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 כתב עת של בוגרי    הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה

  איינשטיין
במוזיאון ע"ש אולמנסקי בבית-ספרנו

    הסמכה 
               לבוגרים 

               החדשים  



לד"ר גלעד בכרך לרגל העלאתו לדרגת 
מרצה בכיר במכון למדעי רפואת-השיניים.

לד"ר אסף זמל על מינויו לדרגת מרצה 
במכון למדעי רפואת-השיניים.

לד"ר סולמה גזית מהמכון לרפואת-
השיניים על העלאתה לדרגת חוקר ב'.

לפרופ' אהרון פלמון עם בחירתו כיו"ר 
המכון למדעי רפואת-שיניים.

לפרופ' ארווין וייס ולפרופ' דן דויטש על 
בחירתם כנציגי הפקולטה בסנאט. 

לד"ר סטיואט פישמן, מרצה אורח 
 IADR בפקולטה, על זכייתו בפרס
.DISTINGUISHED SCIENTIST-ל

לד"ר מאיר רדליך ולד"ר דורון אפרמיאן 
לרגל זכייתם במענק מחקר בסכום כולל 

של 95,000 דולר מטעם מכון ויצמן למדע 
ביחד עם פרופ' רשף טנא ממכון ויצמן 
וד"ר נורית הילר ממחלקת רנטגן בהר-

הצופים.

לתלמידת PhD שסיימה השנה את לימודיה, 
גב' עינת קודש, ממעבדתה של פרופ' מיכל 

הורביץ, לרגל זכייתה בפרס הצטיינות 
מטעם הפקולטה לרפואה.

לתלמיד PhD שסיים השנה את לימודיו, 
מר אבי פריאל, ממעבדתה של פרופ' 

יעל שטרן-בך )בתקופה שהייתה חברה 
בפקולטה(, לרגל זכייתו בפרס הצטיינות 

מטעם הפקולטה לרפואה.

ברכות

השתתפות 
בצער
 למר מוטי מלול, 
על פטירת אחיו, מימון ז"ל.

 לפרופ' דן דויטש, 
על פטירת חמותו, ז"ל.

 לגב' אירית טופיק, 
על פטירת אמה, ז"ל.

 לגב' חנה זיו, 
על פטירת בעלה, יהודה ז"ל.

לכל צוות בית-הספר, לסטודנטים ולבוגרים
שלוחה ברכת

חופשת קיץ נעימה
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קוראים יקרים, 

כפי שעיניכם רואות, היומן בגיליון זה גדוש באירועים רבים 

ומרתקים. מחזור חדש של בוגרים קיבל את הסמכתו; פרופ' 

שטבהולץ, דיקן הפקולטה, היה בין הזוכים בפרס בינלאומי 

יוקרתי על-שם-Shils-Meskin, הפעילות החדשה עם חברת 

השתלים השוודית Nobel יצאה לדרך; היה לנו גם ביקור 

נוסטלגי בין כותלי הפקולטה; מספר ניכר ממורי הפקולטה 

זכו בפרס "מורה מצטיין"; נפתח מרכז מודרני חדש לסדציה, 

ועוד... ועוד...

במרכז הגיליון במדור "פורום רופאים" אנו מביאים הפעם 

סיפור של סגירת מעגל של אלברט איינשטיין עם הפקולטה 

שלנו. האיש, שהתנבא על התרומה הגדולה שיתרום בית-ספרנו 

לאזור כולו, זוכה לתערוכה אישית במוזיאון בית-הספר. 

גם יום המחקר נחוג השנה כמיטב המסורת בבית-ספרנו, זו 

השנה העשירית. השנה השתתפו בו לראשונה כל הסטודנטים, 

מכל השנים ומכל החוגים. דאגנו לכיסוי נרחב של האירועים 

בו, הן מבחינה מילולית והן בצילומים. 

בגיליון זה אנו גם חונכים מדור חדש, שייקרא "לזכרו". במדור 

זה נעלה מדי גיליון את זכרו של אחד ממייסדי בית-ספרנו או 

מוותיקי המורים שהלכו לעולמם. האישיות הראשונה במדור 

הוא פרופ' יעקב לוין-אפשטיין ז"ל, המייסד והמנהל הראשון 

של המחלקה לכירורגיית פה ולסתות.

וכמובן, יתר המדורים הקבועים... 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה, וחופשה נעימה.

שלכם,       

נח שטרן      

עורך      

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



יומן
חדשות מהפקולטה

בחודש יוני התקיים טקס חלוקת תעודות למקבלי תואר DMD, מקבלי 

תואר מאסטר וכן בוגרי תכניות ההתמחות. בשונה מהשנים הקודמות 

הופיעו הבוגרים לטקס במיטב מחלצותיהם, כיאה וכנאה לטקס מכובד 

שכזה, מה שגם הקרין על האופי החגיגי של הערב כולו. 

הדיקן, פרופ' אדם שטבהולץ, נשא דברים, וציין במיוחד את האנושיות 

כתכונה החשובה של הרופא: "...האנושיות קודמת לכול. היא הבסיס 

והמהות האמיתית לעבודתכם כרופאים, והצלחתכם לעזור לזולת 

קשורה בה תמיד."

גם סמנכ"ל הדסה, פרופ' שמואל שפירא, נשא דברים, פנה לבוגרים 

והציע להם לתרום לקהילה מהידע ומהניסיון הדנטאלי שלהם, וציין כי 

קהילות כמו שדרות וקריית-שמונה הם מקומות ראויים לכך. גם יו"ר 

המכון לביולוגיה אוראלית פרופ' יונה סלע בירך את הבוגרים החדשים. 

המרצה האורח הפעם היה פרופ' יאיר זרקוביץ מהחוג למקרא, אשר 

נשא הרצאה בנושא "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". 

על ההנחיה של הטקס הופקד ד"ר דורון אפרמיאן.  

אחרי הנאומים התקיים "מצעד הבוגרים" המסורתי לעבר הבמה לקראת 

קבלת התעודות. הטקס הגיע לשיאו כאשר רופאי-השיניים החדשים 

עמדו לפני הבמה, ופרופ' נֹח שטרן קרא באוזניהם את שבועת הרופא 

הישראלי, ובסיום קראו כולם כאיש אחד "אמן, כן נעשה". 

זה המקום לברך את מקבלי התעודות ולהודות לליטל, בלה ועליזה 

ממשרד הדיקן על תרומתן הרבה להכנת הערב. 

תלמידי 
מחזור 
 2007
קיבלו 
תעודות 
הסמכה

 Nobel Biocare( NBUPP פרויקט

University Partners Program( הושק 

על-ידי חברת נובל לפני כשנתיים. החברה 

החליטה להעביר את תפקיד ההוראה 

למקצוענים, כלומר לבתי-הספר לרפואת-

פרויקט NBUPP יוצא לדרך

שיניים. מטרת 

הפרויקט מנקודת 

המבט של החברה 

הוא להעמיק את 

הוראת נושא השתלים 

והשימוש בשחזורי-

Procera  כל-חרסינה

בבתי-הספר לרפואת-

שיניים. 

חברת נובל משתפת 
פעולה בפרויקט זה 

עם מספר אוניברסיטאות ברחבי העולם, 

ביניהן NYU, אוניברסיטת פרייבורג, 

האוניברסיטה המלכותית בריאד, 

אוניברסיטאות בבלגיה, בסין ובעוד מספר 

אוניברסיטאות במזרח הרחוק. 

בית-ספרנו זכה להצטרף לקבוצה נבחרת 
זו, בין השאר על סמך רמתנו ואיכותנו. 
במסגרת ההתקשרות יקבל בית-הספר 

תמיכה כספית נרחבת, שתאפשר מימון 
הציוד הנדרש לצורך הרחבת מסדרת 

ההוראה בנושא השתלים ושחזורי-כל-
חרסינה ושיפורה.

צוותים של הפקולטה השתתפו בשני 
מפגשים של בתי-הספר המשתייכים כבר 

ל- NBUPP. במפגשים אלה, שהיו תחילת 
תהליך ההתקשרות ההדדית, נדונו שיטות 

הוראה ושיפור אמצעי ההוראה. 

מאז מועד חתימת החוזה נערך מפגש נוסף 
של הצוותים באוניברסיטת ניו-יורק, שהיא 
המובילה כרגע בתכנית. במהלך החודשים 

האחרונים התקיימו מפגשים עם נציג 
"נובל", האחראי לפרויקט זה באירופה 
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37  בוגרי בעלי תואר DMD הושבעו בשבועת הרופא הישראלי

המשביע – פרופ' נח שטרן

אימון צוותי ההוראה מהמחלקות המשתתפות בהוראה 

פרופ' אדם שטבהולץ, דיקן בית הספר ומר רוברט גוטלנדר סגן נשיא חברת "נובל" 
חותמים את טקס החתימה של הסכם ההדדיות בין שני הגופים בלחיצת יד לבבית
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חלוקת פרסי
SHILS-MESKIN

ובמזרח הרחוק והוכן לוח זמנים מדויק 
להמשך. 

בימים אלה אנו משלימים את השלב 
השלישי והאחרון בהכנה, והוא כולל 

אימון צוותי ההוראה של כל המחלקות 
לכירורגיה לפריודונטיה ולשיקום במסגרת 

קורס בן שלושה ימים. הקורס התקיים 
באמצע חודש יולי 

וכלל גם אימון 
הצוותים הסיעודיים 

בתחום הכירורגי 
ואימון צוות התמיכה 
המעבדתי. לצורך הקורס 

הגיע לארץ צוות 
מדריכים מהשורה 

הראשונה בתחום. 

בית-ספרנו 

היה מהחלוצים בהוראת שתלים וביישום 
שחזורים על-ידי סטודנטים )קורס שרוכז 

על ידי ד''ר דוד כוכבי ממרכז ההשתלות(. 
הקורס ישודרג על-ידי העצמת ההוראה 
בשנים  מוקדמות, תוך שימוש בעזרים, 
חלקםtailor made, לפי דרישת הצוות.

