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 כתב עת של בוגרי הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה
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בשיקום 

הפה



Oral Irrigation

www.silonite.comFDA listed
3008523096

"Water Jet (Silon-it®) with adjunct Chlorhexidine gel for Non-surgical Treatment of 

Peri-implantitis...Conclusions: Water Jet (Silonit®) with adjunct Chlorhexidine gel 

might serve as a non-surgical treatment option for peri-implantitis lesions" 



גיליון 96
קורא יקר,

כמה טוב לשתף אתכם שוב בעניינים השוטפים הרגילים, אחרי שהסתיימו כל חילוקי הדעות 
במרכז הרפואי של הדסה בירושלים. ההנהלה וצוותי הרופאים והעובדים הגיעו להסכם 

הבראה וחתמו עליו בנוכחות שופט. והנה משפט מסכם של נציגת רפואת שיניים בוועדת  
המשא ומתן, ד"ר יעל חורי: "הגענו להסכמות לגבי הסדר תכנית ההבראה. הסכמות אלו 

מתבטאות בוויתורים רבים מצד הרופאים לצד הישגים לא מבוטלים השומרים על צביונה 
הייחודי של הדסה ועל רמתה האקדמית והקלינית". הדוח המסכם של ד"ר יעל חורי נמצא 

בין הכתבות הפותחות את היומן.
לאחרונה גם חגגנו את יום המחקר ה-15 של הפקולטה, ובהמשך הגיליון תמצאו דיווח 

מפורט על כך מצד ההנהלה, מצד המארגנים וגם מצד הסטודנטים. ייתכן שהתמונות של 
הסטודנטים מיום המחקר מבטאות הכי טוב את האווירה כיום בפקולטה.

במחלקה לאורתודונטיה נפרדים משני רופאים ותיקים שהגיעו לגמלאות, וכן חוגגים את 
העובדה שאחת מהמתמחות זכתה בפרס בינלאומי יוקרתי.

במדור "סיפור אישי" מוצג בגיליון שבידיכם סיפורו של אחד המדריכים הוותיקים במחלקה 
לשיקום הפה, ואת כל מה שהוא הספיק לעשות ולחוות במשך הקרירה הארוכה והמגוונת 

שלו. הסיפור האישי השני הוא סיפור הירואי מתקופת השואה שבו לוקחים חלק אבא, אמא 
וילד בן 10, והמצילה שלהם. 

במדור לזכרה מציגות לפנינו המדריכה הוותיקה ביותר בבית ספרנו, פרופ' אדית קיי, ופרופ' 
אילנה ברין, את דמותה של פרחיה סרולוביץ ז"ל, הסייעת המיתולוגית ואולי הוותיקה ביותר 

בבית ספרנו, שהלכה לעולמה לפני כשנה.
כמו כן מופיעים המדורים הקבועים והאהובים: חדשות אלפא אומגה, "זיכרונות של פרופ' 

וולטר כהן", "פינת יתד", "דברי חכמים", ו"בינינו".
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 לרפואת שיניים ובוגריה. 
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 המייסד )1971( והעורך הראשון:
נח שטרן 

 תמונת השער: 
 פרופ' עמי שמידט עם מתמחה, 

 מטפלים במתרפא
צילום: הילית בראון

עורך: 
פרופ' נח שטרן 052-641-4770

   nstern@cc.huji.ac.il

יו"ר ארגון הבוגרים: 
פרופ' דורון אפרמיאן  050-857-3945  

dorona@cc.huji.ac.il

 מזכירת המערכת: 
גב' מאיה מועלם

 יחסי ציבור: 
יהודית רודולף

עריכה לשונית: 
אודי לוינגר

עיצוב גרפי: 
"מעוצב" ליאת חברוני

הפקה ודפוס: 
דפוס איילון, ירושלים

כתובת המערכת: 
"מה נשמע", בית הספר לרפואת שיניים, 

הקמפוס הרפואי ה.מ. הדסה, ת"ד 
12272 ירושלים 91120

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

אתר ארגון הבוגרים - מהנוסח העברי 
של אתר הפקולטה קיימת גישה ישירה
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חדש בדיבידנט!
PUTTY תחליף עצם ממקור אדם במרקם

DBM  - נ PUTTY ממקור אדם מכיל 93% עצם ממקור אדם 

Sodium hyaluronate : ללא מינרלים ו-7% נשא ביוקומפטבילי
נוח לשימוש, ניתן לעיצוב ובעל PH נטרלי.

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות:

בטל'. 1800-244-666 או לסוכני המכירות

חדש בדיבידנט
חדש בדיבידנט

חדש בדיבידנט

חדש בדיבידנט

חדש בדיבידנט

בנק הרקמות הגדול בעולם:
D I Z G

DBX - DEMINERALIZED BONE MATRIX, 
PUTTY - READY TO USE
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  יומן
     חדשות
 הפקולטה

י  ש י א ר  ו ט
דבר הדיקן

ן  ו מ ל פ ן  ו ר ה א  ' פ ו ר פ
ב-21 במאי חגגנו את יום המחקר ה-15 

בפקולטה. השנה החגיגה הייתה כפולה 

מכיוון שלאחר הברכות החמות של רקטור 

האוניברסיטה ומנכ"ל הדסה, נסע האחרון 

לבית המשפט לקראת חתימה על תכנית 

הבראה ויציאה לדרך חדשה.

בשנה שבין ימי המחקר ה-14 ל-15 זכו 

תשעה סטודנטים שלנו בפרסי מחקר 

אוניברסיטאיים ובין-לאומיים: קרולינה 

אוברומוביץ', ראובן אהרוני, מיכאל 

ברנדווין, יוסי דויטש, עומר דויטש, יואניס 

זוגקיס, ג'ורג'יה קוטנטולה, אילן קלאי, 

וגיא קריאף. מהשמות אפשר להבחין 

שחלקם אינם ישראלים והגיעו לתכנית 

הבינלאומית שלנו. זו הוכחה נוספת 

שהשילוב של המקומי והבינלאומי מקדם 

את המצוינות האקדמית שלנו בארץ 

ובעולם. 

ההתמחויות שהקבלה אליהן נעצרה עם 

פרוץ משבר הדסה נפתחו מחדש, אלא 

שהפעם נוספה התניה של שכר לימוד גבוה 

במיוחד כדי לכסות את עלות הפעלתן. 

בשונה ממקצועות הרפואה, שבהם המדינה 

תומכת בהתמחויות, אין כך ברפואת שיניים 

כי הרי זהו מקצוע "פרטי". האם המדינה 

לא תומכת ברפואה פלסטית, בעיניים, 

בגניקולוגיה ועוד שבהם יש רפואה 

פרטית מפותחת? המדינה תומכת מכיוון 

שאזרחיה זקוקים לטיפולים אלו בדיוק כפי 

שאזרחי המדינה הקשישים זקוקים לרפואת 

הפה, הילדים לרפואת שיניים לילדים 

וליישור שיניים - אורתודונטיה, מבוגרים 

לרפואת חניכיים וכו'. אני מקווה שנוכל 

לשנות גישה זו של המדינה ולהשוות בין 

ההתמחויות ברפואת השיניים לרפואה. זהו 

עניין של הקצאת משאבים שפועל לצערנו 

לרעת קידום רמת רפואת השיניים בישראל.

אנו עסוקים בהכנות לקראת שנת הלימודים 

תשע"ה. מספר המועמדים לשנה א' רב, 

ותהליכי המיון לקבלת מיטב הסטודנטים 

בעיצומם. סגן הדיקן להוראה, פרופ' ליאור 

שפירא, ממשיך להשקיע זמן רב בשיפור 

תהליכי ההוראה והלמידה של הסטודנטים 

כדי להכשיר את רופאי השיניים הטובים 

ביותר לשוק העבודה. אין זה פשוט מכיוון 

שיש לאזן בין הקניית ניסיון קליני רב 

לבין חשיפה להתקדמויות הטכנולוגיות 

והמחקריות שמתרחשות במקצוע זה.

