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 כתב עת של בוגרי    הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה

הסימפוזיון המזרח-תיכוני השלישי, 
 בחסות המרכז המזרח תיכוני 
ע"ש ד' וולטר כהן. ירושלים



לנח שלום רב,

קראתי בהנאה רבה את כתבתו של חברי אריה 
שטייר, במלאת 20 שנה לפטירתו של מורנו 

האהוב פרופ' יעקב לוין-אפשטיין. הרשה נא לי 
להוסיף מספר פכים קטנים להשלמת דיוקנו של 

אדם שהיה כה אהוד ונערץ.

פגישתי הראשונה עם ד"ר יעקב לוין-אפשטיין 
הייתה במרפאה המשותפת לו ולאביו, ד"ר 

שמואל לוין-אפשטיין, ששכנה בזמנו ברחוב 
הנסיכה מרי בירושלים. הייתי אז, בשנת 1953, 
מחויל בסיירת של חטיבת גולני, ומצאתי אותם 
כדמויות אצילות במלוא מובן  המילה. כדמות 

תומכת שימשה לִצדם האם, שהייתה אז פעילה 
במסגרת הסתדרות הנשים של הדסה.

יעקב לוין-אפשטיין שימש עבורי כמורה וכמנחה 
בתחום כירורגיית הפה והלסתות, אבל למעשה 

היה הרבה מעבר לכך. לאורך שתי השנים 
שעבדתי במחיצתו שימש לי גם כמורה דרך 

לחיים, דבר שנעשה בדרכי הנועם שכה אפיינו 
אותו. עד היום חרוטים בזיכרוני משפטים שנאמרו 
מפיו ביושר ובכוונה טובה, ואשר לאורם התנהלו 
חיי המקצועיים והאישיים לאורך השנים. ללא כל 

ספק, יעקב לוין-אפשטיין ִהנו דמות מופת לחיקוי, 
ובצדק כתב אריה, כי הכינוי "רופא וג'נטלמן" 

הוא הכינוי המתאים לאישיותו.

בהזדמנות זו ברצוני להזכיר שמותיהם של מורים 
נוספים במחלקה לכירורגיית פה ולסת, אשר 

עיצבו, לִצדו של יעקב לוין-אפשטיין, את צוות 
המחלקה בשנים הראשונות לקיומה. ראש וראשון 
להם היה ד"ר ג'ימי ספרינגר מבוסטון, אשר ראה 

בעבודתו בירושלים מימוש ייעודו הציוני, ונקשר 

בכל נימי נפשו לפקולטה הצעירה ולעובדים בה.

היו לי הזדמנויות רבות להיפגש עם ג'ימי בעת 

תקופת לימודיי בבוסטון, ובכל שיחה ושיחה 

חזרו ועלו תחושות הגעגועים לבית שטראוס 

ולירושלים הקטנה והיפה. לאחר ג'ימי הגיע 

למחלקה ד"ר בוב בלום, מנתח מוכשר ביותר, 

אשר תרם רבות לחינוכו של הדור הראשון של 

הפקולטה: ד"ר מרדכי אוברמן ז"ל, פרופ' בדרי 

עזז, ד"ר שמעון שוחט ומתלמדים רבים.

יעקב לוין-אפשטיין שימש כמנחה שלי לעבודת 

הדוקטורט ועל-שום כך בילינו שעות רבות 

בניתוחי חיות מעבדה, בהסתכלות משותפת 

בחתכים ההיסטולוגיים ולבסוף בניתוח התוצאות 

ובהכנתן לפרסום. היו אלה שעות משותפות 

בלתי נשכחות של התעלות על חיי היום-יום ושל 

עיסוק בסוגיות פילוסופיות ואתיות, שהיו מורשתו 

האמיתית של אדם מיוחד זה.

 בברכה חמה,

פרופ' מיכה זילברמן

הכותב סיים לימודיו במחזור ג' בבית-הספר 
לרפואת-שיניים בירושלים בשנת 1961, ועבד 

במחלקה לכירורגיה פה ולסת בשנים 1963-1961. 
את ההתמחות בכירורגיה פה ולסת סיים בבוסטון 

בשנת 1970 ב"בוסטון סיטי הוספיטל".  בשנת 
1973 סיים לימודי Ph.D באוניברסיטת "טפטס" 

בבוסטון, ולאחר-מכן היה בין מקימי הפקולטה 
לרפואה בטכניון בחיפה. בשנים 1992-1991 

שימש דיקן פקולטה זו.

מכתבים למערכת

ברכות
לפרופ' יוסי שפירא לרגל העלאתו לדרגת פרופ' מן המניין   •

ברפואת-שיניים לילדים.

לפרופ' אבינועם יפה לרגל העלאתו לדרגת פרופ' מן המניין   •
במחלקת שיקום הפה.

לד"ר אביגדור קלינגר על מינויו כמרצה במחלקת פריודונטיה.  •

לד"ר נורית בייט על מינויה כמרצה במחלקה לשיקום הפה.  •

לד"ר אורי זילברמן על מינויו כמרצה בכיר עמית ברפואת   •
שיניים לילדים.

לד"ר אייל ונציה על מינויו כמרצה עמית במחלקת פריודונטיה.  •

לד"ר ניר שטרר ולד"ר מישל פרץ-דוידי מהמחלקה לשיקום   •
הפה, על זכייתם  במקום השלישי בתחרות בינלאומית 

לחידושים רפואיים, שהתקיימה בלונדון בספטמבר 2008 
 Palatal Mucoadhesive Tablet Containing :על המצאתם

.Herbal Formulation for the Treatment of Halitosis

לפרופ' שוקי מושונוב להולדת נכדתו הראשונה.  •

לגב' דליה לוי, מזכירת המרפאה האורתודונטית, על היבחרה   •
כעובדת מצטיינת פקולטאית לשנת תשס"ח.



 יומן
חדשות מהפקולטה

 הסימפוזיון 
המזרח-תיכוני השלישי

 פורום רופאים
משימות באפריקה

טיול צפרים-צלמים בטנזניה
טיפול שיניים מעולם אחר

התמחות באורתודונטיה

לזכרו  פרופ' אינו שקי   

 דברי חכמים
האם נס חנוכה מיותר ?!

תוכן העניינים 

"מה נשמע" כתב עת של הפקולטה לרפואת שיניים ובוגריה. שנה 37 גיליון 74, חנוכה תשס"ט - 2008 

 nstern@cc.huji.ac.il 052-641-4770 עורך: פרופ' נח שטרן

 drchaushu@bezeqint.net 03-951-7862 יו"ר ארגון הבוגרים: ד"ר סטלה צ'אושו

מזכירת המערכת: עליזה פרחיה 02-675-8590

מנהלת פרסום: ד"ר אורית הרמתי

עריכה לשונית: סמדר כהן

הפקה ודפוס: דפוס איילון, ירושלים 02-679-66-36

מתאם בית הדפוס: עוזי בן יוסף

עיצוב גרפי: ליאת חברוני

כתובת המערכת: "מה נשמע", בית הספר לרפואת שיניים, הקמפוס הרפואי ה.מ. הדסה, ת.ד. 12272 ירושלים 91120

 http://dental.huji.ac.il :אתר הפקולטה

אתר ארגון הבוגרים - מהנוסח העברי של אתר הפקולטה קיימת גישה ישירה
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 תמונות השער: המארחים של הכינוס המזרח תיכוני השני. 
מימין: הפרופסורים פרדה טאשר מאוניברסיטת אנקרה, מוסה בז'אלי מאוניברסיטת אל-קודס ואדם שטבהולץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

תמונת השער: הסטודנטים בשנים הקליניות התאספו ביום הראשון של הלימודים באולם סליגמן להכוונה. 
תמונה קטנה: פרופ' אדם שטבהולץ, דיקן בית הספר עם מרצה אורח פרופ' ברנרדו טואטי מפריז. )צילום: דוד אש(

קוראים יקרים,

גיליון זה יוצא לאור עם תחילת שנת הלימודים תשס"ט ולאחר 

על  המלא  המידע  את  השלישי.  המזרח-תיכוני  הכינוס  פתיחת 

הנושאים האלו ועל חדשות נוספות תמצאו ב"יומן".

ב"פורום רופאים" אנו מביאים הפעם את חוויותיהם של מספר 

בוגרי בית-ספרנו, ששהו בחו"ל במשימות שונות: ד"ר אלון לבני 

בבית-יתומים  רפואית  בשליחות  יחדיו  היו  בירנבוים  רוית  וד"ר 

באתיופיה; ד"ר דורון אפרמיאן וד"ר חיים שוחט היו בטיול צפרים 

בטנזניה. הם הביאו משם אין סוף תמונות שצילמו. טעימה קטנה 

מהן תוכלו לטעום בין דפי העיתון; וד"ר דן הופמן, בעל מרפאת 

מזדמן  כרופא-שיניים  טיפוליו  ועל  ביקוריו  על  מספר  שיניים, 

בבני המאיה בגוואטאמלה ועל מסעי טיפולים בקאריביים, באגן 

האמזונס ובשבטים נידחים בפפואה ניו-גיני. ממש מרתק!!!

המדור "מה נשמע במדע" מביא הפעם תמצית מהמחקר של ד"ר 

טבלייה   - החדשה  תגליתם  על  פרץ-דוידי  מישל  וד"ר  שרר  ניר 

המוצמדת לחך, המשחררת רכיבים הפעילים על ריח-פה.

במדור"מה נשמע בתחביב שלי" אנו מביאים את המלצתו של ד"ר 

אוריאל אטל למצוא שלווה על גבו של... סוס. ובמדור "מה נשמע 

ההתמחויות" מספרים מתמחים על חוויותיהם באורתודונטיה. 

מביאים  אנו   ,73 בגיליון  לראשונה  שהופיע  "לזכרו",  במדורנו 

את מאמרו של פרופ' יאיר שרב על המייסד והדיקן הראשון של 

הפקולטה שלנו, פרופ' אינו שקי ז"ל.

בין הדפים תמצאו כמובן, גם את המדורים הקבועים של "מכתבים 

למערכת","דברי חכמים" וכמובן "בינינו".

שלכם      

נח שטרן, העורך      



יומן
חדשות מהפקולטה

 נפתחה
שנת 
הלימודים 
תשס"ט

ביום א', 2 בנובמבר 2008, נפתחה שנת הלימודים תשס"ט. בשבוע 

לתלמידים  אוריינטציה  ימי  התקיימו  הלימודים  לתחילת  שקדם 

החדשים. לתלמידים בשנים הקליניות יועד יום אוריינטציה נפרד 

ומקיף שעסק בכל הנושאים שבהם יעסקו במהלך השנה. 