בתקופת ההרצה 
של התכנית 

)בשנתיים 
הראשונות( 

מתכוון בית-הספר 
להפעיל תכנית 

 NYU-המוכרת ב
 .Award Program-כ

התכנית מיועדת 
לסטודנטים 
מהעשירון 

העליון של היכולות וההישגים, ואלה 
מתוכם שבמהלך לימודיהם יסייעו 

 )Serve as an assistance( בכירורגיות
וישתתפו בתצפיות רבות, יקבלו את 

ההזדמנות להחדיר שתל בודד במקרה 
נבחר, שבו תהליך החדרת השתל אינו צפוי 

להיקלע לסיבוך כלשהו. 

התכנית יוצאת לפועל מתוך שיתוף פעולה 
והסכמה פה-אחד בין מחלקתית.

בית הספר הקים ועדת קונצנזוס, המורכבת 
מנציגי המחלקות המעורבות. ראשי הצוות, 
המתאמים בין שיקום לכירורגיה, הם ד''ר 

יעל חורי משיקום הפה וד''ר נרד קספ 
מכירורגיה.

על הקשר הלוגיסטי והארגוני מופקד 
פרופ' אבינועם יפה, שהוא נציג 

הפקולטה וגם יו''ר ועדת ההוראה.

 .Shils-Meskin באמצע חודש יוני חולקו בפילדלפיה, ארה"ב, פרסי
בין חתני הפרס לשנת 2008 היו הפרופסורים ד. וולטר כהן, אדם 

שטבהולץ ומוסה בג'אלי.

הפרס על-שם Shils-Meskin מחולק מדי שנה מאז 2002 ומטרתו 
"לזהות ולעודד יזמות בקידום ושיפור בריאות הפה". 

ד"ר אד שילס כיהן במשך 50 שנה בתפקידים מרכזיים, ביניהם 
מנכ"ל איגוד התעשיינים והסוחרים בתחום הדנטאלי בארה"ב. הוא 

ייסד את המרכז הראשון למחקר והוראה של יזמות עסקית בבית-
הספר הידוע למנהל עסקים על-שם WHARTON באוניברסיטת 

פנסילבניה, וזכה להשלים במשך חייו ששה תארים אקדמיים. 
 ADA)American Dental -ביזמת חבריו וכשהיא מנוהלת על-ידי ה

Association –Foundation( הוקמה אחרי מותו הקרן, שממנה 

מוענקים הפרסים. 

בארבע השנים האחרונות נקרא הפרס Ed Shils Award. אחרי מותו 
של ד"ר לארי מסקין, אחד המנהיגים הבולטים בתחום האקדמיה 

של רפואת-השיניים בשנים האחרונות, הוחלט להמשיך ולהנציח 
את שני מנהיגים הבולטים האלו, המשלימים זה את זה בתכונותיהם 

 The Shils-Meskin Award. ובפעילותם, בפרס אחד, הוא

פרופ' לארי מסקין כיהן כדיקן הפקולטה לרפואת-שיניים בדנבר, 

קולורדו, וכעורך ה-JADA. הוא היה דמות ידועה בעולם האקדמי 

הדנטאלי וזכה בפרסי הוקרה ובאותות הערכה רבים על פעילותו 

למען קידום רפואת-השיניים.

ועדת הפרס בחרה, כאמור, להעניק את פרס SHILS-MESKIN לשנת 

2008 לפרופסורים ד. וולטר כהן, אדם שטבהולץ, ומוסה בג'אלי, על 

פעילותם לקידום ההבנה ועל שיתוף פעולה ייחודי במסגרת המרכז 

המזרח-תיכוני לחינוך דנטאלי ע"ש ד. וולטר כהן. 

למחרת חלוקת הפרס היה פרופ' שטבהולץ אורח של הפקולטה 

לרפואת-שיניים באוניברסיטת פנסילבניה כדי לשאת את ההרצאה 

Health Diplomacy-Bridges to Peace Program :הראשונה בנושא

מקבלי הפרס החליטו לתרום את כספי הפרס לטובת המרכז 

המזרח-תיכוני לחינוך דנטאלי לצורך קידום פעולות משותפות בין 

הפקולטה לרפואת-שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה לבין זו 

של אוניברסיטת אל-קודס.  
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 ,Shils-Meskin פרופ' שטבהולץ מקבל את פרס 
מידיו של ד"ר אלן פינקלשטיין חבר הוועדה המארגנת
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בחודש  מרץ התקיים טקס השקה רשמי 

של המרכז לטיפול-שיניים והרדמה 

כללית. הטקס התקיים באודיטוריום החדש 

והמשוכלל שהוקם בקומה החמישית באגף 

החדש של הפקולטה בקמפוס עין-כרם. 

אחרי טקס ההשקה נערך גם סיור למקום 

התשתית החדשה של המרכז בקומה 

הרביעית.

בנוסף למורים ולצוות האחיות והסייעות 

של הפקולטה הגיעו גם אורחים מאירופה 

ומארצות-הברית כדי לכבד את החוגגים 

וכדי לחנוך את המתקן החדש. המשלחת 

הרוסית בלטה במספר הרב של הנציגים 

כמו גם נציגים מאנגליה, מסקוטלנד, 

מגרמניה, מצרפת, מפורטוגל ומהולנד.

את האירוע כיבד מנכ"ל הדסה, פרופ' 

שלמה מור-יוסף, בנוכחותו. הוא בירך את 

הנוכחים וציין את שאיפת המרכז הרפואי 

לשלב דיסציפלינות וטכנולוגיות שונות 

המצויות במרכז הרפואי. 

דיקן הפקולטה לרפואת-שיניים, פרופ' 

אדם שטבהולץ, בירך אף הוא את הנוכחים 

ותיאר את התהוות מרכזי המצוינות 

בפקולטה לאורך השנים.

מברך נוסף מטעם הפקולטה היה גם פרופ' 

בן אוליאל, מנהל המחלקה לרפואת-הפה.

פרופ' נורמן טרייגר, ממייסדי תחום 

הסדציה בארה"ב, תיאר את חזונו של 

המרכז ברפואת-השיניים המודרנית ונתן 

את ברכתו להמשך דרכו של המרכז. הוא 

אף הרים תרומה נכבדה לחיזוק דבריו.

האירוע הונחה על-ידי פרופ' אליעזר 

קופמן, המנהל הנוכחי של המרכז לטיפול-

שיניים תחת סדציה והרדמה כללית. 

פרופ' קופמן הוא הנשיא היוצא של 

הארגונים הבינלאומיים של סדציה והרדמה 

כללית ברפואת שיניים IFDAS ומשמש 

כנשיא המכהן של הארגונים האירופאים 

המקבילים. 

בתמונה הקטנה: פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל 
ה.מ. הדסה מברך לרגל פתיחת המרכז החדש 

השקה של 
המרכז 
לטיפול-
שיניים 
וסדציה 

טקס מורים ותלמידים 
מצטיינים לשנת 

הלימודים תשס"ח
ביום שלישי, 25.3.08, הוענקו בטקס חגיגי תעודות הצטיינות 

למורים ולתלמידים בפקולטה. פרופ' אדם שטבהולץ בירך 

את המורים ואת התלמידים המצטיינים ושיבח אותם על 

הצטיינותם. הוא אף ציין את התעודות החדשות והמרשימות 

המוענקות השנה.

27 מורים מצטיינים זכו בתעודות. ברשימת הרקטור צוינו: 

ד"ר ענת  בולר-שרון מהמחלקה לשיקום פנים ולסתות

ד"ר גלעד בכרך מהמכון למדעי רפואת-השיניים

ד"ר דורון הררי מהמחלקה לאורתודונטיה

ד"ר  גבריאל נוסבאום מהמכון למדעי רפואת-השיניים

פרופ' דורון שטיינברג מהמכון למדעי רפואת-השיניים. 

יתר 22 מקבלי התעודות צוינו ברשימת הדיקן 

חלקם מצטיינים בהוראה זו השנה השנייה והשלישית.

17 תלמידי תואר בוגר מצטיינים צוינו אף הם וקיבלו תעודות 

אלה. התעודות ניתנו על הצטיינותם בלימודים בשנה הפרה-

קלינית הקודמת. בין התלמידים המצטיינים יש לציין את מתן 

בר-טוב, אשר קיבל את פרס הרקטור, ואת דוד דיאס ורותם 

רפאלי, אשר קיבלו את פרס הדיקן.
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קהל האורחים מחו"ל שבאו לחנוכת המרכז החדש
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בחודש מאי ערכה המחלקה לאורתודונטיה יום עיון 

לכבוד פרופ' ירוחם זילברמן עם הגיעו לגיל 70. יום העיון 

נערך בפקולטה לרפואת-שיניים בנוכחות כ-100 איש, 

מהם משפחה, בוגרי תכנית ההתמחות, מורי המחלקה 

לשעבר וידידי המחלקה. במברכים היו הדיקן פרופ' אדם 

שטבהולץ, מנהלת המחלקה, פרופ' אילנה ברין, ד"ר 

סטלה צ'אושו, האחראית על 

תכנית ההתמחות וד"ר מאיר 

רדליך שבירך בשם בוגרי 

תכנית ההתמחות לדורותיהם. 

בתכנית המדעית העשירה, נישאו הרצאות מפי תלמידיו 

לשעבר של פרופ' זילברמן )תלמידי רפואת-השיניים או 

תלמידי ההתמחות( ומפי פרופ' אדריאן בקר, קולגה ותיק. 

יש לציין את השתתפותם של כל מנהלי המחלקה 

לדורותיהם באירוע מרגש זה.

