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 כתב עת של בוגרי הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה





גיליון 95
קורא יקר,

שביתת הרופאים, שנהפכה לשביתה כוללת בכל המרכז הרפואי של הדסה עין כרם, היא 
הנושא העיקרי שעוסקים בו בימים אלו בהדסה. בגיליון זה תמצאו התייחסות נרחבת למצב 

שבו נמצא המרכז הרפואי ולהשתלשלות האירועים בתקופה האחרונה.
הגיליון נפתח בדברי הדיקן פרופ' אהרון פלמון, שמסביר את  מצב הפקולטה לבוגרים 

בתקופה גורלית זו של המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
ד"ר יעל חורי מהמחלקה לשיקום הפה, שפעלה רבות בנושא כיו"ר ועדת רופאי השיניים, 

מסכמת את מצבם של רופאי השיניים כחלק מציבור רופאי הדסה ביחס לתוצאות השביתה. 
ד"ר חורי מכהנת גם כיו"ר המרכז המזרח תיכוני ומדווחת על המפגש העולמי השני של 

ה"ALLIANCE" שהתקיים בניו-יורק.
ד"ר אשר זברובסקי, יו"ר ועד המתמחים בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים, מדווח על 

מצב המתמחים במסגרת ההתרחשויות בפקולטה בחודשים האחרונים.
נושאים נוספים בגיליון: במדור חדשות אלפא אומגה מסופר על הכינוס הארצי של אלפא 
אומגה שהתקיים בסוף פברואר במצפה הימים בצפון, ונציג הרופאים הצעירים מספר על 

כינוס אלפא אומגה בניו-יורק.
פרופ' וולטר כהן מספר במדורו על גדול מורי וחוקרי האנטומיה פרופ' הרי זיכר – שבין השאר 

היה גם צייד פרפרים. פרופ' קיי מספרת על חוויותיה בציד פרפרים עם האנטום זיכר בעת 
ביקורו בארץ במאה הקודמת.

ארבעה בוגרים: חיים גלאון, אילן גלבוע, מיקי שוורץ וטר רוזנפלד - כמו בוגר – על חוויותיהם 
הפרטיות מהעבר הרחוק והקרוב במדור "הסיפור שלי". 

אנו מתאבלים על שני בוגרי הפקולטה שהלכו לעולמם לאחרונה: עמוס נדר ז"ל, בוגר מחזור 
1962, וגבי שוחט ז"ל, בוגר מחזור 1976. כמו כן, מופיעים המדורים הקבועים "לזכרה" "יתד" 

"דברי חכמים" ו"בינינו".    
קריאה מהנה,
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ZIMMER® TRABECULAR METAL™ DENTAL IMPLANT

OSSEOINCORPORATION: 
Bone ongrowth + bone ingrowth 
Material designed to enhance secondary stability 

Final restoration at 14 days*

One-year result

*Immediate loading is indicated when there is good primary 
stability and an appropriate occlusal load.
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  יומן
     חדשות
 הפקולטה

י  ש י א ר  ו ט
החודש 

החמישי 
בתפקיד

שורות אלו נכתבות בשעה שרופאי הדסה, 

ובכללם רופאי השיניים, הסגל התומך 

והסגל המנהלי החליטו לחזור לעבודה 

לאחר כשבועיים של שביתה. אני כולי 

תקווה שחזרה זו מסמלת התחלה של 

תהליך חיובי בהבראת בית החולים המוביל 

אקדמית בישראל. בסמוך לכניסתי לתפקיד 

ניצבו שני אירועים מנוגדים: האחד, חגיגת 

שנת השישים לפקולטה, שבה הצגנו 

את ההישגים המרשימים שאליה הגיעה 

הפקולטה בהשתתפות בוגרי הפקולטה 

הרבים ואורחים מחו"ל, והאירוע השני, 

הגעה להסכם עם הנהלת הדסה לאחר 

חודש קשה בבית הדין לעבודה. ההסכם 

ִאפשר את המשך הפעילות בפקולטה 

לרפואת שיניים בירושלים בשנת הלימודים 

תשע"ד.

תחילת עבודתי כדיקן עסקה בהמשך של 

אירועים מנוגדים אלו, והיה עליי, עם 

דיקן המשנה, ראשי המחלקות והרופאים, 

להחליט כיצד להמשיך ולהתנהל בשעה 

של משבר קשה. בחרנו, למרות כל הבעיות 

המאיימות על עצם קיומנו, להמשיך 

לראות את עצמנו כמוסד המוביל בישראל 

בהוראת סטודנטים לרפואת השיניים 

ובהוראת מתמחים, והחלטנו שמתוך כך 

נעשה את כל ההתאמות הנדרשות לקיום 

משימה זו. למרות המשבר והקיצוצים, 

הגדלנו והשבחנו את היקף ההוראה ואת 

תוכני ההוראה לסטודנטים לרפואת שיניים. 

למרות המשבר שמרנו ככל האפשר על 

היקף תכניות ההתמחות ועל רמתן, ולמרות 

המשבר החלטנו להרחיב את לימודי 

ההמשך, בין היתר באמצעות מפגשי לימוד 

לטובת רופאי השיניים ללא תשלום. בימים 

אלו נפתחת הרשמה לתכניות ההתמחות 

החדשות ולמפגש הלימוד בנושא לייזרים 

עם האיגוד הישראלי ללייזרים.

מאחורי קליפה זו של הישגים, עומד משבר 

קשה ויומיומי בהדסה שמשנה סדרי עולם 

גם בפקולטה שלנו. נעשו ונעשים קיצוצים 

בסגל הרפואי, בסגל הסייעות והאחיות 

ובסגל הפקידותי. קידומים בדרגות 

אקדמיות של חברי סגל רבים נעצרו, עלו 

מחשבות על צמצום מספר המחלקות, 

ניתנה הוראה להפסקת התמחויות, קרנות 

כספיות לפעילות המחלקות הופסקו, 

ובנוסף טיפולים לטובת אזרחי מדינת 

ישראל )בעיקר מקרב אוכלוסיות מיוחדות( 

חייבים היום להיבחן גם על פי אמות מידה 

תקציביות וייתכן כי ייפגעו בעתיד הקרוב. 

מכלול שינויים זה דרש מאיתנו להשתנות 

בדרכי ההעסקה, בדרכי הפעילות, והכי 

קשה – בדרכי המחשבה וההתייחסות 

לעצמנו לאחר שנים רבות שבהן דרך 

הפעילות המסורתית תרמה לפיתוח 

ולביסוס המובילות האקדמית והקלינית 

של הפקולטה. הצלחנו להתאים את עצמנו 

בזמן קצר, והתוצאה הייתה שהנהלת הדסה 

גילתה גם היא רצון טוב ואישרה פתיחת 

תהליכים של קידומים אקדמיים, פתחה 

מכרזים לבחירת מנהלי מחלקות חדשים, 

אפשרה רישום להתמחויות ועוד.

אין להתכחש כי למרות כל הפעילויות 

הפנימיות של קבלת כללי ִמנהל כלכליים 

נוקשים של תכניות פיתוח עסקיות ולא רק 

אקדמיות לביצוע בעתיד הקרוב, המצב 

בהדסה קשה וימשיך להיות כך בתקופה 

הקרובה. ברור גם שמצב הפקולטה על כל 

רבדיה ישקף את המצב הקשה בהדסה.

זה הזמן, זמן של מצוקה, שבו בוגרי 

הפקולטה נקראים לדגל כדי לעזור לנו 

לצלוח את המשבר. מי שיכול בתרומה 

של משאבים כספיים, מי שיכול בתרומה 

של התנדבות והקדשת זמן להדרכה של 

סטודנטים במסגרות השונות, ומי שיכול 

בטוויית קשרים לקידום פעילות הפקולטה 

בארץ ובעולם.

הפקולטה לרפואת שיניים בירושלים 

כבר ידעה משברים בעבר, עם כולם היא 

התמודדה בהצלחה באמצעות צוות מסור 

וחדור שליחות ואמונה שהגיע להישגים 

מרשימים, כפי שראינו בחגיגת שנת 

השישים. גם עם המשבר הקשה הזה 

נתמודד כדי להמשיך במסורת של מצוינות 

אקדמית וקלינית ברפואת שיניים בישראל.

בברכה,

פרופ' אהרון פלמון

דיקן
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המשבר בהדסה 
מצב הפקולטה לאן?

ל  ע י ר  " ד
ד ד ח - י ר ו ח

ארבעה חודשים עברו מאז נחתם 
בבית המשפט ההסכם שבו הבטחנו 
לשנה הקרובה 57 תקנים של רופאי 

הפקולטה, המאפשרים פעילות תקינה 
של הוראת הסטודנטים. ואכן, ההוראה 

מתקיימת כמעט כסדרה, אך פעילות הפקולטה עדיין רחוקה 
מלהיות מספקת, בעיקר הפעילות הקלינית. בתקופה זו שובשה 

פעילות המתמחים בכל המחלקות עקב פיטורים של כמחצית 
מהסייעות בפקולטה. שיבושים אלו גררו את המתמחים לשביתה 
כללית שבמהלכה הם לא הגיעו להדרכת הסטודנטים ולא טיפלו 
במתרפאים שלהם. מיותר לציין ששביתה זו פגעה גם בהם, אבל 

אין ספק שזה גרם ללחץ במערכת ולאחר כשבועיים הבעיה נפתרה 
על ידי הקצאת הסייעות שנותרו בפקולטה לטובת המתמחים. 

פעילות המתמחים אמנם שבה לסדרה, אך לצערנו כל שאר 
הפעילות הקלינית והאקדמית של המחלקות השונות נפגעה בצורה 

קשה.