מספר התלמידים הכללי בבית-הספר לשנה זו הוא 320, מתוכם: 

60 תלמידי שנה א', 53 תלמידי שנה ב', 60 תלמידי שנה ג', 50 

תלמידי שנה ד', 44 תלמידי שנה ה', ו-53 תלמידי שנה ו'. כמות 

בפני  מציבה  ו',  בשנה  במיוחד  תלמידים,  של  זו  גדולה  יחסית 

לא  לוגיסטיות  בעיות  בפתרון  אמיתי  אתגר  בית-הספר  הנהלת 

מעטות בסידור ההוראה הקלינית.

מרכז ההשתלות 
שודרג למעמד 

"יחידה"
מרכז ההשתלות בבית-ספרנו הוכר לפני זמן מה כ"יחידה", 

והאחראי עליה, הפרופ' דוד כוכבי, הוכר כ"מנהל היחידה לשיקום 

על גבי שתלים". 

הדיקן  גרפונקל,  הפרופ'  על-ידי  ב-1990,  מונה  כוכבי  דוד  פרופ' 

שלוש  משתתפות  במרכז  ההשתלות.  מרכז  כמתאם  העת,  באותה 

מחלקות: המחלקה לשיקום הפה, המחלקה לפריודונטיה והמחלקה 

לכירורגיה פה ולסתות. 

קורס  כוכבי  הפרופ'  הקים  ב-1990  המרכז  פעילות  תחילת  עם 

שתלים".  באמצעות  שיקום  "עקרונות  בנושא:  המשך  ללימודי 

הקורס יועד לרופאי שיניים כלליים, והיה במשך שנים רבות הקורס  

האקדמי הראשון בנושא, שלא היה תלוי בחברת שתלים.

בוגרי  הרופאים  הראשון.  המעשי  הקליני  הקורס  נוסד  ב-1992 

הקורס העיוני השתלמו במשך שנה במרפאת המרכז. פרופ' כוכבי 

הדריך את משתתפי הקורס, שחלקם התפתח במשך השנים להיות 

רוזנפלד  פטר  ד"ר  ביניהם  ההשתלות,  במרכז  ומדריכים  רופאים 

ומאוחר יותר ד"ר לנה דה-קפואה. 

ההשתלמות  לקורס  הימים  ברבות  הפך  המעשי  הקליני  הקורס 

הקליני במתכונתו הנוכחית. במתכונת זו, הנהוגה כבר מספר שנים, 

נמשכת ההשתלמות שנתיים וכוללת חלק קליני וחלק עיוני נרחב. 

ואת  הידע  את  והעשירו  רופאים  עשרות  השתתפו  הקליני  בקורס 

היכולות שלהם בנושא.

המצוידת  ואסתטית,  נוחה  חדישה,  במרפאה  המרכז  ממוקם  כיום 

סייעות,  חמש  רופאים,   12 מונה  המרכז  לטיפולים.  הנדרש  בכל 

על-ידי  מותווית  המרכז  פעילות  אדמיניסטרטיבי.  וצוות  שיננית 

המשתתפות  המחלקות  שלוש  מנציגי  המורכבת  אקדמית,  ועדה 

במרכז.  

ע)4( מ ש נ ה  מ
חנוכה תשס"ט - 2008



ע)5( מ ש נ ה  מ
סתיו תשס"ט - 2008

הסימפוזיון 
המזרח- 
תיכוני 
השלישי
בין התאריכים 06.11.08-05.11.08 התקיים 

הסימפוזיון המזרח-תיכוני השלישי, בחסות 

המרכז המזרח תיכוני ע"ש ד' וולטר כהן. 

ההזמנות באנגלית, בעברית ובערבית יצאו 

לדרך כבר בתחילת חודש אוקטובר. כזכור, 

הסימפוזיון הראשון שהתקיים באוניברסיטה 

העברית בירושלים היה בנובמבר 2006, השני 

נדד לאנטליה שבתורכיה והתקיים בספטמבר 

2007, והשנה היה שיתוף פעולה באירוחו: ביומו 

הראשון התארחו באי הסימפוזיון באוניברסיטת 

אל-קודס בירושלים המזרחית, וביומו השני 

- באוניברסיטה העברית בירושלים המערבית 

– בבית הספר לרפואת שיניים בעין כרם. נושא 

הסימפוזיון היה "מניעה ושחזורי רקמות". 

המרצים המרכזיים בכינוס היו פרופ' ברנרד 

טואטי מפריז, פרופ' הרולד באומגרטן 

מאוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה, וד"ר עמי 

שמידט מהמחלקה לשיקום הפה בבית הספר 

לרפו"ש בירושלים. 

דן פרקינס וד"ר פיטר נף

פרופ' מוסה בג'לי ופרופ' ג'רי גולדברג

פרופ'  ד' וולטר כהו

סטודנטיות מאוניברסיטת אל-קודס

ע)5( מ ש נ ה  מ
חנוכה תשס"ט - 2008

נשיאות הסימפוזיון מימין. פרופ' ברוס דונוב, דיקן אוניברסיטת הרוורד, ארה"ב.  פרופ' מוסה בג'אלי, דיקן אוניברסיטת אל קודס. 
 פרופ' כולוד דאג'אני, סגנית נשיא אוניברסיטת אל-קודס.  פרופ' ד' וולטר כהן, יו"ר כבוד של המרכז המזרח תיכוני על שם 

 ד, וולטר כהן.  פרופ' שרה סטרומזה, רקטור האוניברסיטה העברית. פרופ' ,אדם שטבהולץ, דיקן הפקולטה לרפואת שיניים.  
פרופ' פרדה טאשר, אוניברסיטת האצ'טפה, טורקיה.  פרופ' ג'רלד גולדברג, דיקן אוניברסיטת קייס ווסטרן. ארה"ב.

 פרופ' כולוד דאג'אני 
מברכת את באי הסיפוזיון

 פרופ' שרה סטרומזה 
מברכת את באי הסימפוזיון 



© MIS Corporation. All rights Reserved.

M a k e  i t  S i m p l e
1-800-244-666 :   

           

.   

MIS is proud to offer virtual implant planning and guided 
impantology. The advantages of these cutting edge 
technologies for the clinician and for the patient are 
immense. Advances in radiology, such as cone beam 
scanning devices, are able to produce exceptionally 
accurate images and precise digital data collection.
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שיקום פנים ולסתות
תת-התמחות חדשה 

משרד הבריאות הכיר בחודש אוגוסט 2008 בתחום "שיקום פנים ולסתות" 
ולסתות  פנים  לשיקום  המחלקה  שיקום-הפה.  תחום  של  כתת-התמחות 
בבית-החולים הדסה הוכרה כמחלקה מוכרת להוראת התמחות זו. רשאים 

להשתתף בתכנית ההתמחות הזו מומחים בשיקום-הפה. 

התחום עוסק בשיקום אקסטרה אוראלי ואינטרה אוראלי של חולים בעלי 
גידולי ראש-צוואר, חולים לאחר טראומה באזור ראש-צוואר וחולים בעלי 

מומים מולדים באזור ראש-צוואר. 

האם  במחלקת  חודשים   14 מהם  חודשים,   18 נמשכת  ההתמחות  תכנית 
וארבעה חודשים נוספים בשתי רוטציות. 

מועדון פקולטה נפתח בקומת הכניסה של בית-הספר לרפואת-שיניים. המועדון נתרם 

לזכרו של ד"ר יוסף ג'ייקובס  על-ידי משפחתו והוא נקרא:

.The Joseph and Benita Jacobs, David and Renae Anson Faculty Club

ד"ר ג'ייקובס היה במומחיותו אורתודונט, חבר ותיק באחוות אלפא אומגה ואחד 

מנשיאיה הבינלאומיים, שהלך לעולמו בשנת 2005.  מלבד השטח המקורה צמוד 

למועדון גם רחבה קטנה  מתחת לכיפת השמיים, שמוסיפה לאווירה הנעימה השוררת בה. 

במועדון קפטריה המנוהלת בטוב טעם עם חיוך על ידי גב' ריטה אדלין, ושעות הפעילות 

בה הן מדי יום בין השעות 15:00-9:00.  

פרופ' רוזנברג 
 מבקר 

בבית-ספרנו

בחודש נובמבר בא אלינו שוב ידידנו מפילדלפיה, 

הוא  כאן  שהותו  בזמן  רוזנברג.  אדוין  פרופ' 

הפה,  ולשיקום  לפריודונטיה  במחלקות  התארח 

ניהל סמינר למתמחי שתי המחלקות. כזכור,  וגם 

 The Edwin andאת ייסד  הוא  שעברה  בשנה 

Joyce Rosenberg Lectureship שבמסגרתו 

יבואו אלינו מדי שנה מרצים ידועי-שם כדי לחלוק 

ולשיקום את  עם מתמחי המחלקות לפריודונטיה 

הידע הקליני העדכני ביותר.

מועדון פקולטה חדש 
בבניין רפואת-שיניים

ד"ר קטה קופולוביץ' ובעלה פרופ' ד' קופולוביץ' סועדים במועדון הפקולטה
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 אירינה עציון ז"ל 
)2008 - 1954(

ד"ר אירינה עציון )ליזרוביץ( לבית קומן עלתה לארץ מבוקרשט בגיל שש 

והשתלבה במהירות בחברת הילדים הישראלית בשיכון הרופאים בתל השומר. 

אביה, ד"ר תיאודור קומן ז"ל, שימש שם כגינקולוג ואמה לידיה כאחות. 

אירינה למדה בבית-הספר לרפואת-שיניים בשנים 1982-1976. בסוף השנה 

השישית  ללימודים, ביוני 1982, נפל בעלה דב ליזרוביץ במלחמת שלום הגליל 

במסגרת שירות מילואים כטנקיסט. 

עם תום לימודיה התגייסה אירינה לצה"ל. היא שירתה כרופאת-שיניים במרכז 

לרפואת-שיניים של צה"ל בתל-השומר, שם הכירה את  ד"ר יוסי עציון, בוגר 

רפואת-שיניים מאוניברסיטת תל-אביב. עם יוסי הקימה אירינה בית ביישוב מכבים, 

וביחד הם הביאו לעולם שלוש בנות מקסימות: דפנה, הדס וענת. 

במסגרת שירותה הצבאי התמחתה אירינה באנדודונטיה באוניברסיטת תל-אביב, 

והמשיכה בשירותה הצבאי כמומחית לטיפולי שורש עד לפרישתה מצה"ל בדרגת 

רס"ן ב-1994. מאז ועד יום מותה הפתאומי עבדה במרפאתה של ד"ר עופרה גל, 

בת כיתתה. לאירינה  היה חוש הומור מצוין והיא הייתה שנונה באופן יוצא דופן. 

כמו-כן היו לה תחביבים רבים: צילום, עריכת וידאו, סקי, נגינה בגיטרה ופתירת 

תשבצי היגיון. אירינה הייתה אהובה מאוד על-ידי משפחתה, חבריה ומתרפאיה. 