טור זה נכתב כשבועיים מחתימת הסכם 

ההבראה ומתחיל לעסוק בנושאים שטבעי 

שדיקן יעסוק בהם, מחקר והוראה. אני 

מקווה שככל שהזמן יעבור זה יהיה עיסוקי 

ולא התמודדות עם משברים כלכליים, 

משימה שבראשה עומדים מנהלי המחלקות 

הקליניות ועדיין לא הושלמה. כפי שאמר 

מנכ"ל הדסה בברכתו ביום המחקר - מגיע 

לפקולטה מפוארת זו שתעמוד על שתי 

רגליה. אני מברך את פרופ' תמי פרץ עם 

כניסתה לתפקיד מ"מ מנכ"ל הדסה ומקווה 

שביחד נשכיל לייצב את עצמנו כלכלית 

כדי לבצע את משימת האקדמיה כהלכתה.
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לעולמו הלך  רו  בדו אחד 
פרופ' מורטון אמסטרדם ז"ל 2014-1921

פרופ' מורטון אמסטרדם מאוניברסיטת פנסילבניה, המורה הנערץ על 
כל תלמידיו, הלך לעולמו ביום שישי 28.6.2014. הוא הלך לישון ביום 
חמישי בלילה ולא קם ממיטתו. רק צדיקים גמורים נפרדים בשלווה 

כזאת מהעולם הזה. בן 93 היה במותו. 
הגיליון הבא של "מה נשמע" יוקדש לזכרו. 
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י  ר ו ח ל  ע י ר  " ד
לאחר חודשים של משא ומתן ארוך ומתיש שהתנהל בין נאמני 
הדסה, ההנהלה והמדינה, לבין נציגי כל ועדי הרופאים של בית 

החולים, כולל רפואת שיניים בסיוע נציגי הר"י, הגענו להסכמות 
לגבי הסדר תכנית ההבראה. ההסכמות הללו מתבטאות בוויתורים 

רבים מצד הרופאים, לצד הישגים לא מבוטלים השומרים על 
צביונה הייחודי של הדסה ועל רמתה האקדמית והקלינית.

בתוך כל קלחת המשא ומתן על קיומה של הדסה, עמדנו אנו 
רופאי השיניים בפקולטה בעין הסערה. כבר בספטמבר האחרון, 

עם התחלת הקיצוצים בהדסה, הועמדה הפקולטה ראשונה בחזית 
המאבק, כאשר ההנהלה יצאה בגזרות קשות שאיימו על קיומה. 
לאחר מאבק משפטי קשה, ללא ארגון יציג שיגן עלינו, הצלחנו 

לבטל את רוע הגזרה תוך ויתורים כואבים והוצאה משפטית 
גבוהה. לפני מספר חודשים חברנו להסתדרות הרפואית, מהלך 
שנעשה כדי לקבל הגנה משפטית וארגון ייצוגי חזק כמו שאר 

רופאי הדסה.

בימים אלו של משא ומתן נחשפתי לעולם חדש של כוחות, 
פוליטיקה, עסקאות בחדרי חדרים, סגירת דילים מוקדמים, הפרה 

של הסכמים, שינויים קריטיים ברגע האחרון והרבה אמוציות. 
פתאום מושגים כמו 'המשא ומתן התפוצץ', 'הדיונים נמשכו אל 

תוך הלילה' ו'לילות לבנים' הפכו להיות עבורי הלכה למעשה. 
הדיונים התנהלו ברובם בחדר הישיבות של ההנהלה, שם לעתים 

הוטחו דברים קשים, אך ההבנות וההסכמות בדרך כלל נסגרו 
בדיונים היותר מצומצמים, שחלקם התקיימו במסדרונות בהפסקות 

היזומות שכל צד נטל מדי פעם.

שני גורמים עיקריים מהממשלה היו מעורבים בהשגת ההסדר: 
נערי האוצר בראשות משה בר סימן טוב, הממונה על אגף 

התקציבים, ונציגים ממשרד הבריאות ובראשם פרופ' ארנון אפק 

שמונה למנכ"ל משרד הבריאות לאחרונה. ברגעים הקשים היה 

נדמה שלא ניתן לגשר על הפערים כאשר האוצר בפנים אטומות 

סירב להתפשר ולהתגמש. אך ברגעים הקריטיים פרופ' אפק היה 

המבוגר האחראי ובסבלנות ובנעימות גישר בין הצדדים ועזר לנסח 

את ההסכם כך שיהיה מקובל על כל הגורמים המעורבים.

אז מה השגנו בהסכם ההבראה?

1. זהו הסכם ארוך טווח של 7 שנים שבו המדינה נוטלת חלק 

באחריות לקיומה של הדסה ובתמיכה כלכלית וליווי של ההנהלה 

להבטחת מימוש תכנית ההבראה. זה חשוב לייצובה של הדסה, 

ויציבות הדסה חשובה לקיום הפקולטה.

2. הצלחנו לשמור על רוב התנאים האקדמיים ולמנוע יצירת דור 

ב'. משמעות יצירת דור ב' הייתה שמורים צעירים המתחילים 

מסלול אקדמי יקבלו רק מחצית מהתנאים האקדמיים של המורים 

הוותיקים. מצב זה היה פוגע במוטיבציה ובגיוס דור העתיד של 

בית הספר. 

כבר במשכורת הקרובה כולנו נרגיש את הקיצוצים בשכר 

שיתבטאו בירידה של כ-10% בהכנסה בשלוש השנים הקרובות, 

זאת בנוסף על הוויתורים הקודמים עקב הסכם בית המשפט 

מאוקטובר האחרון. עם זאת, האופק נשמר ויש תקווה להתחלות 

חדשות ולבנייה מחדש.

אנו עדיין בתקופה של אי ודאות ולא ברור מה יקרה בספטמבר 

בתום הסכם בית המשפט, אך כולי תקווה שעם התייצבותה של 

הדסה, תשכיל ההנהלה לשמור על הפקולטה ותעזור לנו לפתח 

ולהתפתח, לבנות ולהיבנות, וכולנו, יחד עם הדיקן נירתם לעשייה 

ולהמשך צמיחה בפעילות אקדמית, קלינית ומחקרית. במשך 60 

שנה הגיעה הפקולטה להישגים מפוארים בארץ ובעולם, ואני 

בטוחה שלאחר תקופה קשה זו נצליח להמריא לגבהים חדשים. 

      מאחורי הקלעים 
של המשא ומתן
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בתמונה: נציגי הרופאים בהתייעצות
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ינברג  ן שטי דורו פרופ' 
יום המחקר הפקולטאי הוא מסורת 

שהולכת ומתפתחת עם השנים. השנה 

כיבדו אותנו בנוכחותם מספר רב של 

אורחים מהאוניברסיטה והדסה, בהם פרופ' 

אשר כהן, רקטור האוניברסיטה, וד"ר 

אביגדור קפלן, מנכ"ל הדסה. שני אישים 

אלו העלו על נס בטקס הפתיחה את שיתוף 

הפעולה המחקרי בפקולטה בין המגזרים 

השונים ואת איכות המחקר בפקולטה. 

הדוברים האלה ודוברים אחרים הביעו את 

הערכתם מאופיו המיוחד של יום זה.

במסגרת טקס הפתיחה הוענקו גם פרסי 

הצטיינות לתלמידי המוסמך של החוג: 

פרסי אוראל בי, פרסי קולגייט, פרסי דקסון 

 .M-ESPE 3 פארמה-פריוציפ, ופרסי

מענקי קרן קבקוב הוענקו על ידי ד"ר 

אביחי חובב לארבעה צמדי חוקרים 

)אוניברסיטה עברית והדסה(.

הרצאת האורח של פרופ' מייק קרטיס, דיקן 

הפקולטה לרפואת שיניים שבאוניברסיטת 

לונדון, הייתה מרתקת וניתנה בפני 

אולם מלא מפה לפה. בתחילת הרצאתו 

הביע פרופ' קרטיס את התפעלותו מיום 

המחקר וביקש להעתיק מתכונת יום זה גם 

לפקולטה שלו באנגליה.

את המחקר בפקולטה הציגו נציגי תלמידי 

המחקר של החוג שהרצו על עבודתם 

המדעית. סגן נשיא האוניברסיטה למחקר 

ופיתוח, פרופ' שי ארקין, שנכח בהרצאות 

אלו, ציין לשבח את רמת המחקר בפקולטה 

ואת ייחודיות התכנית הבין לאומית של 

החוג. 

התצוגה המרשימה והמגוונת של המחקר 

בפקולטה, כתערוכת פוסטרים, חשפה רק 

את קצה הקרחון של המחקר המתקדם 

הנערך בין כותלי הפקולטה. באי יום 

המחקר יכלו להתרשם ממגוון המחקרים 

הענפים בנושאים יישומיים ובמחקר בסיסי 

וקליני שנערכים בפקולטה. 

לאחר ארוחת הצהריים עברנו למדשאות 

קיבוץ רמת רחל, שם התקיימו התחרויות 
הספורטיביות המסורתיות בין המחזורים 
השונים והסגל. את התואר הנכסף קיבלו 

השנה תלמידי השנה השישית. הסגל השנה 
סיים במקום האחרון... 

הגביע הוענק לקבוצה המנצחת על ידי דיקן 
הפקולטה, פרופ' אהרון פלמון, ואיריס 

צדיק, מארגנת יום המחקר. 