בחודש האחרון ניסו הנהלת הדסה ומשרד האוצר להגיע להסכם 
הבראה כוללני, שבו האוצר יזרים מאות מיליוני שקלים להדסה 

בתנאי שהעובדים בהדסה, ובייחוד הרופאים, יוותרו על חלק 
מהתנאים האקדמיים ועל חלק משכרם הרגיל ומהשר"פ. לאחר 
משא ומתן אינטנסיבי עם ועדי הרופאים מצאנו את עצמנו מול 

פעולה חד צדדית של ההנהלה בהגשת צו להקפאת הליכים 

לבית משפט המחוזי. לנו הרופאים לא נותרה ברירה אלא למחות 

ולהשבית את כל בית החולים. כך נכנסנו לשביתה ארוכה של 

שבועיים שבה כל הפעילות הקלינית והאקדמית, כולל הוראת 

הסטודנטים בקמפוס הרפואי, הייתה במתכונת שבת. בתקופה זו 

התקשורת הקיזה את דמנו ולא חסכה מאיתנו האשמות והכפשות. 

בעיני התקשורת להיות "רופא בהדסה" הפך שם נרדף לנהנתן 

שבגללו הדסה פשטה את הרגל. 

לאחרונה חזרנו לעבודה ובד בבד למשא ומתן על הסכם הבראה 

שאמור להוציא את הדסה מהמשבר הכלכלי. ההסכם הזה נראה 

כסיכוי האחרון שיכול להציל את הדסה מפשיטת רגל, אך הוויתור 

הנדרש מהרופאים יביא את הדסה לנישול מנכסיה האקדמיים 

שבזכותם צברה את המוניטין האקדמי והמחקרי במשך השנים. 

הדסה ללא אפשרות לעתיד אקדמי, תפסיק להיות אבן שואבת 

לרופאים צעירים ומוכשרים ותרחיק ממנה את רופאיה הבכירים. 

ייתכן שהדסה תצליח לשרוד כלכלית, אך היא תשנה את פניה לבלי 

היכר.

אנו כפקולטה עומדים בימים אלו בחוסר ודאות קשה לגבי 

עתידנו. כל החלטה שתתקבל לגבי המשך פעילותה של הדסה 

תשפיע בצורה ישירה על פעילותנו, והשבועות הקרובים מסתמנים 

כקריטיים לקראת החלטה מכרעת.
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אספת הרופאים בבית חולים הדסה
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י ק ס ב ו ר ב ז ר  ש א ר  " ד
מתמחה שנה ד' – המרכז ללימודי התמחות 

בשיקום הפה – הדסה עין כרם

בחודשים האחרונים של שנת 2013 עברה 

הפקולטה לרפואת שיניים בהדסה טלטלה 

גדולה. לרגע )או אפילו לכמה רגעים 

ארוכים( היה נדמה שבית הספר לרפואת 

שיניים הוותיק והגדול בישראל, שזה עתה 

חגג את חגיגות ה-60 שלו, עומד בפני 

קריסה.

הטלטלה הגדולה והמאבק שנולד 

בעקבותיה יצרו מצבים חדשים, חלקם 

דמיוניים, שאליהם המתמחים היו צריכים 

להסתגל במהירות. לראשונה נאלצו 

המתמחים בפקולטה לשכור על חשבונם 

עורך דין כדי להגן על זכויותיהם ולמנוע 

את פיטורי המדריכים בתכניות ההתמחות.  

מתמחים ישבו באולם בית משפט ושמעו 

את מנכ"ל הדסה, ד"ר אביגדור קפלן, טוען 

שתכניות ההתמחות רק מפריעות לקיומה 

של הדסה כולה. 

בעקבות המצב נבחר לראשונה "ועד 

מתמחים", המאגד את נציגי המתמחים 

בכל מחלקות הפקולטה. נציגי ועד 

המתמחים ביקשו להתקבל בוועדת החינוך 

של הכנסת בניסיון להסביר את חשיבות 

קיומן של תכניות ההתמחות. מי העלה על 

דעתו שמתמחים יידרשו להסביר בקול רם 

מדוע הם צריכים סייעת שתעבוד איתם 

בקליניקה. ויותר מכל, מי חשב שניאלץ 

להגיע למצב של סגירת לימודי ההתמחות 

למשך שבועיים כדי לוודא שהגורמים 

הנכונים יפעלו לטובת האינטרסים שלנו.  

המציאות הוכיחה, גם הפעם, שהיא עולה 

על כל דמיון. בתור חבר בוועד המתמחים 

אני מאמין שהפגנו אחריות במשך כל זמן 

המאבק. לא התלהמנו ולא נקטנו אמצעים 

קיצוניים. התנהלנו בכבוד מול הגורמים 

הרלוונטיים כדי לשמור על תנאים הוגנים 

במערכת הלימודים שלנו, ואני גאה בחבריי 

המתמחים על שיתוף הפעולה שהוביל 

לתוצאות. 

הדסה עדיין לא הגיעה לחוף מבטחים, מצב 

ההתמחויות עדיין רחוק מלהיות מושלם 

וייתכן שמאבקים נוספים עוד לפנינו. אך 

כבר עכשיו ברור שרמתו הגבוהה של 

המרכז ללימודי התמחות בהדסה היא 

נגזרת של האיכות הגבוהה של המתמחים 

הלומדים בו. המתמחים יהיו בראש כל 

מאבק לשמירה על קיומו ורמתו של בית 

הספר לרפואת שיניים ושל המרכז ללימודי 

התמחות בירושלים.

התמחות במשבר
קיץ 2013 במבט של מתמחה

ע)7( מ ש נ ה  מ
אביב תשע"ד-2014     

הפגנת המתמחים



ע)8( מ ש נ ה  מ
אביב תשע"ד-2014     

ד ד ח - י ר ו ח ל  ע י ר  " ד
 Alliance for-בדצמבר האחרון התקיים המפגש השני של ה

Oral Health Across Borders בניו-יורק, שבו השתתפו נציגים 
מכ-25 אוניברסיטאות מהעולם, נציגים של ארגוני בריאות ושל 
חברות מסחריות. מטרת המפגש הייתה כפולה: 1. להגדיר את 

המטרות של Alliance. 2. לְפתח את דור העתיד כשגרירים צעירים 
עם יכולת מנהיגות, שיובילו את החזון של הידברות והבנה חוצה 

גבולות בין תרבויות שונות תוך קידום בריאות הפה. 

ה-Alliance הוקם על בסיס שיתוף הפעולה המוצלח שנבנה בין 
הפקולטה לרפואת שיניים בהדסה לבין הפקולטה באל-קודס. 
מי שהוביל את שיתוף פעולה הזה היה פרופ' אדם שטבהולץ, 

הדיקן לשעבר, שיחד עם פרופ' מוסה בג'אלי, הדיקן בפקולטה 

באל-קודס, ובחסות מרכז המזרח תיכון ללימודי המשך ע"ש 
וולטר כהן, בנו פלטפורמה של הידברות ושיתופי פעולה קליניים 
ומחקריים בין שני בתי הספר, תוך יצירת גשר לשלום אמיתי בין 

שני העמים. שיתוף פעולה זה מהווה מודל לחיקוי ליישום באזורי 
קונפליקטים שונים.

בסדנה זו ישבנו בשולחן אחד רופאי שיניים מאירופה, מארה"ב, 
מסין, מכוויית, מתורכיה, מסוריה, מישראל ומהרשות הפלשתינית. 

לא דיברנו על פרוצדורות דנטליות, אלא על חזון משותף להוביל 
ולהנהיג פרויקטים המקדמים את בריאות הפה בעולם באזורים 

של קונפליקט פוליטי, חברתי או תרבותי, במטרה לקדם סובלנות, 
הידברות ושלום. זו הייתה חוויה תרבותית מרתקת, מיקרו-קוסמוס 
קטן לעולם אפשרי שבו יבוא לידי ביטוי שאר הרוח האנושי, הנותן 

תקווה לעולם סובלני יותר וטוב יותר.

 The Alliance
 Ambassador
 Leadership
 Development
Program

עוד פרס למיכאל גליק
מיכאל גליק, בוגר הפקולטה משנת 1985, שמכהן בארה"ב בתפקידים בכירים כדיקן בית 

הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת באפלו וכעורך עיתון ה-JADA, עשה זאת שוב. 
לאחרונה הוא קיבל את הפרס היוקרתי ע"ש ג'יימס קרופורד. קרופורד נפטר בינואר 

2013 והיה פרופסור למיקרוביולוגיה באוניברסיטת צפון קרוליינה בצ'אפל היל. הוא היה 
אחראי להחדרת הנושא של ניטור זיהומים לתוך מרפאת השיניים.

כל הכבוד למיכאל שמביא המון כבוד לבית ספרנו.
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בימים אלו יצא ספרה של פרופ' אדית קיי, 
"כמו קשת בענן – זיכרונות מפה ומשם". בספר 
מובאת סקירה נרחבת על התפתחות הפקולטה 

לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית 
והדסה מראשית ימיה, מבעד לעיניה הבוחנות 

של פרופ' קיי. 

לפני תיאור הסקירה היסטורית על התפתחות 
בית ספרנו, נכתב תיאור על בית אביה בסופיה 

שבבולגריה ועל בית אמה בווינה שבאוסטריה. 
פרק מיוחד מוקדש ליהודי בולגריה בעת 

מלחמת העולם השנייה ולדרך שבה נהגה 
הממשלה והאוכלוסייה המקומית בהגנה 

ובשמירה על זכויותיהם של תושבי בולגריה 
היהודים, עד להצלתם הגמורה מציפורני 

הנאצים. 