אירינה נפטרה בחטף מאירוע וסקולרי מוחי שאירע לה בשנתה. יהי זכרה ברוך.
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התכנסות 
הוועד המנהל 
של המרכז 
המזרח-תיכוני
השלישי  המזרח-תיכוני  הסימפוזיון  סיום  עם 

השנה  בפעילות  לדיון  המנהל,  הוועד  התכנס 

ניהל  החולפת ובפעילות העתידית. את הישיבה 

כבוד  של  כיו"ר  המכהן  כהן,  וולטר  ד'  פרופ' 

נכחו  בישיבה  שמו.  על  קרוי  שאף  המרכז,  של 

לראשונה גם מתמחים מאוניברסיטת אל-קודס, 

המתמחים בבית-ספרנו במחלקות שונות. 

בין הנושאים שהועלו הייתה גם בחירתו של ד"ר 

המרכז.  יו"ר  תפקיד  את  למלא  אפרמיאן  דורון 

הולן,  גידי  ד"ר  את  בכך  מחליף  אפריאן  ד"ר 

שמילא אותו עד כה. 

ד"ר אפרימאן, בוגר בית-ספרנו משנת 1992, הוא רופא בכיר במחלקה לרפואת-

הפה, ובין תפקידיו הרבים בבית-ספרנו נציין שהוא אחראי על תכנית ההתמחות 

של  הנבחר  והנשיא  גמר  לעבודות  הפקולטאית  הוועדה  יו"ר  משמש  במחלקתו, 

החטיבה הישראלית של IADR. הוא בעל תואר שני  בביולוגיה מולקולרית ובעל 

תואר שלישי בביולוגיה תאית.
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פורום רופאים

י נ ב ל ן  ו ל א ר  " ד ו ם  י ו ב נ ר י ב ת  י ו ר ר  " ד

לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיה  סיימה  בירנבוים  רוית  ד"ר 

לילדים  שיניים  ברפואת  ההתמחות  ואת   2002 בשנת  בירושלים 

בשנת 2007. חברת סגל במחלקה לרפואת שיניים לילדים

לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיו  סיים  לבני  אלון  ד"ר 

ציבורית  ברפואת-שיניים  מומחה   .1996 בשנת  בירושלים 

קהילתית  רפואת-שיניים  במחלקת  סגל  חבר   .2004 משנת 

ובמחלקה לשיקום הפה

מטוס  גלגלי  נגעו  מאוחרת,  לילה  בשעת   ,2008 בפברואר  ב-23  

"אתיופיאן איירליינס" במסלול נמל התעופה בן-גוריון, אחרי טיסה 

אנשים  שלושה  גם  ישבו  בתוכו  מאדיס-אבבה.  שעות  ארבע  בת 

עייפים, שזה עתה חזרו מחוויה מרגשת ומספקת של כמעט שלושה 

לשגרה  לחזור  עכשיו  יהיה  שקשה  הייתה  התחושה  שבועות... 

היומיומית. 

אך נחזור להתחלה... הכול התחיל כשנה קודם לכן, בינואר 2007. 

אדיס  ליד  באסקו,  היתומים  בבית  לביקור  לאתיופיה,  לבדי  יצאתי 

אבבה, )ועל-כך כבר דיווחתי ב"מה נשמע", גיליון 70, סתיו 2007(. 

התנדבותי  פרויקט  לערך  שנים  שלוש  כבר  מתנהל  בבית-היתומים 

הילדים  מחלקת  מנהל  אנגלהרד,  דני  פרופ'  של  בניהולו  ייחודי, 

ומרכז האיידס לילדים בהדסה עין-כרם. במסגרת הפרויקט, הקרוי 

שונים  מתנדבים מתחומים  יוצאים  ואהבה",  "קוקטייל של שמחה 

לטפל בילדי בית-היתומים, כ-400 במספר. 

בית-היתומים שייך למסדר הקתולי של האם תרזה, ומנוהל על-ידי 

חייה  את  המקדישה  רופאה,  מריה,  האחות  בראשות  נזירות  צוות 

לטובת היתומים במוסד. מה שמייחד את היתומים הללו הוא שרובם 

בשנים  והתייתמו  הלידה,  במהלך   HIV-ה בנגיף  נדבקו  ככולם 

הראשונות לחייהם. 

של  והשיניים  הפה  ממצב  התרשמתי  בו  שם,  ביקורי  בעקבות 

נוצר   2007 ובקיץ  מעורבותי,  את  להמשיך  החלטתי  הילדים, 

נעה  בין השאר,  אחראית,  הזה  לחיבור  אלון.  לבין  ביני  ה"חיבור" 

שהתעניינה  ד',  שנה  בסוף  שיניים  לרפואת  סטודנטית  אז  בן-עמי, 

והורכב  הגיבוש  נוצר  וביוזמתה  שבתיווכה  באתיופיה,  בהתנדבות 

הצוות הדנטאלי, הראשון מסוגו בפרויקט. 

קהילתיות  בתכניות  ניסיונו  ואת  מומחיותו  את  תרם  מצדו  אלון 

ויציאה לטיפולים ב"תנאי שדה". לשלושת המארגנים צורפה משלב 

מוקדם גם דלילה ידידי - סייעת ראשית מהמחלקה לרפואת שיניים 

לילדים.

לאחר התארגנות ארוכה יצאנו רוית ואני למסע. ב-6 בפברואר 2008 

דאגנו  למסע  ההכנות  במסגרת  אתיופיה.  לעבר  המטוס  על  עלינו 

בעיקר להשגת תרומות של חומרים, אביזרי היגיינה, וכסף למימון 

הנסיעה. התרומות נתרמו לנו הן בידי אנשים פרטיים, והן על-ידי 

ספקים וחברות דנטאליות. 

יצאנו מנקודת ההנחה ששם לא יהיה כלום, ולכן צריך להביא הכול 

אתנו. המידע הראשוני שנאסף בביקור הקודם של רוית הדריך אותנו 

והציוד  החומרים  את  הכתיב  ובהתאם  שנעשה,  הטיפולים  בתכנון 

הנדרשים. 

נחתנו באדיס אבבה לפנות בוקר, עם כ-60 ק"ג ציוד )40 ק"ג נוספים 

נשלחו מראש, בסיועו האדיב של  משרד החוץ(, ולאחר התארגנות 

במלון יצאנו לבית-היתומים. 

האחות מריה שמחה לקבלנו, וכמובן, לראות שוב את רוית, שאותה 

ולהפתעתנו   – נעבוד  היכן  בשמחה  לנו  הראתה  היא  הכירה.  כבר 

טיפולים,  מיטת  ובו  מרווח,  חדר   – משציפינו  טובים  היו  התנאים 

חשמל, מים, ואפילו אוטוקלב! )במקור תכננו להסתפק בחיטוי קר 

בלבד(.

סדר היום שלנו בשבועיים הבאים כלל הגעה בבוקר לבית-היתומים 

ועבודה עד החשיכה, עם הפסקת צהריים באמצע. בחלק מהימים 

עבדנו בשני מוקדים - רופא אחד מבצע בדיקות בחדר נפרד, ושאר 

הצוות מבצע טיפולים. 

מדברים  הגדולים  )הילדים  לתרגום  המקומית  באוכלוסיה  נעזרנו 

קצת אנגלית(, ובתוך זמן קצר הצלחנו גם לתקשר ִאתם באמהרית 

 משימה 
באפריקה

טיפול שיניים 
ביתומים חולי 

איידס באתיופיה
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עבודה  סדר  ותכננו  הילדים  את  מיינו  בדיקות,  ביצענו  בסיסית. 

יומי ושבועי על-פי: דחיפות, היכולת לבצע טיפולים דומים ברצף 

למשל(  לעקירות  הזמינים,  המעוקרים  הכלים  במספר  )התלויה 

והצורך לחכות בין טיפול לטיפול באותו ילד, לאלו אשר להם נדרש 

יותר מטיפול אחד.

אלחוש,  רציני, המחייב  לטיפול   נזקקו  מדיי  רבים  ילדים  לצערנו, 

ילדים  להרגעה.  פרמדיקציה  ואף  פרופילקטית  אנטיביוטיקה  מתן 

רבים אף היו נגועים, בנוסף ל-HIV, גם בהפטיטיס B או C, ואותם 

שיבצנו לסוף היום כדי לאפשר נוהלי ניטור זיהומים מקיפים יותר. 

ביצענו   .35 מקיף  לטיפול  זכו  ומתוכם  ילדים,  כ-50  ראינו  בסה"כ 

קבועות,  טוחנות   2 גם  )מתוכן  שיניים   של  עקירות  מ-40  למעלה 

שלא ניתן היה להציל בתנאים הקיימים(, כ-50 שחזורים באמצעות 

פוג'י 9 )חומר של חברת GC, שפותח במיוחד לטיפולים בסביבה 

סב-אופטימאלית(, חומר שבו השתמשנו גם לאיטום חריצים מונע 

של למעלה מ-120 שיניים. 

חילקנו לכל הילדים מברשות שיניים )עם שמות מודפסים( ומשחות 

שיניים. הסתבר כי במקום כבר מונהג צחצוח יומי מאורגן – באחת 

מהפסקות בית הספר או הגן, כל כיתה יוצאת בתורה לצחצח שיניים 

הלב.  את  ומחמם  מרהיב  והמחזה  בחצר,  הבור  או  הברזייה  סביב 

תפקידנו איפה היה רק לחזק התנהגות זו. 

לאחר למעלה משבועיים וחצי של עבודה, ארזנו את הציוד )השארנו 

שם חלק...( ובלב כבד וברגשות מעורבים, עזבנו את המקום, לאחר 

פרידה מרגשת מהצוות, ומהילדים שאליהם מאד נקשרנו. הבטחנו 

לחזור... 

לנסות לסכם,  כשגלגלי המטוס חורקים על המסלול בארץ, אפשר 

אם כי עדיין קשה לקלוט את גודל החוויה והמשימה שנעשתה, אך 

לא הושלמה.... 

רק בהמשך, תוך כדי הכנת מצגות ומתוך התבוננות בתמונות, אנו 

מתחילים לעכל ולהבין מה באמת עשינו .... 

האם מעבר לחוויה האישית, גם השארנו שם ילדים בריאים יותר? 

אולי העלינו את הציפיות לרמה שלא תקבל מענה? האם הטיפולים 

שעשינו הם באיכות מספקת כדי שיחזיקו מעמד?  

ויש  הושלמה,  טרם  שהמשימה  היא  התחושה  אך  לענות,  קשה 

את  לבדוק  נוכל  הבא  בביקור  וידע.  ניסיון  יותר  עם  להמשיך, 

התוצאות וההשפעות של ביקורנו הקודם, לטווח ארוך יותר.

ותהיה פעם באה. הרי... הבטחנו לחזור...