מספר רב של חברות תרמו והשתתפו ביום 
זה ותודותינו להן:

אגנטק, אורביטול, אוראל בי, אורתוליין, 
אלמוג, א.ס.א הסעדה, ביו-ראד, גטר, גיסי 

יורופ, גלסקו סמיט קליין, דיבידנט ואם 
אי אס, דיטרון, דנטלון, דקסל-פארמה, 

הדסית, הר"ש, יישום, לומיטרון, ליסטרין, 
קולגייט, רניום, שוודנט, שטראוס יהלומים, 

    .M3 ,תרו

תודה מקרב לב לכל מי שעזר ותמך בארגון 
יום המחקר וביום המחקר עצמו, ובמיוחד 

לגב' איריס צדיק – מארגנת האירוע. 
להתראות ביום המחקר ה-16 בשנה הבאה.
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רקטור האוניברסיטה פרופ'  
אשר כהן מברך את קהל 
המתכנסים ביום המחקר

קהל רופאים, סטודנטים 
ועובדים בפתיחת יום המחקר

15שנים ליום 
המחקר הפקולטאי
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השנה 
שהייתה 
 2 0 1 4 ר  ו ז ח מ י  ת מ ר ה ר  ו מ

השנה האחרונה הייתה שונה משנה סטנדרטית של סטודנט 
לרפואת שיניים. מעבר לאתגרים הרגילים שניצבים בפנינו 

הסטודנטים בשנה שישית, השנה נוסף לנו גם אתגר אי הוודאות, 

ונאלצנו להיות ספונטניים ולהתגמש לנוכח המציאות הדינמית.  

לא בכל יום סטודנט לרפואת שיניים מתעורר לקולו של נשיא 
האוניברסיטה שמודיע שידאג לכך שנתחיל ונסיים את שנת 
הלימודים למרות המשבר בהדסה. בימים כתיקונם סטודנט 

לרפואת שיניים לא זוכה להיכרות מקרוב עם ועדות הכנסת וחברי 
הכנסת, עם ערוצי הטלוויזיה, יומני החדשות ברדיו והעיתונות 
הכתובה, או יושב במשרדו של הרקטור והדיקן שמביעים את 

אהדתם ודאגתם האישית לכל סטודנט וסטודנט. 

היינו חלק מהפגנות רבות, והכרנו מקרוב את ועד רופאי השיניים 
שנאלץ להילחם למען הפקולטה ולמען הדסה לילות כימים. נעזרנו 

רבות באגודת הסטודנטים שפעלה בשיתוף עם מועצת התלמידים 
של הפקולטה שמורכבת מנציגי ששת המחזורים. השנה המועצה 
עבדה בשצף קצף, ואין ספק שזוהי חוליה מקשרת חשובה בין כל 
המחזורים בבית הספר, ואנו מקווים שהיא תמשיך לפעול יד ביד 

עם הפקולטה עוד שנים רבות. 

אין ספק, זו הייתה ועודנה שנה לא שגרתית בין כותלי הפקולטה 
לרפואת שיניים. והנה, למרות כל התלאות, הדאגות והספקות, 
הגענו גם אנחנו לקו הסיום, לפני המירוץ האמיתי של החיים. 

אנו נוצרים איתנו הרבה רגעים יפים, ולא נשקר, היו גם רגעים 
קשים. חווינו 6 שנים עמוסות חוויות, צוידנו בצידה משמעותית 

לדרך, וגילינו חברות אמיתית מהי. מדי פעם ביקרנו בבית 
ואמרנו שלום לבן או לבת הזוג ולמשפחה, ואז חזרנו להדסה, 

לאינטנסיביות של היום-יום שנצבעה בטיולים, בפיקניקים, 
במטעמים מפינת הקפה, בבדיחות ובהתרגשויות, ויצרנו יחד 

חבורה ייחודית שעטופה באווירה המשפחתיות שכל כך מאפיינת 
את הפקולטה שלנו. 

אנו מודים לכל האנשים המיוחדים שליוו אותנו לאורך הדרך 
במסירות ובמקצועיות, ומתוך נתינה רבה ואהבה. נאחל הצלחה 

לתהליך ההבראה של הדסה, מתוך תקווה שהדסה והפקולטה 
לרפואת שיניים יחזרו במהרה לשגרה שתימשך עוד זמן רב. 
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סטודנטיות משנה ג' בחלק 
הספורטיבי של יום המחקר

הזוכים בגביע
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י ק ס ב ו ר ב ז ר  ש א ר  " ד
מתמחה שנה ד' 

במרכז ללימודי התמחות בשיקום הפה 

עוסקים בחיזוק היסודות של רפואת 

השיניים, במקביל לשימוש בטכנולוגיות 

החדשות.

עולם רפואת השיניים עובר בשנים 

האחרונות שינוי הכולל מטבעים 

דיגיטליים, השתלות מונחות מחשב, ייצור 

 CAD-CAM מרפאתי של כתרים בשיטות

שונות ועוד. לעומת זאת, המטופלים 

הפונים אלינו לטיפול לא ממש השתנו. 

אנו נתקלים באותן בעיות הנובעות 

ממחלות החניכיים, מחלת העששת ובעיות 

הנובעות מסיגריות. אין ספק שהפיתוחים 

הטכנולוגיים מעמידים לרשותנו קשת 

רחבה יותר של אופציות טיפוליות, אך 

כדי לתת למטופל תכנית טיפול רלוונטית 

למקרה הספציפי שלו יש צורך לחזור 

ליסודות. 

את המרכז מוביל פרופ' עמי שמידט, 
עם עוד שבעה מדריכים עתירי ניסיון 

המעניקים מידיעותיהם ומניסיונם ל-14 
מתמחים, רובם רופאי שיניים צעירים. 

תכנית הלימודים בהתמחות נמשכת כ-4 
שנים וכוללת טיפול במקרים דנטליים 

מורכבים, הצגות מקרים, הגשת סמינרים 
בתחומים שונים והדרכת סטודנטים 

בקורסים הקליניים בפקולטה. הצגות 
המקרה והדיון העמוק בכל אחד מהמקרים 

המגיעים לטיפול במרכז ללימודי 
התמחות בשיקום הפה, הם המהות של 
תכנית ההתמחות. כל מקרה מתועד על 
ידי המתמחה ומוצג לפרטיו בפני צוות 
המדריכים והמתמחים. הדיון המתקיים 
במהלך הצגת המקרה הוא בעל ערך לא 

יתואר, והשלכתו על הקליניקה ניכרת לעין 
באופן מיידי. כל מתמחה מקבל לידיו 

במהלך ההתמחות בין 10 ל-15 מטופלים, 
אותם הוא מלווה עד לסיום הטיפול. תכנון 

וניהול הטיפול מתבצע על ידי המתמחה 
בשיקום הפה בשילוב מתמחים מהמחלקות 

לפריודונטיה, אנדודונטיה, אורתודונטיה 

וכירורגיית פה ולסת. 

אחת ממטרות התכנית היא גם להפוך 
אותנו, המתמחים, למורים טובים יותר 

של דור העתיד ברפואת השיניים בישראל. 
ואכן, המתמחים שותפים פעילים בהדרכת 

הסטודנטים לרפואת שיניים בקורסים 
הקליניים השונים, הן בהדרכה מעשית 

עם מטופלים והן במתן הרצאות והעברת 
סמינרים לסטודנטים. במקביל לטיפול 

במטופלים, המתמחים לומדים חומר עיוני 
רב ונבחנים עליו בתום כל שנת התמחות 

כחלק מההכנה לבחינות שלב א' ושלב ב' 
המתקיימות בתום ההתמחות.

כל אלו מעניקים למתמחה את היכולת 
לחקור כל מקרה לעומקו על בסיס היסודות 

המוכרים של רפואת השיניים השיקומית 
והטכנולוגיות החדשות שלצדן. 

המדריכים במרכז ללימודי התמחות 
בשיקום הפה הם פרופ' עמי שמידט, 
והדוקטורים מרדכי ליפובצקי-אדלר, 

מיכאל שוורץ, אלדד שרון, הדס הרצנו, 
אורית הרמתי, נאשד בראנסי  והלל ברוך. 

 המרכז ללימודי 
התמחות 

בשיקום הפה 
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המדריכים והמתמחים בהתמחות לשיקום הפה 2014
ד"ר מיקי שוורץ ומתמחה מטפלים במתרפא



continuing the care that starts in your chair

מוצר השנה בקטגוריית
מברשת שיניים חשמלית
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ק  י ד צ ס  י ר י א
מרכזת יום המחקר

הכנת יום המחקר ה-15 בהחלט לא הייתה 

דומה להכנת כל ימי המחקר הקודמים. 

אמנם התכנית ונסדר היום היו די דומים, 

אך הכנתו היתה שונה מאוד.

התחלתי בהכנות חצי שנה לפני יום 

המחקר, ועיקר העבודה הייתה כרוכה 

בהזמנת החברות הדנטליות השונות 

לקחת חלק וכמובן גם לתת לנו חסות 

ביום המחקר. השנה, על רקע המשבר 

הפיננסי והפיטורים הנרחבים בהדסה, 

משימה זו הייתה קשה פי כמה וכמה.  

המפרסמים התלבטו אם מתאים להם 

להתחייב בתקופה לא יציבה וברורה 

זו לפקולטה שלנו. על כן נעשה מאמץ 

רב בשכנועים ובהענקת הקלות שונות 

כדי להביא את החברות ליום המחקר. 

השאלות שלהן היו: האם להתחייב 

ליום כזה? מה יהיה העתיד הסמוך ליום 

המחקר? מי יתרום חולצות? מי יחלק 

תיקים? ואיך בכלל אפשר לצמצם עלויות 

ברמת רחל?