מרתק לקרוא את הפרקים על תרומתה של 
פרופ' קיי בהתפתחותו של בית הספר, ועל 

מלחמתה המתמדת בנהלים העתיקים שפגעו 
בזכויות הנשים במקומות העבודה בימים ההם. 
מורתנו עמדה על כך שאישה העובדת במשרה 

ציבורית תוכל להתקדם בקריירה, והצליחה 
להנהיג שינוים משמעותיים ברוח זו. קריאת 

הספר היא חוויה מהנה לכל מי שמעוניין לדעת 
מאין באנו ולאן הגענו אחרי 60 שנות פקולטה.  

חדשספר 

משנת 1994 מחלקת האוניברסיטה העברית 

פרס כספי צנוע ע"ש מיכאל מילקן למורים 

מצטיינים, כביטוי סמלי לחשיבות שהיא 

מייחסת להוראה וכהערכה להישגי מוריה. 

הקריטריון שעל פיו נבחרים המורים הוא 

הצטיינות בהוראה במשך חמש שנים 

ברצף על סמך משאלי הוראה. הפרס 

מחולק במעמד הנשיא, הרקטור ודיקני 

האוניברסיטה בטקס רב משתתפים. 

מכתבי תודה יחד עם קורות חיים נשלחים 

למשפחת מילקן המתגוררת בארה"ב.

השנה זכה בפרס ד"ר גבריאל נוסבאום. ד"ר 

נוסבאום סיים את לימודי הרפואה בארה"ב, 

כיום הוא ראש המעבדה לאימונולוגיה 

אוראלית והיו"ר החדש של המכון למדעי 

היסוד ברפואת שיניים.

באותו מעמד חולקו פרסי רקטור לתלמידים 

מצטיינים לתואר בוגר ולתואר מוסמך. 

בתואר בוגר מצטיין זכה אמיר בענאוי, 

ובתואר מוסמך מצטיין זכו דניאל אסף 

ולינור מולר. הדיקן  פרופ' אהרון פלמון 

אמר שהטקס הזה הוא הנאה צרופה ומסב 

גאווה רבה לפקולטה.

ד"ר גבריאל 
נוסבאום 
 חתן פרס 

ע"ש מיכאל 
מילקן 
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נשיא האוניברסיטה פרופ' 
מנחם בן ששון, רקטור 

האוניברסיטה פרופ' אשר כהן,                                               
וד"ר גבריאל נוסבאום
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לפני ארונו של אריק
ן ר ט ש ח  נ

ביום ראשון ההוא, כשהמדינה כולה נפרדה מאריק שרון, גם אני 

הייתי בין אלו שעברו על פני הארון כדי לחלק לו כבוד בדרכו 

האחרונה. ארונו שהונח בחצר הכנסת לא נותר גלמוד. סביב לארון 

עמד משמר כבוד וסדרנים רבים שמרו על הסדר, כיאה לאיש 

שמילא כל כך הרבה תפקידים בשירות הצבא, העם והמדינה. 

נראה לי שהשירות שלו בצבא היה המשמעותי ביותר מבחינת 

העשייה של שרון. שם הוא ידע להכתיב מהלכים, להשרות ביטחון 

בלוחמים וגם להשאיר עקבות. לא היה קרב אחד משמעותי מאז 

קום המדינה ששרון לא השתתף בו. החל ממלחמת העצמאות, דרך 

פעולות התגמול של שנות ה-50 של המאה הקודמת, מבצע קדש, 

מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור וכלה במלחמת שלום 

הגליל, בכל אחת מהמלחמות האלה היה לשרון מה להגיד ומה 

לעשות. וכל מה שבא מיוזמתו היה חד משמעי, מרשים ושופע 

בווירטואוזיות ומקוריות. נראה לי שבמלחמת יום כיפור חציית 

התעלה הייתה גולת הכותרת שלו. החצייה של התעלה הייתה רק 

השלב הראשון לקראת כיתורן של שתי הארמיות המצריות, ורק 

קיסינג'ר הציל אותן מכליה. בזמן התרחשות כל המאורעות האלו 

הייתי גבר צעיר ועקבתי בחרדה ובהערצה אחר פעילותו של האיש. 

הוא האיש שהשפיע על צה"ל להיות מה שהוא באמת. אריק היה 

הדוגמה של היהודי החדש, הישראלי, הניגוד ליהודי הגלותי. 

אחר כך התחיל הפרק המדיני. הוא ידע לתכנן ולשכנע, ובתחבולות 

הוא פילס לעצמו את הדרך עד לתפקיד ראש ממשלה. אין ספק 

שהייתה לו יוזמה מבורכת בנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון. 

מבחינה זו הוא היה הישראלי האולטימטיבי. הוא ידע את 

ההיסטוריה היהודית העתיקה בארץ ישראל והוא ידע לממש אותה 

בתקופתנו אנו בארץ ישראל. לכן כל כך לא ברור כיצד הוא לא 

ראה והתעלם לגמרי מהתוצאה של פינוי היישובים מחבל עזה.  

גם לאריק היו אוהבים ושונאים, תומכים ומתרחקים. אבל אין ספק 

שהייתה לו נוכחות ממשית בשנות חייו הפעילות. יהי זכרו ברוך.

אריאל שרון
1928-2014
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גבי שוחט סיים את לימודיו ברפואת 
שיניים בירושלים בשנת 1977. תקופה 

קצרה אחר כך הוא נסע לבוסטון ונרשם 
ללימודי התמחות בשיקום הפה. עד מהרה 

הוא התחבב על דיקן בית הספר, פרופ' 
הנרי גולדמן, שלקח אותו תחת חסותו. 

עם סיום לימודיו הוא נשאר בבית הספר 
והדיקן המליץ לו להירשם גם להתמחות 

בפריודונטיה. עם השנים ועם פתיחת 
מרפאתו הפרטית הוא התיידד עם גדול 

טכנאי השיניים בשוויצריה – ווילי גלר, 
וסידר לעצמו קורס אישי בטכנאות שיניים. 
עם כל הידע העצום הזה, בתוספת כמויות 

אדירות  של קריאה אינטנסיבית של ספרות 
מקצועית, הוא פתח את המרפאה הפרטית 
בבוסטון. את כל מה שהיה דרוש למתרפא 

שלו, יכול היה גבי לספק בעצמו: פריו, 
שיקום ומעבדה דנטלית. למעשה הוא היה 

כל היום וגם חלק מהלילה במרפאה-מעבדה 
שלו, וכל שלבי הטיפול בוצעו על ידו אישית 

ברמה קלינית ומעבדתית גבוהה ביותר. 
גבי היה איש צנוע ולא דיבר על הצלחותיו 

המקצועיות. פרופ' גולדמן, אביו הרוחני, 

הפנה אליו את כל מי שהיה זקוק לטיפול 

שיקומי. נוסף על כך, גבי היה רופאם האישי 

של הזוג הנרי ודורותי גולדמן.

בשנים ההם גבי היה מגיע לארץ כמעט בכל 

שנה. הוא סיפר לכולם שהוא בא לבקר את 

משפחתו, אבל האמת היא שהוא בא לחפש 

בת זוג לחיים. גבי חשב להתחתן רק עם 

מישהי מישראל. הוא היה מאושר למצוא את 

מרינה ולקח אותה איתו לבוסטון. הוא סיפר 

לי שקשה לה לעזוב את אימא שלה כאן. 

"מצדי שהיא תבוא לבקר את אימא שלה כל 

סוף שבוע", אמר לי גבי, ואני בטוח שלו 

מרינה הייתה דורשת זאת הוא היה מקיים את 

דבריו. מרינה הייתה עבור גבי מקור של כוח 

וגאווה. גבי ומרינה היו גאים מאוד בשלושת 

ילדיהם, יוסף, מישל ומיכאל. גבי היה 

."Made in America" :מתבדח ואומר

גבי יחסר מאוד לכל אלו שהכירו אותו. 

יהי זכרו ברוך. 

גבי שוחט ז"ל
1950-2013

עמוס נולד בקבוצת כנרת, ובשנת 1940 

עברה המשפחה להתגורר ברחובות.  

בילדותו הוא התבלט ביכולותיו 

הספורטיביות, היה אלוף הארץ בשחייה 

ואהב לשחק כדורגל וגם כדורסל. בעת 

גיוסו לצבא הצטרף לגרעין נח"ל, ועם 

סיום שירותו הצבאי התחיל ללמוד רפואת 

שיניים בירושלים. כשסיים את לימודיו 

ב-1962, במחזור ד', התחיל את השתלמותו 

בכירורגיית פה ולסתות בבית חולים רמב"ם 

בחיפה. עם סיום התמחותו ב-1965 הוא נסע 

עם משפחתו בשליחות המחלקה לשיתוף 

פעולה בינלאומי במשרד החוץ לרואנדה 

שבאפריקה. הוא נתבקש להקים בקיגלי, 

בירת המדינה, שירות לכירורגיה פה ולסתות. 

עמוס שהה שם יותר משנתיים, ואחר כך 

נסע לדנמרק בהזמנתו של פרופ' פינבורג 

להשתלמות בפתולוגיה אוראלית. 

בשנת 1967 קיבל עמוס את ההצעה של 

מנכ"ל משרד הבריאות להקים בבית החולים 

ברזילי באשקלון יחידה לכירורגיית פה 

ולסתות. עמוס ראה בכך הזדמנות להעשיר 

את תושבי דרום הארץ בשירות קליני חיוני 

לתושבי הסביבה. במשך כמעט 30 שנות 

עבודתו באשקלון הוא פיתח את המחלקה 

כדי להיטיב את תנאי האשפוז של החולים, 

ועם זאת הרחיב את היחידה ברמה קלינית 

גבוהה, ובתקני רופאים מהארץ ומחו"ל.

