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גיליון 97
קורא יקר,

גיליון מיוחד נמצא עתה בידיך.
אדם יחיד בדורו ברפואת שיניים, הפרופסור מורטון אמסטרדם, הלך לעולמו בגיל 92. האיש 
שהעמיד אלפי תלמידים ברפואת שיניים, והשאיר רושם אדיר על כל אחד שבא עמו במגע – 

נדם. ליקטנו דברי הערכה מכמה מתלמידיו בארץ ובעולם, והם מוצגים בגיליון זה באנגלית 
מתלמידיו האמריקנים, ובעברית מתלמידיו בישראל. אלו הם רק טיפה בים האדיר של דברי 

הערכה וזיכרונות מהמתאבלים על מותו. גם מדורו הקבוע של פרופ' וולטר כהן מתמקד 
באישיותו המיוחדת של מורטון אמסטרדם.

בנוסף, אנו מציגים בגיליון זה את הדור החדש שיוביל את הפקולטה בנושאים שונים, וזאת 
במסגרת חילופי הדורות המתקיימים בחודשים אלו בבית הספר לרפואת שיניים. יש בהם 

מנהלי מחלקות חדשים, ואחראים חדשים על תפקידי מינהל ואקדמיה במספר רב של 
תחומים קליניים ופרא-קליניים. 

בקיץ האחרון כל אחד מאיתנו חווה את מבצע "צוק איתן" בצורה זו או אחרת. המבצע הזה, 
בן 50 יום, הוא המערכה הארוכה ביותר של צה"ל מאז קום המדינה, להוציא את מלחמת 

השחרור. שני סטודנטים מבית ספרנו שגויסו בצו 8 מעלים זיכרונות שניתן לספר )בלי 
להסתבך עם הצנזורה(. 

בנוסף, יש לנו סיפור מיוחד של אחד הבוגרים שמספר על ביקורו וטיפוליו הדנטליים בטיבט. 
כמובן שמופיעים גם המדורים הקבועים כגון "דברי חכמים" ו"בינינו". 

אני מאחל לכם קריאה נעימה.
בפרוס השנה החדשה, שנת תשע"ה, אני מבקש לאחל לכל קוראי "מה נשמע" ובני ביתם 

שנה טובה, שנה מבורכת ומתוקה.

קריאה מהנה,
נח שטרן, עורך

תוכן העניינים
מורשתו של אמסטרדם    5

יומן     12

חדשות אלפא אומגה     15 

סיפור אישי     16

בינינו     23

"מה נשמע" כתב העת של הפקולטה 
 לרפואת שיניים ובוגריה. 

 שנה 43 גיליון 97, 
ראש השנה תשע"ה - 2014

 המייסד )1971( והעורך הראשון:
נח שטרן 

 תמונת השער: 
מורטון אמסטרדם

עורך: 
פרופ' נח שטרן 052-641-4770

   nstern@cc.huji.ac.il

יו"ר ארגון הבוגרים: 
פרופ' דורון אפרמיאן  050-8573945  

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 5

15

12
16



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" 



ע)5( מ ש נ ה  מ
ראש השנה תשע"ה-2014     

פרופ' מורטון 
אמסטרדם – 

יחיד בדורו
וולטר כהן* ד. 

פרופ' אמסטרדם סיים את לימודיו ברפואת 

שיניים בבית ספר לרפואת שיניים של 

אוניברסיטת פנסילבניה בשנת 1945. עם 

שחרורו מצבא ארה"ב, מיד עם תום מלחמת 

העולם השנייה, השתתף בכמה קורסים קצרים 

שעסקו בשיקום הפה, ובשנת 1948 פתח את 

מרפאת השיניים הפרטית שלו בפילדלפיה. 

מאחר שאהב מאוד את הנושא של אנדודוניה, 

התקבל לאוניברסיטת טמפל והיה המייסד 

והמנהל הראשון של המחלקה לטיפולי שורש. 

בנוסף הוא גם לימד "אבחון ותכנית טיפול 

ברפואת שיניים" באותו בית ספר.

כאשר ייסדה אוניברסיטת קולומביה את 

ה-BETH ISRAEL STUDY CLUB בשנת 

1951, היה מורטון אמסטרדם משתתף קבוע, 

ונפגש עם גדולי הדור בימים ההם מספר 

פעמים בשנה כדי לדון בפיתוח שיטות טובות 

יותר בטיפול של מקרים דנטליים מסובכים. 

משתתפים אחרים באותו סימפוזיון היו אישים 

כמו שלוגר, פוקס, ל.א. כהן, הירשפלד, 

וסרמן, גולדמן, קרמר ועוד רבים מגדולי 

רפואת השיניים של הימים ההם. הם נהגו לדון 

במקרים הקשים בפריודונטיה ועששת והציעו 

תכניות טיפול.

בשנת 1955 הצטרף אמסטרדם לבית הספר 

לרפואת שיניים של אוניברסיטת פנסילבניה 

בפילדלפיה יחד עם ד"ר וולטר כהן. הם הקימו 

תכנית התמחות של שנתיים בפריודונטיה 

ושלוש שנים בפריודונטל-פרוסטזיס, תכנית 

ראשונה מסוגה בעולם. במשך 45 השנים 

הבאות לימדו במסגרת שתי התכניות הללו 

מאות סטודנטים מכל רחבי העולם. הבוגרים 

הללו חזרו לארצות מוצאם והפיצו את השיטה 

של אוניברסיטת פנסילבניה בטיפולים במחלות 

דנטליות. עד מהרה התמנו אותם מורים 

בארצות מוצאם למנהלי תכניות לימוד והוראה 

וכך הופצה תורת פנסילבניה בכל העולם.  

וולטר כהן ומורטון אמסטרדם הוזמנו להרצות 

בכל רחבי העולם, לרוב על ידי תלמידיהם 

בעבר. הם הרצו ברחבי ארה"ב, בישראל, 

ביוון, בשוודיה, באסיה ובאמריקה הדרומית. 

מורטון אמסטרדם זכה לאותות הצטיינות 

ברחבי העולם, וכמובן ברחבי ארה"ב. בשנת 

1990 תרם שגריר ארה"ב באנגליה, וולטר 

אננברג, קתדרה לפריודונטל-פרוסטזיס 

באוניברסיטת פנסילבניה, לכבודו של מורטון 

אמסטרדם. בכל שנה התקיים קורס של חמישה 

ימים בניצוחם של אמסטרדם ושל וולטר כהן 

והשתתפו בו מאות מאזינים שנחשפו לתורה 

שיצאה מאוניברסיטת פנסילבניה.  

גם לאחר יציאתו לגמלאות המשיך אמסטרדם 

ללמד את מתמחי פריודונטיה במשרה חלקית. 