כאמור כל יום מחקר הוא פרויקט מסובך, 

קשה ובלתי צפוי מראש, והשנה היו 

לא מעט בלת"מים: עד שבוע לפני יום 

המחקר לא קיבלו עובדי הדסה אישור 

פורמלי מההנהלה להשתתף ביום המחקר, 

שתי חברות ביטלו השתתפותן סמוך 

ליום המיועד. יומיים לפני יום המחקר 

התגלתה טעות חמורה בתוכנייה - עוד 

באותו הערב הכנו גרפיקה חדשה ולמחרת 

הדפסנו תוכנייה חדשה. המנחה הודיעה 

יום לפני הכנס שלא תוכל להגיע בגלל 

בעיות רפואיות וכאבים. אחד המרצים 

ביטל את הרצאתו ועוד ועוד ועוד. תקלות 
כאלו לא ניתנות לחיזוי מראש, למרות כל 

ההכנות והמוכנות מראש.

עם זאת, ההצלחה הייתה מעבר למצופה. 
בעבר השתתפו כ-13 חברות ביום 

המחקר, השנה נתנו בנו אמון וחסות 24 
חברות, ויום המחקר הזה היה מוצלח 

מאוד, אחד המוצלחים שהיו. האווירה 
הייתה טובה, המשתתפים נהנו, ואנו - 

מארגני יום המחקר, נשמנו בסוף לרווחה. 
אוויר הרים צלול מעונג.

יום המחקר הוא חלון הראווה של 
הפקולטה שלנו, גם כלפי פנים לגבי 

הלומדים והעובדים בפקולטה, וגם כלפי 
הקשרים עם החוץ, ולכן חשוב שהאירוע 

יהיה מיוחד ואיכותי וברמה גבוהה. 

ואחרי הכול – נקווה להתראות גם ביום 
המחקר הבא...

פרס בינלאומי 
למתמחה 

באורתודונטיה

יום מחקר 2014 
העבודה מאחורי הקלעים

ו  ש ו א ' צ ה  ל ט ס  ' פ ו ר פ
ד"ר Karolina Kaczor-Urbanowicz, רופאת שיניים מפולין 

שמתמחה בתכנית ההתמחות הבינלאומית באורתודונטיה 

וסטודנטית לתואר מוסמך בתכנית המסטר הבינלאומית בפקולטה 

לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים, 

זכתה בפרס יוקרתי על שם Joseph E. Johnson. הפרס ניתן 

בתחרות ה-table clinic הטוב ביותר שהתקיימה במסגרת הכנס 

 .)AAO( השנתי של האיגוד האמריקני לאורתודונטיה

המחקר של ד"ר קרולינה מבוצע בשיתוף פעולה עם ד"ר עומר 

דויטש מהמעבדה לביולוגיה מולקולרית של הרוק בניהולו של 

פרופ' אהרון פלמון. המחקר שואף לגלות ביומרקרים ייחודיים 

ברוק של מטופלים אורתודונטים, שעשויים לשמש לגילוי 
מוקדם של ספיגת שורשים הנגרמת בעקבות הפעלת כוחות 

אורתודונטיים. המחקר משתמש בשיטות מתקדמות ביותר של 
אנליזת פרוטאומית של הרוק.

 keynote-בכנס גם הרצו פרופ' אדריאן בקר ופרופ' צאושו כ
speakers. הכנס השנתי של הארגון האורתודונטי האמריקני הוא 

ה"אולימפיאדה" של עולם האורתודונטיה. בכנס מרצים רופאים 
מובילים במקצוע האורתודונטיה ומוצגות עבודות מחקר רבות 

מכל העולם.

ייצוג מכובד זה של המחלקה לאורתודונטיה מהפקולטה לרפואת 
שיניים בירושלים מביא כבוד ויוקרה למחלקה ולבית הספר. כפי 

שאומרים: "אנחנו על המפה!"
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 פרופ' אילנה הלינג 
וטלי זלוטניק

ד"ר קטה קופולוביץ הלכה לעולמה ב-25 
באפריל 2014, יום אחד לפני יום הולדתה 

ה-67. 

בארבעים השנים האחרונות הייתה ד"ר 
קופולוביץ חלק בלתי נפרד מהפקולטה 
שלנו. קטה נולדה באפריל 1947 בעיר 

לביצ'ה שבסלובקיה ועלתה לארץ עם בעלה 
יורי ב-1968. היא החלה בלימודי רפואה 

בצ'כיה והם נקטעו עקב עלייתה ארצה. 
בעקשנות האופיינית לה, המשיכה את 

לימודיה בפקולטה שלנו וסיימה את לימודי 
רפואת השיניים בשנת 1972. עם סיום 

הלימודים לימדה במחלקה לפריודונטיה, 
ומשנת 1982 ועד לפטירתה הייתה מעמודי 

התווך של המחלקה לשיקום הפה.

קטה סבלה שנים רבות ממחלה קשה. כולנו 
היינו עדים למאבקה העיקש וחסר הפשרות 

במחלה ששיתקה בהדרגה את תפקודיה 

המוטוריים. קטה מעולם לא התלוננה ולא 
ביקשה הנחות. היא עשתה הכול מעל ומעבר 

כדי לתפקד כאם ורעיה והחזיקה ביד רמה 
בית לתפארת, היא המשיכה לבשל מעדנים 

שידעה להביאם לכלל שלמות. למרות 
הקשיים הפיזיים, המשיכה קטה לעבוד 

בבית ספרנו במשרה חלקית, לא ויתרה על 
הדרכת סטודנטים ואף ריכזה ב-20 השנים 
האחרונות את הקורס המיתולוגי לרפואת 
שיניים משמרת לשנה ד'. חוכמתה הרבה 

ומסירותה להדרכה יהיו זכורים בהערצה על 
ידי כל תלמידיה וחבריה.

קטה הייתה ספורטאית מעולה ואהבה לצפות 
בתחרויות האתלטיקה הקלה באולימפיאדות. 

בצעירותה הייתה קטה שחקנית כדורסל 
ולאחר מכן לא החמיצה אף משחק של מכבי 

בימי חמישי. אם קטה הייתה יודעת שמכבי 
תזכה באליפות אירופה היא לא הייתה מתה 

בלי לראות את המשחק האחרון. 

יהי זכרה ברוך. 

ד"ר קטה 
קופולוביץ ז"ל 

 2014 – 1947

כנס בינלאומי בנושא 
בריאות שיניים 

ציבורית
)בוסיבא( ד"ר אפרת אפללו 

מתמחה ברפואת שיניים ציבורית במשרד הבריאות

הכנס הבינלאומי הראשון ברפואת שיניים ציבורית 

"מתיאוריה למעשה", התקיים בנצרת על פסגת 

הר המשקיף לנוף המרהיב של עמק יזרעאל. הכנס 

התקיים במשך יומיים בחודש מאי, והשתתפו בו אנשי 

מקצוע בתחום רפואת השיניים מהארץ ומהעולם. 

הכנס אורגן על ידי עמותת רופאי השיניים הערבים 

בישראל, בשיתוף משרד הבריאות, הפקולטה לרפואת 

שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה, בית הספר 

לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב ושירותי 

בריאות כללית – ש.ל.ה.

הוועדה המדעית בראשותו של פרופ' יונתן מן, מנהל 

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית בירושלים, הזמינה 

לכנס מרצים מהאקדמיה בעלי מוניטין בינלאומי 

מהארץ ומחו"ל, לצד מרצים מהשטח שתיארו את 

היישום, את האתגרים ואת ההצלחות בנושא הנידון.

הכנס חיזק את חשיבותה של רפואת השיניים 

הציבורית בכלל ובישראל בפרט. 