בשנים שבהן שהה צה"ל בעזה, הקים שם 

עמוס, בשיתוף פעולה עם גורמי הרפואה 

הישראלים והעזתיים, מרפאה לבדיקה 

ומעקב בנושא כירורגיית הפה והלסתות. 

המקרים שדרשו טיפול כירורגי מקיף הופנו 

לבית חולים ברזילי באשקלון.

 בכל שנות עבודתו ראה עמוס את טובת 

החולה כמטרה עליונה. הוא דאג לתנאי 

האשפוז של החולים השונים, ושיחותיו 

עם המתרפאים, במטרה להקטין את 

חששותיהם, היו לשם דבר. ברגעים אלו 

התבלטה במיוחד אישיותו המיוחדת של 

עמוס כ"אדם" )מענטש(. היושרה וההגינות 

היו נר לרגליו. חוות הדעת המשפטיות 

שכתב לבתי המשפט אופיינו בבהירות 

ובחדות.

עמוס היה איש משפחה, והייתה בו אהבה 

עמוקה למדינת ישראל. הוא למד לעומק את 

ההיסטוריה של עם ישראל ועתיקותיה, והיה 

אהוב מאוד על כל מכריו וכמובן על בני 

משפחתו.

יהי זכרו ברוך.

ד"ר עמוס נדר ז"ל
1936-2013
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  חדשות 
אלפא אומגה

בתחילת דצמבר 2013 השתתפתי בכנס בינלאומי לרפואת 
שיניים )GNYDM(, המתקיים בניו-יורק מדי שנה בתקופה זו. 
מדובר בכנס מרשים ביותר המתקיים במרכז JAVITS במערב 

מנהטן, ומגיעים אליו רבבות רופאי שיניים מכל העולם 
במטרה לשמוע הרצאות מעניינות ולהתעדכן בטכנולוגיות 

החדשות ביותר בשוק. 

מתוך ידיעה כי מספר לא מבוטל של חברי אחוות אלפא 
אומגה העולמית מגיעים לכנס הזה, מקיימת האחווה מפגש 

בסמוך לו, שכן זוהי הזדמנות מצוינת להיפגש. המפגש 
התקיים במסעדת La Marais שבקרבת הטיימס סקוור.

עבורי ועבור אשתי זו הייתה הפעם הראשונה שבה לקחנו 
חלק באירוע של אלפא אומגה. המשתתפים הוותיקים זיהו 

מיד כי אנו "חדשים" ומיהרו לגשת אלינו ולגרום לנו להרגיש 
חלק ממשפחה אחת גדולה, והרעיפו עלינו כל הזמן יחס חם 
ולבבי. מלבדנו, הנציגים הנוספים מישראל היו ד"ר אלחנדרו 
רויזנטול ואשתו חוליאנה, שגם הם דאגו שנרגיש כמו בבית. 

זכינו לשבת לצדו של ד"ר מארק רוטמן – יו"ר קרן אלפא 
אומגה בארה"ב, איש יקר ולבבי, ושוחחנו איתו ארוכות. 

שמענו על המאמצים הכבירים שנעשו מטעם אלפא אומגה 
כדי לפתור את המשבר שפקד את הפקולטה בקיץ האחרון, 

מאמצים שהגיעו עד לגורמים הבכירים ביותר במדינה במטרה 
לצמצם את הפגיעה בפקולטה.

כמו כן, שוחחנו עם ד"ר מרסי שוורצמן, הנשיאה המכהנת 
של אחוות אלפא אומגה, ועם בעלה לארי, אנשים חמים 

ואוהבי ישראל, בין השאר דיברנו איתם על המפגש העולמי 
של אלפא אומגה שיתקיים בשנה הבאה בישראל. הם הדגישו 
את החשיבות הרבה בהשתתפות של נציגים מישראל במפגשי 
האחווה, וכן את הצורך בהגדלת מספר החברים בישראל, שכן 

ככל שמספרנו יגדל, כך גם תגבר השפעתנו.

לסיכום, ההשתתפות בכנס ובמפגש הייתה חוויה חדשה 
ויוצאת דופן, ואפשר בהחלט לומר כי זו לא תהיה הפעם 

האחרונה.

 ד"ר אלדד הלפט 
וד"ר יוסי קסירר

המפגש השנתי של אלפא 
אומגה התקיים השנה במלון 

מצפה הימים ועמד בסימן 
החלפת הנגידים, פרופ' נח 

שטרן סיים את תפקידו וד"ר 
יוסי קסירר נכנס לתפקיד.

בטקס בירכו פרופ' אדם 
שטבהולץ, פרופ' אילנה אלי 
ופרופ' אהרון פלמון, שהעלו 
על נס את פועלו ואת תרומתו 

של פרופ' שטרן לאלפא 
אומגה בשנתיים האחרונות. 

נח שטרן סיכם בדבריו 
את הפעילות בשנתיים 

האחרונות. נשיא סניף ת"א 
ולאדי דבויריס, ונשיא סניף 

חיפה מנדי דיסטינפלד, 

סיכמו את פעילות הסניפים 
בשנה שחלפה. פרופ' יונתן 

מן וד"ר אלדד הלפט נתנו 
עדכון על הכנס העולמי 

של אלפא אומגה שיתקיים 
בדצמבר בישראל.

התכנית המדעית של 
הכנס, שכללה את  ד"ר 

שלומי בירשאן והרצאתו 
בנושא השתלות מידיות 

– אינדיקציות קליניות 
)כירורגיות ושיקומיות(, 

שלבי עבודה וטיפים 
לביצוע, הייתה מעניינת 

ומיצתה היטב את הנושא. 
פרופ' אדי גרפונקל 

הרצה בנושא "מה עלינו 
לדעת ולעשות כדי לטפל 

באוכלוסייה הסובלת 

ממחלות סיסטמיות וזקוקה 
לשתלים". ההרצאה הייתה 
מאירת עיניים ונתנה כלים 
מידיים לשימוש במרפאה. 

הרצאה נוספת ניתנה על ידי 
הכלכלן שלמה מעוז בנושא 
שוק ההון, הרצאה מעניינת 

ומלאת חוש הומור מרענן.

יוסי קסירר פרס את 
משנתו לשנה הקרובה: 

פרויקט חונכות לרופאים 
צעירים שסיימו לאחרונה 
את לימודיהם. הרופאים 

הצעירים ילוו על ידי רופאים 
בעלי ניסיון רב, כאשר 

האחווה תפקח על הפרויקט. 
פיילוט הכולל כ-12 רופאים 

צעירים כבר יצא לדרך.   
השנה במסגרת הפעילות 

של אלפא אומגה תתקיימנה 
הרצאות מקצועיות. ההרצאה 

הראשונה תינתן על ידי ד"ר 
שרונית סחר הלפט )פרטים 

באתר אלפא אומגה ישראל(. 
כמו כן, תיבדק אפשרות 

לשיתוף פעולה בין אלפא 
אומגה ומגן דוד אדום.

בחלק החברתי היה טיול 
מהנה בראש פינה. הכנס 

התאפיין כמיטב המסורת 
של אלפא אומגה באווירה 
רגועה ומשפחתית. ניפגש 

בכנס הבא.

תודות מקרב לב לחברת 
אלפא ביו ואוראל-בי על 
תמיכתם בכנס. תודות גם 
לחברת אופקים כנסים על 
ארגון הכנס בזמן כה קצר.

כנס אלפא אומגה 
בניו-יורק 2013

ז ו ע ן  ו ל א ר  " ד

כנס אלפא 
אומגה 

במצפה 
מימין: נגיד אלפא אומגה הנכנס ד"ר יוסי קסירר, הנגיד הימים

היוצא פרופ' נח שטרן וד"ר אלדד הלפט

משמאל: ד"ר אלון עוז , הנשיאה העולמית של אלפא 
אומגה ד"ר מרסי שוורצמן, וגב' עוז
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  אישי
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מחנה שנלר בירושלים. בחדר ההמתנה של מרפאת השיניים 

יושבים 30 חיילים בשעת בוקר של יום ראשון ומחכים לתורם. 

בחדר המרפאה יושב על כיסא הטיפולים בחור בעל ממדים, עם 

ראש ענקי ולסת מרובעת. אני עומד לידו לאחר שהרדמתי את 

הלסת לעקירת שן טוחנת ומחזיק את הצבת. 

המתרפא נאנח בקול רם כשאני מנסה לטלטל את השן העקשנית 

שאיננה זזה מן המכתשית. משום מה דלת המרפאה נשארה 

פתוחה. לאחר כ-10 דקות נעקרת השן הסוררת לקול שאגותיו 

של המתרפא. להפתעתי ולתדהמתי מכל החיילים בחדר ההמתנה, 

שכנראה ציפו לגימלים, לא נותר אפילו חייל אחד. 

חודש קודם לכן, בסוף שנת 1965, סיימתי את לימודיי בפקולטה 

לרפואת שיניים בהדסה ירושלים. כיוון שהייתי חייב בהשלמת 

חצי שנת שירות צבאי, הוצבתי כרופא שיניים במרפאת שנלר 

בירושלים. באותם ימים היו מעלים שיירה מדי חודש להר הצופים 

שהיה בידינו. החיילים שעלו אל ההר היו מחופשים לשוטרים לפי 

הסכם שביתת הנשק שנחתם בין הירדנים לבינינו בשנת 1948. 

תפקידי היה לבדוק אותם במרפאה כדי לוודא שלא יהיו להם 

בעיות בשיניים בתקופת שהותם בהר. למותר לציין שעמדו לרשותי 

כשעתיים בלבד לבדוק ולטפל בכ-60 חיילים. אני הוזהרתי שאם 

תהיה בעיה לאחד החיילים בשיניים, יעלו אותי אל ההר לחודש. 