ברצוננו להודות לחברות שתרמו ביד נדיבה להצלחת המשימה: 
GC אירופה- ישראל, מ.ס.ה, שוודנט-שיין, המברשת רוחמה, פרוקטר-גמבל 

)אורל-בי - קרסט(, קוסמופארם )אורביטול(, סלקום. 

ד"ר אלון לבני עם ילדה מקומית   ד"ר רוית בירנבאום עם 
ילדה מקומית אחרי טיפול

מימין: גב' דלילה ידידי סייעת אחראית במרפאה פדודונטית בבית 
הספר לרפו"ש בירושלים, נעה בן עמי, סטודטנית שנה ה' שהצטרפה 

למשלחת והמחברים.
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טיול 
צַּפָרים-
צלמים, 
טנזניה 
2008
ן א י מ ר פ א ן  ו ר ו ד ר  "  ד
ט ח ו ש ם  י י ח ר  " ד ו  

 סיימו לימודיהם בבית-הספר

לרפואת-שיניים בירושלים בשנת 1992

משחר  עוד  בשנינו  קיים  הטבע  חיידק 

באיכטיאולוגיה  התמקצע  האחד  ילדותנו, 

)חיים(,  טבע  ובצילום  הדגים(  )תורת 

והשני  - באוריניתולוגיה )תורת הציפורים( 

הפרפרים(  )תורת  ובלפידופטרולוגיה 

)דורון(. 

רפואת-השיניים  לימודי  את  התחלנו  שנינו 

בביולוגיה  ראשון  תואר  שסיימנו  לאחר 

הדרך  אורך  ולכל  העברית,  באוניברסיטה 

מאז לא זנחנו את הפן הביולוגי שבנו.

ַצָּפרים- לקבוצת  הצטרפנו  השנה  באפריל 

ַצלמים לטיול מקצועי בטנזניה, שארך עשרה 

ימים. מדריך הטיול היה אייל ברטוב, שנחשב 

לאחד מבכירי צלמי-הטבע בישראל. 

לאחר  ספורות  דקות  התעופה  לשדה  יצאנו 

אל  הגענו  לילה  בטיסת  פסח.  סדר  סיום 

של  שטחה  טנזניה.  שבצפון  ארושה  העיר 

טנזניה הוא כמיליון קמ"ר )פי 50 מישראל( 

לערך,  נפש  מיליון   40 מונה  ואוכלוסייתה 

מאחר  מיליונים  כמה  של  תקן  סטיית  עם 

השגורות  השפות  אוכלוסין.  רישום  שאין 

בפי הילידים הן אנגלית, סוואהילית וניבים 

  .)TZS( מקומיים. המטבע הוא שילינג טנזני

ביום הנחיתה נסענו מערבה אל הבקע הסורי-

וַלּנו באחד הלודג'ים באזור אגם  אפריקאי  

מניירה )Manyara(. את היום השני הקדשנו 

למרגלות  המצויה  מניירה,  בשמורת  לסיור 

את שמו  נושאת  מצוק ההעתקים. השמורה 

של אגם סודה מלוח ורדוד, ומגוון נופיה - 

- מאפשר  ושיטים  המים, עצים רחבי עלים 

פילים,  ביניהם  רבים,  חיים  לבעלי  קיום 

ג'יראפות, אנטילופות, היפופוטמים ועופות 

מים רבים. 

הר  למורדות  העפלנו  הצהריים  בשעות 

 .)Ngorongoro( נגורונגורו  הכבוי  הגעש 

בתוך הלוע הענקי שלו, שקוטרו כ-20 ק"מ, 

המייצגים  בעלי-חיים,  כ-25,000  שוכנים 

הקיימים  בעלי-החיים  מיני  רוב  של  חתך 

נוח  תיבת  בתוך  כמו  אפריקה,  במזרח 

התנ"כית. 

בשמורת  בילינו  הבאים  הימים  שלושת  את 

 14,760 שגודלה   )Serengeti( הסרנגטי 

שבט  בני  של  בכפר  ביקרנו  שם  קמ"ר, 

המסאי - רועי הבקר המשוטטים עם עדריהם 

במרחב. 

הנוספים  וביומיים  הצהריים  אחר  בשעות 

העצומים  הגנו  עדרי  בעקבות  נסענו 

בעלי-חיים  וצילמנו  במרחב  המשוטטים 

נמרים,  זברות,  בשפע: אנטילופות, צבאים, 

ברדלסים ואריות.  

הסרנגטי  שמורת  את  עזבנו  השביעי  ביום 

טרנגירה  שמורת  אל  מזרחה  ויצאנו 

בנופה  שונה  זו  שמורה   .)Tarangire(

תחילתה של  זוהי  כה:  עד  ראינו  מכל אשר 

מדברי  בה  האקלים  האפריקאית,  הסוואנה 

ענקיים  באובב  עצי  מאות  בה  ויש  למחצה 

נחל  חוצה  השמורה  את  שנים.  מאות  בני 

של  החיים  מקור  מהווה  והוא  אחד,  איתן 

בעלי החיים בעונה היבשה.

בשלושת הימים הבאים טיילנו בפארק לאומי 

ארושה, 137 קמ"ר של מגוון אזורי אקלים: 

יער גשם הררי, חורש עצי שיטה, סוואנות, 

ובעלי- עופות  בשמורה  ועוד.  ביצה  אזורי 

חיים האופיינים ליער, כולל קופי הקולובוס 

המרשימים, אנטילופות ועופות ממינים שלא 

פגשנו באזורי הסאוונה והאגמים.

להלן  צילומים.  אלפי  עם  לישראל  חזרנו 

תוכלו להתרשם מהם כ"טעימה" בלבד. 

חיים בעמדת צייד

 ילד מסאי צופה בתמונתו,
עם דורון
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להקת )אוכלי( החיפושיות )פול- תעשה לי ילד...(

זרזיר נידף ברוח

עיניים גדולות

I Feeling Gooooood, Keep on...

כסא החותנת...

אקונה מטאטא 1

Breakfast at Tiffany's...

חסידה צהובה - "התינוק במעוף הבא"

דיאטת עלים

אקונה מטאטא 2

מוזמן לניקוי והקצעת שורשים )רצוי תחת נייטרוס(

Every Man Deserves a Pair - ביוטיפיל

כיבוש יעד

חברי הקבוצה משקיפים על לוע ענקי של הר געש 
כבוי בשמורת נגורונגורו

נדידת גנו וזברות
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ב"הדסה"  השיניים  רפואת  לימודי  תום  עם 

היא  'אני  לדרכים.  ויצאתי  תרמיל  נטלתי 

הרוח', והשמיים - אף הם לא הגבול. באשר 

נשאוני גלגלי ההשגחה, לשם הלכתי.

כנפיים  עבורי  היווה  שרכשתי  המקצוע 

מופלאים.  למרחבים  עופפתי  שבעזרתן 

יכולתי לטפל באנשים פתחה בפניי שערים, 

טיוליי  אחרת.  דרך  באף  נפתחים  היו  שלא 

היו ארוכי טווח, בחלקי עולם שונים, ולמשך 

בין  כמעט.  לשנתיים  ועד  ספורים  חודשים 

הטיולים עשיתי לי "חניות ביניים" בארץ.

שבטים  בני  בילידים  לטפל  לי  הזדמן  כך 

בגוואטמאלה,  מאיה  בני  ביניהם  שונים, 

מסעי טיפולים בדוגית בחברת רופא מקומי, 

הקאריבי,  שבים  בלאס  סאן  איי  בילידי 

ועוד שבטים  שבטים שונים באגן האמזונס 

נידחים בפפואה ניו-גיני. 

על  לדבר  אין  מובן שבכל המקומות האלה 

האנשים  שיני  צבע  דנטאלית'.  'מודעות 

מפסיק להיות לבן די סמוך לבקיעתן. בקרב 

סוכר,  קני  לעיסת  מנהג  נפוץ  רבים  שבטים 

מה שגורם לחורבן דנטאלי נורא.

מהרמות  הם  הזיהומים  כך  שעקב  מובן, 

במקרה  פתולוגיה.  מספרי  רק  המוכרות 

לפחות  כך  השיניים,  את  מאבדים   - הטוב 

תת  של  למצב  נכנסים  אז  אך  זיהומים,  אין 

תוחלת  בעקבותיה  הגוררת  חמורה,  תזונה 

חיים קצרה במידה שלא תיאמן. מובן שאין 

מה לדבר באזורים אלו על השתלות או כתרי 

פרוסרה. הטיפול היחידי שבא בחשבון הוא 

אולי  חיים  מצילי  טיפולים  ואלו  עקירות.   -

יותר מכל טיפול רפואי אחר.

של  השן'  ב'מגדל  השיניים  רפואת  רמת 

מבחינתי  הייתה  אלה  בתקופות  "הדסה" 

זיכרון רחוק ותו לא!

ופיו  אינדיאני  בא  שכאשר  כזה  היה  המצב 

נראה כמו גבעת טרשים, השיקול מה לעקור 

הצורך  על  מחשבה  מתוך  נעשה  לא  ומה 

המשך  לאפשר  כדי  משהו  בפה  להשאיר 

שורשים,  לסלק  רצון  שני  ומצד  לעיסה, 

ועשירה  קבועה  חיידקים  אספקת  המהווים 

אל תוך הלסתות והלאה... 

בסירות  שיט  על  התבססו  הטיפולים  רוב 

עם  רגלית  וחדירה  הנהרות,  לאורך  קאנו 

ה'מרפאה' לתוך הג'ונגל, מרחק יום הליכה 

בדרך כלל.

לי חמש מחטים  ניכר מהמסעות היו  בחלק 

פעמים.  מאות  אותי  ששימשו  חד-פעמיות, 

המכילה  שימורים  בקופסת  נעשה  החיטוי 

מעט אלכוהול. נהגתי להושיב את האנשים 

על גזע עץ בקרחת יער, להורות להם לפתוח 

כמה  השמש.  לעבר  ולהסתכל  הפה  את 

צבתות, כמה גזות, וזהו זה! זה מה יש! 

לחשוב.  היה  אפשר  אי  רנטגן  שעל  מובן, 

ועל  אינטואיציה  על  היה  מבוסס  הכל 

בעת  תקלה.  תהיה  שלא  תקוות/תפילות 

העקירה צריך היה לזכור, שיש להיות מאוד 

מהיר, שאם לא כן ברגע שמתחיל דימום... 

מובן שלא היה סקשן. ולכן - אין מה לעשות 

ולנגב  החוצה  הדם  לירוק  לבקש  מלבד 

כאלה  בתנאים  תעקור  לך  בגזה.  במהירות 

איזו שן בינה הרוסה?! 

אותך  מקיף  השבט  שכל  מאחר  ועוד,  זאת 

ביום 'חג' זה, גם מוטב לא לעשות טעויות...  