בשנת 1997 העניקה אוניברסיטת פנסילבניה 

לאמסטרדם את ההערכה הגבוהה ביותר שהיא 

מעניקה לבוגריה, בזכות העובדה שהפיץ בכל 

העולם את שמו של בית הספר. המקצוע רפואת 

שיניים זכה להעלות את רמתו בעשרת מונים 

בזכות המיומנויות המיוחדות של מורטון 

אמסטרדם, ותאוותו הגדולה של אמסטרדם 

הייתה ללמד אחרים את מה שהוא למד בעצמו 

במשך 53 שנים של עבודה מתמדת במקצוע. 

 *המאמר נכתב על ידי ד. וולטר כהן, ופורסם ב-
J. Esthtic Dentistry ב-1998.

תורגם לעברית על ידי נח שטרן.

מורשתו של
מורטון אמסטרדם

1922-2014

תאוותו 
הגדולה של 
אמסטרדם 

הייתה ללמד 
אחרים את מה 

שהוא למד 
בעצמו במשך 

53 שנים
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פרופ' מ. 
אמסטרדם 

מונצח בבית 
ספרנו

אדם שטבהולץ
פרופ' מורטון אמסטרדם נחשב בעולם לאחד 

מהבולטים בדורו בתחום רפואת-השיניים. 
קלינאי ומחנך דגול, שבמשך למעלה מ-50 שנה 

הכשיר דורות רבים של רופאי שיניים, ובהם 
רופאי השיניים הידועים ביותר כיום, בעיקר 

בתחומי שיקום הפה והפריודונטיה. 

הוא היה ידיד אמת ותומך נלהב במדינת 
ישראל, סייע רבות להתפתחותה של הפקולטה 

לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית 
והדסה, כאשר היה מעורה באופן אישי 

בהכשרתם של 18 חברי סגל בשנות ה-70 
וה-80 באוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה, 

שם היה מעמודי התווך של הפקולטה לרפואת 
שיניים בימי זוהרה. 

פרופ' אמסטרדם זכה להערכה ולהוקרה רבה 
ברחבי העולם והוענקו לו פרסים ותוארי 

דוקטור כבוד באוניברסיטאות רבות בארה"ב 
ובאירופה, כמו גם פרס ההישגיות היוקרתי 
עבור תרומה לרפואת שיניים מטעם אחוות 

אלפא אומגה הבינלאומית. 

כמחווה לתרומתו יוצאת הדופן בחינוך הדנטלי 
וחברותו האמיצה עם הפקולטה לרפואת שיניים 

בירושלים, הוחלט לקרוא על שמו את מבואת 
הכניסה החדשה לפקולטה. תלמידיו הרבים 

ברחבי העולם, שוחרי האוניברסיטה העברית 
בארה"ב ואחוות אלפא אומגה הבינלאומית, 
חברו יחד כדי להוציא לפועל פרויקט ייחודי 

זה. אנו גאים כי שמו של פרופ' מורטון 
אמסטרדם מונצח לעד בפקולטה לרפואת 

שיניים בירושלים שאותה כה אהב. 

מורטון 
אמסטרדם 

ופריו- 
פרוסטיזיס

יעקב ארליך
היכרותי עם מורטון אמסטרדם החלה בסוף 

1967 כשהגעתי מירושלים להתמחות בשיקום 
הפה באוניברסיטת פנסילבניה שבפילדלפיה 

ארה''ב. בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת 
פנסילבניה היה אז מהמובילים בעולם. רבים מן 

המורים היו קלינאים מבריקים וחלוצים בתחומם. 
מורטון אמסטרדם בשיקום הפה, וולטר כהן 

בפריודונטיה, סם זלצר אי. בי בנדר באנדודונטיה 
ועוד רבים אחרים. בארה''ב רבים ביקשו ללמוד 

באוניברסיטה הזאת וזו הייתה זכות גדולה 
להתקבל להתמחות בה. תכנית ההתמחות 

בפריו-פרוסטזיס )perio-prosthesis( שפותחה 
על ידי מורטון אמסטרדם ראש המחלקה 

לשיקום הפה ועל ידי וולטר כהן ראש המחלקה 
לפריודונטיה, הייתה ספינת הדגל של בית הספר, 

ונועדה לשלב בין שני התחומים. המתמחה עסק 
שנתיים בפריודונטיה ושלוש שנים בשיקום 
הפה. פריו-פרוסטזיס הדגישה את חשיבות 

הפריודונטיה להצלחת השיקום ואת מקומו של 
שיקום נכון בהצלחת הטיפול הפריודונטלי. 

פריו-פרוסטזיס אף שילבה טיפול אורתודנטי 
בשיקום מתרפאים, כולל מתרפאים עם מחלות 

חניכיים. גישה זו הייתה אחת הניצנים של 
החשיבה האינטגרטיבית המקובלת כיום כדבר 

מובן מאליו, אך לא כך היה הדבר אז. אמסטרדם 
האמין מאוד בגישה זו. הוא היה מורה שנון מאוד 

ואחד המשפטים האהובים עליו היו: "יש הרבה 
תכניות טיפול אך רק אבחנה אחת".

מורטון אמסטרדם היה קרוב מאוד לתלמידיו. 
הוא ואשתו פיי )Faye( נהגו לארח את 

התלמידים בביתם, בין אם לארוחת ערב ובין אם 
לבילוי בבריכת השחייה הפרטית שלהם. עובדה 

זאת הרשימה אותנו מאוד.

מורטון אמסטרדם ביקר בישראל והרגיש 
נוח בקרב תלמידיו הרבים, פה הוא היה גאה 

מאוד ברמת הלימודים של רפואת השיניים 
ובדרך המקורית שבה התפתחו שיקום הפה 

ופריודונטיה.

יהי זכרו ברוך.

אנו גאים 
כי שמו של 

פרופ' מורטון 
אמסטרדם 
מונצח לעד 
בפקולטה 

לרפואת שיניים 
בירושלים 

שאותה כה 
אהב

אחד 
המשפטים 

האהובים עליו 
היו: "יש הרבה 
תכניות טיפול 
אך רק אבחנה 

אחת"
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הוא לא הכריח 
אותנו לחשוב 

כמוהו 
אבינעם יפה

מורטון אמסטרדם היה מורה שלי בתקופת 

התמחותי באוניברסיטת פנסילבניה בין השנים 

1980-1977. מורטון אמסטרדם, שהכול קראו 

לו ד"ר A )לא אנחנו התלמידים(, היה אדם 

משכמו ומעלה. איש מקצוע מעולה, מורה בכל 

רמ"ח איבריו ואישיות לדוגמה ולחיקוי. יחסו 

לתלמידים היה אבהי וחם. פרופ' אמסטרדם היה 

מקדיש את כל עתותיו להוראה, וכאשר נשארנו 

עד שעות מאוחרות בבית הספר היה תמיד 

מזמין לנו שתייה ואת הסנדוויצ'ים המפורסמים 

של פילדלפיה )הוגייס(. אמסטרדם אף הוסיף 

והקדיש מזמנו הפרטי בביתו כדי להשלים חומר 

שלא הצליח לכסות, בעת שאשתו הייתה אמונה 

על הכיבוד ועל סעודת הצהריים שהתקיימה 

בביתו.