לשמחתי הצלחתי להישאר במחנה במשך כל ששת חודשי שירותי 

כקצין רפואה. 

באחד הימים קרא לי מפקד החטיבה שהיה נקרא "מלך ההר" 

באופן דחוף אל המפקדה. הוא ציין בפניי שאחד החיילים על ההר 

מתלונן על כאבי שיניים, והרופא שהיה קבוע שם טיפל בו כעזרה 

ראשונה. לצחוקו של המפקד שאמר "איזה רופא מטומטם, טיפל 

בשיניים והחייל קיבל שלשול", הבנתי מיד שהרופא נתן לחייל 

אנטיביוטיקה כטיפול מונע ולכן הוא קיבל שלשול. אמרתי למפקד 

שאפתור את הבעיה מיד. הבנתי שלאותו חייל יש דלקת של מוך 

השן והעברתי אליו בקבוקון עם תרופה לטיפול שורש. בתוך שעה 

הגיעו שני ג'יפים של כוח האו"ם אל המפקדה שלנו ונטלו את 

הבקבוק אל הר הצופים. למזלי, כנראה שהתרופה עזרה והבעיה 

נפתרה, מכיוון שלא שמענו שום תלונה יותר.

לאחר שירותי הצבאי נותרה לי חצי שנה עד למועד שבו יצאתי 

להשתלמות ברפואת שיניים באוניברסיטת ציריך בשווייץ. פניתי 

למנהל המחלקה לאבחנה ברפואת הפה, פרופ' אינו שאקי, 

וביקשתי ריאיון עבודה. זה היה הריאיון הקצר בחיי. הגשתי את 

הבקשה על נייר של המחלקה, ופרופ' שאקי כתב לאחר 5 דקות 

בלבד את האותיות OK וחתם. כך זכיתי לעבוד במחלקה עם חבריי 

למקצוע: ד"ר שרה פיזנטי, ד"ר אדי גרפוניקל וד"ר יאיר שרב. 

בתקופה זו אבחנתי מקרים של  סרטן בפה למטופלים וכנראה 

הצלתי את חייהם. 

סיפור נוסף קשור לעבודת הגמר שלי שבה חקרתי קשר בין אבנית

CALCULUS לבין מחלות  פריודונטליות. העבודה הייתה פרי 

יוזמתי ושל עוד שני מדריכים, פרופ' יצחק גדליה ופרופ' שלמה 

שפירא. באותה תקופה היה נפוץ השם "אבן שן" שלא מצא חן 

בעיניי. חיפשתי שם מתאים על משקל תדמית, והגעתי להמצאה 

של המילה "אבנית", שלה אני מייחס לעצמי זכות ראשונים עד 

היום. 

שנה ראשונה שלי 
             כרופא שיניים 
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מומחה בשיקום הפה, בוגר מחזור 1991

בתקופת הלימודים חיפשנו דרך להתאוורר 
קצת מהלימודים הקשים בהדסה ומהמגורים 
במעונות, ונסענו מדי פעם לרקוד ריקודי עם 

בגבעת רם. שם הכרתי את אשתי לעתיד, 
נאוה, ואני מבקש לשתף אתכם בתחביב 

המיוחד שלי. 

לריקודי עם יש דימוי מנוגד. מחד, מקום 
של "מרובעים" שרוקדים הורה עם חאקי 

לצלילי אקורדיון. מאידך, מקום בילוי של 
פעילות חברתית תוססת המשלבת ספורט 
ומוזיקה. משחר נעוריי נמשכתי לריקודי 

העם. השמחה, תנועות הריקוד המעגליות 
והמוזיקה היו אבן שואבת לצעירים בתקופה 
שלא הייתה טלוויזיה וכשהמוזיקה הושמעה 

מתקליטים ומקלטות. בימי התיכון ולאחר 
הצבא ניסיתי להתמיד ולרקוד, אך לאחר 

כמה חודשים בחוג המתחילים הייתי מוצא 
את עצמי פורש. לאחר מכן, בשנים של 

בניית המשפחה והקריירה, ניסינו רעייתי 
ואני לרקוד אך לא התמדנו. לפני כ-8 שנים 

התחלתי שוב, והפעם הצלחתי להתמיד 
ולהשתלב במעגל הרוקדים. היום אפשר 

להגדיר אותי "מכור" לריקודי עם. אני רוקד 
לפחות פעמיים בשבוע, בהרקדות שנמשכות 

3 שעות ויותר.

כדי לרקוד ריקודי עם ברמת המתקדמים 
נדרשת תקופת לימוד לא קצרה והתמדה 

בלימוד של הריקודים החדשים. ההתחלה 
אינה פשוטה, והמבוכה לעמוד במעגל 

ולהרגיש מגושם וחסר תפיסה ביחס 
לסובבים היא תחושה שכולם חווים 

בפגישות הראשונות. הסוד הוא להתמיד 
ולהגיע לפחות 10 פעמים, אז מתחילים 

ליהנות מריקודים שנלמדו וגם מהחברה 
החדשה. צורת הלימוד של הריקודים כיום 

משלבת את האינטרנט. באתר "רוקדים" 
אפשר לצפות במחבר הריקוד כשהוא מלמד 

את הצעדים ואחר כך רוקד את הריקוד 
שחיבר. קיימים קרוב ל-4,000 ריקודי עם 

מתועדים באתר הזה. כלומר, לרקוד זה גם 
לזכור הרבה ריקודים. חבל שכיום יש רק 
מעט צעירים מתחת לגיל 25 שמשתתפים 

בהרקדות, והגיל הממוצע הוא מעל 40.

ריקודי העם של ימינו שונים לחלוטין 
מריקודי העם הנוסטלגיים בעבר. עשרות 

רבות של ריקודים מחוברים כל שנה 
לשירים עדכניים במקצבים רבים: ואלס, 
ריקודים לטיניים, ריקודים יווניים, רוק, 

טנגו ועוד. הרוב, כמובן, לצלילי שירים 
בעברית. מגוון המרקידים ומקומות הריקוד 

הוא עשיר, ובכל יום מתקיימות עשרות 
הרקדות ברחבי הארץ. רוב ההרקדות 

נערכות באולמות ספורט, במתנ"סים או 
בחדרי אוכל של קיבוצים. הרוקדים יוצאים 

לסופי שבוע של ריקודים, נסיעות לחו"ל 
ולטיולים משותפים, מרתונים של הרקדות 
ולפסטיבלים שונים בכרמיאל, בים המלח, 

באילת, ברחובות ועוד. בכל שנה נערך 
מצעד ריקודים שנתי ונבחרים ריקוד השנה 

למעגלים ולזוגות. בפסטיבל כרמיאל 
נערכת כל שנה תחרות לבחירת ריקוד חדש 

שחובר.

ריקודי עם ישראליים נרקדים במקומות 
רבים ברחבי העולם. כמעט בכל עיר שיש 

בה ריכוז של ישראלים ויהודים קיים חוג 
כזה, ואת המידע אפשר להשיג בקלות 

באינטרנט. מצאתי את עצמי רוקד בסיאטל, 
בניו-יורק, בוונקובר, במרלינד, בלונדון 

ובברצלונה, ועוד היד )והרגל( נטויה. 
מעניין שבמקומות רבים כמו סין, יפן ועוד, 

שם אין אוכלוסייה של ישראלים, רוקדים 
המקומיים ריקודי עם בהתלהבות ובדיוק 
רב. מוזר ומסקרן מאוד לראות באינטרנט 

קבוצה של סינים שרוקדים לצלילי שיר עם 
ישראלי. 

מעגל הרוקדים הוא תופעה מעניינת ויש לו 
חוקים לא כתובים משלו. המעגל הוא מין 
שיתוף זיכרון קולקטיבי של המשתתפים. 

כולם "מעתיקים" מכולם. בכל פעם שאתה 

חוזר על ריקוד שרקדת בעבר אתה משפר 
משהו: תנועת יד, תיקון צעד לא נכון 

וכדומה. במרכז המעגל רוקדים המתקדמים 
והמרקיד, ובהיקף רוקדים החדשים 

והמתחילים. יש ריקודים מוכרים שכולם 
רוקדים בקלות, ובריקודים חדשים או לא 

מוכרים המרקיד שנמצא במרכז המעגל 
עוזר לכולם. לעתים נדירות המעגל לא 

מצליח לזכור את הצעדים של ריקוד נשכח 
ואז מפסיקים לרקוד. לצד עמדת ההרקדה 

קיים לוח מחיק שבו רושמים הרוקדים 
בקשות לריקודי זוגות או מעגלים. בעבר 
היה נהוג לרקוד ולאחוז את ידי השכנים, 

כיום נוהג זה פחות נפוץ. 

ולסיכום: ריקודי עם טובים לגוף ולנשמה – 
אתם מוזמנים להצטרף למעגל. 

ריקודי עם
לא מה 

שחשבת
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ץ  ר ו ו ש ל  א כ י מ ר  " ד
ד ל פ נ ז ו ר ר  ט פ ר  " ד ו
אם תשאלו את המכורים לדבר, הם יאמרו 

לכם שסקי הוא הספורט האולטימטיבי. 

קבוצת הסקי שלנו כוללת 8 אנשים: 

שני רופאי שיניים, שופט, טייס, מסגר, 

בעל חברה לאחזקה, איש צבא ומהנדס. 