שבט  לאותו  לחזור  לא   - טוב  הכי  ואולי 

פעמיים...!

הייתה  קשה  הכי  שהתקלה  הוא  המעניין 

 40 בת  )כלומר  קשישה  זקנה  עם  דווקא  לי 

לערך( בעקירת צנטרלית תחתונה, שנראתה 

שעה  לאחר  בעולם!  הפשוט  הדבר  כמו 

ארוכה של מאמצים, השן כבר סובבת בתוך 

שטוף  כבר  אני  מעלות,  ב-360  המכתשית 

פה  לי  תפילה שלא תמות  וכולי  זיעה  נחלי 

להיחלץ  הואילה  ועדה,  שבט  קבל  ביער 

וגודלה  ובבסיסה צמנטומה ענקית  ב'פלופ' 

כמעט כרוחב הלסת... 

שלל  מתוך  שניים  להלן  בפניכם  אביא 

הסיפורים ממקומות אלה:

במשכנו  כשהתגוררתי  התרחש  הראשון 

נהר  גדת  על  ניו-זילנדי  שיניים  רופא  של 

טיפול 
שיניים 
מעולם 

אחר
ן מ פ ו ה י  נ ד ר  " ד

סיים לימודיו בבית-הספר לרפואת-שיניים בירושלים  בשנת 1977. ערך מסעות בעולם לתקופות ממושכות במסגרות שונות במשך כ-12 

שנים. כיום משמש רופא-שיניים כללי, העוסק בעיקר בתחום ההשתלות ובשיקום במרפאתו הפרטית בגבעתיים. 

)NEPO( טיפול בראש שבט אינדיאני, על גדות נהר נפו
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הגיחה  אחד  בוקר  האמזונס.  מיובלי  נפו, 

שבט  בני  היער,  ממעבה  אינדיאנים  קבוצת 

פראי במיוחד שהיה ידוע כקניבלים, פשוטו 

היה  מהם  אחד  של  מראהו  כמשמעו! 

ענק  כבלון  נפוח  פניו  חצי  כמעט.  מפלצתי 

בעוד החצי השני נורמלי יחסית. היה ברור 

שהוא סובל ממורסה חמורה ביותר. מארחי 

היקר - אשר דרך קבע היה שתוי, מסומם או 

בו  שאטפל  בפניי  התחנן   - יחד  גם  שניהם 

ואילו הוא,  משום שהם טיפוסים מסוכנים, 

במצבו, בקושי מצליח להבחין בין אף לשן. 

לימודיי  תום  )מאז  אליי  הופנו  העיניים  כל 

ועד אז כמעט שלא עסקתי ברפואת-שיניים(. 

ועקרתי  לו  שהיה  ציוד  באמצעות  אלחשתי 

את השן! נהר מוגלה אדיר פרץ מהמכתשית 

לתוך פיו והחוצה ופניו החלו להצטמק כמו 

בסרטי פופאי. 

היער  תוך  אל  השבט  בני  אותי  לקחו  מאז 

זכיתי  כדי שאטפל בבני שבטם. על כך אף 

ב"שכר" - סל מלא קופים מעושנים. דמיון 

מעוותות,  גפיים  בעלי  לאנשים  הקופים 

היוצאות מחרכי הסל - הוא מראה מבעית. 

לאכול אי אפשר, ולסרב - מסוכן!

שט  עצמי  מצאתי  יותר,  מאוחר  שנים  שש 

המונחת  ילידים  בעזרת  שהכנתי  ברפסודה 

נהר  במורד  קאנו,  דוגיות  שתי  על  כקטמרן 

ספיק שבפפואה ניו-גיני, בחלקו ההררי שם 

לאחר  המקום,  שבטי  אנשים.  כמעט  אין 

פסקו  אמנם  האוסטרליים,  הרובים  איומי 

)לא  אויביהם  מוחות  את  לאכל  ממנהגם 

לתיאבון אלא כדי להוכיח ניצחון ואדנות(, 

השתנו.  לא  שלהם  התוקפניים  הגנים  אך 

בקתות.  קבוצת  ליד  הרפסודה  את  קשרתי 

הכפר.  אנשי  כל  סביבי  התקבצו  מהרה  עד 

מאחר שלא הבנתי את שפתם, והם לא הבינו 

אף מילה בעברית, נאלצתי להיעזר בשירותי 

התרגום של ילד, שלמד אצל מסיונרים וידע 

 father, mother, yes, של  ברמה  אנגלית 

 .no

בשל קוצר היריעה רק אומר שלאחר שעקרתי 

פנה  הוא  השבט,  ראש  של  הבינה  שן  את 

תצמח  היא  "האם   - מאיימת  בשאלה  אליי 

ברפסודה  מביט  עצמי  ומצאתי  בחזרה?!" 

משמע,  תרתי  רצוץ,  קנה  של  מפלט  שלי, 

ערומים  חצי  שחורים  ענקים  עבר  כשמכל 

דרוכים וממתינים... 

מוריי  לכל  ושוב  שוב  להודות  המקום  זה 

לי  היקרים  לרפואת-שיניים  בבית-הספר 

כל כך, על כל הטוב והידע שהרעיפו עליי. 

במרחק מקום - אז, ובמרחק זמן - עתה, אני 

יודע להעריך עוד ועוד.

תשורה של ילידים כהבעת שביעות 
רצון מטיפול - סל קופים מעושנים

טיפול בקבוצת חיילים באקוודור על גדות 
)AQUARICO( נהר אקווריקה

ניווט אופייני של הרפסודה בנהר נפו בין היובלים 
והמערבולות באמצעות משוט בודד

ילידים בפפואה ניו-גיני פושטים עור של קרוקודיל צעיר
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במעט  שונה  באורתודונטיה  ההתמחות 

שלא  ברפואת-שיניים.  ההתמחויות  מיתר 

מתנסים  שבהם  אחרים  בתחומים  כמו 

בשנים   )undergraduate( הסטודנטים 

במכסה  לעמוד  נדרשים  )ואף  הקליניות 

ההתנסות  פרוצדורות(,  של  מסוימת 

לרפואת-שיניים  הסטודנט  של  המעשית 

באורתודונטיה מוגבלת למדי )אם כי בשנים 

זה חל שינוי(. משום  האחרונות גם בתחום 

כך מוקדשת חצי השנה הראשונה של תכנית 

של  מרוכז  לקורס  ככולה  רובה  ההתמחות 

מבואות האורתודנטיה ול"יישור קו". 

ביום הראשון להתמחות מחכים לכל מתמחה 

מפתח ללוקר, חוברת קורסים, שמפרטת את 

"אי  )כולל  הבאה  השנה  לחצי  הזמנים  לוח 

אלו" רפרנסים לקריאה( ו"אח בוגר". לאחר 

חוטים'  ו'כיפופי  קריאה  של  שנה  כחצי 

מגיעים לקליניקה.

באורתודונטיה  ההתמחות  בין  נוסף  שוני 

לבין ההתמחויות האחרות נעוץ בכך שקורס 

זה נפתח רק אחת לשלוש שנים. מדי מחזור 

מתקבלים שישה מתמחים, אשר עוברים את 

קורס ההתמחות כקבוצה. כך במשך כשלוש 

שנים וחצי... 

מתבצעת  המבואות  תקופת  בזמן  כבר 

חפיפה עם ה"אחים הבוגרים", כלומר בוגרי 

החפיפה  ההתמחות.  את  המסיים  המחזור 

סמך  הדבקת   - ראשונה  אש  טבילת  כוללת 

ראשון, החלפת גומיות, ובעיקר היכרות עם 

המתרפאים. לאחר עזיבת "האחים הגדולים" 

מושם דגש על קליטה של מתרפאים חדשים. 

מוצגת  מתרפא  כל  של  הטיפול  תכנית 

בפורום, הכולל את הרופאים המומחים, את 

המדריכים בקליניקה המתאימה למקרה ואת 

קבוצת המתמחים.  

ההתמחות מאפשרת חשיפה למגוון רחב של 

הדרכה  קליניקות  על-פי  המסווגים  מקרים 

שונות, ביניהן קליניקות המוקדשות לטיפול 

מוקדם בילדים צעירים )גילאי 11-6(, מקרי 

ושיניים  מבוגרים  אורתוכירורגיה,  שסעים, 

ניכר מהזמן מוקדש למקרים  כלואות. חלק 

זקוקים  אשר  רגילים",  "אורתודונטים 

חיצוני  מכשיר  קבוע,  במכשור  לטיפול 

מתקיימת  לחודש  אחת  וכדומה.  רסן(  )דג' 

אסתטית,  אורתודונטיה  של  קליניקה  גם 

המוקדשת לטיפול בשיטות חדשות, דוגמת 

 Lingual( פנימי  ומכשור   Invisalign

.)Orthodontics

השתתפנו  ההתמחות  תקופת  במסגרת 

לאישים  ונחשפנו  רבים  מקצועיים  בכנסים 

בולטים בעולם האורתודונטי, אשר התארחו 

במחלקתנו. בין האורחים, נציין את הפרופ' 

צפון-קרוליינה,  מאוניברסיטת  פרופיט 

ששהה במחלקה בפברואר 2008. 

של  הראשי  כעורך  מוכר  פרופיט  הפרופ' 

 Contemporary העיקרי  הלימוד  ספר 

עשרות  על  וחתום   ,Orthodontics

שפורסמו  מהבולטים  ומחקרים,  מאמרים 

בעשורים האחרונים. הפרופ' פרופיט העביר 

חיווה  וכן  אורתוכירורגיה,  בנושא  עיון  יום 

במסגרת  המטופלים  מקרים  על  דעתו  את 

ההתמחות בקליניקת אורתוכירורגיה. 

בשנה האחרונה התארחו במחלקה גם הפרופ' 

לאורתודונטיה  המחלקה  מנהל  לינדאור, 

לימד  אשר  וסט-וירג'יניה,  באוניברסיטת 

קורס בנושא ביומכניקה, והפרופ' דרנדלילר, 

מנהל המחלקה לאורתודונטיה באוניברסיטת 

אף  דרנדלילר  פרופ'  באוסטרליה.  סידני 

העביר יום עיון בנושא של ספיגת שורשים 

וטיפול  אורתודונטי,  מטיפול  כתוצאה 

אורתודונטי במטופלים עם חסימה נשימתית 

.)Obstructive Sleep Apnea(

בעל  מומחה  פפדופולוס,  הפרופ'  את  גם 

השנה.  אירחנו  ביוון,  מסלוניקי  עולמי  שם 

מכשירים  של  בנושא  עיון  יום  העביר  הוא 

המותקנים בפי המתרפא על ידי האורתודונט, 

ושאינם דורשים שיתוף פעולה של המתרפא 

)למעט הגעה סדירה לפגישות במרפאה(. 