פרס הערכה של 
IADR לסטו פישמן

פרופ' סטו פישמן הוא כידוע, פרופסור אמריטוס של 
אוניברסיטת באפאלו בארה"ב, שעלה ארצה לפני שנה, 

ומאז חי בחלק ניכר מהשנה במבשרת ציון ושוהה בבית-
ספרנו. פרופ' פישמן זכה בפרס הערכה מהגבוהים ביותר 

 ,IADR אשר הוענק לו בכינוס ה-86 של ,IADR של
שהתקיים בחודש יולי בטורונטו.  בין דברי השופטים 

שהעניקו לו את הפרס הזכייה נכתב:

 Fischman is being recognized for outstanding

 and sustained peer-reviewed research that has

 contributed to our knowledge of the mechanism,

efficacy or safety of drugs used in dentistry

פרופ' פישמן תרם רבות למחקר הדנטאלי, במיוחד 
בנושאים הקשורים בעששת, במחלות פריודונטאליות 

ו-AIDS, וחיבר למעלה ממאה מאמרים, שפורסמו בכתבי-
עת מחקריים. גם בעבר זכה פרופ' פישמן בפרסים מכובדים 

וגם נבחר כבוגר מצטיין של אוניברסיטת הרווארד. 

 בתמונה: פרופ' סטו פישמן זוכה במגן ופרס יוקרתי מידיה של 
IADR ד"ר דבי גרינשפן, הנשיאה של

ביקור 
נוסטלגי 

בבית-
ספרנו

בתחילת חודש יולי נערך בבית-

ספרנו ביקור נוסטלגי של כעשרים 

גברות - גמלאיות ותיקות, שרק 

לפני שנים ספורות עוד מילאו 

תפקידים מנהליים וסיעודיים 

במחלקות שונות של בית-ספרנו. 

האורחות סיירו בקומות החדשות 

של בניין בית-ספרנו בהדרכתו 

האישית של דיקן הפקולטה פרופ' 

אדם שטבהולץ ובליוויו של דיקן 

המשנה מר רמי ברנט. 

היוזמה לקיום הביקור הייתה של 

הגב' אורה זאב, שעד לפני שנים 

מספר שימשה פקידה בכירה 

במשרד קבלת-חולים בבית-ספרנו. 

בין המבקרות היו ִפרחה, הסייעת 
המיתולוגית של המחלקה 

לאורתודונטיה, דינה, "הרס"רית" 
הכל-יכולה של המחלקה 

לאבחנה, שושנה רונדר, ששלטה 
על ה"דוקטורים ודוקטורות" 

במחלקה לפריודונטיה, וגם רינה 
שחורי, ה"אמא" המסורה של 

כולם במרפאת הסטודנטים. היו 
שם גם מלכה אזולאי, שכאשר 

הוכנסה לעבוד  בפעם הראשונה 
במחלקה הכירורגית ועזרה בעקירת 

שן, התעלפה מעצמת החוויה, 
וכן בתיה כהן הוותיקה מכלן, 

וכמובן גם "רותי הקטנה" והזריזה, 
שמעולם לא השתמשה במעלית 

ועלתה בשיא המהירות את כל 
הקומות ברגל. היא שימשה אמנם 

מאז ומעולם כסגנית המפקחת, 
אבל נתנה הוראות לכולן, כולל 

למפקחת... 

בתום הסיור במתקנים הוזמנה כל 
הפמליה להתארח במועדון החדש 
שבבית-הספר, שם הוכן עבורן גם 

כיבוד כיד המלך. 
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יום הולדת 70 לפרופ' זילברמן 

בשורה חזיתית מימין:
רותי, פרחיה, פרופ' קיי, מלכה, רינה, בתיה ודינה 

פרופ' י'. זילברמן
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ספר חדש
בימים אלו יצא לאור הספר "רפואת השיניים 

המערכתית", שעורכיו הם פרופ' יהונתן מן

וד"ר רפי פישר. 

הספר עוסק ברפואת-השיניים הציבורית 

וברפואת-השיניים הפרטית. הספר מרחיב 

בנושאים הנוגעים לשירותי הבריאות, לחוק 

ביטוח בריאות ממלכתי, לתחשיבים כלכליים 

הקושרים בריאות וחולי לחיסכון כלכלי, ודן גם 

בביטוח הדנטאלי על כל היבטיו. נושאים נוספים 

הנדונים בו הם ניהול המרפאה ודרכי שווקה, 

וכמובן, מחשוב המרפאה. 

הדיון בנושאים השונים בספר נעשה בהתבסס 

על מקורות שונים, על ידע אישי ועל הכרת 

המערכות הנדונות. 

פרקי הספר השונים נכתבו על-ידי בכירי 

העוסקים בנושאים אלה והנו אחד הספרים 

היחידים בשטח זה ואולי היחיד בשפה העברית. 

ניתן לרוכשו  ב"אקדמון" שבקמפוס עין-כרם, או 

באמצעות הגברת איריס צדיק במחלקה לרפואת 

שיניים קהילתית בטלפון שמספרו: 02-6758569

שני בוגרי בית-הספר - יקירי הר"ש 

לתואר פרופ' יהונתן מן ב-1976  לימודיו  את  סיים   ,(1949) ירושלים  יליד  מן  יהונתן  והדסה פרופ'  העברית  האוניברסיטה  של  לרפואת-שיניים  בפקולטה   D.M.D באפידמיולוגיה בבית-הספר לרפואה באוניברסיטת .M.Sc בירושלים, ותואר
מספר פירסם מעל 90 מחקרים בספרות המדעית העולמית, הציג עשרות עבודות פנסילבניה בארה"ב.  וכתב  בעולם,  שונים  במקומות  להרצות  הוזמן  בינלאומיים,  בכנסים 

בפקולטה פרקים בספרים ברפואת-שיניים.  שונים  תפקידים  מילא  קהילתית,  שיניים  לרפואת  המחלקה  כמנהל  כיום  מכהן  מן  לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה ושימש כדיקן הפקולטה לרפואת-שיניים בין  השנים פרופ' 
הקשורות 2005-1999. שונות  ובוועדות  לרפואת-שיניים  בהסתדרות  רבות,  ציבוריות  במערכות  ומשמש  גם שימש  משמש  הציבורית  פעילותו  במסגרת  והרווחה.  העבודה  ומשרד  הקליטה  משרד  הבריאות,  ממשיך במשרד  כן  כמו  שונים,  התנדבותיים  בארגונים  ופעיל  "יד-שרה"  אגודת  של  הציבורית  המועצה  בפעילותו בניהול  ובקידום פרוייקטים לחינוך לבריאות בקהילה.כחבר 

ם י י נ י ש ה ת   א ו פ ר

עורכים
פרופ' יהונתן מן    ד"ר רפי פישר

המערכתית

דר' רפי פישר
רופא שיניים בוגר הדסה 1979

 P.E יו"ר איגוד היועצים הדנטליים א.י.ל.ד.הנדסאי בנין בוגר טכניקום גבעתיים ,CDC מרצה בתחום ניהול,שווק וביטוח בהדסה ואוניברסיטת תל-אביב.יועץ דנטלי הראל (שילוח ) מ-1982 ודקלה חברה לביטוח מ-2000.יועץ דנטלי מוסמך
מטפל במרפאתו מ-1979 ועדיין אוהב את זה.

דאנאקוד: 800-27232
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כידוע, נוהגת ההסתדרות לרפואת שיניים 

להעניק מדי שנה את התואר היוקרתי "יקיר 

הר"ש". התואר מוענק לרופא אחד מהמגזר 

האקדמי ולנציג אחד בפעילות ארגונית של 

הר"ש. תוארי "יקיר הר"ש לשנת 2007" הוענקו 

לשני בוגרי בית-ספרנו, פרופ' בני פרץ וד"ר 

עזרא בנימין. בית-הספר לרפואת-שיניים מביא 

כאן בגאווה את קורות החיים של שני הבוגרים, 

מציג אותם בפני הקוראים ומאחל להם פעילות 

ענפה ופורייה גם בעתיד. 

פרופ' בני פרץ
נולד בתל-אביב בשנת 1952. סיים את לימודיו 

בבית-הספר לרפואת-שיניים של  האוניברסיטה 

העברית בשנת 1979 ואת לימודי  ההתמחות 

ברפואת שיניים לילדים. קיבל תואר מומחה 

בשנת 1984. בשנים 2005-1979 היה חבר 

סגל במחלקה לרפואת-שיניים לילדים בבית-

הספר לרפואת-שיניים בהדסה בירושלים. 

בשנים 1989-1987 שהה בשבתון  בבית-הספר 

לרפואת-שיניים של אוניברסיטת ניו-יורק. 

בשנת 2005 נבחר כראש המחלקה לרפואת-

שיניים לילדים בבית-הספר לרפואת-שיניים של 

אוניברסיטת תל-אביב.

פרופ' פרץ פרסם למעלה מ-120 מאמרים 

מדעיים בכתבי-עת בינלאומיים והשתתף 

בכתיבת ספרים בנושא רפואת-שיניים לילדים. 

הוא חבר מערכת במספר כתבי-עת מדעיים 

בינלאומיים, ומכהן כעורך "רפואת הפה 

והשיניים". הוא אף חבר המועצה המדעית של 

ההסתדרות לרפואת-השיניים בישראל, חבר 

בוועדה המקצועית לצורך הוראת ההתמחות 

ברפואת-שיניים לילדים ובוחן בתחום זה. פרופ' 

פרץ חבר בוועדות מקצועיות רבות בתחום 

רפואת-השיניים לילדים, וכן בוועדת הקובלנות 

של משרד הבריאות.

ד"ר עזרא בנימין
נולד בשנת 1938 בבולגריה ועלה לארץ  בשנת 

1953. סיים את לימודיו בבית-הספר לרפואת-

שיניים של האוניברסיטה העברית בשנת 1964. 

עם סיום לימודיו התגייס לצה"ל ושירת במשך 

20 שנה בשירות קבע בתפקידי פיקוד כקצין 

רפואת-שיניים פיקודי. בפיקודו היו 17 מרפאות-

שיניים. במסגרת שירותו בצה"ל הקים את 

מרפאת-השיניים הניידת הראשונה, אשר נתנה 

מענה לרבים מהחיילים והמפקדים, אשר שירתו 

באותה עת  בקווים הקדמיים לאורך תעלת 

סואץ. תוך כדי שירותו הצבאי תרם מכישוריו 

גם בתכנון טנק פינוי ראשון בצה"ל. הוא שוחרר 

מצה"ל בדרגת סגן אלוף.