אמסטרדם מעולם לא כפה את דעתו על 

הסטודנטים. אם חלק עליהם היה אומר "איני 

חושב שזה יעבוד, אך קדימה תנסה ונראה". 

כזה היה פרופ' אמסטרדם, וגדולתו התבטאה 

בכך שנתן לכל אחד את החופש לנסות וללמוד 

בעצמו תוך כדי הדרכה שלו.

לי אישית היה מקרה של שיקום פה מלא של 

אנגל III על גבי טלסקופים שהייתי צריך להכין 

מא' עד ת' במעבדה. כאשר מסרתי את העבודה 

הבחנתי במגע בצד שאינו עובד. הצעתי לפרופ' 

 Fossa fill אמסטרדם שאפתור את העניין בעזרת

technic עם Gold foil. על זה אמר לי פרופ' 
אמסטרדם "איני חושב שזה יעבוד, אך קדימה 

תנסה ונראה", והציע לי לעבוד על זה במרפאתו 

הפרטית כי יש לו את כל הציוד לעבוד עם 

.Gold foil

מורטון אמסטרדם תרם רבות לרפואת השיניים, 

הוא היה שייך לדור של ענקים, איש ישר וטוב 

לב. יהי זכרו ברוך.

ההתחלה שבישרה 
את הבאות
כוכבי פרופ' דוד 

חקוקה בזיכרוני הפעם הראשונה שד"ר אמסטרדם הדריך אותי 
במרפאת מיירס, הלא היא מרפאת המתמחים בפריודונטיה 

ובפריו-פרוסטזיס. המתרפאה שבה טיפלתי הייתה זקוקה 
לשחזורים אחוריים. התלבטתי אם לשחזר את הקרוס-בייט הקל 

יחסית על ידי השחזה אגרסיבית או להשחיז מעט ולהשאיר 
את היחס הבן-לסתי כמו שהוא. בסופו של דבר בחרתי בדרך 
השנייה. נרגש קמעה הזמנתי אותו לשמוע את דעתו. ציפיתי 
לתגובה ביקורתית אך במקומה באה תגובה רכה ומעודדת: 

"עשית את זה נכון... וגם את זה נכון..." ואני, המתמחה שזו לו 
הפגישה הקלינית הראשונה עם האגדה המהלכת, הבנתי מיד 

שעומד לצדי מורה נפלא שבחר בפגישה הראשונה לא להפגין 
את כל מה שהוא יודע אלא להזמין אותי אל תוך הדיאלוג הארוך 

שיהיה בינינו בהמשך, המורה הג'נטלמן והתלמיד.   

יש מורים שמשאירים בנו רושם עז. פרופ' מורטון אמסטרדם 
באישיותו ובתכונותיו היה מורה שכזה. מסור עד אין סוף 

למשימה, מכבד את תלמידיו, ומשכנע בדרכו באמצעות דוגמה 
אישית.

על זה אמר 
לי פרופ' 

אמסטרדם 
"איני חושב 

שזה יעבוד, אך 
קדימה תנסה 

ונראה"

הבנתי מיד 
שעומד לצדי 

מורה נפלא 
שבחר להזמין 
אותי אל תוך 

הדיאלוג 
הארוך שיהיה 
בינינו בהמשך, 

המורה 
הג'נטלמן 
והתלמיד
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תשוקה עצומה 
לרפואת שיניים 

ולהוראתה
קובי שטרן

בשנה הראשונה שלי כמתמחה בפריודונטיה 
באוניברסיטת פנסילבניה העבירו לטיפולי 

מתרפאה חדשה. בידיה הייתה שן טוחנת תחתונה 
שיצאה ממקומה. הייתי מסוקרן ונבוך מהמקרה 

הזה ותהיתי מה יכול היה לגרום לאותה שן 
בודדה לאבד כל כך הרבה עצם ולנשור. 

לקראת סוף היום, אחרי סמינר ארוך ומייגע, 
פניתי לד"ר אמסטרדם כדי להראות לו את 

המקרה ולשמוע את דעתו. בחוצפה ישראלית 
אופיינית שאלתי אם הוא עצמו ראה מקרה דומה.                                           

תשובתו הייתה: "מה התכניות שלך לערב זה?"

"רגע, חושבים", היססתי לרגע, "מצוין", הוא 
אמר בצורה נחרצת, "בוא נלך עכשיו לביתי 

ואראה לך כמה מהמקרים שלי".

כשהגענו לביתו עלינו ישר לחדר שבעליית-הגג. 
יותר מאוחר, בתקופת ההתמחות שלי, המקום 

הזה יהיה חדר הסמינרים השני. לפי המסורת 

הארוכה של אוניברסיטת פן, כאן נפגשים בכל 

יום חמישי אחרי הלימודים עם ד"ר אמסטרדם. 

לעולם לא אשכח את פגישתי הראשונה עם 

החדר הזה. על המדפים שעל הקירות היו אלפי 

מגשים עמוסים עם שקופיות, וכן המון תעודות 

פרס והוקרה וספרי לימוד מכל הסוגים ברפואת 

שיניים שמוקדשים כולם לד"ר אמסטרדם. 

ד"ר א. )כפי שקראנו לו( בחר מיד את מגשי 

השקופיות הרצויות והניח אותן על שני 

פרוז'קטורים שהיו ממוקמים בחלק האחורי 

של החדר. בו זמנית ירד בקדמת החדר מסך 

מהתקרה, ובהתלהבותו המוכרת הוא הראה לי 

שלל מקרים שבהם מודגמת התופעה שהצגתי 

בפניו. שם הוא לימד אותי אודות האנטומיה 

המתכנסת של השורשים, שאחראית על איבוד 

מהיר של האטצ'מנט וניידות של שיניים במירים 

של רגישות פריודונטלית גבוהה. 

הביקור בביתו באותו ערב וההתנסות הישירה 

שלי, שבה ראיתי את תאוותו לתיעוד רפואי ואת 

מסירותו ללא גבול להוראת הסטודנטים, עשו 

עליי רושם עצום. זאת הייתה חוויה מיוחדת 

במינה שאמשיך לשאת בלבי עוד שנים רבות. 

