום  של 

הנחת  של  שיטות  סקרו  גולדשטיין  וד"ר  שפירא  ליאור  פרופ' 

שתלים בהנחיה ממוחשבת, ולסיום החלק המדעי הרצה ד"ר עמי 

שמידט על היבטים קליניים של שיקום על-גבי שחזורים מחרסינה 

שאינה מאוחה למתכת.

משתתפי מפגש הסטודנטים

רופאים ומתמחים מארחים
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פורום רופאים

סיים לימודיו בבית-הספר לרפואת-שיניים בירושלים בשנת 1997, 

בירושלים  העברית  באוניברסיטה  הפה  בשיקום  ההתמחות  ואת 

בשיקום  מומחה   .2004 משנת  הפה  בשיקום  מומחה   .2003 בשנת 

הפה ושיקום פנים ולסתות משנת 2006. משנת 1997 עובד במרפאת-

פריו- בשיקום  בעיקר  מטפל  הוא  שם  בתל-אביב,  פרטית  שיניים 

פרותטי בשילוב אורתודונטיה ושתלים.

 לאחר שעברתי בהצלחה את שלב א' ואת שלב ב' של בחינת ההתמחות 

בשיקום הפה, התקבלה בתיבת הדואר שלי הודעה ממשרד הבריאות על 

זכאותי לתואר "מומחה בשיקום הפה". כדי לקבל את התעודה המיוחלת, 

נכתב שם, עליי לסור למשרד הבריאות, לאגף למקצועות רפואיים.

לאחר שביררתי מה מיקומו של המשרד ומה הן שעות הפעילות שלו 

איך  גם  שביררתי  ולאחר   )13:00-9:00 ד',  ג',  א',  ימים   כמו  )משהו 

הבריאות.  למשרד  סרתי  במקום,  החנייה  סידורי  ואת  לשם  מגיעים 

מספר  לטפס  עליי  יהיה  וכי  מקולקלת  שהמעלית  התבשרתי  בהגיעי 

קומות ברגל.

נכנסתי לאגף שומם יחסית מאנשים ועמוס מאוד בארגזים ובארוניות. 

הגעתי  התעודות.  מסירת  על  האחראית  של  המשרד  את  לחפש  פניתי 

ריק,  שהיה...  הכיוונים,  מכל  וניירות  בקלסרים  לעייפה  עמוס  לחדר 

כיצד קיבלתי את תעודת

"מומחה בשיקום הפה"?

ד"ר אייל עוזר

כמובן. המתנתי מספר דקות ואכן בחלוף הדקות הופיעה הגברת הנכבדה 

ובידה... כוס תה, כמובן.

הסברתי לה את מטרת בואי ובתגובה היא ניגשה לשולחן עץ ישן, פתחה 

לי  ומסרה   A5 בגודל  בודד  נייר  ממנה  שלפה  ניירות,  עמוסת  מגירה 

ומלמלה ברכת "שיהיה בהצלחה". הסברתי שאני מעוניין לקחת  אותו 

גם את התעודה של חברי ד"ר א.ש. נעניתי ש"אין בעיה". שוב נשלחה 

יד לעבר המגירה העמוסה, נשלף ממנה נייר בודד נוסף אשר נמסר לי, 

ושוב "שיהיה בהצלחה". ארבע שנים וחצי - של לימוד, עבודה מאומצת, 

תיעוד מדוקדק, הכנת מצגות, השקעה כספית גבוהה, לחץ, שתי בחינות, 

דם יזע ודמעות - חלפו במוחי באותו הרגע, ובו ניסיתי להעריך את גודל 

חשופה  ביד  מחזיק  ובעודי  המעמד,  עצמת  את  לשפר  ניסיתי  המעמד. 

את שתי התעודות שאלתי אם אוכל לקבל מעטפות כדי לשים בהן את 

שמתעניין(.  למי  בקירוב,  האחת  שקל  מיליון  )חצי  היקרות  התעודות 

דלתה  פשפוש  ולאחר  לעייפה,  עמוסה  מגירה  לאותה  יד  נשלחה  שוב 

ממנה שקית מסמכים מניילון, מהסוג הנפוץ, הוציאה ממנה את הניירות 

שהיו בתוכה, ומסרה לי אותה. על שקית נוספת ויתרתי, כמובן, ומיהרתי 

להיפרד ממנה.

הפקולטה  מאת  הפה  בשיקום  ההתמחות  תכנית  סיום  תעודת  קבלת 

לרפואת-שיניים הייתה מיוחדת אך במעט יחסית ל"עצמת הרגע" שחוויתי 

במשרד הבריאות. בטקס משותף לכל מי שסיים משהו בפקולטה באותה 

הודפסה  שלי  התעודה  לו.  הרלוונטית  התעודה  אחד  לכל  נמסרה  שנה 

מספר  לאחר  חברים  באמצעות  אליי  הועברה  ולפיכך  כתיב,  בשגיאת 

חודשים כשהיא ארוזה במעטפה חדשה לבנה וסגורה...

בירושלים  לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיה  סיימה 

דצמבר  עד  בחיפה  פרטית  במרפאה  עבדה   .1970 בשנת 

2006. משנת 1992 מנהלת היחידה לטיפול שיניים בהרדמה 

כללית במרכז הרפואי "בני ציון" בחיפה

מי אינו חושש מפני רופא-השיניים? רוב המטופלים באים אלינו, 

ומשתדלים  ישנים  במגזינים  מעיינים  ההמתנה,  בחדר  יושבים 

לשמור על ארשת פנים אדישה, ובה בעת מצטמררים למשמע 

נכנסים  הם  תורם  כשמגיע  הסמוך.  בחדר  הפועלת  המקדחה 

הכסא,  על  מתיישבים  בחשש,  מחייכים  לחדר-הטיפולים, 

עוברים את הטיפול והולכים לבתיהם.

אבל ישנם רבים שהתהליך הזה אינו אוטומטי או אפשרי לגביהם. 

אלה הם החריגים שבינינו, בוגרים וילדים בעלי צרכים מיוחדים, 

או בשפת רופאי השיניים – "אלה שאינם משתפים פעולה".