ד"ר בנימין פעל רבות במסגרת ההסתדרות 

לרפואת-שיניים, הקים את סניף באר-שבע, היה 

חבר הוועד המרכזי של ההסתדרות לרפואת-

שיניים, חבר המועצה המדעית, חבר בית-דין 

חברים ארצי ושימש בתפקידים רבים נוספים. 

ד"ר עזרא בנימין ִהנו בעל תואר מומחה 

ברפואת-שיניים ציבורית. לצד כל אלה פועל 

ד"ר בנימין נגד הכחשת שואת יהודי בולגריה 

והנו אחד ממקימי העמותה לחקר הקהילות 

היהודיות בבלקן ולהנצחתן.

השתתפו בהכנת ידיעה זו: שפרה וחנה מהר"ש

קורס 
לרופאים 

יוצאי חבר-
המדינות

לפני מספר חודשים נערך קורס 

ראשון מסוגו עבור רופאים יוצאי 

חבר המדינות. רופאים אלה באו 

לפקולטה כדי להשתתף בקורס 

עיוני ומעשי באנדודונטיה, 

פריודונטיה ושיקום הפה, שאורך 

שלושה ימים. במסגרת הקורס 

רכשו הרופאים ידע מתקדם 

בכל התחומים האלה, וכן תרגלו 

מעשית שימוש במיקרוסקופ 

באנדודונטיה ופרוצדורות חדישות 

בפריודונטיה ובשיקום.

לאור הצלחת הקורס צפויים 

להיערך קורסים נוספים מסוג זה 

בעתיד.

בתמונה: משתתפי הקורס ופרופ' שוקי 
מושונוב.
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פורום רופאים

ץ ל ו ה ב ט ש ם  ד א  ' פ ו ר פ

אדם שטבהולץ סיים לימודיו בבית-הספר 
לרפואת-שיניים בירושלים בשנת 1974 ואת 

ההתמחּות באנדודונטיה סיים בהצטיינות 
באוניברסיטת פנסילבניה בשנת 1978. ב-1988 

מונה למנהלה הראשון של המחלקה לאנדודונטיה 
בירושלים, ומכהן בתפקיד זה עד היום. בשנים 

1999-1993 כיהן כדיקן של הפקולטה. ב-2001 
נבחר כנשיא IFEA בשנת 2005 נבחר ליושב ראש 
המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים 

בישראל, וגם עלה לדרגת פרופסור מן המניין. 
במאי 2005 נבחר שוב לכהן כדיקן הפקולטה 
בירושלים. הוא משמש בתפקיד זה עד היום. 

כל מורה ותיק אצלנו יודע את הקשר בין אלברט 
איינשטיין לבין בית-ספרנו שבירושלים. הגאון 
המבריק ביותר של המאה העשרים זכה בשנת 
1950 באות ההערכה הגבוה ביותר של אחוות 

  The Achievement ,אלפא אומגה הבינלאומית
.Award Medal במכתב הערכה לנשיא אלפא 
אומגה של הימים ההם, ד"ר ליאון קצין, כתב 

איינשטיין בין השאר: 

"….Not only Israel but the entire Middle East 

will profit from the creation of a school that 

will make available to the entire area dentists 

and scientific techniques in the care of the 

teeth."

אותו בית-ספר לרפואת-שיניים שאיינשטיין 
כתב עליו פתח לראשונה את שעריו לסטודנטים 

בספטמבר 1953. הקמתו של המרכז המזרח 
תיכוני לחינוך דנטאלי על שם ד. וולטר כהן ביולי 
1997, המאגד פעילויות אקדמיות שבהם שותפים 
רופאי-שיניים מעמי האזור, יכול להיחשב לפחות 

חלקית, כתחילת הגשמת נבואה נוספת של אלברט 
איינשטיין. 

תחום רפואת-השיניים בוודאי לא עמד במרכז 
פעילותו המדעית של איינשטיין, אך יכולתו 

הנדירה לחזות דברים ולתאר בית-ספר לרפואת-
שיניים, אשר יקום ויהווה ברכה לכל האזור, ראויה 

לכל הערכה. 

מכתבו המפורסם של אלברט איינשטיין מ-1950 
בדבר הצורך להקים בית-ספר לרפואת-שיניים 
במדינת-ישראל שאך זה הוקמה לאחר מלחמת 

עולם איומה הפך עבורנו מסמך היסטורי, 
הנכלל במצגות של מורי הפקולטה בהרצאות 
הנישאות בכנסים בינלאומיים בארץ ומחוצה 

לה. גם באירועי חגיגות ה-100 לאחוות אלפא 

אומגה העולמית ובכנס העולמי שנערך במקביל 
בירושלים בדצמבר 2007 דיברו וציטטו את 

תחילת דרכו של בית-ספרנו וגם שם חזונו של 
אלברט איינשטיין לא נפקד. 

והנה בבוקר אחד בחודש יוני השנה נכנסה 
למשרדי אחת מעובדות הספרייה הרפואית, 

שעזרה בניקוי ובסידור חדרים שבהם אוחסן חומר 
מגוון שנצבר עם השנים ולא זכה להתעניינות 

מרובה. האישה פנתה אליי בתמימות רבה ואמרה 
כי היא מחפשת את דיקן הפקולטה, כיוון שביקשו 

ממנה לאתר אותו אישית ולהיוועץ בו. לאחר 
שהזדהיתי, התנהלה בינינו השיחה הבאה:

שאלה: "האם אתה צריך את השיניים של 
איינשטיין"? 

חייכתי ועניתי: "של איזה איינשטיין"? 

והגברת אמרה: "אני מתכוונת לאלברט 
איינשטיין". 

שאלתי שוב: "האם את בטוחה? היכן הן?" 

"כן", ענתה הגברת. "שאני אביא לך אותן"?

"כן, בבקשה. אני אחכה לך כאן", עניתי. 

חלפו מספר דקות והגברת חזרה ובידיה קופסת 
מתכת. קיבלתי מידיה את הקופסה, הודיתי לה, 

נכנסתי למשרדי ובהתרגשות רבה פתחתי את 
הקופסה. 

בתחילה ראיתי מספר ניירות, שזוהו כמכתבים 
מקוריים משנת 1945 שנכתבו על-ידי רופא 

 השיניים של אלברט איינשטיין
.Dr Marjarian ועל-ידי טכנאי השיניים שעבד עם 

 .Hayflick אותו רופא מר

מתחת למכתבים שברובם נשמרו היטב היו 
מונחות תבניות הגבס המקוריות של שיניו של 

אלברט איינשטיין, אשר הוכנו על-ידי רופא-
השיניים שלו ונשלחו לטכנאי בליווי הוראות 

מדויקות להכין תותבות חלקיות מויטליום. 

 על תבניות הגבס היה כתוב בעיפרון:
 Albert Einstein 11.1945

תבניות הגבס, המכתבים המקוריים ושחזור הכתוב 
בהם, מספרים את הסיפור כולו. בימים הקרובים 
יוצב החומר המקורי במוזיאון הפקולטה על-שם 
פרופ' מריו אולמנסקי ז"ל – הדיקן השלישי של 

הפקולטה לרפואת-שיניים בירושלים.

בהחלט יש כאן מבחינתי סגירת מעגל. 

השיניים של 
איינשטיין
סגירת מעגל
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Majarian Princton Rx Einstein  
The enclosed is  

Prof. Einstein’s mouth. 

Send bite – blocks to me at once. 
I am planning an upper base – 

vitalium -- attachment case, same 
for lower.

Please call me up and

give me your opinion and 
 laboratory costs.

He is not in good -- because of the 
lack of teeth so I would ppreciate 

giving his cases priority.

He is the greatest living genius in 
 the world to day. 

Are the models O.K.

Najarian Princton  
Rx Einstein

att. Mr. Hayflick

Please give this  
case top priority 

and send trial in wax  
model # trubyte 85.



ע)12( מ ש נ ה  מ
קיץ תשס"ח - 2008

טיול 
במנהרת 
הזמן של 
אתיופיה
ה מ י ס ן  ו ל ג י  ת ס א ר  "  ד

ץ  י ב ו ק ש ר ה י  ס ו י ר  " ד ו

ד"ר אסתי גלון סימה סיימה לימודיה 

בבית-הספר לרפואת-שיניים בירושלים 

בשנת 1977 ואת ההתמחות באנדודונטיה 

ב-1994. עובדת במרפאה פרטית

ד"ר יוסי הרשקוביץ סיים לימודיו בבית-

הספר לרפואת-שיניים בירושלים בשנת 

1975. עובד במרפאה פרטית

לאחר לילה ללא שינה נחתנו ביום ראשון 

בנמל התעופה של אדיס-אבבה כדי 

להמשיך  כמה שעות לאחר-מכן בטיסה 

 ,ARBA-MINCH-דרומה. הגענו ל

באמהרית - ארבעים המעיינות - שם חיכו 

לנו הג'יפים. העמסנו את הציוד האישי 

ואת ארגזי האוכל. בכל רכב היו שני זוגות 

ונהג אתיופי. בנוסף למדריך מחברת 

"דרכים" חיכה לנו מדריך מקומי שליווה 

אותנו בשבוע הראשון.

לאחר כחצי שעת נסיעה גילינו 

באחד הכפרים שחוגגים את חגיגות 

ה-TIMKAT. לפי המסורת האתיופית, 

נלקח ארון הברית מירושלים על-ידי המלך 

מלניק הראשון, ומאז הוא שוכן בכבוד 

בעיר AXUM. לרגל זה חוגגים נוצרים 

אורתודוכסים בחודש ינואר בריקודים 

ותהלוכות הנמשכים שלושה ימים. מיד 

מצאנו את עצמנו מצטרפים אליהם. 