יהי זכרו ברוך. 

בחברתו של מחנך ענק
נח שטרן

מורטון אסטרדם ביקר בבית ספרנו בירושלים בשנת 1966. פרופ' מיכמן הציג אותי לפני האורח 
ואמר לו שבשנה הבאה אתמחה באוניברסיטת בוסטון. תוך כדי לחיצת ידיים הוא הזמין אותי 
לביקור באוניברסיטת פנסילבניה כאורח שלו בקורס מיוחד שהוא מעביר יחד עם וולטר כהן. 

ואמנם, ב-1968 ביקשתי להשתחרר מתכנית הלימודים שלי בבוסטון כדי להשתתף באוניברסיטת 
פנסילבניה בפילדלפיה בקורס המיוחד הזה שנמשך 5 ימים רצופים. אך כמה ימים ספורים בחברתם 

של אמסטרדם וכהן לא הספיקו לי כדי לספוג את האווירה המיוחדת ואת הידע המקצועי הרב של שני 
הענקים ברפואת שיניים של המאה ה-20. 

8 שנים מאוחר יותר הגעתי לאוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה לשנת שבתון. השתתפתי במשך 
עשרות שעות בקליניקה ובסמינרים השבועיים של פריו-פרוסטזיס יחד עם המתמחים המקומיים. 

בנוסף, שהיתי לצדו של אמסטרדם במרפאתו הפרטית יומיים בכל שבוע ולמדתי ממנו כיצד לבדוק 
מתרפא, איך לפרש את הסימנים הקליניים שהתגלו תוך כדי בדיקה ועיון בצילומי הרנטגן, וכיצד 

לסווג את הבעיות הדנטליות ולמצוא את הפתרון הקליני המתאים. כל אלו מלווים אותי בכל יום ויום 
בעבודתי שלי. לא עובר יום בלי שאשתמש בידע שליקטתי ממורטון אמסטרדם, המורה והמחנך 

הדגול. יהי זכרו ברוך.

כשהגענו 
לביתו עלינו 

לעליית-הגג. 
בהמשך המקום 

הזה יהיה חדר 
הסמינרים 
השני. לפי 

המסורת כאן 
נפגשים בכל 

יום חמישי 
אחרי הלימודים 

עם פרופ' 
אמסטרדם

לא עובר יום 
בלי שאשתמש 
בידע שליקטתי 

ממורטון 
אמסטרדם, 

המורה והמחנך 
הדגול
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D. Walter Cohen 
Our profession has lost a legend. Morton Amsterdam 
was an amazing human being who invested 110% effort 
in whatever he did.  An unusually skillful clinician and 
diagnostician, he helped thousands – from royalty to the 
common man – regain their oral health.  

In addition to his clinical prowess, Mort was a charismatic 
teacher who transformed the lives of his students. He 
loved to teach and spend time with those who wanted to 
learn.

Most importantly, he was a mentsch, always first to pay 
the dinner check and an exemplary husband, father, 
grandfather and great grandfather. 

As I said at their 50th wedding anniversary, Fay and Mort’s 
greatest contributions are their four magnificent children! 

He and I enjoyed following Penn football at Franklin Field 
and he would put his heart and soul into his tennis too. 
When we talked about our passing, Mort always said he 
wanted to go between his first and second serve, without 
knowing if he had double faulted! 

We are so fortunate to have been touched by this 
incredible personality and so much richer for the 
impression he left on us all.

Dear Fraters,

We regret to inform you of the passing of Dr. 
Morton Amsterdam on Friday, June 27, 2014, at 
his home in Bala Cynwyd, PA.  Dr. Amsterdam 
was 92. As a master clinician, teacher, mentor 
and author, Dr. Amsterdam was the recipient of 
Alpha Omega's most prestigious award, the Alpha 
Omega Achievement Medal, presented to him at 
the 1977 Alpha Omega Convention in Detroit. 

Along with D.Walter Cohen, Morton Amsterdam 
established the 2-year post-doctoral program in 
Periodontics, and the 3-year graduate program 
in Periodontal Prosthesis at the University of 

Pennsylvania School of Dental Medicine. These 
distinctive groundbreaking programs trained 
hundreds of clinicians and teachers from all 
over the world and had a major impact on the 
treatment approaches to oral health. 

We send our sincere condolences to his children: 
John, James (Linda), Joan Chain (Charles) and 
Jane and to his grandchildren.  May they be 
comforted among the mourners of Zion and 
Jerusalem.

Avi Wurman

International President  Alpha Omega 2014
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מורטון אמסטרדם )משמאל(, וולטר כהן ואברהם הרמן בטקס לייסוד 
קטדרה של פריו-פרוסטיזיס בירושלים, 1973
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Ed Rosenberg
I came from South Africa to teach 
under Prof Amsterdam at Penn. It 
was the most gratifying experience 
of my professional career. I truly 
loved and respected him. He was 
without doubt a most phenomenal 
teacher and clinician.

But that's not all.

He was a philosopher who 
understood the importance of 
multi-disciplinary dentistry and 
taught his students the importance 
of inter-disciplinary thinking, 
particularly as it pertained to 
diagnosis and treatment planning. 
Few if any schools or teachers 
understood or taught this 
discipline.

Today, if one was to attend a 
dental congress, many of the 
discussion topics would be 
related to the importance of 
inter-disciplinary dentistry. How 
many of these lecturers know it 
was because of Mort Amsterdam 
that the very same principles he 
espoused are now a fundamental 
part of everyday clinical practice?

Part of his greatness was his 
genuine love and concern for his 
students. He remembered every 
student, their families, children 
and what was happening in their 
personal lives. They confided in 
him as a father. 

And they loved him back. 

May his dear soul rest in peace.

Arnold Weisgold
Gifted with an uncanny clinical acumen, exceptional manual skills and a 
professorial historical perspective, Morton Amsterdam was able to roam 
through the past seventy years and become an international dental 
treasure.  

He was a very passionate – and very compassionate – dentist-
extraordinaire, seemingly cast from a bygone era.  Nelson Mandela 
implored us to touch the lives of others. Mort did just that. What a 
wonderful feeling it was to be in his presence, making you feel as though 
you were the most important person in his life at that moment.

Having worked with him so closely and for so long, I came to realize 
that the essence of his genius was nothing more than a profound 
understanding of fundamental morphological and biological principles 
confirmed by well-documented clinical experiences. He served as a moral 
compass for his students and a ready source of guidance whenever we felt 
lost.

On a very personal note, he was unfailingly kind in steering me in the right 
direction early in my career.  More than likely, without his encouragement 
and advice, I never would have taken the career path that I pursued. Great 
teachers allow their students to discover all that they can be. In my case, he 
proved to be an extraordinary inspiration!