השורה  מן  וקלינאים  חוקרים  עם  המפגש 

ִעמם  לדון  והיכולת  בעולם  הראשונה 

פוגשים  אנו  שבהם  מורכבים,  במקרים 

במסגרת ההתמחות, מוסיפים נופך נוסף של 

חוויה לימודית משמעותית ביותר.

אנו בני מחזור 2009. התחלנו את ההתמחות 

השלישית  בשנה  אנו  וכעת   ,2006 במרץ 

טיפול  של  כשנתיים  לאחר  בהתמחות. 

מקרים  לסיים  מתחילים  אנו  במתרפאים, 

למקרים שאותם  בנוסף  בעצמנו,  שהתחלנו 

ירשנו מן המחזור הקודם.

מתמחים  של  חדש  מחזור  יחל  הבא  במרץ 

כונינו  כה  שעד  ואנו  באורתודונטיה, 

סוף  סוף  נוכל  החדשים",  "המתמחים 

להיקרא "אחים בוגרים"...

מה נשמע בהתמחות 
באורתודונטיה?

2 0 0 9 ר  ו ז ח מ ב ם  י ח מ ת מ

ד"ר עודד יצחקי, ד"ר צבי מיסטר, ד"ר תמר וינשטוק-לוין, ד"ר אלון 

כץ, ד"ר אלישע רייכנברג וד"ר ליאת צור-גדסי סיימו לימודיהם 

בבית-הספר לרפואת-שיניים בירושלים, ועתה הם מתמחים 

באורתודונטיה.
עומדים מימין: צבי, ליאת, תמר, פרופ' אורח במחלקה, אלון כץ

כורעים מימין אלישע, המדריך ד"ר מנחם פרידמן, ועודד
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לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיו  סיים  שטרר  ניר  ד"ר 

דוקטור  תואר  ובעל   1997 בשנת  תל-אביב  באוניברסיטת 

)PhD( במיקרוביולוגיה בנושא ריחות-פה. שימש כמזכיר 

כיום   .)ISBOR( ריחות-פה  לחקר  הבינלאומי  האיגוד 

מרפאת  את  ומרכז  לשיקום-הפה  במחלקה  וחוקר  מלמד 

ריח-פה )הליטוזיס( בהדסה.

ד"ר מישל פרץ-דוידי סיים לימודיו בבית-הספר לרפואת-

ופיתוח,  ייזום  במחקר,  עסק   .1983 בשנת  בירושלים  שיניים 

מחלוצי תעשיית השתלים בישראל, יזם את MIS ורשם פטנטים 

יישומיים ברפואת-שיניים. כיום חוקר ומלמד במחלקה לשיקום-

הפה

SmellX מרעיון למעשה

ריח פה )הליטוזיס( ִהנו תלונה שכיחה בקרב מטופלים. כשהחלטנו 

לחקור את העניין, ניצבה לפנינו בעיה. רוב הפתרונות שהוצעו והיו 

הפיקו  אנטיספטיים,  ומי-פה  לשון  מנקי  כגון  עת,  באותה  קיימים 

בהם  השימוש  מבחינת  בעייתיים  והיו  בלבד,  טווח  קצרת  הקלה 

)שיתוף פעולה נמוך, צביעת שיניים וכו'(. 

הרעיון שהגינו היה לפתח מוצר שגם ייתן פתרון ארוך טווח וגם יהיה 

ידידותי למשתמש. שני העקרונות שהנחו אותנו בפיתוח המוצר היו 

)1( שימוש ברכיבים טבעיים בלבד, )2( שימוש בעיקרון של שחרור 

.)sustained release( מושהה

הרכיבים  של  ובחירה  איתור  כלל  המחקר  של  הראשון  השלב 

הפעילים. לצורך כך השתמשנו במערכת של יצירת ריח-פה במבחנה, 

שונים  מרפא  צמחי  של  יכולתם  את  בדקנו  הזו  המערכת  ובתוך 

לנטרל את יצירת הריח. בדקנו את פעילותם האנטיבקטריאלית, את 

נדיפות  גופרית  תרכובות  לקשור  חלבונים,  פירוק  לנטרל  יכולתם 

ואת השפעתם על עצמת הריח. לאחר שמצאנו מספר צמחים שהראו 

אפקט  לאתר  כדי  שלהם  שונים  שילובים  בדקנו  מבטיחה,  פעילות 

כדי  זה(  את  זה  המחזקים  מנגנונים  מספר  של  )שילוב  סינרגיסטי 

לקבוע את הפורמולציה האופטימלית של הרכיבים הפעילים.

לשחרור  מתאימה  נשא  מערכת  מציאת  היה  בפיתוח  השני  האתגר 

מושהה. בשיתוף פעולה בינינו לבין הפקולטה לרוקחות, תוך שימוש 

במערכת נשא המורכבת מפולימרים מסיסים בעלי יכולת הידבקות 

נהגה הרעיון של שימוש בטבלייה הנצמדת לחך. מיקום  לריריות, 

הרכיבים  את  מושהה  שחרור  לשחרר  לה  מאפשר  בחך  הטבלייה 

הפעילים ישירות לאתר המטרה העיקרי שהוא גב הלשון.

והאישורים המתאימים  בידינו האב-טיפוס המעבדתי  לאחר שהיה 

מוועדת האתיקה המוסדית )הלסינקי(, יכולנו לגשת לשלב הניסיונות 

בכתב  לאחרונה  פורסמו  שתוצאותיו  הראשון,  הניסוי  הקליניים. 

העת Journal of Dentistry, היווה שלב ראשון בהוכחת יעילות 

המוצר שפיתחנו כנגד ריח פה.

Zinc Herbal Chlorhexidine

Active Ingredient

V
SC

 R
ed

uc
ti

on
 (

%
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Placebo

השפעת טבליות חך המכילות צמחים לעומת כלורהקסידין ואבץ על הורדת 
כאחוז  מוצגות  התוצאות  בחלל-הפה.  הנדיפות  הגופרית  תרכובות  ריכוז 
ההורדה, כשעתיים מתחילת הניסוי, כפי שנמדד בעזרת מוניטור הסולפידים 

)הלימטר(, לעומת תחילת הניסוי )לפני מתן הטיפול(.  

לחיך,  נצמדות  הן   ."SmellX" המסחרי  השם  תחת  כיום  מיוצרות  הטבליות 
מתמוססות בתוך כשעתיים, והשפעתן לשמונה שעות ויותר. הן נמכרות בבתי 

המרקחת באריזה המכילה 16 טבליות שעלותה כ-29 ש"ח.
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 Orofacial Pain לאחרונה התפרסם  הספר
Headache &, בעריכתם של  הפרופ' יאיר 

שרב והפרופ' רפי בן-אוליאל. הספר יצא 
 .Elsevier בהוצאת

12 מתוך 17 פרקי הספר נכתבו בידי העורכים, 
ומשולבים בהם ידע קליני וידע מדעי ברפואה 

וברפואת-שיניים, החיוניים כל-כך לאבחון 
ולטיפול בכאבי-ראש וכאבי-פנים. 

מאז מאמרו של Costen ב-1934 שלטה 
הגישה, שאומצה בהתלהבות ברפואת-
השיניים, שכאבי פנים ולסתות מקורם 

"בהפרעות אוקלוזיה", עם דגש על טיפול 
מקומי במשנן. התוצאה הייתה ניתוק התחום 

מהרפואה הכללית, ויצירת מחסום חד בין 

כאבי-ראש לכאבי-פנים. זו היא הפרדה 

תמוהה בין אזורים החולקים מערכת עצבית 

וסקולרית אחת וכן מנגנונים נוירופיסיולוגיים 

משותפים של כאב. הספר מאחד בין 

התחומים וסוגר את הפער שנוצר בין כאבי 

הפנים לרפואה.

הספר מקיף את ארבעת התחומים העיקריים 

של כאב באזור: דנטלי, מוסקולו-סקלטלי, 

נוירו-וסקולרי ונוירופתי. ראויים לציון מיוחד 

הפרקים שיוחדו לתרופות לכאב חריף וכרוני, 

לרפואה משלימה ולפסיכולוגיה של הכאב.

הספר ניתן לרכישה באקדמון ובאתרים של  

 .Amazon או Elsevier

הוציא   ,1962 ד'  מחזור  בוגר  מוסקונה,  דוד 
את "הדרן", ספר השירים השני שלו, בהוצאת 

הספרים "תמוז", 191 עמודים.  

"בהמולת  מוסקונה  דוד  של  הראשון  ִסְפרו  על   *

חיינו" ר' "מה נשמע" גיליון 65, עמוד 20.

הנה אחד השירים שבו הוא מעיד על עצמו:

ֲאִני ַמְשִקיַע ְּבִסְפִרי ֶאת ָּכל ֶשְּבתֹוִכי

ַמְחְשבֹוַתי ְוִרְגשֹוַתי

ָאְשִרי ְוַעְצבּוִתי

ֲחלֹום ֶשִהְתַּגֵּשם ַוֲחלֹום ֶשּנֱֶָעַלם, 

קֹול ֶשּקֹוֵרא ִלי ְוקֹול ֶשָּנַדם... 

ספרים חדשים

חדש

על ספרו של נפתלי ברז'ניאק )בוגר בית 
ספרנו משנת 1983( "ימים ספורים" שיצא 

לאור לאחרונה בהוצאת "כנרת-זמורה-ביתן-
דביר". 478 עמודים.

קראתי בשקיקה רבה את הספר "ימים 
ספורים". לא הנחתי אותו מידי עד שגמרתי 

לקראו. 

יש בו תיאורי אהבה נהדרים. יש בו אמנות, 
יש בו רפואה )ממש case reports(  של 

מחלות כאלה ואחרות. יש בו תיאורי צבא, 
שרבים מאתנו עברו  מסלולים דומים 

למתואר בחייהם ומזדהים עם התיאורים 
ועם הגיבורים. יש בו תיאורי טיולים שכולנו 

טיילנו בצעירותנו, יש בו התרחשויות 
ברחובות תל-אביב ואילת, שרבים מכירים 

מקרוב... יש בו תיאורי חיינו מלפני 30 
שנה, וכשקוראים אותו פשוט מוצאים את 

עצמנו שואלים 'האמנם גם לי לא הייתה 

מכונית אז?', ו'גם אנחנו קיבלנו סיפולוקס 
לחתונה?', ו'גם אני כתבתי מכתבים במכונת 

כתיבה הרמס' )והתשובה היא - כן, כי יש 
לי כזאת עד היום בבוידעם(. לא חסרים בו 
תיאורים מתיאורים שונים על עולם שחיינו 
בו והשתנה לנו בלי שהבחנו בכך, ולא רק 

הוא השתנה, אלא גם אנחנו כבר כל כך 
שונים היום.   