הילדים המקומיים לא הפסיקו לצחוק 

למראה כפות הידיים הלבנות שלנו, וכל 

אחד מאיתנו אף זכה בצביטה באחוריו 

שנדרשה לצובט כדי לוודא שאנו אמנם 

בני אדם ולא חייזרים.

בהמשך הטיול  נסענו דרום-מערבה 

 KARO, :ופגשנו את אנשים מהשבטים

HAAMER, BUMI  ועוד. הנשים היפות 

 ,HAAMER -מכולן היו בנות שבט ה

שהנערות בו מושחות את שערן בחמר חום 

מבריק. 

בנות שבט המורסי הדהימו אותנו במיוחד. 

הנשים בנות השבט מחדירות לשפה 

התחתונה של פיהן צלחת. מנהג זה נוצר 

בעבר כדי לכער את פני הנשים, כך שלא 

ניתן יהיה למוכרן לעבדים. והתוצאה 

המתבקשת אכן מושגת כך. כאשר הצלחת 

אינה מונחת בשפה, רואים גוש בשר 

מידלדל, שקשה מאד למראה. 

נהר ה-OMO הוא סם החיים לתושבי 

האזור. את המים סוחבים במכלים על הגב. 

לרוב זו עבודה של הנשים. 

באחד מהכפרים ביקרנו בבית-ספר יסודי, 

והופתענו בעיקר מן המשמעת הקפדנית. 

מכיתה ד' ואילך לומדים שם אנגלית, 

מאחר שזו השפה השנייה שלהם אחרי 

האמהרית. כתוצאה מכך עם רוב הצעירים 

התקשורת די נוחה, שכן רובם יודעים 

אנגלית בסיסית.

 בימי הנסיעה שלנו שם פגשנו חיות 

שונות. קופים, אריות, אנטילופות והרבה 

ציפורים – חלקן צבעוניות אבל לא 

פחות מזה – עופות טורפים. בשיט באגם 

CHAMO אף ראינו תנינים  והיפופוטמים 

למכביר.

HAAMER ילידים משבט  
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הגענו לעיר בשם JINKA, נשארנו שם לשבת. 

לאחר שבוע של לינות במקומות ללא חשמל 

ומים זורמים ושני לילות של לינה באוהלים, 

פנטזנו על מלון שיהיו בו מקלחת ומים חמים 

זורמים. להפתעתנו, סיפרו לנו שכבר עשרים 

יום אין מים בעיירה, ולכן קיבלנו דליי מים 

לחדר ועם זה נאלצנו להסתדר.

בשבוע השני חזרנו בטיסה לאדיס-אבבה 

 DAR-BAHAR :ומשםצפונה לשתי ערים

ו-LALIBELA. הראשונה  שוכנת על אגם 

TANA, שהוא מקור הנילוס הכחול. שטנו 

באגם וביקרנו בכנסיות ובמנזרים הפזורים על 

האיים. גם הטיול באזור מפלי הנילוס הכחול 

היה מרהיב. גילינו שם כי בשיא העונה 

הגשומה מגיע רוחב המפל לארבעים מטרים 

ונופל מגובה של ארבעים וחמישה מטרים.

העיר השנייה ,LALIBELA, שוכנת בגובה 

של 2,600 מטר. היא נקראת על-שם המלך 

LALIBELA שנקרא גם ROHA, וחי בשנים 

1221-1181. העיר זכתה לכינוי "הפלא 

השמיני על-פני כדור הארץ". בהנהגת המלך 

נחצבו בעיר 11 כנסיות בתוך סלע טוף וולקני. 

זה אחד מפלאי הבנייה המופלאים מאותה 

תקופה. 

לשבת האחרונה חזרנו לאדיס, ושם סוף 

סוף התפנקנו במלון הילטון. זה היה פיצוי 

נאות על השבועיים הקשים-אבל-מעניינים 

שעברנו. 
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אסתר גלון ויוסי 
הרשקוביץ על רקע 

תמונות השיניים על 
קיר בכתה מקומית

ילידה מבני 
BUMI שבט
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כבר לפני שלושה שבועות קיבלתי התראה 

מוקדמת, האומרת שביום ד' אחר-הצהריים 

אסור לי לתכנן שום דבר. ומייד הוסיפו ש"אנו 

נוסעים למסדר סיום של מור". הבת הבכורה של 

בתי מסיימת קורס בצה"ל.

ואמנם ביום ד', בשעה היעודה נפגשנו, הילדים, 

ההורים, דודים ודודות, וכמובן, הסבא והסבתא 

של המשפחה בכניסה לירושלים, ובארבעה כלי 

רכב יצאנו בשיירה לעבר המחנה הצבאי. 

הכבישים היו עמוסים בכלי רכב, הנסיעה 

הייתה די ארוכה, והגענו דקות ספורות לפני 

המועד הנקוב. החנינו את כלי הרכב במהירות, 

וכשנכנסנו כמעט בריצה למגרש המסדרים 

מצאנו שה"טריבונה" המיועדת לאורחים מלאה 

לחלוטין, ושליד הכניסה למגרש כבר עמדו 

כל החיילים-חניכים, מסיימי הקורס, מוכנים 

להיכנס במצעד חגיגי למגרש. ברגע שמצאנו 

לנו בכל זאת מקומות ישיבה, נשמעה פקודה 

ברמקול: "מחלקה, דום. קדימהההההה צעד". 

תזמורת צה"ל ניגנה את שיר-הלכת המוכר, 

ולתוך המגרש נכנסו בצעידה נאה מאוד 

החניכים. את צעידתם ליווה הקהל במחיאות 

כפיים. המחלקה מנתה כמאה בנות, אך פה ושם 

נראו גם מספר בנים. אחר כך שמענו פרטים 

"סטטיסטיים" על החניכים. חצי מהבנות הן 

בוגרות אולפנה, ביניהן מור, שהחליטו להתגייס 

ולא להצהיר על דתן כסיבה לאי-גיוס. ואכן 

בין הצועדות היו בנות שניכרו בחצאיותיהן 

הארוכות. החלק האחר היו בנות עירוניות 

ומיישובים שונים בארץ. 

המסדר היה כמיטב המסורת הצה"לית. הייתה 

אפילו "אישיות מרכזית" שבאה לסקור את 

המסדר לקול צלילי תזמורת צה"ל. "האישיות 

המרכזית" גם העבירה מסר בנאום לחניכים על 

החשיבות של שירותם ועל שליחותם בעתיד 

במסגרת החינוך וקליטת החיילים העולים 

במסגרת צה"ל. 

ואז הגיע הרגע המרגש של חשיפת הדרגות 

וענידת שרוכי ההדרכה של המסיימים, וכמובן 

מיד אחר-כך היה מצעד המסיימים, הפעם 

כבעלי דרגות. 

כשנגמר המצעד כבר היה שיא של התרוממות 

רוח וחגיגיות בקרב כל היושבים בקהל, ואז 

הכריז הכרוז "הקהל מתבקש לקום לשירת 

התקווה". 

לאחר ההכרזה כולם כמובן עומדים דום, 

התזמורת מנגנת והקהל מלווה בשירה את 

המילים של ההמנון. שרתי עם כולם. אולם 

כשהגעתי למילים "עוד לא אבדה תקוותנו...", 

הרגשתי שעיניי מתערפלות, בגרון היה לי מחנק, 

והמלים נעתקו מפי. באותו הרגע עלתה בזיכרוני 

דמותו של אחי הי"ד, שלפני 64 שנים, בהיותו 

בן 12, החזיר את נשמתו לבורא עולם, דרך 

הערובות המפויחות של אושוויץ. והנה היום, 

להבדיל אלף אלפי הבדלות, עומדת עכשיו 

נכדתי הבכורה דום ממולי, במסדר חגיגי, במדי 

צה"ל, במדינת ישראל העצמאית, "...ארץ ציון 

וירושלים". 

נחת, גאווה 
וההרהורים שביניהן
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חלק ממשדר סיום קורס הדרכה 
לחיילות וטקס חשיפת הדגות 
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יום המחקר

עשור ליום 
המחקר 

הפקולטאי
ג  ר ב נ י י ט ש ן  ו ר ו ד  ' פ ו ר פ

סיים לימודי הרוקחות באוניברסיטה 

העברית בשנת 1982 ואת לימודי המוסמך 

ואת הדוקטורט בבית-הספר לרפואת-

שיניים בירושלים בשנת 1989. בשנים 

1992-1989 השתלם במרכז לחקר העששת 

באוניברסיטת רוצ'סטר בארה"ב. לאחר 

הפוסט דוקטורט התקבל כמרצה בבית-

הספר לרפואת שיניים בירושלים,  ובשנת 

2003 הועלה לדרגת פרופסור-חבר. 

מעבדתו עוסקת בחקר הביופילים. בשנת 

2006 מונה לראש החוג למדעי רפואת-

השיניים

מסורת זו של יום המחקר הפקולטאי 

נערכת כבר עשר שנים. כן, עשר שנים עברו 

להן במהרה. השנה העתקנו את מיקום 

יום המחקר למרכז הקונגרסים של קיבוץ 

מעלה החמישה. כ-450 מחברי הפקולטה, 

סטודנטים, אורחים מהדסה והאוניברסיטה 

השתתפו באירוע זה. 

במסגרת טקס הפתיחה הוענקו זו השנה 

השנייה ברציפות ארבעה פרסי הצטיינות 

לתלמידי המוסמך של החוג. פרסי "אלמקס 

– מרידול של טבע" ופרסי "דקסון-

פריוציפ" הוענקו לדניאלה בלטר, אילן 

קלאי, דקל שילה ושרון שי.

ארבעה מענקי מחקר מטעם קרן קבקוב, 

הוענקו לקבוצות מחקר מהפקולטה, אשר 

משלבות חוקרים מהמגזר הקליני ומדעי 

היסוד. 