למען אוכלוסיה זו הוקמה במרכז הרפואי "בני ציון" )לשעבר 

"רוטשילד"( בחיפה מרפאה מיוחדת. על דלת המרפאה שלט, 

המציין "מרפאת שיניים" בלבד. כך אין יוצרים מראש סטיגמה 

על האוכלוסיה  המטופלת  במרפאה זו. "בני ציון", כבית-חולים 

בעל מודעות ומעורב קהילתית, הקצה למרפאה את הדרוש לה: 

ציוד דנטאלי מתקדם ומכונת הרדמה. ומאז הקמתה, יצא שמעה 

למרחוק. 

סיפורה של מרפאת שיניים חריגה

ד"ר נעמי צ'רני

כיום משרתת המרפאה לא רק את האוכלוסיה המקורית שלמענה 

הוקמה, אלא גם אוכלוסיה בריאה, הסובלת מחרדה דנטאלית. 

אנשים אשר אינם מסוגלים להתגבר על הפחד ומעדיפים להיות 

מטופלים  בהרדמה מלאה.

מאז פתיחת המרפאה טופלו בה מאות מטופלים בעיקר ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים. המטופלים הם מכל אזור הצפון ונהנים 

הציוד  כל  את  הכוללת  מאוד,  ומשוכללת  יפהפייה  ממרפאה 

הרפואי הנדרש.

וכל  המרפאה  רופאי  מצוידים  ובסובלנות  בחביבות  בחיוך, 

הצוות הרפואי המלווים את המתרפא מרגע כניסתו למרפאה ועד 

המתרפא  לצורכי  קשוב  הצוות  הטיפול.  לאחר  לביתו  שחרורו 

המיוחד, מבין את מצוקותיו ואת חרדותיו ומנסה להרגיעו בכל 

דרך אפשרית. כמו כן רואה הצוות את המטופל כאדם שלם ואינו 

מתייחס לבעיה הדנטאלית בלבד. 

רוב המטופלים אינם מסוגלים להביע את תודתם בדרך המקובלת. 

דוגמה לאחת מהבעות התודה המרגשות והייחודיות היא אותו 

למחשב  הטיפול  לאחר  שניגש  מוחין  משיתוק  הסובל  מתרפא 

והוסיף "אולי את  ולצוות הנהדר"  לך  וכתב: "ד"ר תודה רבה 

מוכנה לקבלני לעבודה כאן?"... 

"שליטה על זיהום" 
 בבית-הספר לרפואת שיניים

באוניברסיטת פנסילבניה

ן ר ט ש ח  נ  ' פ ו ר פ

במרפאת  בביקור  מזדמן  מבקר  עיני  נתקלות  שבו  הראשון  הדבר 

הסטודנטים של בית-הספר לרפואת-שיניים של אוניברסיטת פנסילבניה,  

הוא חלוקי העבודה המגושמים, שבהם לבושים הסטודנטים ומדריכיהם.  

חלוק העבודה הכחול ספק עוטף-ספק מכסה את המטפל מצווארו ועד 

לקרסוליו, והוא בעל שרוולים ארוכים עד לפרקי הידיים. החלוק נרכס 

באמצעות שרוך אחד סביב הצוואר ובשרוך שני סביב המותניים.  הדבר 

החשוב הוא שאף חלק מבגדיו האזרחיים או מגופו של המטפל אינם 

יכולים לבוא במגע כלשהו עם חלקי גופו של המתרפא, וכן אין אפשרות 

שייגעו בכלי העבודה שלו. כאמור, מגושם מאד אבל אף אחד לא דרש 

מאוד,  יעיל  הרעיון   – סטריליות  מבחינת  בקליניקה!!  אופנה  תצוגת 

מבחינת נוחיות - כלל לא. 

ההתמחות  תכנית  במסגרת  מתרפא  של  להתייעצות  להצטרף  הוזמנתי 

של פריו-שיקום-אורתו. אפילו לצורכי ההתייעצות בלבד לא אפשרו לי 

להישאר ליד כיסא המתרפא בבגדים האזרחיים שלי ונאלצתי להתעטף 

אינם  והמדריכים  הסטודנטים  כי  לציין,  עוד  ראוי  המקובל.    בחלוק 

רשאים להסתובב במסדרונות בחלוק הקליני. פזורים בהם שלטים מאירי 

עיניים המורים עד להיכן מותר להגיע בחלוק. כך למשל, אין להעלות על 

הדעת להיכנס לשירותים כאשר אתה לבוש בחלוק הקליני... 

אם נחשוב על אדפטציה של הלבוש אלינו, הרי הרעיון חיובי ונכון, אולם 

לנוחיות  ובעיקר  והתאמה אלינו, לצרכינו  הביצוע שלו דורש "שיפוץ" 

של המטפל.

מימין: ד"ר נעמי צ'רני בעת טיפול במרפאה



הרומן שלי עם 
האופניים

ד"ר מרק לאור

לימודיו בביה"ס לרפואת שיניים בירושלים בשנת 1974. סיים 

מתגורר בנתניה. בעל מרפאה פרטית

הרומן שלי עם האופניים החל לפני מעט יותר מיובל שנים. הם לא 

שבו אותי בקסמיהם בשל יעילותם הרבה ככלי-תחבורה, אלא מפני 

שהיו לאטרקציה העיקרית )ואולי היחידה( שהנעימה את ילדותי 

והעניקה לי שעות רבות של שעשוע ובידור. זוג האופניים הראשון 

שלי ניתן לי בפולין, ארץ הולדתי, על-ידי אבי. השנה היתה 1954, 

הייתי בן שבע, וכבר אז דמיינתי שאני משתתף בתחרויות רכיבה 

וזוכה, כמובן, במקום הראשון. 

בתחילת שנת 1958 עלינו, בני משפחתי ואני, לארץ, לנתניה, ואתנו 

אטרקציה  שהיוו  עז,  אדום  בצבע  "מדליקים"  ספורט  אופני  היו 

שבו  "ביאליק",  היסודי  בבית-הספר  ובמיוחד  נתניה,  ברחובות 

למדתי. הדבר לא איחר לגרור תגובות, וזכיתי לקבלת פנים מיוחדת 

שערכו החברים לכיתה ל"עולה החדש", אני.  

הודות  רבה  במהירות  ספורט  באופני  הגלגלים  מתפרקים  כידוע, 

ל'פרפרים' מיוחדים המצויים בהם במקום הברגים הרגילים. חבריי 

האופניים  בעל  החדש  בעולה  להתגרות  כנראה  החליטו  לכיתה 

המשונים )בתקופה ההיא אופניים בעלי פרפרים בגלגלים היו חידוש 

לא מוכר( ולפרק לי את הגלגלים. לא די בכך, הם גם תלו אותם על 

עץ גבוה במיוחד...