ב-350 העמודים הראשונים שאלתי את עצמי 
"האם ניצה באמת הייתה חולה?", וב-120 

העמודים האחרונים זלגו דמעותיי ביחד עם 
דמעותיהם של המחבר ושל הגיבורה. אכן 

רומן נפלא ו"מצבת זיכרון", שיפה ממנו לא 
יכול היה המחבר ליצור לנפש שאותה אהב.

שעות הקריאה בספר זה הן שעות של 
התרוממות רוח.  )נח שטרן(

* על ספרו הראשון של נפתלי ברז'ניאק "עצי 
הלבנה הזקופים" ר' "מה נשמע" גיליון 68 עמוד 16
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פרופסור אינו שקי
)1 9 8 2 –  1 9 1 2 (

פרופ' לוין אפשטיין עם אחיות המחלקה הכירורגית

ב ר ש ר  י א י  ' פ ו ר פ

לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיו  סיים 

מוסמך  תואר  בעל  ב-1962,  בירושלים 

בשיקגו  אילינוי  מאוניברסיטת  למדעים 

המחלקה  כמנהל  שימש   .1966 משנת 

בשנים  ורדיולוגיה  רפואת-הפה  לאבחון, 

בשנים  הפקולטה  ודיקן   ,2001–1974

הוועדה  יושב-ראש  שימש   .1984–1979

וכמנהל   ,2000–1989 בשנים  האקדמית 

האוניברסיטה  של  הכאב  לחקר  המרכז 

העברית בירושלים בשנים 2001–2007

ב-20 השנה  אינו שקי  אל  קרוב  כמי שהיה 

הזכות,  בידי  נפלה  לחייו,  האחרונות 

וידיד,  כחבר  ואחר-כך  כתלמיד  בתחילה 

במינה.  מיוחדת  אישיות  עם  מקשר  ליהנות 

עשרים ושבע שנים חלפו מיום מותו, וככל 

הולכת  הפיזית  ונוכחותו  השנים  שחולפות 

אישיותו  רישום  נעשים  כך  ומתרחקת, 

ומשמעות מעשיו חזקים וברורים יותר.

הפקולטה  של  המייסד  הדיקן  שקי,  אינו 

לרפואת-שיניים, היה בראש ובראשונה איש 

בולט  זמן  של  בפרספקטיבה  ומחנך.  חזון 

יותר ויותר כושר חזונו של האיש. 

כאשר  המדינה,  הקמת  לאחר  היו  הימים 

הבעיות הבוערות הן בתחום קליטת העלייה 

קופות- עבור  עצומים.  והקשיים הכלכליים 

מחוץ  הם  האדם  של  ושיניו  פיו  החולים 

למותרות.  נחשב  שיניים  וריפוי  לתחום, 

שכל  המאמין  שקי,  אינו  תקופה  באותה 

אדם חייב לתרום בתחומו, רואה את הצורך 

העצום בפיתוח שירותי רפואה בתחום הפה 

והשיניים. מעל לכל ראה את הצורך בחינוך 

האימרה:  את  אהב  הוא  רופאי-שיניים. 

אותו  למד  ארוחה,  לו  ונתת  דג  לאדם  "תן 

והמסקנה  ימיו",  כל  אותו  והאכלת  לדוג 

המתבקשת -  יש להקים בית ספר לרפואת-

שיניים.

שביוון,  בסלוניקי  ב-1912  נולד  שקי  אינו 

ולמד רפואת שיניים בז'נבה שבשווייץ, שם 

סיים לימודיו ב-1936. שנה לאחר מכן עלה 

בירושלים. שירת ב"הגנה"  והתיישב  ארצה 

בצה"ל  ונשאר  השחרור,  מלחמת  בתקופת 

עד 1952, אז השתחרר בדרגת רב סרן. הוא 

ספרים  חובב  תרבות,  איש  הומניסט,  היה 

וציורים, אספן בנשמתו, בעל ידע כללי, בעל 

סקרנות אין-קץ ורחב אופקים. מעל לכל היה 

להתרועע,  רעים  איש  וגם  וישר  הגון  הוא 

בעל חוש הומור חד ואינטליגנטי.

ומהמארגנים  מהיוזמים  היה  שקי  פרופ' 

בכל שלבי התכנון וההקמה של בית-הספר 

לרפואת-שיניים. מהרגע שנפתח בית-הספר, 

כמנהלו.  שקי  שימש   1965 ועד  ב-1953 

לפקולטה  בית-הספר  משהפך  ב-1965 

עצמאית )לעומת בית-ספר בתוך בית-הספר 

שלה  הראשון  כדיקן  כיהן  אז(  עד  לרפואה 

זאת עד 1969. כך במשך 17 השנים  ועשה 

הראשונות הנהיג את בית הספר והטביע בו 

את חותמו.

הוא היה בעל מוניטין מקצועיים, מהבולטים 

בישראל.  רופאי-השיניים  בין  והמוערכים 

בין מתרפאיו נמנו אז מנהיגי היישוב, כולל 

הוא  בן-גוריון.  דוד  דאז,  הממשלה  ראש 

רפואת-הפה  לאבחון,  המחלקה  את  הקים 

ו ר כ ז ל

פרופ' שקי מארח בביתו רופאים מהדסה וסטודנטים מסקנדינביה, שבאו 
במסגרת חילופי סטודנטים )1960(. ד"ר שושנה כהן, ד"ר יצחק מיכמן, ד"ר 
אינו שקי, ד"ר יעקב לוין-אפשטיין )מאחור( וד"ר אדית קיי )שמאלית(

הוועדה להקמת בית-הספר לרפואת-שיניים.
משמאל: ד"ר יצחק מיכמן, ד"ר אינו שקי, היו"ר ד"ר שמואל לוין-אפשטיין, 

ד"ר יעקב ירדני, פרופ' אונגר, וד"ר יעקב לוין-אפשטיין
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מעשרים  למעלה  אותה  וניהל  ורדיולוגיה 

לאומיים  בין  בארגונים  פעיל  היה  שנה. 

רבות  שנים  מעייניו.  בראש   – והחינוך 

הבינלאומי  הבריאות  לארגון  יועץ  שימש 

וכיהן  רפואת-השיניים,  בתחום   )WHO(

לחינוך  הוועדה  כיו"ר  שנים  שמונה  במשך 

לרפואת-שיניים  הבינלאומי  הארגון  של 

ופיתוח  הקמה  בתכנון,  ייעץ  הוא   .)FDI(

בארצות  לרפואת-שיניים  בתי-ספר  של 

 1976 בשנת  הצרפתית.  דוברות  אפריקה 

עסק בפיתוח תכניות הלימודים בבית-הספר 

פחלאווי  באוניברסיטת  לרפואת-שיניים 

בית-הספר  כדיקן  ואף שימש  אירן,  בשירז, 

שם בשנים 1977–1979.  

רפואת-הפה  לאבחון,  המחלקה  הקמת 

ורדיולוגיה הלמה את הגישה, החזון והמסר 

שרפואת-השיניים  בתקופה  שקי.  אינו  של 

"רפואת- והמושג  כמותרות,  נחשבה 

ציבור  כולל   - לציבור  מובן  היה  לא  הפה" 

רופאי-השיניים - ראה אינו שקי את הצורך 

רפואת-שיניים שיהיו חלק  בפיתוח שירותי 

ה"אבחון"  הכללית.  מהרפואה  אינטגראלי 

השן,  לרמת  שמעבר  משהו  בעיניו  היה 

ויש  שהרי "מאחורי כל שן תלוי בן-אדם", 

להתייחס לבריאותו הכללית של "המתרפא" 

בניגוד  טבע,  שהוא  אופטימי  )מושג 

הסוציו-אקונומי,  למצבו  "חולה"(,  למושג 

לחרדותיו ולמוטיבציה שלו. משום כך בשם 

רפואת  "אבחון,  משהו  והמסורבל  הארוך 

היה משום מסר: החולה  ורדיולוגיה"  הפה 

לבן-אדם  שייכות  השיניים  במרכז,  הוא 

לא  כולו,  בפה  הוא  הטיפול  להיפך(,  )לא 

רק בשיניים, הרדיולוגיה היא חלק מתהליך 

הרוק  בלוטות  הלסתות,  ועצמות  האבחון, 

לרפואת- הם  אף  שייכים  הלסת  ומפרקי 

השיניים. בקיצור, רפואת הפה ולא רפואת-

השיניים.

שליחות.  בתפקידו  ראה  שקי  אינו  פרופ' 

בית-הספר לרפואת-שיניים היה לא רק מקום 

המספק רופאי-שיניים למדינת-ישראל, אלא 

עליו להיות גם מרכז של מצוינות ומנהיגות, 

טיפול  אבחון,  של  חדשות  נורמות  הקובע 

בישראל.  רפואת-השיניים  בתחום  ומחקר 

בשגשוג  לראות  בחייו  עוד  זכה  הוא  ואכן 

הטובים  מן  כאחד  סּווג  אשר  בית-הספר 

בעולם. הוא אף זכה לראות רבים מתלמידיו 

מגיעים לעמדות בכירות במקצוע ובאקדמיה 

גאה  היה  כך  ועל  הפקולטה,  דיקן  לרבות 

במיוחד.

בגישה זו, של ערך עליון לחינוך, יש מסורת 

רבת שנים של עמנו. לצערי, חל פיחות חמור 

חשוב  בערך  שלנו  הלאומי  העדיפות  בסדר 

ההשכלה  במערכת  הנשנים  הקיצוצים  זה. 

פגיעה  פוגעים  במדינת-ישראל  הגבוהה 

חמורה בתשתית המדעית והמקצועית שלנו. 

ניתן אולי לרכוש ידע בחו"ל אבל אי-אפשר 

נושאים  המסר שאנו  מנהיגות משם.  לייבא 

היום חייב להיות ברוח האמונה, שההשקעה 

בחינוך והשמירה על רמה מדעית ומקצועית 

ִהינם הערובה לעתיד בטוח וטוב יותר. בכך 

של  אישיותו  ברוח  ארוכה  מסורת  נמשיך 

אינו שקי.  