את הרצאת האורח השנה נשא פרופ' 

בניטה מבית-הספר לרוקחות. הרצאתו 

בנושא תרופות ננו חלקיות במתן לבני 

אדם שהייתה מרתקת, העלתה בפנינו את 

הבעייתיות שבנטילת תרופות עם סוגי מזון 

ומשקאות שונים. 

את המחקר בפקולטה הציגו ארבעה נציגי 

תלמידי הדוקטורט של החוג אשר הרצו על 

עבודתם המדעית. 

באי יום המחקר יכלו להתוודע למחקרים 

הענפים בנושאים יישומיים, מחקר בסיסי 

וקליני שנערכים בפקולטה, בסיור בתערוכת 

הפוסטרים שהוצגה בלובי. סיור בתערוכה 

אפשר התרשמות מהיכולות המדעיות של 

המעבדות ושל המחלקות השונות ולמידה 

על שיתופי הפעולה המדעיים המתקיימים 

בפקולטה. בעקבות ההתעניינות הרבה 

בתצוגת הפוסטרים, הוחלט על תערוכה 

קבועה שלהם, אשר תמוקם אצלנו, בגשר 

השלום שבין הפקולטה לרפואת-שיניים 

והפקולטה לרפואה. 

  לאחר ארוחת הצהריים התקיימו תחרויות 

ספורטיביות בין המחזורים השונים של 

התלמידים, שנערכה במדשאות ובשטח 

הבריכה. הקרב על תואר האליפות הנכסף 

היה קשה ביותר. לראשונה בתולדות 

הפקולטה חולקות השנה שתי קבוצות 

ביניהן את הגביע – תלמידי השנה השנייה 

ותלמידי השנה החמישית. 

לאחר יום המחקר ובעקבותיו פנו 

סטודנטים רבים להנהלת החוג והביעו עניין 

בהצטרפות ללימודי מוסמך או דוקטורט. 

מספר שיא של חברות תרמו והשתתפו ביום 

זה ותודותינו להם:

יישום, הדסית, אור השן, אורל בי, 

ארדנט, גי. סי. יורופ, דבידנט, דקסון פריו 

צ'יפ,דנטל דפו וול, הירש ובנו, זימר דנטל, 

טבע, מטריקס, מ.ס.ה., סאב-הרב, סיראמ-

פרו, עדין שתלים, קולגייט, ריגלי ישראל-

אורביט.
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אולם המליאה של יום המחקר בבית הבראה "מעלה החמישה"

סטודנטים בחולצות צבעוניות. כל שנה והצבע שלה



יום המחקר 
)ממבט של 

מאסטרנטית(
ר  ו מ ב ל ס  ד ה

בביופיסיקה  ראשון  לתואר  לימודיה  סיימה 

 .2004 בשנת  בר-אילן  באוניברסיטת 

חובשים  קורס  בהצטיינות  סיימה  ב-2006 

בכירים במגן דוד אדום. משנת 2007 לומדת 

במכון  הביו-רפואיים  במדעים  שני  לתואר 

לביולוגיה אוראלית בירושלים

והשלישי,  השני  התארים  תלמידי  עבור 

מעניין  היה  השנה  הפקולטאי  המחקר  יום 

השנה  תלמידי  המאסטרנטים,  במיוחד. 

השנייה ללימודיהם, הציגו לראשונה פוסטר 

פוסטרים  להצגת  בדומה  בהצגתו  והתנסו 

ארוחת  ולאחר  זו  התנסות  לאחר  בכנס. 

יום   – התחרותי  השלב  הגיע  הצהריים 

הספורט. לראשונה בהיסטוריה של קיום יום 

המחקר הפקולטאי, השתתפה ביום הספורט 

והדוקטורנטים.  המאסטרנטים  קבוצת 

במשחקים  השתתפנו  סגולות  בחולצות 

שהגענו  לומר  גאים  אנו  האירוע.  ובארגון 

סיימנו  היום  את  )מהסוף(!  השני  למקום 

מקווים  אנו  דנטאלי.  וציוד  חוויות  עמוסי 

שמסורת זו תימשך גם בשנים הבאות.

יום מחקר 
 פקולטאי 

)ממבט פרה-קליני(
ן ו ר ו ת  נ י ע

תלמידת שנה א' בפקולטה לרפואת-שיניים בירושלים. חברה בוועד 

הכיתה של שנה א'

האמת היא שאת השנה הראשונה שלנו בפקולטה לרפואת השיניים 

בתחילת  הארוכה  השביתה  לא-הכי-מוצלחת.  בצורה  התחלנו 

שלא  והמבחנים  בגבעת-רם  השיעורים  ההשלמות,  שיעורי  השנה, 

איחרו להגיע לא תרמו לתחושת הגיבוש שלנו ככיתה ובמיוחד לא 

סייעו להרגשת המשפחתיות המדוברת כל-כך בפקולטה לרפואת-

ביום המחקר  כל-כך על ההזדמנות להשתתף  לכן שמחתי  שיניים. 

הפקולטאי. 

שמעתי רבות על היום הזה, החל מהארגונים הקדחתניים לקראתו, 

וכלה  המפנקת  ארוחת-הצהריים  השונות,  מהחברות  המתנות  דרך 

שלנו  ההזדמנות  תהיה  שזו  הרגשתי,  המסורתית.  החבל  במשיכת 

חופש  מיום  ליהנות  וגם  השני  את  אחד  להכיר  להתגבש,  ככיתה 

מהלימודים וקצת להשתחרר.

וכיף.  גיבוש  ליום  מעבר  הרבה  הוא  הזה  שהיום  יודעת,  אני  כעת 

סגל  את  שמעלינו,  מהשנים  הסטודנטים  את  להכיר  ההזדמנות 

להבין  למחקר,  נושאים  לבחירת  אפשרויות  על  לשמוע  ההוראה, 

מה הם בכלל תוארי המוסמך וה-Ph.D. ואיך אפשר לשלב אותם 

בלימודי רפואת-השיניים - כל אלו והרבה יותר הוסיפו ליום המחקר 

נדבך נוסף ומשמעות חשובה לקיומו גם עבורנו, כסטודנטים בשנתם 

הראשונה בפקולטה.

מעבר לתרומה של יום המחקר בגיבוש שלנו ככיתה ומעבר לתרומתו 

לימודיו,  להמשך  אישיות  מחשבות  בנושא  בכיתתי  סטודנט  לכל 

המדוברת,  המשפחתיות  תחושת  אותה  היא  מה  הבנתי  סוף-סוף 

שאפשר היה לראותה ולהרגיש אותה אפילו ביריבות הגדולה ביותר 

במאבק על הגביע.

אני מברכת ומודה על ההחלטה לשתף גם את השנים הפרה-קליניות 

ביום זה, ומקווה שמסורת זו תימשך גם בשנים הבאות. אני בטוחה, 

לנו  היה  חשוב  כמה  להראות  הצלחנו  ראשונה  שנה  שכתלמידי 

יכולה  באירוע  האדומות  החולצות  ושכיחות  זה,  ביום  להשתתף 

להעיד על כך.

1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008 ע)16( מ ש נ ה  מ
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מתכוננים למשיכת חבל



1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008

יום מחקר 
 2008

או
איך קרה 
שמצאתי 

את עצמי רץ 
 ברגל ימין 

קשורה 
לשבעה 
אנשים 
נוספים

ן י י ל ק י  צ נ ב

אינטרנט  לענייני  כתב  טיולים,  מדריך 

במקומון בבאר-שבע. סטודנט שנה שלישית 

לרפואת-שיניים

"אתה קולט שזו פעם ראשונה שמתייחסים 

אלינו כמו אל רופאי-שיניים?", כך אמר ג' 

)השם המלא שמור במערכת( ביום המחקר 

בשנה שעברה... 

בפקולטה  החליטו  כאשר  התחיל  הכול 

השנים  את  גם  להזמין  לרפואת-שיניים 

הפרה-קליניות ליום המחקר. היינו סטודנטים 

רפואת-שיניים  על  שידענו  מה  ב',  בשנה 

אינפורמטיבי  עלון  למלא  היה  יכול  בקושי 

של שני עמודים שיינתן בכניסה למרפאות-

שיניים, במקרה הטוב. 

לראשונה  ובאמת  המחקר,  ליום  הגענו  אז 

קבוצה  סתם  ולא  מפקולטה  כחלק  הרגשנו 

נספחת לרפואה. זה היה נהדר, עשה פלאים 

לגיבוש החברתי של הכיתה וחזרתי הביתה 

עם מלאי של משחות שיניים ומי פה שיספיק 

לשנה.

הפעם  המחקר,  ליום  שוב  הוזמנו  השנה 

כתלמידי שנה ג'. אם בשנה שעברה הבנתי 

בצורה חלקית )אך מספקת( מה רוצים ממני 

בצורה  הבנתי  הפעם   ,PhD-ה בהרצאות 

כמעט מלאה את ההרצאות כולן. אם בשנה 

למצוא  הפוסטרים  בין  עברתי  שעברה 

הסתובבתי  כבר  השנה  מעניינים,  מחקרים 

ליחידת  יש  מה  לראות  הפוסטרים  בינות 

לרפואת-שיניים  הפקולטה  של  המחקר 

להציע לי, והאם יש מחלקות שבהן אני יכול 

לראות  היכולת  משתלב.  עצמי  את  לראות 

מחקרי  לתואר  לצאת  אומר  באמת  זה  מה 

פתחה בפניי אפשרות, אפשרות שלא הייתה 

ברורה כל כך עד עכשיו. ושוב חזרתי הביתה 

עם כמות אפילו גדולה יותר של ציוד דנטלי 

וכרטיס ביקור של חבר חדש בשווייץ.