בין אותם התלמידים היה אחד בשם אדם, שברבות הימים נהפך ל... 

פרופ' אדם שטבהולץ.

אף שמאז אותו מקרה עברו כמעט חמישים שנה, עדיין נשאר בינינו 

"חשבון פתוח"... )חשבתי בלבי שאולי אפרק לו גלגל במכונית(. 

היום אני רוכב להנאתי בשבילים ובשדות כשלוש פעמים בשבוע, 

דבר שמעניק לי הרגשת חופש, שלוות נפש וחיבור אל הטבע תוך 

כדי עשייתו של ספורט אתגרי.

שעברה  בשנה  ביקרתי  האופניים  ובעקבות  עם  מסעותיי  במסגרת 

כי מדובר בביקור  ולרגעים חשתי  )והסינים(,  בסין, ארץ האופניים 

מקצועי. אופניים בסין הם אחת הקלישאות הוויזואליות השחוקות 

ביותר מאז שהחלה המדינה להיפתח למערב. למען הסר ספק, לא 

כיליתי את זמני בהתבוננות באחרים, ובוודאי לא עזבתי את סין בלי 

לרכוב בעצמי על אופניים.  

חווית הרכיבה המיוחדת ביותר הייתה ב-יאנגשו, עיר קטנה בחבל 

יאנגשו  של  הקרסטי  הנוף  ה-לי.  נהר  שפת  על  השוכנת  גואנגשו, 

וסביבתה הוא אחד מהיפים ביותר בסין. רכיבת האופניים באזור זה 

לשולט  גמור  בניגוד  האותנטית,  הכפרית  סין  עם  מפגש  מאפשרת 

בערים המתועשות בייג'ין ושנחאי.

את ההפתעה הגדולה בעניין האופניים בסין מצאתי בבייג'ין. בעיר 

יחסית  גבוהה  הנעים במהירות  אופניים,  רוכבי  ראיתי  הזו  הגדולה 

הם  כי  ניכר  לא  למדי  מפתיע  שבאופן  גם  מה  פשוטים,  לאופניים 

מדוושים או מתאמצים. זה נראה לי כקסם המתחרה בחומה הסינית 

על התואר אחד משבעת פלאי עולם. לאחר מחקר קצר התברר לי 

חשמלי  מנוע  האחורי  או  הקדמי  הגלגל  ציר  על  הרכיבו  שהסינים 

או במקום  בבית  הם מטעינים  על-ידי מצבר, שאותו  זעיר, שמונע 

לי  העבודה. ברגע שגיליתי את הסוד הכמוס הזה של הסינים היה 

ברור שאינני יכול לעזוב את סין בלי לייבא ִאתי מנוע חשמלי כזה. 

טיסות,  ארבע  לאחר  לארץ  והבאתו  החשמלי  המנוע  השגת  סיפור 

יכול למלא את דפיו של  שבהן הוא נחשד בבידוק כמטען חבלה, 

ספר הרפתקאות שלם. אסכם ואומר כאן רק כי המנוע המדובר "עלה 

ארצה", עבר גיור כהלכה וכיום הוא חלק בלתי נפרד מזוג האופניים 

שעליהם אני רוכב מדי שבוע לעבודה. 

לאורך השנים ובכל מקום שבו הייתי, בכל אשר עשיתי ועושה גם 

היום, מלווים אותי האופניים שלי, ואני אוהב אהבה גדולה. 
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ההמלצה שלי
)MERU( טרק להר מירו

בטנזניה - 4,567 מטר

ל ט ל  א כ י מ  ' פ ו ר פ

מטיילים בגובה של למעלה מ-3,500 מטר יש להיערך בהתאם לא 

רק בגלל השינוי הקיצוני בטמפרטורה, היורדת עם הגובה, אלא גם 

כדי למנוע מחלת גבהים. 

"כמה  נשאלת השאלה:  לאחרים, תמיד  כזה  טיול  על  כשמספרים 

בגבהים  הטרק,  בתחילת  כי  היא  והתשובה  ביום?",  הלכתם  ק"מ 

נמוכים יחסית של עד 2500 מטר מודדים את מרחק ההליכה היומי 

והוא בדרך כלל 20-12 ק"מ. כשמטיילים בגובה רב יותר מודדים 

את גובה הטיפוס היומי והוא בד"כ 1,000 עד 1,500 מטר. 

לגובה של 4,567 מטר,  פעיל המתנשא  לא  געש  הר  ִהנו  מירו  הר 

האח  הוא  קניה.  גבול  על  טנזניה  בצפון  אפריקה  במזרח  השוכן 

הצעיר של הר הקילימנג'רו ומיקומו כ-70 ק"מ דרומית-מערבית לו. 

הר מירו סובל קצת מ"חוסר תשומת-לב" בלתי מוצדקת בגלל הר 

הקילימנג'רו המפורסם,  אולם נא לא לטעות: זהו הר מרשים מאד 

טרופית  בצמחייה  העטורים  מורדותיו  על  מטפסים  כאשר  ביופיו 

מוריקה לאורך מסלול העלייה וכמובן כשמגיעים לפסגתו. 

למסע  אלינו  הצטרף  הטבע,  לשמורת  הכניסה  עם  הראשון,  ביום 

מדריך מקומי חמוש ברובה צ'כי עתיק. הוא גם ליווה אותנו לאורך 

ארבעת ימי הטרק. תפקידו היה כפול: להנחות אותנו בשבילי ההר 

וגם לשמור עלינו מפני הבופאלו והפילים המאכלסים את השמורה, 

ואשר לעתים תוקפים מטיילים. 

היום הראשון של הטרק מתחיל בגובה 1,500 מטר בסביבה ירוקה 

הג'ירפות, הזברות   ולח. לראשונה פגשנו את  ֵקיצי  ובחום  ופורחת 

של  בגובה  לבקתה  הגענו  ק"מ   13 של  הליכה  ולאחר  והקופים, 

את  שסחבו  הסבלים  ללינה.  הראשונה  תחנתנו  שהיא  מטר,   2500

הציוד הכבד ואת דברי המטבח הגיעו לפנינו וקיבלו אותנו במשקה 

ובארוחת ערב. למרות העייפות הרבה קשה להירדם בגלל הגובה, 

תופעה מוכרת. 