It has been said that to share one’s knowledge is a means of achieving 
immortality.  Mort, you have achieved immortality. And so deservedly. 
Thank you.  
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Cyril Evian  
Morton Amsterdam was my teacher, mentor, 
father figure and friend. Few people have 
such a profound, resounding and lasting 
impact on a person's life. 

One of the finest men I ever met, he not 
only taught me dentistry at the highest level 
but educated me about how to behave as a 
professional and a gentleman. He stood for 
perfection and idealism in every sense, not 
just in the art and science of dentistry but as a 
truly caring person. He was giving personified 
and honesty and integrity were his calling 
cards.

Mort Amsterdam had only one standard. The 
highest standard. He taught me to raise every 
student up to their best potential, to help 
them achieve their highest goals – "That is the 
obligation of an educator."

We can all take a leaf from Dr A's book of 
wisdom. He was a giant in all areas of life and 
we have lost a hero and a devoted friend.

Stephen Brown 
It’s a senior elective course in 
dental school. We sit awaiting 
the instructor. He materializes, 
an Adonis-like individual 
with Hollywood good looks, 
impeccably dressed in a 
bespoke three-piece suit 
and bedecked with a gold 
chain, sporting various keys 
representing but a glimpse of 
his myriad accomplishments.

Morton Amsterdam has 
always loomed larger than 
life to me. Ignorant as we 
were, we dubbed the course 
“The Mystery Hour.” Limited 
as we were to MOD’s and 
removable prostheses, he 
literally “blew our minds” 
with case after case of 
“Dental Resurrections,” called 

Periodontal Prosthesis. He 
rescued scores of patients 
who would otherwise been 
relegated to a life of dentures 
and collapsing faces. 

Two years later, Dr. Walter 
Cohen accepted me into the 
Post Grad Perio Program, 
a gift of such magnitude 
impossible for me to fathom 
at the time. Perhaps the 
most significant part of the 
gift was the opportunity 
to become a foot soldier in 
Dr. A’s worldwide legion of 
accomplished students.

The “Mystery Hour” was 
superseded by Friday 
morning Treatment Planning 
Seminars – one student, three 
straight hours, presenting 
cases, learning to think on 

your feet and to defend your 
decision-making under his 
tutelage. 

After one particularly intense 
seminar, I was presented with 
one of his endless supply 
of telescoping (pre-laser) 
pointers. It was as if I had 
been knighted and welcomed 
into the holy sanctum.

Later, to be his colleague, to 
continue being mentored 
by him and, eventually, to 
respectfully call him “Mort," 
was almost surreal.

Almost 50 years later, not 
a day or a patient goes by 
without me acknowledging 
something he taught me.  
Morton Amsterdam was truly 
“the gift to dentistry that 
keeps on giving!”
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 ד"ר אלון לבני
מנהל המרפאות 

ד"ר אלון לבני, בוגר הפקולטה משנת 1996, סיים התמחות ברפואת שיניים ציבורית ב-2004, ובאותה 

שנה גם קיבל תואר מוסמך בבריאות הציבור )MPH(. מרצה קליני במחלקות לרפואת שיניים קהילתית 

ושיקום הפה, בהן הוא מדריך בעיקר בתחום תותבות נשלפות, גריאטריה דנטלית וקידום בריאות שיניים 

בקהילות ייחודיות. כמו כן, מאז 2007 מנהל ד"ר לבני את קורס השיננות.

  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
כמעט שנה חלפה מאז כניסתי לתפקיד 

כדיקן הפקולטה לרפואת שיניים 
בירושלים, שנה לא קלה בצל המשבר 

הכלכלי הקשה שפוקד את הדסה ועדיין 
לא הסתיים. במהלך שנה זו פעלה הנהלת 
הפקולטה בשני מישורים. האחד, התאמה 

של הפעילות למצב המשתנה, בין היתר 
משום צמצום בסגל הפקולטה על כל 

מרכיביו, והמישור השני, המשך קידום 
ההוראה לסטודנטים ולמתמחים כדי 

שנעמוד במשימה העיקרית של הפקולטה 
– הכשרת דור העתיד של רופאי השיניים 
הכלליים והמומחים במדינת ישראל, וכן 

פיתוח המחקר במדעים הביו-רפואיים 
ברפואת שיניים.

בתקופה האחרונה סיימו את תפקידם פרופ' 
רפי זלצר, מנהל המחלקה לכירורגיה פה 

ולסתות, פרופ' אליעזר קאופמן, מנהל 
המחלקה לרפואת הפה, ופרופ' יוסי 

שפירא, מנהל המחלקה לרפואת שיניים 
לילדים. פרופ' ארווין וייס, מנהל המחלקה 

לשיקום הפה, נבחר לכהן כראש בית 
הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל 

אביב, ואנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו 
החדש. כולנו מודים להם על תרומתם 

רבת השנים למחלקה ולפקולטה. כפועל 
יוצא נבחרו מנהלי מחלקה חדשים: פרופ' 

נרדי כספי למנהל המחלקה לכירורגיה 
פה ולסתות, פרופ' דורון אפרמיאן למנהל 
המחלקה לרפואת הפה, פרופ' דיאנה רם 

למנהלת המחלקה לרפואת שיניים לילדים, 
ופרופ' שוקי מושונוב למנהל המחלקה 
לאנדודונטיה. אני מאחל להם הצלחה 

בתפקידם החדש. אני גם מודה לפרופ' תמי 
פרץ, מנכ"ל הדסה, שעודדה תהליכים אלו 

של התחדשות בפקולטה.

בנוסף על הוראת הסטודנטים וקבלת 
מתמחים חדשים, וכחלק מהרצון לחזק 

את הקשר בין רופאי השיניים והפקולטה, 
יארגן צוות ההוראה שורה של כנסים של 

לימודי המשך חד-יומיים ללא תשלום. על 
הארגון שוקדת ד"ר רקפת צ'רנינסקי, ראש 
הוועדה ללימודי המשך בפקולטה. נושאי 

הכנסים ישקפו את הפעילות הקלינית 
בהתמחויות השונות ברפואת שיניים, 

והמרצים יהיו מהארץ ומחו"ל בהתאם 

לנושא. הכנס הראשון יתקיים כבר ב-21 
באוקטובר ויתמקד בפריודונטיה ככלי 
לטיפול מיטבי. ציבור הרופאים מוזמן 
לעקוב אחר פרסום הכנסים, להירשם 
ולהשתתף בהם. אני מודה לארגונים 

ולחברות המסחריות שתומכים בקיום 
כנסים אלו.