כנס לרגל פרישתם של פרופ' 
יוכבד בן-בסט וד"ר דורון 

הררי
פרופ' אילנה ברין ופרופ' סטלה צ'אושו

שני רופאים בכירים במחלקה לאורתודונטיה פרשו לאחרונה לאחר 
כ-40 שנות עבודה בפקולטה לרפואת שיניים: פרופ' יוכבד בן-בסט 

וד"ר דורון הררי. שניהם למדו רפואת שיניים וגם התמחו במוסדנו, אך 
הרחיבו את השכלתם בחו"ל. פרופ' בן-בסט שיתפה פעולה עם פרופ' 
באומרינד באוניברסיטת UCSF, וד"ר הררי התמחה ב"בית החולים 

לילדים חולים" בטורונטו. עם חזרתם לארץ, כל אחד מהם פתח מרפאה 
של תת-התמחות: פרופ' בן-בסט בנושא הטיפול בשסעים ואסימטריות 

קרניו-פציאליות )בייחוד Hemifacial microsomia(, וד"ר הררי 
בנושא טיפולים אורתוכירורגיים. שניהם הרחיבו את ידיעותיהם בביקורים 

במרכזים מובילים בעולם בתחום התמחותם, ובהם במרפאה של ד"ר 
גרייסון בניו-יורק. לרגל פרישתם הוזמן ד"ר גרייסון לארץ להשתתף ביום 

עיון בנושא אורתוכירורגיה וטיפולים במלפורמציות קרניו-פציאליות 
שנערך לכבוד הפורשים. ביום העיון הציג ד"ר גרייסון עבודות פורצות 

דרך בנושא הטכנולוגיות החדישות בטיפולים אלו. בנוסף הוצגו עבודות 
על ידי מרצים מקומיים, ובהם אורתודונטים, כירורגים של הפה והלסתות 

וכירורגים פלסטיים. הכנס נועד להצדיע לפרופ' בן-בסט ולד"ר הררי 
על תרומתם הארוכה להוראה, לטיפול ומחקר, ולמסירותם לסטודנטים 
ולמקצוע. הכנס התאפיין ברמה מקצועית גבוהה מאוד וזכה להצלחה 

רבה. 
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  חדשות 
אלפא אומגה

חוגי בית 
לרופאים 

צעירים 
בסניף 

תל-אביב 
של אלפא 

אומגה
ולדי דבוייריס

בהמשך להצטרפות המרשימה של 
רופאים צעירים לסניף תל-אביב של 
אלפא אומגה, וכדי לעודד מגמה זו, 
הוחלט בסניף תל-אביב לייסד סדרה 
של חוגי בית – מפגשים אינטימיים 

שבהם ידונו בסוגיות מעשיות ברפואת 

שיניים ותהיה אפשרות לשאול שאלות 
ולהעלות מקרים קליניים לדיון. מעבר 

לכך, האינטימיות של המפגש הביתי 
מאפשרת אינטראקציה נוחה יותר 

ופחות מעונבת – ובכך אנו מקווים 
להצמיח בתוך סניף תל-אביב קהילה 

פעילה של רופאי שיניים צעירים. 

המפגש הראשון בסדרה התקיים ב-27 
במרס, בביתם של שרונית ואלדד 

הלפט בתל-אביב. שרונית סחר-הלפט 
התנדבה גם להעביר את הרצאת 

הבכורה בסדרת המפגשים, שעסקה 
בחידושים בתחום האנדודונטיה. מלבד 

הרופאים הצעירים, נכחו והשתתפו 
בדיון גם חברי הנהלת סניף תל-אביב 

וכן נגיד אלפא אומגה ישראל, יוסי 
קסירר.

המפגשים הבאים צפויים להתקיים 
מדי כחודשיים, וישתתפו בהם חברי 

אלפא אומגה ותיקים נוספים, ששמחים 
לחלוק את ניסיונם הקליני העשיר עם 

הדור הצעיר. זאת בנוסף לפעילויות 
אחרות, חברתיות ומקצועיות, 

המתוכננות במהלך השנה, וגולת 
הכותרת שבהן – הכנס העולמי של 
אלפא אומגה שיתקיים בתל-אביב 

בשבוע האחרון של דצמבר. בחודשים 
האחרונים פועל בהצלחה גם פרויקט 

החונכות – Mentorship – של אלפא 
אומגה, שבמסגרתו אנו מפגישים בין 

רופא צעיר ורופא ותיק לצורך שיתוף, 
התייעצות וסיוע, וליצירת מערכת 

יחסים מקצועית וחברית ארוכת טווח 
בין המשתתפים. הפרויקט הוא חלק 
מתכנית החונכות של אלפא אומגה 

העולמית, אך יתרון הגודל במקרה הזה 
שייך לנו – המרחקים הקצרים במדינת 

ישראל מאפשרים לצמדים להיפגש 
פיזית בתדירות גבוהה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לסניף 
תל-אביב ולעזור לנו להפיח רוח חדשה 

וצעירה במפרשי רפואת השיניים 
בישראל. בין המרימים את הכפפה 

עד כה – גם חברת Oral-B, שפרשה 
חסות ראשית על פעילות סניף תל-אביב 

של אלפא אומגה, ופעילויות רבות 
שנקיים השנה תתאפשרנה בזכות חסות 

זו. אני בטוח כי קשר חזק וחברי בין 
רופאי שיניים צעירים וותיקים יתרום 

לכלל השותפים בתהליך, יחזק את 
מקצוע רפואת השיניים בישראל ויתרום 

להמשכיותו ולעמידותו בפני תנודות 
השוק ודעת הקהל.  

vladi@alphaomega.org.il

פעילות ענפה 
בסניף חיפה של 

אלפא אומגה
אורנה טל-גיסלר

עם בוא האביב קיימנו בסניף חיפה שתי פגישות חשובות: 

הפגישה הראשונה נערכה בחיק הטבע – בחווה האקולוגית 

"הר יללת התנים" הנמצאת ביערות הכרמל. בפגישה סיירנו 

בחווה, נהנינו מהנוף המדהים ומהחווה המיוחדת והתרשמנו 

מהפעילות החברתית והאקולוגית הנערכת בה. קיימנו סדנה 

לימודית מרתקת על צמחי מרפא, משחות ומרקחות ייחודיות 

לאזורנו. קינחנו בארוחה נפלאה של מאכלים מקומיים. 

הפגישה השנייה הייתה פגישה עסקית. התארחנו בביתם של 

משפחת תירוש - אלי ועימי, ובפגישה אני ומנדי החלפנו 

בינינו תפקידים. בשם כל חברי הסניף אני מודה מאוד מאוד 

למנדי דיסטלפלד על קרוב ל-3 שנים בתפקיד נשיא הסניף, 

שנים שהיו רצופות פעילות חברתית ומקצועית נפלאה! אנו 

כמובן שולחים גם צרור ברכות ותודות למיכל אשתו שעזרה 

בכול.

כאמור, אני מחליפה את מנדי בתפקיד. זו הקדנציה השנייה 

שלי ואני מקווה שעוד אחים ותיקים ובעלי ניסיון יצטרפו 

לתפקידים באחווה. 

 להתראות בפעילויות הבאות, 

אורנה טל-גיסלר, נשיאת סניף חיפה

חוג בית של אלפא 
אומגה תל-אביב
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A Glimpse 
 into the Past 
by D. Walter Cohen DDS

A Vienna Episode
By D. Walter Cohen

 An episode that almost changed dental
 research in Vienna took place in the
 second decade of the 20th century when
 the University of Pennsylvania was looking
 for a Professor of Oral Pathology.  Dr.
 Hermann Prinz who was teaching Oral
 Medicine headed the Search Committee
 and he placed Bernhard Gottlieb’s name
 as a candidate.  Gottlieb was a finalist
 but Arthur Hopewell-Smith was chosen
 instead.  Gottlieb went on to head the
 Vienna Dental Group which included
 Balint Orban, Rudolph Kronfeld, Harry

 Sicher, Joseph Weinmann and George
 Stein.  They contributed greatly to the
 fields of Periodontology, Endodontics
 and Oral Surgery.  In 1926 the Federation
 Dentaire Internationale meeting was
 held in Philadelphia, as part of the
 Sesquicentennial celebration of the United
 States.  Gottlieb and Orban showed
 their human histologic preparations and
 they astounded the American Dental
 Community who had not seen material like
 that.  It also resulted in Orban and Kronfeld
 coming to Chicago to teach in the late
 1920’s.  It is gratifying to know that the
 dental school in Vienna is named today for
 Professor Bernhard Gottlieb.
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 משמאל: 
 בלינט אורבן, 
 הרי זיכר, 
ברנרד גוטליב
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סיפור 
  אישי

י ק ס ב ו ק ו ר ט י פ ם  י י ח ר  " ד
בשנת 1956 הוסמכתי כרופא שיניים בעיר לימה שבפרו, ועם סיום 

לימודיי החלטתי להצטרף להכשרה בארגנטינה לקראת עלייה 
ארצה. בארגנטינה הצלחתי בעזרת רופא שיניים יהודי להתקבל 
לעבודה במחלקה לכירורגיית פה ולסת בבית החולים המקומי. 

במסגרת זאת גם השתתפתי בקורסי ריענון בנושאים שיקום הפה, 
פריודונטיה, ורפואת שיניים לילדים. 

בפברואר 1957 עליתי ארצה עם חבריי להכשרה, וכולנו התיישבנו 
בהתלהבות במבוא בית"ר. עזרתי להקים במקום מרפאת שיניים 
אזורית שנועדה לשרת את היישובים בסביבה: מבוא בית"ר, בר 

גיורא, נס הרים, נתיב הל"ה והיישובים החדשים של חבר עדולם. 
באותה תקופה עבדתי שלושה ימים בשבוע כרופא שיניים, ובשאר 

הימים עבדתי במטעים ובלולים של מבוא בית"ר. 