היום השני - כולו מסע ביער גשם טרופי ובו צמחייה עשירה ומרהיבה 

ביותר, ציפורי שיר, פרחים יפהפיים, והמעניין מכל ה"זקן" הצומח 

ירוק  צמח  גדל  ביער  השוררת  הגבוהה  ללחות  הודות  העצים.  על 

טפילי על ענפי העצים, דומה לזקן ארוך וירוק, המקנה לעצים מראה 

מרהיב המשתנה מעת לעת עם השינוי בתאורת היום. לאחר שמונה 

ק"מ הגענו לתחנתנו השנייה בגובה של 3,500 מטר. כאן הצמחייה 

שיחים  של  ִהנו  והמראה  גבוהים,  עצים  אין  יותר,  ודלילה  נמוכה 

להתאפק  יכולנו  לא  קצרה  מנוחה  לאחר  ביניהם.  ופרחים  גבוהים 

מלטפס על הר 'מירו הקטן' Meru Little )להבדיל מפסגת מירו 

הגדול( שמתנשא לגובה של 3,800 מטר, ובתוך שעה אחת כבשנו 

את פסגתו ומיד ירדנו בחזרה לבקתה ללינת לילה. 

השיא של הטרק הוא המסע לפסגה. קמים בשעה שלוש לפנות בוקר, 

מתעטפים בשתי שכבות של מעילי פליז, מצטיידים בכובעים חמים, 

בשורה  ויוצאים  הראש,  על  הליכה  פנסי  ובכפפות,  סערה  במכנסי 

ההליכה  מקלות  נקישות  כשרק  בדממה,  הולכים  לדרך.  עורפית 

נשמעות, ובקצב ִאטי בגלל הגובה והחמצן הדליל. הולכים צעד אחר 

צעד תוך שמירה על קשר עין עם ההולך לפניך. 

בחשכת השעות הראשונות של הטיפוס, אין רואים דבר פרט למראה 

המרהיב של כוכבי השמים, שכן שוררת עלטה מוחלטת, המתפוגגת 

אט-אט עם עלות השחר. לפתע, לאחר כמחצית הדרך, נגלית לעינינו 

הזריחה המדהימה מעל גובה העננים. 

עם אור ראשון מתגלה המראה המדהים של המצוק השחור היורד 

המצוק  זהו  מתחתיו.  הפעור  הגעש  הר  לוע  אל  מהפסגה  בתלילות 

התלול מהגבוהים בעולם )1,500 מטר(. רק באור היום ניתן לראות 

את מסלול ההליכה התלול והשביל הצר שמשני צדיו מורדות תלולים 

וארוכים, ואי אפשר להימלט מהמחשב המפחידה של "מה קורה אם 

חס וחלילה מועדים". 

פני השטח נקיים מכל צמח, והכפור מכסה את האדמה שעליה אנו 

העננים  שמתחתינו  מהעמקים  אלינו  נוסקים  לפעם  מפעם  צועדים. 

ככל  בחטף.  אותנו  לבלוע  מנסים  כאילו  אותנו  עוטפים  ובטיסה 

נעשית  והצעידה  ההליכה  מאמץ  גדל  ההר,  במעלה  שמתקדמים 

אטית. בקרבת הפסגה מסתיים השביל ויש לדלג על סלעים גבוהים, 

כל צעד נמדד ונשקל. 

וממנה  לפסגת ההר  בסופן  אותנו  מובילות  צעידה  חמש שעות של 

מתחת  כשטיח  הפרושים  לבנים  עננים  של  המרהיב  המראה  נגלה 

לרגלינו, ממש מראה ממעוף הציפור, או ממטוס. מתנשפים ומזיעים, 

ובסיפוק ענק מתיישבים כולם לשתיית תה חם שמכין אחד המדריכים 

ומתקבצים בחיוך גדול לתצלום קבוצתי...    

בשנת  בירושלים  שיניים  לרפואת  הספר  בבית  לימודיו  סיים 

במדעי  בהתמחות  אוראלית  בביולוגיה  שני  תואר  בעל   .1975

לאנטומיה  המניין  מן  פרופסור  דרגת  בעל   .UCLA-מ העצב 

ויו"ר  הכאב,  לחקר  המעבדה  ראש  משמש  התא.  של  וביולוגיה 

נשיא לשעבר של  לנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית.   החוג 

http://paincenter.huji.ac.il/tal.( לכאב.  הישראלית  האגודה 

 )htm

מדריכים   ושני  ומטיילות  מטיילים   11 יצאנו,   2008 ינואר  בחודש 

מחברת "רדיוס", לטרק בהר מירו באפריקה. טֶרק )trek( ִהנו מסע 

רגלי של מספר ימים, בדרך כלל בהרים. טֶרקינג )trekking( אינו 

מחייב  אך  הרים(,  בטיפוס  )כנדרש  כלשהי  טכנית  מיומנות  דורש 

לטרק  מתאים  גופני  כושר  ובעל  הבריאות  בקו  יהיה  שהמשתתף 

במסלול.  טיפוס  הכוללת  בהליכה  להתאמן  יש  כך  לשם  הנבחר. 

לזכותם של המארגנים ייאמר כי ִארגנו לנו מספר טיולי הכנה בהרי 

כאשר  עצמו.  בטיול  מאד  שעזר  דבר  ובחרמון,  בגליל  ירושלים, 

מעל פסגת הר מירו

פרופ' מיכאל טל במסע
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כרטיס ביקור

שתלים  המייצרת  חברה  היא    AlphaBioTec חברת 

אופיר  ד"ר  של  בהנהלתו  חילוף,  וחלקי  דנטאליים 

החברה  כי  פורסם,  השנה  פברואר  בתחילת  פרומוביץ'. 

נמכרה לחברת  Nobel Biocare  ב-95 מיליון דולר. 

הפעם אין מדובר בחברת סטארט-אפ סטנדרטית. מאחורי 

ד"ר  השיניים  רופא   - אחד  איש  עומד  האמורה  החברה 

פרומוביץ' – הבעלים ומנכ"ל החברה. 

בהדרכה,  בייצור,  בפיתוח,  מתמחה  האמורה  החברה 

במחקר ובשיווק של שתלים דנטאליים. החברה השוויצרית 

עובדים,   2,200 מעסיקה   AlphaBioTec את  שקנתה 

מ-600  למעלה  של  מכירות  מחזור  רשמה   2006 ובשנת 

מיליון יורו. 