השנה הקרובה מסמנת את המשך הגידול 
במספרי הסטודנטים בפקולטה לרפואת 

שיניים, ואנו נערכים מבחינת תשתיות 
הלימוד כדי לאפשר הוראה בסטנדרטים 

גבוהים. אני מקווה כי בשנה הקרובה 
נגדיל את מספר היחידות הקליניות 

ונמשיך בעדכון תכניות הלימוד בהתאם 
לסטנדרטים הגבוהים בעולם כדי להמשיך 
במסורת של בוגרי האוניברסיטה העברית 

והדסה לדורותיהם. עומלים על כך סגן 
הדיקן להוראה, פרופ' ליאור שפירא, מנהל 

המרפאות, ד"ר אלון לבני, וכן כל מנהלי 
המחלקות. אני קורא לרופאי השיניים 

בוגרי הפקולטה לתרום מזמנם להדרכת 
סטודנטים ומתמחים במקום שבו "גדלו 

מקצועית". אני בטוח כי הדיאלוג בין 
המדריכים המנוסים והסטודנטים/מתמחים 

יהיה חוויה מעשירה לכל מי שישתתף 
בהוראה. 

שנה טובה,
פרופ' אהרון פלמון

דיקן

נושאי תפקידים חדשים בבית הספר
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 פרופ' ליאור שפירא
סגן דיקן לענייני הוראה 

פרופ' ליאור שפירא הוא פרופסור מן המניין בפריודונטיה משנת 2004. מכהן כיום כסגן הדיקן להוראה 
וכמנהל המחלקה לפריודונטיה בבית הספר לרפואת שיניים של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים. 

פרופ' שפירא הוא בוגר הפקולטה לרפואת שיניים בירושלים משנת 1986, וסיים התמחות בפריודונטיה 
בשנת 1990. לאחר שנתיים השתלמות במרכז הרפואי איסטמן )באוניברסיטת רוצ'סטר, ארה"ב(, הוא 

חזר לירושלים וסיים את תואר ה- Ph.D. בנושא פתוגנזה של מחלות פריודונטאליות. מחקריו של 
פרופ' שפירא מתמקדים במנגנוני הדלקת של המחלה הפריודונטאלית. הוא פרסם מעל ל-100 מאמרים 
 Journal of -ו Journal of Clinical Periodontology מדעיים ומכהן כחבר במערכות העיתונים
Periodontology. השפעת עבודתו המחקרית של פרופ' שפירא זכתה להכרה בינלאומית והוענקו לו 
 ,)IADR 1999 ,קבוצת מחקר בפריודונטיה( Rizzo פרס ,)כמה פרסים יוקרתיים: פרס "טבע" )1996

 Distinguish" המאמר הטוב ביותר בנושא "הקשר הפריודונטי-סיסטמי", 2003(, וכן( Sunstar פרס
Scientist Award in Periodontal Research" של ה-IADR בשנת 2009. 

 פרופ' יהושע מושונוב
מנהל המחלקה לאנדודונטיה

פרופ' יהושע מושונוב היה המנהל בפועל של המחלקה לאנדודונטיה במשך 8 השנים האחרונות. בעבר 
כיהן כיו"ר של האיגוד הישראלי לאנדודונטיה, וכיום הוא מכהן כיו"ר הוועדה המקצועית לאנדודונטיה 

וכן כיו״ר הוועדה להכרה וביקורת של המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל. 

לאחר סיום התמחותו באנדודונטיה בשנת 1988 כאן בפקולטה, התקבל פרופ' מושונוב כחבר המחלקה 
לאנדודונטיה בשיעור של חצי משרה, ולאחר שנתיים בארה״ב במחלקות לאנדודונטיה באוניברסיטת 
״טמפל״ ובאוניברסיטת צפון קרוליינה, התקבל למשרה מלאה במחלקה. בעבר כיהן בפקולטה כיו״ר 

ועדת מורים-תלמידים וכן כמנהל המרפאות.

פרופ' מושונוב כתב והשתתף בכתיבתם של מאמרים מדעיים רבים ומרצה רבות בארץ ובחו"ל. מחקריו 
כיום מתמקדים ביישום טכנולוגיות חדשות באנדודונטיה ובשימושי לייזרים בתחום רפואת השיניים. בעל 

מרפאה פרטית בתל-אביב המתמחית באנדודונטיה.

 פרופ' נרדי כספי
מנהל המחלקה לכירורגיית פה ולסת

 פרופ' נרדי כספי הוא פרופסור חבר במסלול האקדמי של האוניברסיטה העברית. בעל תואר כפול
M.D., D.M.D. והתמחות בכירורגיית פה ולסתות. היה מנהל תכנית ההתמחות במחלקה לכירורגיית 

פה ולסתות בבית החולים הדסה עין כרם. כמו כן כיהן כיו"ר האגודה הישראלית לכירורגיית פה ולסתות, 
ומכהן כחבר במועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל. כיום משמש פרופ' נרדי חבר 

 Journal of Oral and מערכת בכמה כתבי עת מובילים בתחום כירורגיית הפה והלסתות, ובהם
Maxillofacial Surgery, ו- Quintessence International. חיבר כ-60 מאמרים שהתפרסמו 

בכתבי עת מובילים בתחומו, וכן כמה פרקים בספרים מדעיים.

  BMP תחומי המחקר העיקריים שבהם הוא עוסק כוללים שיטות חדשניות לשחזור עצמות הפנים, יישומי
.periosteal distraction-רקומביננטי, מערכות ניווט כירורגיות, ניתוחים אנדוסקופיים ו
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בוגר בית ספרנו קיבל פרס בכינוס 
IADR בינלאומי של

בחודש יוני 2014 התקיים הכנס 

השנתי העולמי של ההתאחדות 

 )IADR( הבין-לאומית למחקר דנטלי

בקייפטאון שבדרום אפריקה. 

סטודנט המחקר עומר דויטש 

מהמכון למדעי רפואת השיניים, 

מהפקולטה שלנו הציג את עבודתו 

בנושא: אפיון חלבוני נוזלי הפה 

של הסובלות מתסמונת סיוגרן 

)Sjögren’s-Syndrome( לאחר 

הסרתם של החלבונים הנפוצים.

העבודה מתבצעת בהנחייתם של 

פרופ' פלמון ופרופ' אפרמיאן. 

ד"ר דויטש סיים את לימודי רפואת 

השיניים )DMD( בשנת 2012 אצלנו 

בפקולטה, ומשלים בימים אלו את 

 .)PhD( עבודת הדוקטורט שלו

העבודה זכתה בשלושה פרסים 

בין-לאומיים שחולקו בכנס: פרס 

קולגייט, פרס Wrigley לחקר הרוק, 

ופרס ה-Lion למחקר דנטלי.