באפריל 1958 גויסתי לצה"ל ובמשך 20 החודשים הבאים שימשתי 
רופא שיניים חטיבתי בגולני. עם סיום שירותי הצבאי הצטרפתי 

לבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה 
בירושלים. הייתי בין שבעה רופאים צעירים שבאו לחזק את 

הגרעין של הרופאים הבכירים: אינו שאקי, יצחק מיכמן, יעקב 
לוין-אפשטיין וקורט רוזנצוויג. בשנת 1964 עבר בית הספר מבניין 
שטראוס במרכז העיר למשכנו הקבוע בקמפוס הרפואי בעין כרם. 

עם הזמן היה בית הספר לרפואת שיניים לפקולטה השביעית 
באוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנה הראשונה לקיומו של בית הספר היינו כ-10 רופאי שיניים 
שלימדו 14 סטודנטים, היום, כ-60 שנה מאוחר יותר, יש 265 

מורים, 50 סייעות ושינניות, 60 עובדים, וכ-367 סטודנטים וכ-84 

מתמחים.

בשנת 1989, אחרי 32 שנים בבית הספר לרפואת שיניים וכשאני 

חלק מהצוות הבכיר של המחלקה לשיקום הפה, פרשתי לגמלאות. 

מאז ועד שנת 1993 הייתי בין מקימי המועצה למען הזקן. יחד עם 

אש"ל, מפעל הפיס, ומשרד הבריאות הקמנו 13 מרפאות שיניים 

בערים שונות בארץ, מתוך כוונה לטפל בעיקר באוכלוסייה של 

זקנים נזקקים. בתחילת התכנית ארגנו קורסי השתלמות לצוותים 

של רופאים ואחיות שהפעילו את התכנית. בין השנים 1991 ועד 

1999 הפעלנו שירותים נרחבים לרפואת שיניים במרכז הרפואי 

אסף הרופא. מרכז זה התפתח עד היום עם יחידות בכירורגיה, 

שיקום הפה וטיפולים מורכבים בהרדמה כללית. בתום תקופה 

זו הצטרפתי לשירותי רפואה ב"יד שרה", מוסד המכשיר עשרות 

מתנדבים-רופאים בגרנטולוגיה, תוך מתן שירות איכותי במחירים 

מוזלים לאוכלוסייה קשישה בירושלים. באותה תקופה גם כיהנתי 

במקביל במשרד הבריאות כיועץ מקצועי בתחום של רפואת שיניים 

גריאטרית.  

במשך 52 שנותיי בארץ נפל בחלקי לשרת באזורי ספר, לאורך 

הגבולות וסביב ירושלים. שירתי בשירות סדיר וגם במילואים 

בצה"ל. הייתי 32 שנים חלק מבית הספר לרפואת שיניים של 

האוניברסיטה העברית והדסה, הייתי איש צוות בבית החולים אסף 

הרופא במשך 9 שנים, ו-6 שנים ב"יד שרה", ואני עובד בפרקטיקה 

פרטית 38 שנים. השנה יצא ספרי בספרדית על כל הנ"ל. זה 

ההספק שלי... בינתיים. 

מה ניתן להספיק 
 בקריירה 

של רופא שיניים
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הרופא הצבאי ד"ר פיטרוקובסקי מטפל בחייל בתנאי שדה. בתמונה הקטנה: פרופ' פיטרוקובסקי עם פרופ' לנגר
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נולדתי ב-1935 וגדלתי בבית הוריי בברטיסלבה, בירתה של 

סלובקיה. בקיץ 1944, לאחר שהתנועה הנאצית שלטה כמעט 

בכל אירופה ורדפה את היהודים, החליט אבי לעזוב את העיר 

ולנסות למצוא מסתור באחד הכפרים הקטנים במרכזה של 

סלובקיה. כך עשינו ובמקריות גמורה מצאנו כפרייה אדוקה 

שלמרות התנגדות משפחתה הקרובה התעקשה לתת לנו מחסה 

בביתה. שישה חודשים מאוחר יותר, במרץ 1945, שיחררו אותנו 

בנות הברית. 

מרגע שחרורנו ולמשך 15 השנים הבאות לא דיברו בביתנו על 

תקופת השואה. רק אחרי 1960, בעת משפטו של רב המרצחים 

אדולף אייכמן בירושלים וכשכל הארץ דיברה על השואה, החלו 

לעשות כך גם בביתנו. בשנת 1962, בסיום לימודיי בבית הספר 

לרפואת שינים בירושלים, התחתנתי עם חברתי מיקי ונולדו לנו 4 

ילדים. עם השנים גם ילדינו התחתנו ונולדו להם ילדים – נכדינו. 

כל ילדיי ונכדיי התחנכו מגיל 5 על סיפורי השואה שלי. מאז 

2002, כשזיכרונותיי הופיעו בספר, לקחתי על עצמי התחייבות 

בלתי כתובה – לספר את סיפורי לציבור: לילדי בתי ספר, לנערים 

ונערות בתנועות נוער, לסטודנטים באוניברסיטאות, לחיילי 

צה"ל, ולמבוגרים במועדונים שונים. בשבוע שבו מתקיים יום 

השואה אני מספר את סיפורי יחד עם אחד מנכדיי שאחראי על 

ליווי מוזיקלי. אני רואה בכך חובה מוסרית, להזכיר ולא לתת 

לשכוח. בהרצאותיי אני מדגיש את העובדה שבין כל שונאי 

היהודים נמצאו גם אנשים טובי לב ויראי שמים, שעל אף כל 

הסכנות לעצמם ולמשפחתם – עשו הכול כדי להציל יהודים.

הראה
 לנו
את

הדרך
ן ר ט ש ח  נ  

אלוהים 

אמא שטרן, נח עם אחיו דוד ז"ל, אבא שטרן )התמונות צולמו ב- 1941(
נח מרצה בפני קהל במושב ניר צבי
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הנה קטע קצר מסיפורי: 

עניבת החנק על יהודי עירנו הולכת ומתהדקת והגרמנים מאיימים 

להשמיד את מה שנותר. אבי מחליט למצוא לנו מסתור. אבא בן 

39, אמא בת 35 ואני בן 9. הגענו לעיירה קטנה ושכוחת אל בשם 

פוברזניק, במרכזה של סלובקיה. אבא נקש על דלת אחד הבתים 

ואישה מבוגרת פתחה לו. אחרי דין ודברים קצרים הכניסה אותנו 

לביתה. במקום כבר מצאנו שלושה פליטים. 

למחרת בואנו סייר אבא בבית הצנוע שבו היה חדר אחד, מטבח, 

מחסן ורפת. הוא החליט שעליית הגג שבה נמצא התבן כמזון 

לשתי הפרות של בעל הבית, היא מקום בטוח למחבוא. באשמורת 

השלישית של כל לילה קמנו ממשכבנו על רצפת המטבח, 

ובאמצעות סולם טיפסנו לעליית הגג והתמקמנו בתוך התבן. בסוף 

כל יום, עם רדת החשכה ירדנו לדירה החמה,  פרסנו שמיכות על 

רצפת המטבח והתכוננו לשינה. כך עברו עלינו שלושה חודשים 

בהתנהלות זהה.  

יום אחד פרסם כרוז הכפר כי בעליית הגג של משפחת מטולה 

מסתתרים יהודים, ובביקור הבא של הגרמנים בכפר הם ייקחו לא 

רק את המשפחה היהודית אלא גם את אלו שנותנים להם מחסה. 

למחרת, לפני עלות השחר, יצאנו כולנו בהדרכתו של בעל הבית 

לאחת המערות בירכתי הכפר. מזג האוויר היה גשום וקר, החורף 

התחיל. נשארנו במערה, ובעל הבית חזר לבדו לביתו. בכל יום 

שינה אבא את מקום המסתור. לילה אחד נכנסנו לבקתה בנויה 

מגזרי עצים ששימשה בשדה הפתוח כמקום אחסון לתבן. ביום 

הבא נדדנו לבקתה אחרת. השתדלנו שלא לשהות במקום אחד 

באופן קבוע כדי למנוע הלשנות נוספות. 

בחודש דצמבר התחיל לרדת שלג, ואנו המשכנו לנדוד מבקתה 

אחת לשנייה. בוקר אחד בעת שהותנו באחד המבנים, נעצרה 

בפתח הבקתה עגלה רתומה לשתי פרות. על העגלה היו שלושה 

כפריים – סבא, בנו ונכדו. הם באו לקחת חלק מהמספוא לרפת 

שלהם בביתם. האבא יצא לקראת הכפריים וכיבד אותם בסיגריות. 

התפתחה שיחה ידידותית, ואבא ביקש מהכפריים שיביאו לנו מזון 

תמורת תשלום מכובד. כשעתיים אחרי לכתם חזר הבן רכוב על 

סוס והביא לנו כיכר לחם טרי, חמאה, גבינה ותפוחי אדמה. אבא 

תגמל אותם בסכום שסיכמו, ולנו אמר "אלוהים שלח לנו שליח". 