והייצור של  יעבור מרכז המו"פ  בעקבות עסקת הרכישה 

העובדים   120 עם  ביחד  תקווה  בפתח   AlphaBioTec

 .Nobel Biocare בה לעבוד תחת ההנהלה החדשה של

המתמחים...

 ד"ר יוסי גלייטמן

בשנת  בירושלים  לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיו  סיים 

1991. מתמחה שנה ג' בתכנית התמחות בשיקום הפה. בין השנים 

2005-1998 ריכז קורס סגר-תח"ק בשנה ד'. בשנים 1995, 1999 

קיבל תעודת הצטיינות בהוראה מרקטור האוניברסיטה העברית 

.בשנת 2001 קיבל תואר שני בניהול מערכות בריאות

סקר שנערך בקרב רופאי-שיניים כלליים בדק מה תחום ההתמחות 

שהיו בוחרים. והתוצאות... התמחות בשיקום הפה היא ההתמחות 

שסקר  האמת  אז  מופתעים?  העדיפויות.  סולם  בתחתית  הניצבת 

זה לא נערך מעולם, אבל אילו היה מתקיים, האם הייתה התוצאה 

שונה?

מקצוע רפואת-השיניים עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. 

יש  ומאידך-גיסא  מחד-גיסא,  המטופלים  בדרישות  עלייה  קיימת 

שינוי באפשרויות הטיפוליות, דבר המעלה את הרף עוד יותר מאשר 

בעבר.

לרשות  העומדים  והאמצעים  כולם  אצל  המצטבר  הידע  מול שפע 

איננה  וביצועה  הטיפול השיקומית  תכנית  בחירת  כיום,  המטפלים 

הליך פשוט כלל ועיקר.

המקרה".  את  ותוביל  "תכנן  היא  בהתמחות  מ"המנטרות"  אחת 

אבל  הטיפול.  את  ומוביל  מתכנן  אחד  כל  מיותר,  לכאורה 

התמחות בשיקום הפה 
בבחינת: "דע מאין באת ולאן 

אתה הולך"

כש"המקרה" נפרש במצגת רחבה על קיר של  4.5מ' X 1.5מ' לפרטי 

ונעשית  הולכת  והתמונה  ומצטברים  הולכים  כשהנתונים  פרטים, 

עשירה, מרתקת וסוחפת – הו, אז מתחיל לו דיון סוער על אבחנות 

אז  רק  לפני שנגענו בטורבינה.  עוד הרבה  זה  וכל  ותכניות טיפול, 

אתה מרגיש שזו "התמחות בשיקום הפה". 

לאחר הדיון וההחלטה על כיוון הטיפול מתחילה העבודה במרפאה, 

עקב בצד אגודל. 

וסובלנות של המטפל  והתארכות הטיפול מחייבים סבלנות  הקצב 

ושל המטופל גם יחד. לאחר כשנה נפרשת התמונה במצגת ובתוך 

דקות ניתן לצפות בתהליכי טיפול וריפוי של חודשים ארוכים. מה 

שדומה לצפייה בת דקה בשינויים שעובר עץ העומד בשלכת ועד 

לפריחה מלאה. 

לכך  התשובה  הפרטית?  למרפאה  מתאים  זה  טיפול  קצב  האם 

שעוברים  השינויים  ותקופת  פצע,  ריפוי  זמן  האם  אבל  מורכבת 

החניכיים בתגובה לטיפול פריודונטאלי מתאימים לעידן שבו הכול 

צריך להיות כאן ועכשיו? 

אחד המאפיינים של רפואת-השיניים הוא מספר גדול של טיפולים 

אפשריים למצב קליני נתון: עששת יכולה להיות מטופלת כימית, 

בשינוי דיאטה והרגלים של המטופל, ו/או בסילוק מכאני ובשחזור 

באמצעות אחד מעשרות מחומרי השחזור העומדים לרשותנו. 

המצב נעשה מורכב יותר כשאנו נדרשים להחליט על תכנית טיפול 

לרשותנו  העומדות  הטיפול  דרכי  של  רחבה  ראייה  הפה.  לשיקום 

מאפשרים בחירה מתאימה יותר מתוך שלל האפשרויות הקיימות.

מטופלים פונים אלינו כדי לפתור בעיית פונקציה או אסתטיקה, ולכן 

חשוב אבחון ותכנון הטיפול השיקומי כבר מההתחלה. כך בסיום 

הטיפול, בתוך השורשים וסביבם, יהיו כותרות שיענו על הדרישה 

לפונקציה ואסתטיקה.

על הרופא המשקם להיות מנהל תכנית הטיפול של המטופל. שילוב 

מתכנית  הנגזרים  ובתזמון  בתיאום  להיות  צריך  נוספים  מומחים 

את  לבצע  יכולת  בעל  להיות  חייב  אינו  המשקם  הרופא  הטיפול. 

כל הטיפולים הנדרשים, אבל הוא חייב להיות בעל ידע רחב בכל 

תחומי רפואת השיניים הרלוונטיים  כדי "לנצח" תרתי משמע על 

המקהלה.

AlphaBioTec כל הכבוד ל-

CORPORATE INFORMATION 

The one-stop shop for reconstructive dentistry 

Nobel Biocare is the world leader in innovative esthetic 
dental solutions and a one-stop-shop for restorative esthetic 
dentistry, offering a wide range of innovative Crown & 
Bridge & Implant products, as well as training & education 
and clinically documented treatment concepts. Our 
solutions enable dental specialists, general practitioners 
and dental technicians to offer patients high esthetic new 
teeth.

Discover our history as pioneers, with breakthrough 
innovations that continue to improve the lives of people all 
around the world. The Career section may also give you 
insights of the corporate values that our achievements build 
upon.

 Nobel Biocare is the only company on the market with an
 integrated offer of crowns, bridges and implants – C&B&I.
 This offer is based on customer needs and desires,
 covering all aspects of advanced and esthetical tooth
reconstruction
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למה דווקא רפואת הפה?

 ד"ר אדיר כהן

בשנת  בירושלים  לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיו  סיים 

ו-   DMD לתואר  לימודים  של  משולב  במסלול  למד   .2003

MSc בנוירו-פיזיולוגיה במכון למדעי היסוד ברפואת-השיניים, 

בהנחייתה של ד"ר יעל שטרן-באך. בשנת 2005 החל התמחות 

ההתמחות  בשנת  כעת  ולסתות.  פה  לכירורגיית  במחלקה 

הרביעית.