בתמונה )מימין(: פרופ' הלן וולטון 

- נשיאת ה-IADR, ד"ר עומר דויטש 

ופרופ' דורון אפרמיאן במעמד 

הענקת תעודות הזכייה בפרס 

קולגייט. 

 פרופ' דיאנה רם
מנהלת המחלקה לפדודונטיה 

פרופ' דיאנה רם סיימה את לימודיה ברפואת שיניים במונטבידאו שבאורוגואי. עלתה לארץ בשנת 1985 
וסיימה התמחות ברפואת שיניים לילדים בהדסה בשנת 1994. מאז שימשה פרופ' רם בתפקידים שונים 

במחלקה והייתה אחראית על תכנית ההתמחות. היא כיהנה כיו"ר האיגוד הישראלי לרפואת שיניים 
לילדים, כנשיאה של החטיבה הישראלית של IADR, כיו"ר של PANDA ועוד. פרופ' רם משמשת גם 

כיו"ר ועדת קבלה של הפקולטה, וכמו כן היא מרצה אורחת בכנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.

 פרופ' דורון אפרמיאן
מנהל המחלקה לרפואת הפה

פרופ' דורון אפרמיאן נולד בשנת 1963 בירושלים. הוא מכהן כפרופסור חבר באוניברסיטה העברית, 
ומנהל מרפאת בלוטות רוק ואת המעבדה לדיאגנוסטיקה של הרוק. כמו כן הוא מכהן כיו"ר ארגון 

הבוגרים של הפקולטה לרפואת שיניים. בעבר ניהל פרופ' אפרמיאן את תכנית ההתמחות במחלקה 
לרפואת הפה, והיה יו"ר ועדת ההתמחות לרפואת הפה מטעם המועצה המדעית ויו"ר המרכז לחינוך 

דנטלי מזרח תיכוני ע"ש וולטר ד. כהן.

 פרופ' גלעד בכרך
יו"ר החוג למדעים הביורפואיים 

פרופ' גלעד בכרך סיים את לימודיו לתואר ראשון בביולוגיה ולתארים שני ודוקטור במיקרוביולוגיה 
באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1996 יצא לפוסט-דוקטורט במכון הלאומי למחקר רפואי 

)NIMR( בלונדון, שם חקר גורמי אלימות של חיידק השחפת. ב-1998 המשיך לשנה במכון הלאומי 
לבריאות )NIDCR-NIH( לצורך הכרת תחום המיקרוביולוגיה האוראלית טרם חזרתו ארצה והצטרפותו 

למכון למדעי רפואת השיניים בשנת 1999. כמו כן היה פרופ' בכרך מדען אורח ב-NIDCR בקיץ 
2006 ו-2013. קבוצתו חוקרת את תפקיד פפטידי ההגנה בבריאות ובמחלה, ואת מעורבותו של חיידק 

הפוזובקטריה בלידות מוקדמות ובסרטן המעי הגס. הוא חבר בוועדות שונות באוניברסיטה ומחוצה לה.
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  חדשות 
אלפא אומגה

ולדי דבוייריס, נשיא סניף תל-אביב
ב-28/8 התכנסו חברי סניף תל-אביב של אלפא אומגה לאירוע 
חברתי ב-Jem’s Beer Factory – מבשלת בירה פופולרית 

בפתח-תקווה. באירוע נכחו כ-75 איש, ובהם חברי הסניף, 
בני ובנות זוגם, אורחים מסניפים אחרים וסטודנטים, וכך הפך 

הערב לאירוע החברתי הגדול ביותר שארגן סניף תל-אביב 
בשנים האחרונות. 

האירוע כלל ארוחת ערב דשנה ובירה מן החבית ללא הגבלה 
)מה ששימח מאוד חלק מן הנוכחים ככל שהערב התקדם(, 

והחברים נהנו ממצגת שסיקרה את הפעילות שבוצעה בסניף 
עד כה ועל מאמצי גיוס החברים החדשים. בירכנו את פרופ' 

ארווין וייס, הנכנס עתה לתפקיד ראש בית הספר לרפואת 
שיניים באוניברסיטת תל-אביב; ואת חברת הסניף אילנה אלי, 

המסיימת עתה כהונה מוצלחת בתפקיד זה. הנשיא העולמי 
של האחווה הנבחר לשנת 2015, אדם שטבהולץ, נשא דברים, 

ומברך נוסף היה אורח הסניף, יושב ראש סניף לונדון, ארון 

מרכוס. 

גולת הכותרת של האירוע הייתה השבעתם של 15 חברים 

חדשים לסניף תל-אביב של אלפא אומגה. החברים החדשים 

הם רופאי שיניים צעירים שסיימו את לימודיהם בשנים 

האחרונות. את טקס ההשבעה המסורתי ניהל ביד רמה נגיד 

אלפא אומגה ישראל, יוסי קסירר, ולאחריו בירכו הנוכחים את 

האחים החדשים. 

האירוע לא היה מתאפשר ללא התמיכה הנדיבה של נותן 

החסות המרכזי שלנו, מותג Oral-B, ושמחנו לארח באירוע 

את מנהלת המותג בישראל, מעיין גלילי, שהפכה זה מכבר 

 Oral-B לחלק אינטגרלי ממשפחת אלפא אומגה. תמיכתה של

)חברת בת של P&G( אפשרה לנו להתחיל השנה בפרויקטים 

חדשים ומגוונים, ונותר רק לקוות ששיתוף הפעולה הזה ימשיך 

ויתרחב.  

בתום החלק הרשמי וארוחת הערב שמעו הנוכחים הרצאה 

אודות פועלו המוזיקלי של אריק איינשטיין ז"ל מפי מירב 

מירון-דבוייריס, חוקרת מוזיקה פופולרית ומרצה באוניברסיטה 

הפתוחה. ההרצאה זכתה למחמאות בקרב הנוכחים. באירוע 

הזה העלינו את הרף לאירועים הבאים של אלפא אומגה, וכעת 

לא נותר לנו אלא להיענות לאתגר ולארגן אירועים טובים 

vladi@alphaomega.org.il .ומרובי משתתפים עוד יותר

 סניף
 תל-אביב

של אלפא אומגה 
מרים כוס בירה 
לרגל סוף הקיץ

באלפא אומגה ירושלים התחלף הוועד. בתום 
שנתיים של שירות ופעילות כינס הנשיא הנוכחי 
אלון לבני אסיפה כללית, ומסר דוח פעילות וכך 
גם עשה הגזבר היוצא. המתכנסים בחרו הנהגה 
חדשה: לנשיא סניף ירושלים נבחר דודו פולק, 

הגזבר החדש יהיה אשר זברובסקי והמזכיר 
החדש יהיה דניאל מורנוס. בהזדמנות זו גם 

נאמרו מילות ברכה לאורחת במפגש - הנשיאה 
לשעבר בסניף אלפא אומגה בלונדון, גב' לינדה 

גרינוול.