האהבה לספורט הזה גורמת לחברים 

בקבוצה לשמור על הכושר הגופני לאורך 

השנה כולה. במהלך השנה אנו עוסקים 

בפעילות ספורטיבית מגוונת כגון חדר 

סקיהספורט הלבן 
החבורה הישראלית הקבועה שנפגשת כל שנה יחד לחופשת סקי
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כושר, שחייה, ורכיבה על אופניים, אך מה 
שמאחד אותנו הוא האהבה לסקי. סקי הוא 

ספורט אתגרי שיש בו סיכונים מסוימים. 
האפשרות להיפצע בגלל היעדר כושר גופני 

בהחלט קיימת, ויש גם פציעות שנובעות 
מטכניקת גלישה לא מספקת ומבחירה לא 

נכונה ברמת הקושי של המסלול. אפשר גם 
להיפגע בגלל רשלנות של גולשים אחרים 

המצויים על המדרון.

החוויה של הסקי מתחילה בדרך כלל 
בשעה 9:00 בבוקר כשהמעליות נפתחות, 

ומסתיימת בשעה 16:00 עם סגירתן. 
הקבוצה נמצאת בשקט מוחלט, כשהקור 
חודר אל הפנים והשמש מלטפת באותה 

עת. הנופים מדהימים והמאמץ הגופני 
משולבים בכל אלה יחדיו.

במהלך יום הגלישה אנחנו עושים הפסקות 
לצורך ״תדלוק״ לשתיית קפה, יין חם, 

או שוקו, והעצירות האלה הן חלק בלתי 
נפרד מהחוויה. דמיינו את עצמכם יושבים 

על מרפסת פתוחה עם נוף מרהיב בוהק 
בלובנו, בפסגות של 3,000 מטר ומעלה, 

וסביבכם רק השקט של הטבע. העניין 

החברתי בא לידי ביטוי גם לאחר שעות 

הגלישה, כשהחברים יושבים יחד על כוס 

משקה או לארוחה, וכל הדאגות במהלך 

השבוע מתמצות בתנאי הגלישה הצפויים 

ביום שלמחרת.

בחירת האתר שאליו מתכננים את הנסיעה 

הבאה היא דיון מלא עניין שנעשה בכובד 

ראש. נלקחים בחשבון נתונים רבים, 

כגון מתי גלשנו שם בעבר, מהם תנאי 

הגלישה בדרך כלל, האם האתר ממוקם 

מספיק גבוה כדי לא לסבול ממחסור בשלג 

בעונה שחונה, האם ניתן לצאת מהמלון 

ולחזור אליו בגלישה, האם גודל האתר 

)קילומטרים של מסלולים( והתלילות שלו

מספקים וכדומה.

לאחר יותר מ-20 שנה של גלישה, 

ההעדפה שלנו היא יציאה בסוף ינואר, 

לפני שהמקומיים יוצאים לפגרת החורף 

שלהם. בדרך כלל זה מבטיח שלג איכותי, 

טמפרטורות נוחות ופחות גולשים על 

המסלולים. אנחנו גם מעדיפים באופן גורף 

את האתרים הצרפתיים.

 .Val Thorens האתר המועדף עלינו הוא

הגלישה היא ב"שלושת העמקים״ שמהווים 

קומפלקס ענק של כ-600 ק״מ של מסלולי 

סקי. הקבוצה שלנו יוצאת ל-10 ימי גלישה 

רצופים, אך בשל גודלו של האתר אי 

אפשר לעבור בכל מסלוליו בתוך 10 ימים 

אינטנסיביים של גלישה. הכפר הזה הוא 

הגבוה ביותר באלפים )2,300 מ׳( ומיקומו 

מבטיח שלג מצוין במהלך העונה הנפתחת 

בנובמבר ומסתיימת בחודש אפריל. 

כמובן שכל נושא הספורט הלבן כרוך גם 

בהצטיידות הראויה. בקבוצה שלנו לכל 

אחד יש ציוד מלא הכולל מגלשיים ונעלי 

סקי, כך שאנחנו לא תלויים בהשכרת ציוד 

באתר ואין לנו בעיה של הסתגלות לציוד 

שלא מוכר לנו. יש לכך משמעות מכיוון 

שככל שהמיומנות גדלה, הדרישות של 

הגולש מהציוד ואיכותו הולכות ועולות.

קבוצת ״המשוגעים לדבר״ מתחילה כבר 

בחודש מאי לדון בכובד ראש היכן גולשים 

בשנה הבאה, מזמינים מראש את המלון 

ומתחילים בספירה לאחור.

סקי
ד"ר פטר רוזנפלד וד"ר מיקי שוורץ
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 Sicher’s Butterfly
hunting in Israel
By Edith Kaye

 In October 1959 the unforgettable

 teacher, Dr. Harry Sicher from Chicago

 came to give a series of lectures for a

 month. He was a delightful individual,

 with the renowned humor of the

 Viennese. He had a hobby: butterflies.

 The weather was still warm and balmy in

 October. One early afternoon he wanted

 me to take him out into the nature to

 catch butterflies for his collection, and

 he needed a butterfly net. As I could not

 find one, I had to make a butterfly net for

 him. I got a broomstick, made a big wire

 loop to which I attached some plastic

 netting, attached this to the upper end

 of the broomstick and out we went into

 the field to catch butterflies. He caught a

 number of them and took them back to

 Chicago.
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פרופ'  הרי זיכר צד 
פרפרים בישראל 
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A Glimpse 
 into the Past 
by D. Walter Cohen DDS

Harry Sicher - 
the Butterfly Hunter
 By D. Walter Cohen

 Another episode in the Harry Sicher
 chapter of Alpha Omega took place in
 early 1960.  The fraternity wanted to give
 the Alpha Omega Achievement Medal
 to Professor Sicher but they had to have
 his agreement to accept this prestigious
 award.  D. Walter Cohen was given the
 responsibility of contacting Dr. Sicher
 during the holiday season in December
 1961.  He called the Loyola Dental School
 and the operator indicated that the school
 was closed and suggested that he call Dr.
  Sicher’s colleague, Dr. Nicholas Brescia.
 The same telephone operator called Dr.
 Brescia who indicated that Henry Sicher
 was butterfly hunting in Texas.  The
 same telephone operator calls the town
 Brownsville, Texas and gets a conservatory
  on the phone and asks for Dr. Harry Sicher.
 The woman at the Conservatory says “if
 you mean the little man from Chicago,
 he is out butterfly hunting”.  When Dr.
 Sicher returned, he called back and happily
 agreed to accept the Achievement Medal
 the following year.  Walter Cohen said he
 could not have done better if he had an
 airplane write in the sky for Harry Sicher to

 call Philadelphia.

  During one of Harry’s visits to the
 University of Pennsylvania, Dr. Amsterdam
 and Cohen took him to hear the
 Philadelphia Orchestra.  During the
 concert, Harry mentioned that the
 Orchestra was playing Vivaldi’s 4 Seasons
 too fast.  At the end of the concert, they
 went backstage to meet Maestro Ormandy
 and when the conductor saw Harry he
 asked Walter Cohen if Harry was looking
 for a job.  Eugene Ormandy recognized
 Harry who played in a string quartet in
Europe many years earlier.
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ימין: הפרופסורים הרי זיכר, יוסף ווימן, יושב: אזיק שאור
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ה ר כ ז ל

עליזה פרחיה ז"ל 2013-1951
י ר ס ה  נ ל י א ו ן  י י ו ו ד נ ר ב ה  נ ח

היום ראיתי נחליאלי ראשון, אבל כבר לא היה למי לספר. גם 

החצב הראשון פרח אחרי שעליזה כבר הלכה מאיתנו. השנה כבר 

לא יהיה עם מי לחלוק את היורה שירד בסוכות ולא את פריחת 

הסתוונית. גם זו הייתה אחת התכונות שלה, של עליזה ז"ל, אהבת 

הארץ בפרטים הקטנים.

עליזה נולדה באלול )כ"ט באלול תשי"א, 30.9.51( ונפטרה באלול 

)כ"ב באלול תשע"ג, 28.8.13(, והייתה בבחינת "מים שקטים 

חודרים עמוק". היו בה שקט ושלווה שידעה להשרות על סביבתה, 

והיו לה גם מאור פנים מיוחד, נאמנות ללא סייג ומוכנות תמידית 

לעזור ולסייע לזולת, בין אם זה מטופל שזקוק לעזרתה, ובין אם זה 

סטודנט, מורה או חבר לעבודה. היושר המוחלט, הסדר והיסודיות 

השלימו את הצד האחר של אישיותה האנושית, הרגישה והחמה.   

גם את הידע הרב שלה שמחה לחלוק, וכושר הארגון שלה תרם 

רבות להצלחת תכניות ההתמחות, קורסי הרישוי והקורסים 

ללימודי המשך שהתקיימו בפקולטה. עליזה הייתה זו שריכזה 

אותם, יחד עם פעילותה בארגון הבוגרים ובביטאון הפקולטה "מה 

נשמע", שעליזה שימשה שנים רבות כמזכירת המערכת שלו. כל 

פעילותה נעשתה בחריצות ובמסירות ומתוך צניעות וענווה, ללא 

שאיפה לפרסום או רדיפת כבוד כלשהו.  

עליזה הייתה הבת השלישית למשפחת יוסף וטובה )לבית ששון( 

דנדקר-דוד. הוריה עלו מהודו ב-1948 עם אחיה ואחותה הגדולים. 

עליזה ואחות נוספת כבר נולדו בארץ. בהודו היה אביה מבקר 

איכות במפעל אריגה, ואמה הייתה הרוקחת האישית של דודה 

– הרופא הראשי בבית החולים ששון בבומביי )היום מומבאי(. 

כשעלו לארץ שוכנו בתחילה באוהל במחנה הקליטה אגרובנק 

שבגבעת אולגה, ואת שירותו הצבאי עשה אביה בארץ כנוטר. 

התנאים במעברה היו קשים, והניקיון הסביבתי היה לקוי ביותר. 