הצוהר להיכרותי עם המחלקה לכירורגיית פה ולסת נפתח בתקופת 

היה  ראשית  הקליניות.  בשנים  לרפואת-שיניים  סטודנט  היותי 

בשנה  ואחר-כך  לאלחוש,  הקורס  במסגרת  הרביעית  בשנה  זה 

החמישית במסגרת הרצאות עיוניות שלוו בשקופיות מחדר הניתוח 

והותירו אותי בפה פעור. 

לנו,  התאפשר  אז  השישית.  הלימודים  לשנת  מאד  ציפיתי 

בהתרגשות  לי  זכורה  הניתוח.  בחדר  נוכחים  להיות  כסטודנטים, 

הניתוח.  במהלך  ולסייע  'להתרחץ'  זכיתי  שבה  הראשונה  הפעם 

לי  התאפשר  הניתוח  בחדר  ידיים'  'חוסר  ומפאת  סטודנט,  הייתי 

פעילות  עם  היכרותי  את  להרחיב  אותי  דרבנה  זו  חוויה  הדבר. 

הלילות,  במהלך  המחלקה  לתורני  הצטרפתי  המגוונת.  המחלקה 

מה שהיה מרתק מבחינתי. מובן גם, שלא הסתפקתי במעט הזמן 

שניתן לנו כסטודנטים.

כאשר קיבלתי את ההודעה על קבלתי לתכנית ההתמחות נמלאתי 

אושר.

לא עבר זמן רב עד שהבנתי כי השליחות כרופא מתמחה במחלקה 

תובענית  במערכת  מדובר  ודמעות.  יזע  דם,  מאד  בהרבה  כרוכה 

וקפדנית ביותר, שיש בה תחומי עיסוק רבים ומגוונים, הדורשים 

עבודה ולימוד אינסופיים. יש בה הן התחום המנהלתי – העבודה 

התחום  והן  וחדר-הניתוח,  האשפוז  מחלקת  החולים,  בית  מול 

המקצועי - הרי מדובר בשפה חדשה לגמרי, ומקצוע בפני עצמו 

ובו ספרות כתובה של מאות שנים.

המחלקה  של  העיסוק  תחומי  כל  את  ולהבין  להתערות  הצורך 

הלסת,  מפרק  זיהומים,  אונקולוגיה,  טראומה,  בתחומים: 

חוויית ההתמחות במחלקה 
לכירורגיית פה ולסתות

שתלים  פרה-פרותטית,  כירורגיה  הרוק,  בלוטות  אורטוגנטיה, 

ועוד, הנו קשה מאין כמוהו לביצוע במקביל לעבודה היומיומית 

במרפאה, והמחויבות כלפי המשפחה, אשר מזדמן לפגשה, לעתים, 

בלילות אשר אינני תורן בהם.

ביותר  הקשה  כשנה  להתמחות  הראשונה  השנה  את  ציין  ניתן 

והמבלבלת ביותר. ההשקעה היא רבה, הביקורת מצד הצוות הבכיר 

קשה ונוקבת והצ'ופרים מעטים. זה המקום להסביר, כי מבחינתנו 

המתמחים, צ'ופר הוא הזכות להיות המנתח הפעיל בחדר הניתוח, 

ולא המסייע ברטרקציה בלבד.  

השנים הבאות גם הן אינן פשוטות כלל אך התמונה הופכת להיות 

בהירה יותר, והאחריות לביצוע דברים  רבה יותר. מתחילים להרגיש 

בגרף העולה של עקומת הלמידה הן מבחינה עיונית והן מבחינה 

מעשית, והסיפוק שבעשייה וטיפול באנשים גדל. 

במחלקת  הראשונה  הרוטאציה  תקופת  מגיעה  לרוב  הזה  בשלב 

הסיזיפית במרפאה מחד  מנוחה מהעבודה  נמרץ.  וטיפול  הרדמה 

וחדש  מרתק  תחום  וללמוד  ליהנות  להיחשף,  אפשרות  גיסא 

וכוללות  מעניינות  ההתמחות  במסגרת  הרוטאציות  גיסא.  מאידך 

גם התנסות בתחום הרפואה הפנימית, כירורגיה כללית, פתולוגיה 

וכירורגיה פלסטית. 

ולעבוד  זה,  את  זה  להכיר  למדנו  אנו, המתמחים,  במהלך השנים 

בשיתוף תוך עזרה הדדית, כי כמו שאחד הרופאים הבכירים אמר 

לנו: 'אם לא תהיו תלויים זה בזה תהיו תלויים זה לצד זה'.

צוות המחלקה בחדר הניתוח

ד"ר גלית אלמוזלינו

לימודיה בבית-הספר לרפואת-שיניים בירושלים בשנת  סיימה 

1996 ואת ההתמחות ברפואת הפה בשנת 2007. בעלת תואר 

 .)M.Sc( שיניים  רפואת  ובמדעי   ,)MHA( מערכות  במנהל  שני 

משמשת כמנהלת מחלקה ברפואת הפה בצה"ל

לאחר מחשבה רבה הבנתי שהדבר המושך אותי ביותר ִהנו ההתמחות 

ברפואת-הפה, ההתמודדות עם חולים מורכבים, הכניסה לעולמות 

חדשים בתחומי הרפואה השונים והתת מקצועות בתהליכי האבחון 

היה  זו  להחלטה  שהוסיף  מה  ביותר.  לי  כמתאימים  נראו  השונים 

שבאותה העת נפתחה בצבא האפשרות לצאת ללימודים ובה בעת 

נפתחה בהדסה התמחות ברפואת הפה. הצירוף של השניים הוביל 

אותי להחלטה הסופית.

בתקופה הראשונה היה עליי להתאקלם שוב להדסה. אחרי מספר 

שנים בצבא הייתה החזרה להדסה כמו "חזרה הביתה". התגעגעתי 

לאט  לאט  בפקולטה.  ולאנשים  לאווירה  הלימודים,  לתחושת 

התאקלמתי במחלקה לרפואת הפה ולמדתי תחומים חדשים...