ביום אחר, בעת נדודינו בשלג שהגיע עד הברכיים, שמענו קולות 

מתקרבים. אבא הבחין בקבוצת אנשים על מגלשי סקי, ומיד ציווה 

על כולנו להשתטח על השלג. אבא השתטח ראשון וכולנו עשינו 

כמוהו. מקצה הכביש הופיעה קבוצת אנשים על מגלשי סקי, 

כולם לבשו מדי הסוואה לבנים וחגורת הרובה נראתה בבירור על 

חזותיהם. יחידת החיילים הגרמנים החליקה לה בנועם לפנינו, בלי 

להסתכל ימינה או שמאלה. הם המשיכו בעליזות לכפר הסמוך.

בוקר אחד עם עלות השחר שמענו צעדים בשלג. היה ברור לנו 

שמישהו בעקבותינו. לפתע ראינו בין השיחים המושלגים דמות 

בודדה. כשהתקרבה ראנו שזאת אישה, היא הייתה עטופה בצעיף 

כהה ועבה כדרכן של הכפריות בחורף. הייתה זאת גברת מטולה, 

האישה  שהכניסה אותנו  לביתה. בידה היא נשאה כד קטן עם חלב 

חם - בשבילי. היא אמרה שכבר כמה ימים היא מחפשת אותנו 

בשדות המושלגים ללא הצלחה. היא פחדה שהגרמנים מצאו אותנו 

לפניה. היא החליטה להחזיר אותנו לביתה. 

ברבות הימים, בשנת 2002, החליטה ועדה מיוחדת של "יד ושם" 

להעניק לגברת מטולה את התואר "חסידת אומות העולם".

בית מטולה. הסולם המוביל לעליית הגג

רובי ריבלין )בזמנו יו"ר כנסת ישראל( 
עם בני משפחת מטולה בעת טקס חלוקת 

"חסידת אומות העולם" למריה מטולה ז"ל

"אלוהים הראה לנו את הדרך", ספרו של 
נח שטרן שיצא לאור בעברית, באנגלית 

ובגרמנית
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ה ר כ ז ל

פרחה סרולוביץ ז"ל  2013-1927
ופרופ' אילנה ברין י  פרופ' אדית קי
הנה עברו שנה וחצי מאז פטירתה של פרחה ז"ל. פרחה סרולוביץ' 

הייתה בין הסייעות הבודדות בבית הספר לרפואת שיניים במשכנו 

הראשון בבית הבריאות שטראוס. היא נולדה בעיר קטנה בהונגריה 

בשם נורבטור ב-12.12.1927. מסיפוריה אפשר היה ללמוד כי 

בעירה הייתה קהילה יהודית גדולה יחסית וכי מוצאה ממשפחה 

אמידה שגרה בבית עם בוסתן גדול של עצי פרי. היו לה שלושה 

אחים ושלוש אחיות. כל משפחתה נספתה בשואה, פרט לאח אחד 

ואחות אחת שעלו לארץ. בשנת 1945 התחתנה פרחה עם יהודה, 

גם הוא ניצול שואה, ובשנת 1946 הם הגיעו לעתלית ומשם עברו 

לקיבוץ מענית, ליגור, לעכו ולירושלים. בזמן מלחמת העצמאות 

הייתה פרחה תלמידה בבית הספר לאחיות בהר הצופים ובעלה 

שירת בצה"ל והוצב בהר ציון.

היכרותי עם פרחה החלה בשנת 1957, עם חזרתי מהתמחות 

בארה"ב. פרחה עזרה לי בעבודה הקלינית עם מתרפאים, אך לא 

זו בלבד. היא עזרה לי בלימוד מחדש של מעט השפה העברית 

שידעתי עוד משירותי הצבאי ומהר מאוד הפכנו לחברות טובות. 

באותה שנה המחזור הראשון של תלמידי רפואת שיניים, שכלל 

עשרה תלמידים, היה אמור להתחיל את הלימודים הקליניים 

שלו, ואחד המקצועות הראשונים שנלמדו היה אורתודונטיה. 

במסגרת זו היה צריך להיות גם קורס מעבדתי אך במהרה התברר 

שהצבתות הדרושות לתרגול לא היו בנמצא בבית הספר. כאשר 

ביקשתי  מד"ר מיכמן, האחראי על המרפאות, לקנות את הציוד 

הדרוש, התשובה שקיבלתי הייתה שאין תקציב, מה שהיה קרוב 

לוודאי נכון. אבל איך יכולתי אני ללמד בתנאים אלו? התקשיתי 

לדבר עברית, כסף גם לי לא היה, ולא הכרתי את ירושלים. ביקשתי 

מפרחה לבוא איתי העירה, ביקרנו בכמה חנויות של תכשיטנים 

ושכנענו אותם למכור לנו צבתות אחדות, דומות לאלו שהייתי 

זקוקה להן לתרגול המעשי. אחר כך הלכנו לחנות לחומרי בניין 

ורכשנו שם כמה צבתות לחיתוך חוטי מתכת דקים. שילמתי על 

הכול מכספי וכעבור כמה חודשים הצלחתי לשכנע את ההנהלה 

לקבל החזר. בהמשך, פרחה עזרה לי גם לרכוש את החומרים 

הדרושים לתפירה של רצועות גומי למכשירים החיצוניים, כאשר 

את החומרים קנינו במעיין שטוב, חנות לבגדי נשים. וכך זה 

המשיך, פרחה הפכה לחברה קרובה שבה יכולתי לבטוח ולחלוק 

איתה את הקשיים שבהם נתקלתי בשנים הראשונות לקיומו של 

בית הספר, תמיד מוכנה לעזור עם עצה טובה או ניחומים.

פרחה הייתה אהובה על כולם. היא הכניסה את המנהג לחלוק 

שמחות קטנות עם כולנו, הביאה בימי ראשון את העוגות שהיא 

אפתה לשבת, עוגות השמרים, העוגה ההונגרית הידועה ג'רבו 

ועוד. היא עזרה בתכנון הכיבוד לסטודנטים בבחינות הסופיות 

שלהם, ולעתים קרובות הכינה אותו בעצמה. גם עם הסטודנטים 

היו לה יחסים מיוחדים, תמיד הייתה לצדם כדי לנחם אותם בעת 

צרה. קשה לתאר את החום שהיא הפיקה לכל מי שנקרה בדרכה, 

וזאת אחרי הגיהנום שחוותה במחנות הריכוז ואובדן משפחתה 

שם. איזה אדם מעניק אהבה פרחה הייתה! בילינו הרבה מאוד זמן 

יחד אך אף פעם לא הרגשתי די.

לאחרונה, אחד משני הנכדים האהובים שלה התחתן. פרחה הכירה 

את הכלה כאשר הייתה החברה של הנכד ואהבה אותה מאוד, 

והייתה ודאי שמחה על הצטרפותה למשפחה.

מתגעגעת אליה מאוד...

יהי זכרה ברוך.
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ן ופרופ' אילנה ברי י  פרופ' אדית קי
הנה עברו שנה וחצי מאז פטירתה של פרחה ז"ל. פרחה סרולוביץ' 

הייתה בין הסייעות הבודדות בבית הספר לרפואת שיניים במשכנו 

הראשון בבית הבריאות שטראוס. היא נולדה בעיר קטנה בהונגריה 

בשם נורבטור ב-12.12.1927. מסיפוריה אפשר היה ללמוד כי 

בעירה הייתה קהילה יהודית גדולה יחסית וכי מוצאה ממשפחה 

אמידה שגרה בבית עם בוסתן גדול של עצי פרי. היו לה שלושה 

אחים ושלוש אחיות. כל משפחתה נספתה בשואה, פרט לאח אחד 

ואחות אחת שעלו לארץ. בשנת 1945 התחתנה פרחה עם יהודה, 

גם הוא ניצול שואה, ובשנת 1946 הם הגיעו לעתלית ומשם עברו 

לקיבוץ מענית, ליגור, לעכו ולירושלים. בזמן מלחמת העצמאות 

הייתה פרחה תלמידה בבית הספר לאחיות בהר הצופים ובעלה 

שירת בצה"ל והוצב בהר ציון.

היכרותי עם פרחה החלה בשנת 1957, עם חזרתי מהתמחות 

בארה"ב. פרחה עזרה לי בעבודה הקלינית עם מתרפאים, אך לא 

זו בלבד. היא עזרה לי בלימוד מחדש של מעט השפה העברית 

שידעתי עוד משירותי הצבאי ומהר מאוד הפכנו לחברות טובות. 

באותה שנה המחזור הראשון של תלמידי רפואת שיניים, שכלל 

עשרה תלמידים, היה אמור להתחיל את הלימודים הקליניים 

שלו, ואחד המקצועות הראשונים שנלמדו היה אורתודונטיה. 