מאחר שהייתי מעורב בהכנות ליום המחקר, 

אני יודע שהזמנת השנים הפרה-קליניות היא 

לא דבר של מה בכך, ושהיא מעמסה כלכלית 

אבל  שלנו.  הקטנה  הפקולטה  על  עצומה 

מנקודת  שלפחות  בוודאות,  לומר  יכול  אני 

הפרה-קליניות  בשנים  סטודנט  של  המבט 

באיזו  מזה,  חוץ  משתלמת.  השקעה  זו   -

הזדמנות אחרת אתה יכול למצוא את עצמך 

מול  ומחזיק שלט  חזה  בחצאית, חשוף  רץ 

הדיקן שלך מבלי לעלות לוועדת משמעת? 

רק בגלל זה היה שווה לבוא. בהזדמנות זו 

אני רוצה להודות לכל מי שטרחו כדי שיום 

המחקר ויום הספורט ייצאו לפועל. 

שוב  הבאה  בשנה  שנתראה  בטוח  אני  זהו, 

שמעלינו  לשנה  נפסיד  שוב  המחקר,  ביום 

במשיכת חבל ושוב אחזור הביתה עם כמות 

מי פה שיכולה למלא אמבטיה. 
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מתארגנים לתחרות ריצה ברגל אחת קשורה  
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ת י ז ג ן  ד  ' פ ו ר פ

סיים לימודיו בבית-הספר לרפואת-שיניים 

בירושלים בשנת 1976. השלים דוקטורט 

בתחום ביולוגית העצם בשנת 1991 בירושלים 

ופוסט-דוקטורט באוניברסיטת UCSF. הקים 

את מעבדתו בפקולטה בשנת 1992, ומאז עוסק 

ביישום השימוש בתאי גזע בוגרים למטרת ריפוי 

ושחזור רקמות השלד

הרהורים 
במלאת 
עשור ליום 
המחקר

בהתרגשות רבה צעדתי אל אולם 

ההרצאות שבו נפתח יום המחקר העשירי 

של הפקולטה. קשה להאמין שכבר חלפו 

להן עשר שנים מאז יום המחקר הראשון, 

שהתקיים בנווה אילן ועורר התרגשות 

וציפיות רבות )התרגשות לא קטנה 

עורר גם משחק הכדורגל בין המרצים 

לסטודנטים, שחתם אז את האירוע...(.  

צפיתי בפני הסטודנטים, תלמידי 

השנים הפרה-קליניות ותלמידי השנים 

ההקליניות, בתלמידי המחקר, בסגל 

האקדמי והמנהלי, וחשתי גאווה גדולה. 

מהפך של ממש עבר על הפקולטה בעשור 

האחרון. בד בבד עם שמירה על הפקולטה 

כמובילה בתחום הקליני, הן בטיפול 

במתרפאים והן בהוראה, התפתחנו 

בצורה דרמטית במישור המחקרי. מספר 

תלמידי המחקר, אשר רבים מהם לומדים 

במסלול התואר הכפול הקליני והמחקרי, 

גדל משמעותית. מעבדות המחקר של 

הפקולטה מפרסמות מאמרים רבים 

בעיתונים מובילים בתחומם, ותערוכת 

הפוסטרים גֵדלה משנה לשנה, באיכות 

ולא רק בכמות.  

מחקרים המתבצעים בפקולטה כוללים 

אספקטים רבים של מדעי רפואת-השיניים 

הבסיסיים והקליניים אך גם עוסקים 

בפיזיולוגיה, בהנדסת רקמות, במדעי 

המוח ועוד. 

אין ספק, כי הדגש שהושם בפקולטה על 

הפן המחקרי בשנים האחרונות, מצעיד 

אותה קדימה להיות בין המובילות בעולם 

בתחומה. גם אם מתבוננים סביבנו 

בפקולטות לרפואה ולמדעי הטבע אנו 

יכולים להיות גאים ביום המחקר הייחודי 

שלנו, המאחד אותנו אף ברמה החברתית. 

אתגרים רבים עוד נכונו לנו, ומהחשובים 

שבהם הוא שמירה על מגמה חיובית 

זו והמשך השאיפה לשילוב בין הפנים 

הקליניות לבין הפנים המחקריות של 

הפקולטה. 

עלינו לזכור שהעוסקים בתחום רפואת-

השיניים היו חלוצים בתחומים רבים 

ברפואה, כגון בתחום הסדציה והאנלגזיה. 

אין לי ספק שהמחקרים הייחודים 

הנערכים בין כותלי הפקולטה יהוו אבני 

דרך ברפואה העתידית. 

אני מאחל לכולנו שנזכה לימי מחקר 

מוצלחים ורבים נוספים, אשר יעידו על 

התקדמות הפקולטה בכל המישורים. 
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שלחן הנשיאות ביום המחקר 
משמאל לימין: הפרופסורים אדם 
שטבהולץ, שמואליק שפירא,  יונה 
סלע, אבינועם יפה ומר רמי ברנט.

צוות בית-הספר ביום הספורט
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ר י י ט ש ה  י ר א  ' פ ו ר פ

סיים לימודיו בבית-הספר לרפואת-שיניים 

בירושלים בשנת 1964 ואת ההתמחות 

בכירורגיה פה ולסתות בשנת 1968. בשנת 

1985 הועלה לדרגת פרופסור מן המניין, 

ובשנת 1986 קיבל דרגת פרופסור עמית 

באוניברסיטת קליפורניה סן-פרנציסקו. 

בשנים 1993-1990 שימש כדיקן הפקולטה, 

ובשנים 2003-1995 כיהן כמנהל המחלקה 

לכירורגיה פה ולסתות

השנה מלאו עשרים שנה מאז שנלקח 

מאיתנו.

עשרים שנה זו תקופה ארוכה בלי פרופ' 

יעקב לוין-אפשטיין או ג'ק, כפי שקראו לו 

חבריו הקרובים.

זוכר אני את התקופה שבה פגשתי בו 

כסטודנט בשנים הקליניות, ובהמשך 

כמתמחה וכרופא בכיר. בהופעתו התמירה 

והנאה הקרין כבוד, אמינות והגינות 

שהשפיעו על כולנו. הדור הצעיר של היום 

לא הספיק כבר להכיר את פרופ' יעקב 

לוין-אפשטיין, אבל אנחנו כתלמידיו 

מהדור המבוגר שכבר פרש, אך עדיין פעיל 

במחלקה, וכן תלמידיו הצעירים יותר, 

הפזורים ברחבי הארץ, מלאים געגועים 

אליו, והוא חסר לכולנו. 

פרופ' לוין-אפשטיין הקים את המחלקה 

לכירורגית פה ולסתות בפקולטה לרפואת-

שיניים בשנת 1955 והיה מנהלה הראשון 

מאז ועד לפרישתו בשנת 1985. הוא סיים 

את לימודי רפואת-השיניים באוניברסיטת 

מישיגן באן-ארבור והשלים את לימודיו 

באוניברסיטת פנסילבניה. את התמחותו 

בכירורגית פה ולסתות סיים בבית-חולים 

הארלם בניו-יורק, ומשם חזר לבנות ולנהל 

את המחלקה לכירורגית פה ולסתות בבית-

ספרנו. 

בשנת 1965, כשעבר בית-הספר לרפואת-

שיניים למרכז הרפואי בעין-כרם, הוא 

היה האיש שתכנן את המרפאה החדשה, 

שהייתה המודרנית והמשוכללת ביותר 

במדינת-ישראל. הוא גם תכנן ובנה את 

הצוות של המחלקה, שהיה על טהרת 

בוגרי הפקולטה – ד"ר מרדכי אוברמן ז"ל, 

בוגר המחזור הראשון, פרופ' בדרי עזז, 

שהחליפו בניהול המחלקה, ד"ר שמעון 

שוחט, שהתמחה בבית-החולים רמב"ם 

בחיפה וחזר אלינו מהשתלמות בארה"ב. 

בוגרים אלה היו  הבסיס לקידום ולפיתוח 

של המחלקה. אחריהם באו בוגרים 

נוספים שהתמחו ובהמשך השתלבו בצוות 

המחלקה.

בשנת 1969 נבחר פרופ' לוין-אפשטיין 

כדיקן השני של הפקולטה לרפואת-שיניים 

בירושלים וכיהן בתפקיד זה עד שנת 1973. 

גם בתפקידו זה היה פעיל במחלקה, דאג 

לקידומה ולצוות הרופאים והאחיות.

בשנות ניהולו את המחלקה, דאג פרופ' 

לוין-אפשטיין לפתח את המחלקה בשני 

מישורים מרכזיים: גיבוש המחלקה 

מבחינת אנושית ופיתוח מסגרות שונות 

בתחום המקצועי.

לצורך גיבוש צוות המחלקה ערך מפגשים 

מחוץ לכותלי הדסה, רובם ככולם בביתו 

הנאה, או מפגשים בחיק הטבע. למפגשי 

חיק הטבע הוזמנו גם המשפחות כולל 

ילדיהם וכן רופאים שהיו קשורים עם 

המחלקה בקשרי עבודה, כמו פרופסור 

מריו אולמנסקי ז"ל ומשפחתו. מפגשים 

אלו גיבשו וסייעו רבות לעבודת הצוות.

פרופסור יעקב לוין-אפשטיין
)10.2.1988 – 22.1.1920(

ו ר כ ז ל

פרופ' לוין אפשטיין עם אחיות המחלקה הכירורגיתיעקב לוין אפשטיין ורעיתו מריון
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פרופ' לוין-אפשטיין שקד על פיתוח שטחי 

טיפול כירורגיים מגוונים. דוגמה לכך 

היא היות המחלקה בין הבודדות בארץ 

שהעניקה טיפול אמבולטורי בהרדמה 

כללית. ד"ר שמעון שוחט, שהיה בעל 

רישיון לעסוק בהרדמה כללית פיתח 

את הטיפול בהרדמה הכללית ובסדציה 

האמבולטורית במחלקה. יום קבוע בשבוע 

היה מיועד לטיפולים אלו בילדים, ואם 

היה צורך גם במבוגרים. ד"ר שוחט ופרופ' 

לוין-אפשטיין פיתחו נר לטיפול בסדציה 

בילדים, שקיבל את השם "נר פה ולסת". 