סוג העבודה במחלקה לרפואת הפה מורכב ומגוון מאוד: ייעוצים 

במחלקות בית-החולים, טיפול בחולים מורכבים רפואית, טיפולי 

נדירות  מחלות  בעלי  במתרפאים  טיפול  מלאה,  בהרדמה  שיניים 

בחולים  טיפול  הכולל  מאוד  מגוון  תחום  היא  הפה  רפואת  ועוד. 

טיפול  כללית,  ובהרדמה  ורידית  תוך  בסדציה  טיפול  סיסטמיים, 

בכאבי פנים, טיפול בריריות, טיפול בהפרעות בבלוטות הרוק ועוד. 

מגוון סוגי הטיפול מבטיח שאף פעם לא ישעמם במחלקה ... ומדי 

בוקר באתי למחלקה נכונה לאתגר שיזמן לי היום. 

בעלי  במתרפאים  גם  מטפלים  לרפואת-הפה  המחלקה  במסגרת 

חרדה דנטאלית, רפלקס הקאה מוגבר ומתרפאים שאינם מסוגלים 

אשר  מיוחדים,  אתגרים  מייצרים  אלו  מתרפאים  פעולה.  לשתף 

התמודדות חדשות,  דרכי  ומציאת  יומית  יום  התמודדות  מחייבים 

שהרי כאשר הם מגיעים אלינו - זה לאחר שכל הפתרונות האחרים 

כבר נוסו. הצלחה במתרפאים אלו מעניקה סיפוק רב.

נכנסנו  המתמחים,  אנו,  המתח.  גאה  ההתמחות  בחינת  לקראת 

למסגרת לימודים לחוצה עוד יותר, והרגשנו שארבע שנות לימודים 

לנו  וערך  הגיעו לקו הגמר. צוות המחלקה הבכיר התגייס לעזרנו 

מספר רב של תרגולים לקראת הבחינה המסכמת. אין ספק שהדבר 

הוכיח את עצמו שהרי שתי המתמחות הצליחו לעבור את הבחינות 

כבר במועד הראשון ...

כעת, עם סיום לימודיי, חזרתי לצה"ל, ואני משמשת כיום כמפקדת 

תקופת  כי  ספק  אין  בתל-השומר.  במכון  הפה  לרפואת  המרפאה 

ומלאת  מהנה  מאתגרת,  כתקופה  לעד  אצלי  תיזכר  ההתמחות 

סיפוק. 
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וקונספט  היו בקטריוליזיס, דלקת, אנטי אוקסידנטים  המחקרים 

הסינרגיזם כבסיס להבנת מנגנוני הרס רקמות במצבי דלקת.

ואם   ,Ph.D לעבודת  תלמיד  קורן,  ארז  עם  בשיתוף  לאחרונה, 

מרתק:  נושא  חוקר  אני  לרוקחות,  מבית-הספר  כהן  רון  פרופ' 

 ,C כגון אנטי-אוקסידנטים  ויטמינים  לצרוך  להמליץ  נכון  האם 

E, ובטא-קרוטן למניעת טרשת העורקים. השאלה עולה במיוחד 

לאור פרסומים חדישים, המצביעים על עלייה בתמותה באנשים 

שצרכו עודפי ויטמינים. 

המרכיבים  באותם  להסתפק  אולי  שיש  הוצע,  לאחרונה 

הפוליפנוליים – אנטי אוקסידנטים המצויים בעושר רב בירקות, 

שחור,  בקפה  וירוק,  שחור  בתה  אדום,  ביין  צבעוניים,  בפירות 

להבנת  הבסיס  למעשה  זהו  בקקאו.  העשיר  שחור  ובשוקולד 

בלתי-רוויים  שומנים  צריכת  כי  המראה  הצרפתי",  "הפרדוקס 

ביחד עם יין אדום, מונעת התפתחות טרשת עורקים. מסתבר שלא 

משנה כמה ויטמינים או תוספי מזון אנטי אוקסידנטיים נצרוך - 

כמעט שלא ניתן להעלות את רמתם של האנטי אוקסידנטים בדם 

גורמים  שכידוע  שומנים,  חמצון  בפני  להגן  העשויים  לריכוזים 

לארטרוסקלרוזיס.

 FASEB היוקרתי  בכתב-העת  לאחרונה  שפורסמה  בעבודה 

Journal על-ידי גורליך, כהן וקנר, הוצע שההגנה בפני חמצון 

שומני הדם נעשית בקיבה ולא בזרם הדם, כפי ששיערו עד כה. 

לאור מחקר זה, עלה על דעתנו גם רעיון חדשני לחלוטין: הראינו 

שפוליפונלים  אנטי אוקסידנטים צמחיים, מסוגלים לא רק להרוג 

של  החיצוניים  הקרומים  אל  בחזקה  להידבק  גם  אלא  חיידקים 

עתה  שהופכים  חניכיים,  מכיסי  חיידקים  כולל  שונים,  חיידקים 

להיות אנטי אוקסידנטים חזקים. 

ומעלים  חשובים  החניכיים  מכיסי  לחיידקים  באשר  הממצאים 

את  לדכא  עשויות  פוליפונלים  עם  פה  ששטיפת  הסברה  את 

הפריודונטיום כתוצאה מפעילות הרסנית של חיידקים ותאי דלקת. 

מובן שמצאנו, ששורה של פולימרים בעלי מטען חשמלי חיובי 

הגבירו באופן משמעותי את היצמדות הפוליפונלים לחיידקים. 

מצופים  שחיידקים  משערים  גם  אנו  לעיל  לאמור  בהמשך 

מפני  להגן  גם  אולי  עשויים  אוקסידנטים  אנטי  בפוליפנולים 

התפתחות סרטן המעי הגס, מאחר שהם מסוגלים למנוע פגיעה 

ב-DNA כתוצאה מיצירה מוגברת של רדיקלים חמצניים. 

מה נשמע
במדע

על ירקות ופירות 
צבעוניים, יין אדום, 

תה שחור וירוק, קפה 
ושוקולד שחור

פרופ' יצחק גינסבורג

העברית  באוניברסיטה  במיקרוביולוגיה  שני  תואר  סיים 

1958.שימש  בשנת   Ph.D. ותואר   ,1954 בשנת  בירושלים 

לרפואת- בבית-הספר  אוראלית  לביולוגיה  המלקה  כמנהל 

שיניים בירושלים בין השנים 1975-1966. כיהן כדיקן הפקולטה 

ב- לגמלאות  פרש   .1979-1976 השנים   בין  לרפואת-שיניים 

1996. עוסק במחקר עד עצם היום הזה...