הפרופ' אינו שקי, הפרופ' יצחק מיכמן והמפקחת צפורה שקולניק )יושבים במרכז 
התמונה( והצוות הסיעודי של בית-הספר לרפואת-שיניים

הרופאים הבכירים של בית-הספר בשנות ה-60' מארחים את נשיא אלפא אומגה, סידני 
 ספטס. יושבים מימין: פרופ' אינו שקי, ד"ר יעקב לוין-אפשטיין, ד"ר אדית קיי, 

 שרה קימרון - מזכירת הפקולטה,  ד"ר שלמה שפירא, ד"ר קורט רוזנצוויג, 
פרופ' יצחק מיכמן, וד"ר סידני ספטס



ע)22( מ ש נ ה  מ
סתיו תשס"ט - 2008

ל ט א ל  א י ר ו א ר  " ד  

לרפואת-שיניים  בבית-הספר  לימודיו  סיים 

ההתמחות  ואת   1996 בשנת  בירושלים 

תואר  בעל   .2000 בשנת  בפריודונטיה 

 .1997 משנת  רפואת-שיניים  במדעי  שני 

העוסקת  נטר,  בכפר  פרטית  מרפאה  בעל 

ובכירורגיה  פריודונטאליים  בטיפולים 

להשתלות בלבד 

מאיתנו  תובע  רפואת-השיניים  מקצוע 

של  כירורגי  בשדה  ריכוז  של  רבות  שעות 

שרופאי  הדבר,  טבעי  בודדים.  סנטימטרים 

בעלי  תחביבים  לעצמם  מחפשים  השיניים 

במרפאת- העבודה  לאופי  הפוך  טבע 

השיניים.

להתגורר במושב  עברנו  כארבע שנים  לפני 

ואף  המושב,  ברחבי  שבשרון.   נטר  כפר 

פזורות  יהושע,  בית  אליו,  הסמוך  במושב 

חוות סוסים. באחד הימים ליוויתי את ילדיי 

אני  גם  נדבקתי  מהר  וחיש  רכיבה,  לחוג 

ב"חיידק הסוסים". 

הערוכה  יחסית,  גדולה  בהמה  הוא  הסוס 

ונכונה  משיחים,  הבוקע  צליל  לכל  ודרוכה 

שנשקף  איום  כל  מפני  קדימה  לפרוץ 

לחייה. כשלומדים את הקודים של הסוסים, 

ולהגיב  שלהם  הרוח  הלך  את  לזהות  קל 

עם  תקשורת  ערוצי  שלושה  ישנם  בהתאם. 

פקודות  ניתנות  שבו  קולי,  ערוץ  הסוס: 

שפת  להגיב;  הסוס  אולף  שאליהן  קוליות, 

תנועה  לכל  רגיש  הסוס  שבאמצעותה  גוף, 

שמבצעים על גבו; ולחץ ישיר, כמו משיכה 

חזקה בעזרת המושכות.

חתיכה  של  )שם  ג'ולי  שלי,  הסוסה 

קווטר  מגזע  היא   אמריקאית...(, 

)American Quarter(. ג'ולי ואני לומדים 

עם הזמן זה את תגובתה של זו ולהיפך, ונבנה 

בי,  לבטוח  לומדת  היא  הדדי.  אמון  בינינו 

ואילו אני סומך עליה שתדע כיצד להתקדם 

בין  כזו  יחסים  למערכת  בטוחים.  בצעדים 

.Horsmanship הרוכב לסוס קוראים

בשעות  בשבת  כבר  מתחיל  שלי  התענוג 

מכסות  הטל  כשטיפות  המוקדמות,  הבוקר 

את חלונות המכונית, וכולם עדיין ישנים... 

לעמדת  ג'ולי  את  מוביל  לחווה,  מגיע  אני 

ובטקס  הפרסות  בניקוי  מתחיל  האיכוף, 

לרכיבה  יוצא  אני  מכן  לאחר  ההברשה. 

עם  לרכיבה  יוצא  אני  ולעתים  חברים.  עם 

ומכופל,  הו, אז התענוג הוא כפול  ילדיי – 

שכן מעבר להנאת הרכיבה, זהו זמן האיכות 

שלנו ביחד.

כמעט אין אזור או שטח שהסוסה שלי אינה 

אמיתי,   4X4 ב-  מדובר  בו.  לעבור  יכולה 

עמו  משתלב  אלא  בטבע  פוגע  אינו  אשר 

אני  שלנו  בטיולים  מושלמת.  בהרמוניה 

ממראה  היורה,  לאחר  השדות  מריח  נפעם 

החצב הפורח, או ממבט העיניים של שועל 

בפגישה מקרית. כשאנו רוכבים בלילות של 

ירח מלא, אנחנו נחשפים גם לתנים מייללים 

ולעופות דורסים ליליים.

שרירי  את  מחזק  אמנם  סוס  גבי  על  טיול 

נמרצת  גופנית  פעילות  ללא  התחתון  הגב 

אך  עבורי(,  בדיוק  נועד  שזה  שאומר  )מה 

שבוע  לעוד  המצברים  את  ממלא  בעיקר 

עבודה מתיש במרפאה. השליטה על חיה כה 

גדולה, לצד תחושות של גובה, של כוח ושל 

מהירות, נותנות לי הרגשה מיוחדת. 

מומלץ לכל מי שרוצה להרגיש ש"הוא על 

הסוס"...

לצאת מהמרפאהולהיות על הסוס

בשבת על שפת-היםעם חברים והבת בשדות קיבוץ תל-יצחק

ע)22( מ ש נ ה  מ
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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

האם נס חנוכה מיותר ?!

בינינו
חברותא של רופאים בעלי מגמות קליניות שונות

המילה "חברותא", מקורּה בעולם הישיבה, 

ביחד  לומדים  יותר  או  חברים  שני  בו 

השיעור  הישיבה,  במסגרת  תלמודם.  את 

ביום,  אחת  כשעה  רק  נמשך  הפרונטאלי 

ב'חברותא'  מתקיים  העיקרי  הלימוד  ואילו 

מעז  אני  ביממה.  רבות  שעות  במשך 

להצמיד  כדי  'חברותא'  במילה  להשתמש 

בין  פעולה  שיתוף  של  לאפשרות  אותה 

שני רופאים או יותר, יוצאי מגמות קליניות 

שונות. 

באים  שמתרפאים  הוא  בישראל  שנהוג  מה 

היכרות  בעקבות  ברפואת-שיניים  למומחה 

לעתים  מכריהם.  של  הפניה  או  אישית 

בתחום  למומחה  המתרפא  מופנה  רחוקות 

הכללי  רופא-השיניים  על-ידי  ספציפי 

רופא- זו של  ייתכן שהתנהלות  )רפשכ"ל(. 

)הלא  החשש  מן  נובעת  הכללי  השיניים 

תתפרש  למומחה  שההפניה  שלו,  מוצדק( 

של  מקצועית  כ"מוגבלות"  המתרפא  אצל 

השמיים  עוף  כך  בעקבות  הכללי,  הרופא 

יעביר את המסר מפה לאוזן, ולבסוף עלול 

הרופא הכללי למצוא עצמו ללא מתרפאים. 

ההפניות  מקרי  הם  הכלל  מן  היוצאים 

לטיפולי  ולמומחה  ולסתות  פה  לכירורג 

שורש. בהפניה למומחה הכירורג אין חשש, 

שכן הוא לרוב איש מחלקה במוסד, ובהפניה 

מסוים.  ביטחון  יש  בבית-חולים  למרפאה 

כך גם לגבי המומחה לטיפולי שורש, שהוא 

בעל מומחיות מיוחדת. מומחיות זו דרושה 

בודדות,  לשיניים  מסוים  מסוג  לטיפולים 

שהמתרפא  לכול  ברור  הטיפול  סיום  ועם 

להמשך  שלו  המקורי  לרפשכ"ל  יחזור 

טיפול. רבים מהרופאים הכלליים מתעלמים 

למחלות  מהמומחה  שגם  מהאפשרות 

המתרפא  יכול  מהאורתודונט  או  חניכיים 

לחזור לרופא המקורי שלו. הדבר רק דורש 

הסברה מתאימה. 

בין  פעולה  משיתוף  הנובע  המוסף  הערך 

עם  בחברותא  העובד  המומחה  הרופא 

הצדדים.  לכל  עצום  הוא  רפשכ"לים  מספר 

מקיים  הפריודונט  המומחה  בארה"ב 

ל"חסידיו" סמינרים פרטיים, בהם הוא מציג 

מקרים ומתקיים דיון על חידושים בנושאים 

על-ידי  חברותא  של  לימוד  הרלבנטיים. 

ובעלי  ותיקים  מקצועיים,  מומחים,  אנשים 

בדבר.  המעורבים  כל  את  מפרה  ניסיון, 

המומחה  שמקנה  הייחודי  לידע  בתמורה 

בהפניה  זוכה  הוא  זו,  בחברותא  לחבריו 

אחרי  אליו.  חדשים  מתרפאים  של  מתמדת 

ביצוע הטיפול הספציפי מוחזר המתרפא עם 

לרופאו  טיפול  להמשך  מתאימות  המלצות 

המקורי.

ומתפתח  שהולך  רפואי  במקצוע  דווקא 

גמר  בתעודת  להסתפק  ניתן  לא  הזמן  כל 

לימודים ובניסיון העבר. יש צורך להמשיך 

ולהשתלם ללא הפסקה. אמנם ההשתתפות 

וחשובה,  תורמת  ובהרצאות  בכינוסים 

מוצגים  שבה  חברותא  של  במסגרת  אבל 

מקרים שונים ונדונים נושאים ספציפיים יש 

ולהרחבת  להתקדמות  משמעותית  תרומה 

המומחים  רצוי שהרופאים  והניסיון.  הדעת 

עם  חברותות  ויקימו  יזמו  יקחו,  בישראל 

ולטובתם  לרווחתם  המתאימים,  עמיתיהם 

של המתרפאים ושל הרופאים כאחד.
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)לפני  השני  המקדש  בית  בתקופת  החנוכה  נס 

למעלה מאלפיים שנה( מתואר במסכת שבת :

ונצחום  חשמונאי  בית  מלכות  "...וכשגברה 
פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  היוונים(  את  )המכבים 
אחד של שמן )טהור( שהיה מונח בחותמו של כהן 
גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה נס 
זית  ימים! )עד שייצרו שמן  והדליקו ממנו שמונה 

חדש וטהור(".

חנוכה  נרות  להדליק  אנו  נוהגים  זה  לנס  זכר 

שמונה ימים.

בידינו  נקוט  ִהלכתי  כלל  הרי  השאלה,  נשאלת 

ש"טומאה הותרה בציבור". משמעותו של כלל 

זה שאם כל הציבור או השמנים טמאים, יכולים 

נזקקו לנס  להדליק בינתיים בשמן טמא, ומדוע 

פך השמן )הטהור(?

ובחנוכתו  דבר חדש  הוא שבייסוד  לכך  ההסבר 

שהרי  שלמות,  על  יתרה  הקפדה  להקפיד  יש 

התוצאות,  את  המצמיח  כגרעין  היא  ההתחלה 

משל לשתיל רך שניטע בהטיה קלה. כל סטייה 

ולּו הקטנה ביותר ביסוד גורמת לעיוות משמעותי 

שמן  על  דווקא  ִהקפידו  לכן  הגידול.  בהמשך 

טהור בחנוכת המקדש מחדש. 

ורק על תשתית מושלמת,  גמישות אפשרית אך 

מוצקה ואיתנה!