במסגרת זו היה צריך להיות גם קורס מעבדתי אך במהרה התברר 

שהצבתות הדרושות לתרגול לא היו בנמצא בבית הספר. כאשר 

ביקשתי  מד"ר מיכמן, האחראי על המרפאות, לקנות את הציוד 

הדרוש, התשובה שקיבלתי הייתה שאין תקציב, מה שהיה קרוב 

לוודאי נכון. אבל איך יכולתי אני ללמד בתנאים אלו? התקשיתי 

לדבר עברית, כסף גם לי לא היה, ולא הכרתי את ירושלים. ביקשתי 

מפרחה לבוא איתי העירה, ביקרנו בכמה חנויות של תכשיטנים 

ושכנענו אותם למכור לנו צבתות אחדות, דומות לאלו שהייתי 

זקוקה להן לתרגול המעשי. אחר כך הלכנו לחנות לחומרי בניין 

ורכשנו שם כמה צבתות לחיתוך חוטי מתכת דקים. שילמתי על 

הכול מכספי וכעבור כמה חודשים הצלחתי לשכנע את ההנהלה 

לקבל החזר. בהמשך, פרחה עזרה לי גם לרכוש את החומרים 

הדרושים לתפירה של רצועות גומי למכשירים החיצוניים, כאשר 

את החומרים קנינו במעיין שטוב, חנות לבגדי נשים. וכך זה 

המשיך, פרחה הפכה לחברה קרובה שבה יכולתי לבטוח ולחלוק 

איתה את הקשיים שבהם נתקלתי בשנים הראשונות לקיומו של 

בית הספר, תמיד מוכנה לעזור עם עצה טובה או ניחומים.

פרחה הייתה אהובה על כולם. היא הכניסה את המנהג לחלוק 

שמחות קטנות עם כולנו, הביאה בימי ראשון את העוגות שהיא 

אפתה לשבת, עוגות השמרים, העוגה ההונגרית הידועה ג'רבו 

ועוד. היא עזרה בתכנון הכיבוד לסטודנטים בבחינות הסופיות 

שלהם, ולעתים קרובות הכינה אותו בעצמה. גם עם הסטודנטים 

היו לה יחסים מיוחדים, תמיד הייתה לצדם כדי לנחם אותם בעת 

צרה. קשה לתאר את החום שהיא הפיקה לכל מי שנקרה בדרכה, 

וזאת אחרי הגיהנום שחוותה במחנות הריכוז ואובדן משפחתה 

שם. איזה אדם מעניק אהבה פרחה הייתה! בילינו הרבה מאוד זמן 

יחד אך אף פעם לא הרגשתי די.

לאחרונה, אחד משני הנכדים האהובים שלה התחתן. פרחה הכירה 

את הכלה כאשר הייתה החברה של הנכד ואהבה אותה מאוד, 

והייתה ודאי שמחה על הצטרפותה למשפחה.

מתגעגעת אליה מאוד...

יהי זכרה ברוך.
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א. שירה גנני - אדריכלית, ד"ר רפי פישר
פרוגרמה היא הצגת מידע המגדיר את מטרת הפרויקט, את 

היכולת הכספית ואת הדרישות והרצונות. היא פורטת את הצרכים 

הרוחניים והפונקציונאליים המשפיעים על התכנון הנדרש, את 

הסגנון הרצוי ואת טיב הביצוע. 

מידע זה מסופק על ידי אנשי המרפאה, ואז האדריכל יכול לתכנן 

את המרפאה המתאימה תוך התחשבות בצרכים עתידיים.

יש להתייחס ל:

• תקציב, לוח זמנים, מגבלות. מסגרת•העבודה•-	

מיקום, בבניין מגורים או מסחרי, תחומי התמחות  • מידע•כללי•-•	
ושירותים הניתנים במרפאה, מספר אנשי הצוות, מספר חדרי 

הטיפולים וכו׳.

 המתרפאים•-	  קבוצת גיל, קהילה דתית או מסורתית, חתך 

סוציו-אקונומי, מאפיינים של קהל היעד )מלווה הנכנס לחדרי 

הטיפול, משפחות מרובות ילדים(.

• לעתים נאלצים לוותר או להתגמש בחלוקת  סדרי•עדיפויות•-	
החלל. יש לציין מה חשוב יותר מבין הבאים: חדרי טיפול 

מרווחים, משרד לרופא, חדר צוות או חדר שירותים נפרד 

למתרפאים ולצוות, חדר המתנה גדול.

• זיהוי מוקדם של המכשולים העיקריים  קשיים•ואתגרים•-	
שיעמדו בזמן התכנון והפשרה האפשרית. לדוגמה: מיעוט 

חלונות במרפאה, חלל קטן וקשה לחלוקה, תקציב מוגבל 

ביותר, ציבור מתרפאים בעל דרישות יוצאות דופן ועוד. 

• אופן תפקוד המרפאה בשוטף,  פרוגרמה•תפעולית•-	
הפונקציות השונות והתנועה ביניהן - האם כל צוות המרפאה 

קבוע? האם יש חדרים מושכרים לאחרים? האם עובדים 

בשיטה מסוימת? )למשל שיטת המגשים(? האם יש צורך 

לשימוש שאינו טיפולי, כמו חדר התאוששות או הדרכה? האם 

מתקיימות פגישות צוות באופן סדיר?

יש להגדיר תרחישים רצויים ולא רצויים הנוגעים לטיפול 

במתרפאים, לנקודות ההשקה של מתרפא ואיש צוות, ולעבודה 

של אנשי צוות המרפאה זה לצד זה. תנועה יעילה ומדויקת 

במרפאה עשויה בעקיפין לשפר את תנאי עבודת הצוות ואת 

שביעות רצון המטופלים.

• יש להגדיר למתכנן מה הסגנון הרצוי ומה  סגנון•ומיתוג•-	
המסר שרוצים להעביר: מרפאה משפחתית וחמימה; מודרנית 

וחדשנית; צעירה ומחויכת או ותיקה ויוקרתית? עם זאת, 

מומלץ לתת למתכנן להוביל את הקו העיצובי ולשכלל את 

הרעיונות. 

יש להתייחס לעיצוב כאל כרטיס ביקור עוצמתי ולא רק ככסות 

שטחית, בכוחו לשנות את יחס המתרפאים לצוות ולטיפול.

• יש להכין רשימת יועצים מראש כדי שניתן יהיה  יועצים•-	
להיעזר בהם במהלך התכנון וההקמה. אדריכל, איש ציוד, יועץ 

כלכלי וחברים עם ניסיון.

ככלל, ככל שמתייעצים יותר בתכנון עם האנשים הנכונים, התוצאה 

הסופית תהיה טובה יותר.

פינת יתד
ייעוץ ותכנון דנטלי

פרוגרמה דנטלית-
כלים לתכנון ועיצוב 

מרפאה
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ב-12 במרץ 1938 הצעיד אדולף היטלר 

את צבא גרמניה לתוך אוסטריה. התהליך 

ההיסטורי הזה ידוע בשם "אנשלוס" 

)ANSHLUS(, ואחת התוצאות 

המידיות שלו הייתה שבאוניברסיטת 

וינה המפורסמת, בעלת בית החולים 

האוניברסיטאי המתקדם ביותר באירופה 

כולה, קיבלו הרופאים היהודים והרופאים 

שנשואים לבני זוג יהודים מכתבי פיטורים. 

בתוך שבוע מתהליך ה"אנשלוס", נאלצו 

153 רופאים יהודים בכירים, מתוך צוות 

של 197 רופאים בכירים, לעזוב את 

עבודתם בבית החולים האוניברסיטאי של 

וינה. בתוך ימים מעטים קודמו רופאים 

זוטרים למלא את המשרות הבכירות 

שהתפנו. 

התוצאה לא איחרה לבוא, רמת בית 

החולים האוניברסיטאי של וינה שהייתה 

ידועה ברמתה הגבוהה, השתנתה בהתאם.

כולנו למדנו משהו מההיסטוריה...
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בעל תואר MA, מנהל המכון להכשרת מורים בישיבת "כרם ביבנה". מכשיר רבנים ומורים 
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 דברי
חכמים 

מה המקור והמשמעות של השם ירושלים?

מלמדנו המדרש שאברהם קרא לעיר•יראה, ואילו ֵשם, הבן של נח, קרא לעיר שלם.

אמר הקדוש ברוך הוא: הריני קורא לעיר כמו שקראו שניהם - ירושלים.

ירושלים מחברת בין היראה והשלום ובין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה.

"יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך". השלום מבטא את השלום והביטחון הלאומי מול 

אויבינו מבחוץ ויונק את כוחו מהשלווה והשלום הפנימיים שבתוכנו.

במלחמת השחרור פרץ הפלמ"ח דרך שער ציון, ואילו חיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך 

שער שכם, מפולגים ומפורדים היינו ולא הצלחנו. במלחמת ששת הימים, כשנכנסנו 

כולנו דרך שער אחד, שער האריות, "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" – כשכולנו 

מאוחדים, עלתה בידינו! למען חוסנה של ירושלים נדרשים אנו לאחדות ולאחווה 

פנימית.

"ירושלם•הבנויה•כעיר•שחוברה•לה•יחדו"•-•עיר•שעושה•כל•ישראל•לחברים!

ירושלים 
הבנויה כעיר 
שחוברה לה 

 יחדיו 
)תהלים קכב, ג(
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Continuing the Care That Starts in Your Chair

מוצר השנה בקטגוריית
היגיינת הפה