הידעתם מה מתרחש במעבדתו של פרופ' יצחק גינסבורג )גולי( 

בקומה 3 חדר 411?  

מאז שפרשתי לגמלאות לפני כ-12 שנים התלבטתי אם להמשיך 

לאפיקים  לפנות  אחרים  רבים  כמו  או  המעבדתית  בעבודתי 

אחרים. 

על  עולים  "רעיונות משוגעים" שאינם  ולפתח  מסוקרן  להישאר 

דעתם של אחרים הייתה החלטה לא קלה אבל מבורכת. כיום, רק 

אם אתה חדשני ומסוגל להתמודד עם התפוצצות האינפורמציה, 

שדחף  מה  כדאי.  זה  והמתסכלת,  הקשה  האקדמית  וההישרדות 

נוסף על הסקרנות, הייתה גם התמיכה  אותי להמשיך בעבודתי, 

רפואת-השיניים  לחקר  המכון  מהנהלת  הן  שקיבלתי  המבורכת 

  - ויונה סלע, והן מהנהלת הפקולטה  – הפרופסורים דני דויטש 

הדיקן פרופ' אדם שטבהולץ ודיקן המשנה רמי ברנט - שתמכו 

וביצעו שיפוצים במעבדות עבור הפנסיונרים "הפעילים". 

מדעית  לקריאה  הקורס  את  בהתנדבות  לימדתי  פרישתי  מאז 

לתלמידי שנה א' וכן סמינרים בביולוגיה אוראלית לשנים ד' ו-

רוב  בנוסף לביצוע שורה ארוכה של מחקרים. הנושאים של  ה' 

תוצרת�שוויץ
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דברי חכמים

תחרותיות  ועל  החופשית  היזמה  עיקרון  על 

החכמה  בתחום  וחידושים  אתגרים  היוצרת 

מאלף  למעלה  לפני  חז"ל  עמדו  והדעת 

וחמש מאות שנה במסכת בבא בתרא דף כ"ב 

בקבעם:"קנאת סופרים )חכמים( - 

תרבה חכמה!"
האדם המשכיל מנתב את הכוחות החיוביים 

מאמציו  את  ומשקיע  מהקנאה  הנובעים 

בינינו

יידישקייט אינה מילה גסה

ולפיתוח  עצמית  להעצמה  אתגרים  בהצבת 

חידושים בתחומי החכמה והדעת.

ברם חז"ל מאפיינים את המיוחד שבתחום החכמה 

והדעת בכך שהחידושים והתוספות בנויים נדבך 

על גבי נדבך בסולם האין סופי במעלה הדורות.

היטיב להגדיר זאת מר"ן הרב קוק:

"כי החדש לא ייצא אלא מן הישן" 
)אגרות ב'/כ"ח(

הישן - יתחדש, והחדש - יתקדש

לנו  הייתה   2007 האזרחית  השנה  תום  עם 

בני  אחינו  את  בינינו  לארח  נדירה  הזדמנות 

ישראל מהגולה. זה יותר משנה עמלים מספר 

של  ה-100  הכינוס  את  לארגן  כדי  חברים 

אלפא אומגה )א.א.(, שנחוג ברוב-עם ובפאר, 

לפי המסורת שהשתרשה באגודה זו. 

כינוס זה נערך בסוף כל שנה אזרחית באחד 

בארה"ב  והידועים  היפים  הנופש  ממקומות 

או בקנדה. רק לעתים נדירות הסכימה הנהלת 

לים,  מעבר  אל  הכינוס  את  להעביר  א.א. 

ארבע  קרה  זה  המדינה  קום  )מאז  לישראל 

פעמים בלבד(.

את  וקבעה  ההזדמנות  את  ניצלה  הפקולטה 

החדשות  הקומות  חנוכת  לרגל  הטקסים 

בבית-ספרנו בשבוע של הכינוס של א.א. כך 

חגיגיות,  ובארוחות  רבים,  שבטקסים  קרה 

ישבנו כתף אל כתף עם אורחינו. 

לא.א. יש מסורת יהודית רבת שנים, והטקסים 

מהיומיום  נפרד  בלתי  חלק  הם  והמנהגים 

"יזכור",  טקס  מתקיים  כינוס  בכל  שלהם. 

לזכרם של חברי א.א. ותיקים שנפטרו במשך 

בטקס  בבירור  ראיתי  ברחבי-העולם.   השנה 

ידעו  ושם" שרוב האמריקאים  ב"יד  "יזכור" 

המשפטים  את  רם  ובקול  בעל-פה,  לומר 

שהקהל אומר  בעת "קדיש". "יהא שמיה רבא 

מברך לעלם ולעלמי עלמיא...". 

מתקיימת  חגיגית  ארוחה  בכל  ולהבדיל 

תפילת הודיה או ברכה על לחם. לא יעלה על 

הדעת לשבת בארוחת ליל שבת ללא כיפה על 

הראש. חברי א.א. מקיימים בעקשנות תפילת 

בוקר מדי יום בכינוס ובודאי מתקיים "מניין" 

ובו  דת",  לענייני  "ארגז  להם  יש  בשבתות. 

הם  הארגז  את  וחומשים.  סידורים  טליתות, 

כדי  כינוס  מתקיים  שבו  מקום  לכל  מטיסים 

למנוע את הספק שהציוד יחסר באיזה מקום 

נופש נידח בארה"ב או קנדה. מובן שלא היה 

צורך )בינתיים!!!( לשלוח ארגז זה לישראל. 

כאשר מכבדים איש א.א. מאמריקה או מקנדה 

בעלייה לתורה או בהוצאת ספר תורה מארון 

יודעים ללא היסוס מה להגיד  הקודש, רובם 

ומה לעשות. ואילו אצלנו, בכל קבוצה יימצא  

אחד או שניים "חובשי כיפה" שאותם יכבדו 

בקביעת מזוזה, או בברכת הקידוש.

ומתנהג  מכבד  המצוי  הישראלי  היה  רק  לו 

נדרשת  מסורתי  מסוג  התנהגות  שבו  במקום 

ומקובלת כפי שאנשי א.א. מארה"ב מתנהגים, 

בטוחני שלא היה הדבר נחשב לחזרה בתשובה 

וגם לא לכפייה דתית. כי בימינו ובמחוזותינו 

יידישקייט איננה מילה גסה. 

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
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