הנר הורכב באגף הרוקחות בהדסה, וִשמעו 

יצא למרחוק.

פרופ' לוין-אפשטיין דאג לשלוח 

להשתלמויות לחו"ל את הרופאים שצפה 

את שילובם בעתיד כאנשי צוות המחלקה. 

פרופ' עזז שהה שנה במוסד יוקרתי 

ב- East Greenstead, שם למד שיטות 

כירורגיות שהיו מקובלות בעולם והביאן 

לכאן. הוא השכיל לגייס את ד"ר שמעון 

שוחט, שחזר מהשתלמות בארה"ב ופיתח 

את נושא ההרדמה הכללית האמבולטורית. 

אני נשלחתי במסגרת התמחותי 

לאוניברסיטת קנטאקי בארה"ב, שם רכשתי 

ניסיון בכירורגיה אורתוגנטית ופתולוגיה. 

באותם ימים הייתה יריבות בתחומי הטיפול 

בין מחלקת כירורגיה פלסטית והמחלקה 

לאף-אוזן-גרון לבין מחלקתנו. פרופ' 

לוין-אפשטיין נלחם על זכויותינו, כך 

שכל נושאי הטראומה המקסילו-פציאלית, 

טיפול כירורגי בבלוטות הרוק, גישות 

כירורגיות אקסטרה-אוראליות, כירורגיה 

אורתוגנטית  ועוד נשארו עד עצם היום 

הזה בתחום עיסוקנו.

אחרי מותו יזמה רעייתו מריאן קרן לזכרו, 

שהוקמה בעזרת תרומות של אנשי צוות 

המחלקה ומוקירי זכרו ברחבי העולם. 

מטרת הקרן הייתה לקיים אחת לשנה יום 

עיון לזכרו של פרופ' לוין-אפשטיין, שבו 

ישאו דברים טובי המרצים מרחבי העולם 

בתחומים השונים ברפואה וברפואת-

השיניים. רבים מתלמידיו וממוקיריו 

השתתפו בימי עיון אלה. עם התעוררות 

חוסר היציבות הביטחונית בארץ, החלו 

מרצים מחו"ל לבטל את בואם פעם אחר 

פעם. כתוצאה מכך החליטה הנהלת הקרן 

לזכרו של פרופ' לוין-אפשטיין לייעד 

את הכספים למטרה אחרת - הענקת פרס 

לעבודת גמר מצטיינת בתחום הכירורגי. 

השנה, במלאת 20 שנה למותו, נערך 

יום עיון לזכרו של פרופ' לוין אפשטיין 

במסגרת כנס אורתודונטי-כירורגי, בו 

הרצה פרופ' ווילאם פרופיט, מאוניברסיטת 

North Carolina. בכנס זה נכחו רבים 

מתלמידיו ומוקירי זכרו  וגם רבים שלא זכו 

להכירו. 

גישתו האנושית של פרופ' לוין-אפשטיין 

לחולים והחברית לצוות הרופאים, לאחיות 

ולתלמידים היו לסמל בכל בית-החולים. 

תמונתו, התלויה במקום מרכזי במרפאתנו 

החדשה אינה משאירה איש בשוויון 

נפש. כולנו - רופאים, אחיות, סטודנטים 

ומתרפאים - נעצרים ומביטים בדמותו 

הנערצת. 

הכינוי "רופא וג'נטלמן", אשר לו זכה 

בפי וגם בפי אחרים, הוא הכינוי המתאים 

לאישיותו.

יהי זכרו ברוך. 

הרופאים הבכירים בפקולטה בשנות ה-70', עם אורח. 

 מימין פרופ' א.שקי, שמואל לוין אפשטיין )האב( פרופ' יעקב לוין אפשטיין, 
פרופ' יצחק מיכמן, פרופ' קלמן מן מנכ"ל הדסה, פרפ' פריבס דיקן משנה רפואה
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דברי חכמים

ן  מ ט נ מ י ד י  כ ד ר מ ב  ר ה

MA, מנהל המכון  בעל תואר 

להכשרת מורים בישיבת "כרם 

ביבנה". מכשיר רבנים ומורים 

ב"בית מדרש לחינוך והוראה" 

במבשרת ציון

אמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך - זה 

כלל גדול בתורה", אך איך מיישמים כלל זה? 

וכי מצפים שאדם ידאג לחברו, כפי שהוא 

דואג לעצמו?! איך התורה מצווה דבר שהוא 

נגד הטבע האנושי ואין אדם יכול לקיימו?! 

מחבר הספר "הכתב והקבלה" )חי לפני 

כמאתיים שנה( מפרש, כי אהבת האדם לרעהו 

חייבת להיות "כמוך" )בהדדיות(. כגודל 

מידת ההתמסרות וההתייחסות שאתה מצפה 

מצדו של חברך כלפיך, כן המידה שאתה 

צריך מצדך להתמסר ולהתייחס לחברך.

מה שהייתי מבקש מחברי בעבורי, חייב אני 

לעשות בעבורו!

ומה אנו מצפים מחברינו?

לנאמנות ואהבה אמתית, לכבוד הדדי, לסבר 

פנים יפות, להשתתפות בשמחות ובצער, 

לעזרה קלה או להלוואה קטנה, לתמיכה, וכל 

 המרבה הרי זה משובח!

 וכמו שאמר הרב קוק:

'אם בית מקדשנו נחרב על-ידי שנאת חינם, 

נשוב להיבנות על-ידי אהבת חינם!'

"ואהבת לרעך כמוך", ויקרא י"ט

בינינו
המחויבות להחזיר

אף אחד לא הגיע לאן שהגיע - בכוחות 

עצמו בלבד. מישהו, מתישהו, לאורך 

הדרך, עזר לו בכך. ואנו שהגענו למעמדנו 

האישי והאקדמי והגשמנו את שאיפותינו 

ויכולותינו, איננו יכולים להיות אדישים. 

גם אנו מצּווים לעזור לדור הצעיר מאתנו, 

ולאפשר לו לעלות במעלה ההישגים 

ולהפוך למוביל וקובע דרך. אני מבקש 

להביא לפניכם את הסיפור האישי שלי, 

שבו אני גיליתי מה היא העזרה ההדדית 

הזו של הדור הבוגר לדור הצעיר, ולהודות 

אגב כך למי שאפשר לי להצליח, להגיע 

ולהגשים. 

בשנת 1967 "נשלחתי" להשתלמות 

באוניברסיטת בוסטון בארה"ב. דינן של 

מלגות קיום אז לא היה כפי שהן היום. לא 

היה ידוע על קיומן של קרנות ולא נפוץ 

היה השימוש בהן. בתמימותי האמנתי 

אז שבית-הספר לרפואת-שיניים, ו/או 

"הדסה" הם המממנים את השהייה שלי 

בארה"ב, שכן בחמש השנים שקדמו לכך 

השתייכתי למחלקה ועתידי בפקולטה נראה 

ברור. היה ברור לי שבזכות הישגיי נמצאתי 

"זכאי" להשתלמות של שנתיים באחד 

מבתי-הספר לרפואת-שיניים המעולים 

בארה"ב. 

בתקופת השהות שם הגיעה מדי תחילת 
חודש המחאה לכתובתנו. אמנם היה הסכום 

בה מאד צנוע, אבל היתה לה משמעות 
עבורי. עם הזמן למדתי להכיר מי הן 

הנפשות  הפועלות האחראיות להמחאות 
החודשיות שכל כך סייעו לקיום שלי ושל 

משפחתי באותה העת. 

הופתעתי לגלות שלא האוניברסיטה ולא 
ה.מ. הדסה הן המממנות, אלא מסגרת 

של מספר אנשים שהוקמה לצורך תמיכה 
בישראלים משתלמים. הסתבר לי עוד כי 
שניים מבעלי התפקידים המרכזיים בה, 
עוזבים את ביתם בסופי שבוע ונוסעים 

לערים שונות ברחבי ארה"ב, נושאים בהן 
הרצאות מקצועיות בתשלום, ואת ההכנסות 

מהן תורמים לקופה שממנה מועברות 
המחאות קיום למשתלמים הישראלים. 

רק כמה עשרות שנים יותר מאוחר נודעו 
לי הפרטים המלאים על תכנית התמחויות 

המורים מבית-ספרנו. היוזם והמקור 
היה דיקן בית-הספר לרפואת-שיניים 

בשיקגו, פרופ' אייזק שאואר, איש אלפא 
אומגה, שמינה את  פרופ' ד. וולטר כהן 
מפילדלפיה לעמוד בראש ועדה שתגייס 
משאבים. המטרה הייתה לגבש מנהיגות 

אקדמית ראויה לבית-הספר לרפואת-
שיניים  בירושלים. במסגרת ועדה זו, 

שפעלה במשך כעשרים שנה זכו להשתלם 
33 בוגרי הפקולטה בירושלים במיטב 

המוסדות האקדמיים בארה"ב. בוגרים אלה 
מכהנים  בארבעת העשורים האחרונים 

כבכירי המורים של בית-ספרנו. 

לנו, שעמלנו, נתמכנו והגענו, אסור 
להישאר אדישים. אמנם מעולם לא 

נתבקשנו להחזיר את הכסף למקור, אבל כל 
אחד מאתנו מבין, שעליו להעביר את הידע  

שרכש, לצעירים מבטיחים בדור שאחריו. 

אמנם אין מודדים את המהירות שבה אנו 
עושים זאת, אין סופרים לנו כמה כבר 

החזרנו ואם בכלל, וגם לא בודקים במי 
תמכנו, אבל צריך להיות ברור לכולנו, 

שזאת הציפייה מאתנו, ושיש לממש אותה. 
מגוון האפשרויות "לתת" הוא רחב מאד, 

ובמיוחד בישראל.

וכמו שג'ון האנטסמן, אחד הפילנטרופים 
הגדולים בתקופתנו, כותב בספרו 

"מצליחנים אינם מרמים": "אינך צריך 
להיות מיליארדר כדי להיות פילנטרופ". 
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