בגיל 6 חודשים חלתה עליזה בשיתוק ילדים. הטיפול ניתן אז רק 

בבית החולים רמב"ם בחיפה והתחבורה לשם הייתה קשה. כאשר 

הטיפול בעליזה נכשל וחלה הידרדרות במצבה, אמה, שידעה 

שעליזה תקבל טיפול טוב יותר בבית החולים של דודה בהודו, 

הקריבה הרבה כדי לקבל רשות לטפל בבת החולה בחו"ל. שם 

הצילו את חייה אבל היא נפגעה לצמיתות בגפיה. 

עליזה הייתה גיבורה שמעולם לא נכנעה לנכותה ולא לניסיונות 

הרשויות לייעד אותה לחיים של  תלות – אולי כתופרת. אמה של 

עליזה הייתה נחושה שבתה תגדל כמו כולם, ושלחה אותה לבית 

ספר יסודי רגיל בגבעת אולגה. את לימודי התיכון היא סיימה 

בתיכון "תחכמוני" בחדרה. במהלך הלימודים היא אושפזה כמה 

פעמים כדי לעבור ניתוחים ברגלה.

בהמשך היא למדה בסמינר למורות בכפר חסידים שבגליל 

והוסמכה כגננת. גם שתי אחיותיה הן מורות, ואחיה, ששירת את 

המדינה כקצין ראשון בצי הסוחר, היה גם הוא מורה למכונאות 

ימית במכמורת לאחר שירותו הצבאי.

עליזה ואברהם הכירו בשדרות. היא לימדה בכיתה א', ואברהם 

היה סטודנט לאנגלית שהתנדב ללמד אנגלית בחטיבה העליונה 

בתיכון הדתי בעיר. הם התחתנו בט"ו באב, ערב מלחמת יום 

הכיפורים, וגרו בבית קטן בן חדר וחצי )עם גינה קטנה( בקריית 

אונו, קרוב למקום לימודיו של אברהם בבר-אילן. שם נולדו 

ילדיהם עפרה, לילך, שלמה ויהודית-דפנה, שלאחר לידתה הם 

עברו לחדרה. בחדרה השתלמה עליזה כמורה למלאכה בתחום 

מלאכות העץ )יצירותיה מפארות את ביתם בבית שמש עד היום(. 

היא נאלצה לעשות הסבה למזכירות רפואית רק כאשר בריאותה 

החלה להידרדר והיה לה קשה לעמוד כל היום.  

לעליזה היה לב ענק ואהבה רבה לבעלי חיים, בעיקר לבעלי 

הכנף. אם מצאת גוזל שנפל מהקן או ציפור פצועה, עליזה הייתה 

הכתובת להצלה, ומרפסת ביתה שימשה מחסה לדורות של 

ציפורים שנולדו ובגרו עד שפרשו כנף.  

היה לעליזה כישרון נדיר להעלות חיוך על פנים עצובות, חוש 

הומור ואופטימיות ללא גבול שעמדו לה בשעות הקשות הרבות 

שעברה בחייה, ובעיקר לאחרונה לאחר שחלתה. גם בימי מחלתה 

שמרה על אופטימיות, שידרה ״עסקים כרגיל״, הרגיעה אותנו ולא 

התלוננה גם כאשר התייסרה בכאבים. 

חסרה לי החברות עם עליזה , חברות אמיתית ותמימה שלא תלויה 

בדבר. עליזה הייתה חברה שתמיד הייתה שם עבורי. 

קשה ובלתי נתפס לחשוב שעליזה שלנו איננה עוד איתנו.

יהי זכרה ברוך.
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עליזה בחברת 
עובדי הדיקנט
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י ר ס ה  נ ל י א ו ן  י י ו ו ד נ ר ב ה  נ ח
היום ראיתי נחליאלי ראשון, אבל כבר לא היה למי לספר. גם 

החצב הראשון פרח אחרי שעליזה כבר הלכה מאיתנו. השנה כבר 

לא יהיה עם מי לחלוק את היורה שירד בסוכות ולא את פריחת 

הסתוונית. גם זו הייתה אחת התכונות שלה, של עליזה ז"ל, אהבת 

הארץ בפרטים הקטנים.

עליזה נולדה באלול )כ"ט באלול תשי"א, 30.9.51( ונפטרה באלול 

)כ"ב באלול תשע"ג, 28.8.13(, והייתה בבחינת "מים שקטים 

חודרים עמוק". היו בה שקט ושלווה שידעה להשרות על סביבתה, 

והיו לה גם מאור פנים מיוחד, נאמנות ללא סייג ומוכנות תמידית 

לעזור ולסייע לזולת, בין אם זה מטופל שזקוק לעזרתה, ובין אם זה 

סטודנט, מורה או חבר לעבודה. היושר המוחלט, הסדר והיסודיות 

השלימו את הצד האחר של אישיותה האנושית, הרגישה והחמה.   

גם את הידע הרב שלה שמחה לחלוק, וכושר הארגון שלה תרם 

רבות להצלחת תכניות ההתמחות, קורסי הרישוי והקורסים 

ללימודי המשך שהתקיימו בפקולטה. עליזה הייתה זו שריכזה 

אותם, יחד עם פעילותה בארגון הבוגרים ובביטאון הפקולטה "מה 

נשמע", שעליזה שימשה שנים רבות כמזכירת המערכת שלו. כל 

פעילותה נעשתה בחריצות ובמסירות ומתוך צניעות וענווה, ללא 

שאיפה לפרסום או רדיפת כבוד כלשהו.  

עליזה הייתה הבת השלישית למשפחת יוסף וטובה )לבית ששון( 

דנדקר-דוד. הוריה עלו מהודו ב-1948 עם אחיה ואחותה הגדולים. 

עליזה ואחות נוספת כבר נולדו בארץ. בהודו היה אביה מבקר 

איכות במפעל אריגה, ואמה הייתה הרוקחת האישית של דודה 

– הרופא הראשי בבית החולים ששון בבומביי )היום מומבאי(. 

כשעלו לארץ שוכנו בתחילה באוהל במחנה הקליטה אגרובנק 

שבגבעת אולגה, ואת שירותו הצבאי עשה אביה בארץ כנוטר. 

התנאים במעברה היו קשים, והניקיון הסביבתי היה לקוי ביותר. 

בגיל 6 חודשים חלתה עליזה בשיתוק ילדים. הטיפול ניתן אז רק 

בבית החולים רמב"ם בחיפה והתחבורה לשם הייתה קשה. כאשר 

הטיפול בעליזה נכשל וחלה הידרדרות במצבה, אמה, שידעה 

שעליזה תקבל טיפול טוב יותר בבית החולים של דודה בהודו, 

הקריבה הרבה כדי לקבל רשות לטפל בבת החולה בחו"ל. שם 

הצילו את חייה אבל היא נפגעה לצמיתות בגפיה. 

עליזה הייתה גיבורה שמעולם לא נכנעה לנכותה ולא לניסיונות 

הרשויות לייעד אותה לחיים של  תלות – אולי כתופרת. אמה של 

עליזה הייתה נחושה שבתה תגדל כמו כולם, ושלחה אותה לבית 

ספר יסודי רגיל בגבעת אולגה. את לימודי התיכון היא סיימה 

בתיכון "תחכמוני" בחדרה. במהלך הלימודים היא אושפזה כמה 

פעמים כדי לעבור ניתוחים ברגלה.

בהמשך היא למדה בסמינר למורות בכפר חסידים שבגליל 

והוסמכה כגננת. גם שתי אחיותיה הן מורות, ואחיה, ששירת את 

המדינה כקצין ראשון בצי הסוחר, היה גם הוא מורה למכונאות 

ימית במכמורת לאחר שירותו הצבאי.

עליזה ואברהם הכירו בשדרות. היא לימדה בכיתה א', ואברהם 

היה סטודנט לאנגלית שהתנדב ללמד אנגלית בחטיבה העליונה 

בתיכון הדתי בעיר. הם התחתנו בט"ו באב, ערב מלחמת יום 

הכיפורים, וגרו בבית קטן בן חדר וחצי )עם גינה קטנה( בקריית 

אונו, קרוב למקום לימודיו של אברהם בבר-אילן. שם נולדו 

ילדיהם עפרה, לילך, שלמה ויהודית-דפנה, שלאחר לידתה הם 

עברו לחדרה. בחדרה השתלמה עליזה כמורה למלאכה בתחום 

מלאכות העץ )יצירותיה מפארות את ביתם בבית שמש עד היום(. 

היא נאלצה לעשות הסבה למזכירות רפואית רק כאשר בריאותה 

החלה להידרדר והיה לה קשה לעמוד כל היום.  

לעליזה היה לב ענק ואהבה רבה לבעלי חיים, בעיקר לבעלי 

הכנף. אם מצאת גוזל שנפל מהקן או ציפור פצועה, עליזה הייתה 

הכתובת להצלה, ומרפסת ביתה שימשה מחסה לדורות של 

ציפורים שנולדו ובגרו עד שפרשו כנף.  

היה לעליזה כישרון נדיר להעלות חיוך על פנים עצובות, חוש 

הומור ואופטימיות ללא גבול שעמדו לה בשעות הקשות הרבות 

שעברה בחייה, ובעיקר לאחרונה לאחר שחלתה. גם בימי מחלתה 

שמרה על אופטימיות, שידרה ״עסקים כרגיל״, הרגיעה אותנו ולא 

התלוננה גם כאשר התייסרה בכאבים. 

חסרה לי החברות עם עליזה , חברות אמיתית ותמימה שלא תלויה 

בדבר. עליזה הייתה חברה שתמיד הייתה שם עבורי. 

קשה ובלתי נתפס לחשוב שעליזה שלנו איננה עוד איתנו.

יהי זכרה ברוך.
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עליזה עם 
נכדתה הטריה

עליזה בחסרת בני משפחתה
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ר ש י פ י  פ ר ר  ״ ד  , ט י ב ש י  ס א ח  ״ ו ר
רופא בעל מרפאה רוצה למקסם את ההשקעה שלו, להקטין את 
ההוצאות הקבועות, וליהנות מתזרים מזומנים חודשי. לעומתו, 

הרופא השוכר מחפש עסקה שבה יקבל לרשותו מרפאה "משלו", 
אופק לשותפות, טכנולוגיה יקרה זמינה, ואפשרות למרפאה 

מודרנית בתקציב סביר וזול יותר מהקמת מרפאה עצמאית.

במרווח שבין שתי השאיפות צריך לחשב את המחיר.

חדר במרפאת שיניים יכול לספק 11 משמרות לשבוע. כל משמרת 
נמשכת 6-4 שעות. לכל מרפאה יש הוצאות קבועות והוצאות 

משתנות.

עלינו להכיר היטב את המספרים כדי להגיע לחישוב הנכון.

יש לסכם מה מקבל הרופא השוכר:

חדר? תחזוקה? חומרים מתכלים? שירותי מזכירות? חומרים? 
סייעות?

ולחשב את הסך הכול לפי המשמרות המושכרות.

יש לקחת את ההוצאות הקבועות של שכר דירה, הכוללות: פחת, 
ארנונה, חשבון חשמל ממוצע )המתייחס לשימוש במשמרות 

בפועל(, לחלק למספר משמרות שיושכרו, ואז לקבל עלות של 
משמרת אחת. אם יש הוצאות משתנות כחומר מתכלה או מזכירות, 

יש לעשות סיכום שנתי וממוצע למשמרת.

ניקח לדוגמה מרפאה עם הוצאות השכרה של 3 חדרי טיפול שהן 
בפועל 43,137 ש״ח, אם הושכר חדר טיפולים ל-4 משמרות 

בשבוע. העלות הכוללת לחדר למשמרת יום בחודש היא 1,307 
ש״ח למשמרת  ובתוספת רווח )15%( קיבלנו עלות חודשית של 

1,503 ש"ח למשמרת, לא כולל מע״מ. 

ל-4 משמרות שבועיות ישלם השוכר 6,013 ש״ח לחודש, לא כולל 
מע״מ.   

 סה"כ
העלות החודש  

 X  מס' משמרות מושכרות  X תשלום חודשי = רווח
 מספר משמרות 
 אפשרי לשבוע

 X 

מספר חדרים

 43,137
X 0.15 X 4 X  = 6013

3 X 11
                                                                                                 

בתנאים נלווים קובעים ש:

. לרשותו של השוכר יעמוד חדר מס' 1	 

יוקצו במרפאה 4	  משמרות בשבוע. 

	 החישוב יהיה חודשי ללא התייחסות לניצול בפועל.

	 התשלום יהיה בתחילת כל חודש.

	 שינוי במספר ימי עבודה מחייב את הסכמת שני הצדדים 
ובהודעה של חודש מראש.

	 אם תהיה תקלה בציוד ייעשה כל מאמץ לאפשר עבודה חליפית?  

	 המרפאה תדאג לשוכר ולצוותו לתחזוקת המרפאה ולחומר 
מתכלה: מפיות למתרפא, ניירות לניגוב ידיים, כוסות וסקשיין.

	 השוכר ידאג לקווי טלפון ולכל תקשורת אחרת הרצויה לו,

	 הטלפון יהיה  של השוכר.

	 השוכר ידאג למחשוב שלו ולצילומי הרנטגן, החומרים של 
השוכר יאוחסנו במקומות המיועדים לכך.

	 לשוכר יהיה חלק מוסכם במחסן.

	 לא יהיו שינויים בחדרי הטיפולים או בחדרי המתנה ללא הסכמה 
של המשכיר.

	 הצוות של השוכר ידאג להשאיר מרפאה מסודרת ויקבל מרפאה 
מסודרת.

	 המומחים והשיננית של המרפאה יהיו של המרפאה ללא פיצוי 
על הפניה.

עזיבה: לפי רצון של  שני הצדדים, 3	  חודשים מראש. 

במקרה של מכירת המרפאה, החוזה נשאר ל-3	  שנים לפחות.

	 שבר ונזק מכני שלא קשורים לבלאי הטבעי יהיו על חשבון 
השוכר.

	 תהיה הצמדה למדד פעם בשנה.

פינת יתד
ייעוץ ותכנון דנטלי

השכרת חדר טיפולים כעסק  
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ביום שישי ה-27.12.2013 בשעה 13:30 
אחר הצהריים, עשה "נהג ישראלי טיפוסי" 

סיבוב פרסה באחד הרחובות בשכונת 
ארנונה בירושלים. מאחר שהכביש לא 

הספיק לו כדי להשלים את הסיבוב, הוא 
עלה על המדרכה הסמוכה ודרס במכוניתו 

תינוק שטרם מלאו לו שנתיים, וגרם לו 
לחבלה קטלנית בראש. במשך השעה וחצי 

הבאות עוד הספיקו להביא את הפעוט 
באמבולנס לחדר טראומה בבית חולים 

הדסה, וצוות של אחיות ורופאים מנוסים 
עשו ניסיונות החייאה, אך ללא הצלחה. 

כשנשמעו זעקות הכאב של האימא ברחבי 
המחלקה לא נשארה עין אחת יבשה 

במקום.

לא בכדי כתבתי "נהג ישראלי טיפוסי". 
מקובל במדינתנו שאם איש נוהג בצורה 

לא הולמת, אבל שוטר לא ראה את מעשיו 
ולא נרשם לו דוח תנועה, אז הוא ניצח 

והוא יוצא מזה בשלום. ההרגל נעשה טבע, 
והרגלי הנהיגה הלא מקובלים מחמירים 

מפעם פעם. יש נהגים שבזמן הנהיגה 
מנהלים ויכוח סוער, כולל תנועת ידיים, 

עם היושב ליד הנהג, ולפעמים גם עם 
זה היושב מאחורי הנהג. לא פעם "הנהג 

הישראלי הטיפוסי" מוציא מכיס חולצתו 
את האייפון ומחפש תוך כדי נהיגה מספר 

טלפון מסוים, כשימצא את המספר הוא 
יחייג אליו, אמנם באמצעות הבלוטות' 

שלו, תוך כדי התחמקות ברגע אחרון 
מכמעט תאונה. גם לעקוף רכב על גבי פס 

הפרדה לבן כבר נהפך לספורט מקובל, וגם 
לדרוך על דוושת הגז לפני שהרמזור הופך 
לאדום. הרי עד היום ידידנו הנהג לא קיבל 

אפילו פעם אחד רפורט. הרי הוא "הנהג 
הישראלי הטיפוסי", הוא נהג מעולה, וגם 
שיבחו אותו על כך כשהיה בצבא ונהג על 

קומנדקר עמוס חומר נפץ בדרך לא דרך, 
ותמיד בהצלחה רבה. 

הגיע הזמן להנהיג סטנדרטים אחרים 
בנהיגה בישראל. לא דוח תנועה צריך 

להפחיד את הנהג הישראלי, כי אם 
היושר וההגינות לפי כללי הנהיגה 

הנכונים. יש להעריך את כושר נהיגתו של 
הנהג הישראלי לא לפי סטנדרטים של 

הקומנדקר הצבאי בשדה, אלא לפי נוהל 
מקובל המתחשב בזולת. רק אז יש סיכוי 
שהעקומה השנתית של תאונות קטלניות 

בדרכים תהיה בירידה. 

אני כותב מדם לבי. 
התינוק הוא נכדי.

רועי חי יונה ז"ל, ומאז אני מבכה על 
אובדנו יום יום שעה שעה.

nstern@cc.huji.ac.il

חבל על 
 דאבדין 

ולא משתכחין
ן ר ט ש ח  נ

בינינו 

ן  מ ט נ מ י ד י  כ ד ר מ ב  ר ה
בעל תואר MA, מנהל המכון להכשרת מורים בישיבת "כרם ביבנה". מכשיר רבנים ומורים 

dimentman14@gmail.com                        ב"בית מדרש לחינוך והוראה" במבשרת ציון

 דברי
חכמים 

פרעה מלך מצרים סירב לשחרר את בני ישראל משעבוד מצרים עד שנאלץ בסופו של 
דבר לשחררם ברכוש גדול לאחר שנענש קשות.

וכך ממשיל המדרש )מכילתא(: משל למה הדבר דומה?
לאחד שאמר לעבדו: "צא והבא לי דג מן השוק".

יצא והביא לו דג מן השוק מבאיש )מקולקל ומסריח(.
אמר לו: "בגזירה! או תאכל הדג, או תלקה מאה מכות, או תתן לי מאה מנה".

אמר לו "הריני אוכל".
התחיל לאכול. לא הספיק לגמור עד שאמר "הריני לוקה".

לקה שישים. לא הספיק לגמור עד שאמר "הריני נותן מאה מנה".
נמצא – אוכל את הדג ולוקה ונותן מאה מנה.

והנמשל, כך נעשה למצרים: לקו עשר המכות, ושילחו את ישראל לחופשי וניטל ממונם 
של המצרים, כנאמר: ואחרי כן יצאו )ישראל( ברכוש גדול.

זהו דינו של המתחמק מקבלת אחריות ומהעונש המגיע לו, סופו שמקבל את עונשו 
בתוספת עונשים וביזיונות שיכול היה לחסוך מעצמו!

המתחמק 
מקבלת 

אחריות – 
 סופו 

שנענש פי 
כמה וכמה
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