 ועד חדש
בסניף 

ירושלים
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לעקור 
בטיבטשיניים

סיפור 
  אישי
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ן ו ז ר ב ו ל ג ב  י ב ר ר  " ד
בוגר הפקולטה לרפואת שיניים, 1989

לאחרונה יצאתי למסע של כחמישה שבועות לטיבט. 
במהלך השבועיים הראשונים השתתפתי במשלחת 
רפואית בת ארבעה מטפלים - רופא פנימאי, אחות, 
אקופונקטוריסטית ואנוכי )שלושת הראשונים צפון 

אמריקנים(. על קיום המשלחת, שפועלת זו השנה 
הרביעית, למדתי מעמיתה, רופאת שיניים בודהיסטית 

אמריקנית ששירתה לפני שנתיים במשלחת דומה. 
מכיוון שאני מתעניין בבודהיזם מזה כ-15 שנה, ובשנים 

האחרונות תרגול המדיטציה והמחשבה הבודהיסטית 
מופנמים אצלי יותר ויותר, רעיון המשלחת לטיבט קסם 

לי.

לאור העצות שקיבלתי מקודמיי הבאתי איתי בעיקר ציוד 
כירורגי, ולאחר שלוש טיסות מתישות יצאתי לאוויר 

פסגות בגובה 4,000 מטר בשדה תעופה קטן בצפון-מזרח 
טיבט. בדרך למנזר שבו התמקמנו שמתי לב שנהג הג'יפ 

שלנו "מזגזג" בכביש וחשדתי שהוא שיכור. לאחר 
דקות ארוכות הסתבר שנחיל חרקים נחת על הכביש, 

והנהג הבודהיסט )כמו שאר הטיבטים( נזהר שלא לדרוס 
ולו חרק אחד. בהמשך הבנתי שהמוטיבציה מורכבת 

מההבנה הבודהיסטית שכל הברואים חיים ביניהם במארג 
סימביוטי ומהאמונה העמוקה בגלגול נשמות.

במנזר פרשתי את הציוד על גבי ספסלים באולם 
המדיטציה הראשי, ערימה של חמישה מזרונים שימשה 

כיסא דנטלי, פנס ראש, משקפת – והקליניקה מוכנה. 

המתרפאים היו בעיקר כפריים מהאזור ונוודים )רועי 

יאקים( שהשמועה על המשלחת הגיעה לאוזניהם. כמובן 

שטיפלנו גם בנזירים ובנזירות מהמנזר "שלנו" וממנזרים 

קרובים, אולם אלו הקפידו שהאיכרים העניים יהיו 

בעדיפות גבוהה יותר לקבל את שירותינו.

האפשרות האחרת לקבלת טיפולי שיניים באזור היא 

עקירה ללא אלחוש, ובדרך כלל תוך השארת השורשים 

בלסת. בהתאם לזאת במהלך הימים שבהם שהינו באזור 

הגיעו מאות כפריים ששיוועו לטיפול, לצערי רק אחוז 

קטן מהם זכה לו.

עקרתי בכל יום כ-50 שיניים ולעתים יותר, תוך שאני 

יושב על מזרונים, על הפציינט או על כל דבר אפשרי. 

למרות העייפות והגב הכואב הייתה לי חוויה מדהימה 

שכללה מפגש עם אנשים מקסימים, מדיטציה שלוש 

פעמים ביום לצד הנזירות ופסלי הבודהה, וטיולי ערב 

לאורך המקונג בין עדרי היאקים ושדות השעורה.

לאחר סיום המשימה המשכתי לטייל בטיבט – עשיתי 

טרק ארוך בין שני מנזרים, וביליתי כמה ימים בלהאסה 

הבירה ובסביבותיה.

זו פעם ראשונה שאני משתתף במשלחת כזו וברור לי 

שארצה לחוות חוויות דומות בעתיד.

למתעניינים – הקורס שבאמצעותו התוודעתי לבודהיזם: 

http://www.il.dhamma.org/index.asp בטיבט
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ג  י ט ו ש ן  ת מ ן  ר ס
סטודנט שנה א' בפקולטה לרפואת שיניים 

את שירות הסדיר עשיתי כקצין צוות צלפים 
ביחידת דובדבן, ובמילואים אני חלק 

מיחידת הלוחמה בטרור של פיקוד מרכז. 
במבצע "צוק איתן" המשימה שלנו הייתה 

זיהוי ופגיעה בצלף שפגע והרג את קצין 
השריון סרן נתן כהן ז"ל. את המשימה 

קיבלנו בצפייה בסרטון שהפיץ החמאס 
ובו תיעוד הירי והפגיעה ועיון בתמונות 

שהגיעו מהמודיעין, שם ניתן לזהות את סוג 
הנשק והתחמושת שבהם השתמש הצלף. 
וכך, לאחר גיוס ואימון של יומיים שכלל 

איפוס נשקים ותרגולות ירי, מצאנו את 
עצמנו, חוליה של שישה צלפים, מצטרפים 

לפלוגה סדירה של הנח"ל ושל שריון 

באזור הלחימה בבית-חנון.

זו לא הפעם הראשונה שלי באזור לחימה 

בשטח רצועת עזה, אך מכל המבצעים 

והמערכות שבהם השתתפתי אני לא 

זוכר עוצמה של אש והרס רב כמו אלו 

שאפיינו את אזור הלחימה הנוכחי. עם 

כניסתנו לאחד מבתי הפלסטינים שנכבשו 

בבית-חנון פוצלה החוליה שלנו לזוג 

ורביעייה, כאשר אני ולוחם נוסף היינו 

בזוג, והרביעייה עברה לבית אחר כדי 

להרחיב את האפקטיביות בצליפה. 

ההרגשה הייתה של שליחות, ציונות 

והגנה על הבית. המוטיבציה הייתה גבוהה 

וכולם היו נכונים לכל משימה. מסביבנו 

המשיכו כל העת הפגזות של חיל האוויר 

ושל הטנקים, פיצוצי המנהרות והפירים 

שהיו חבויים בכל פינה. בכל יום הגיעו 

שמועות על עוד פצועים והרוגים אך באופן 

אבסורדי ככל שהיינו יותר בתוך הלחימה 

ובתוך הקרב, כך היינו יותר מנותקים 

מן הנעשה. הנתק הופר כאשר נמצא 

טרנזיסטור קטן באחד הבתים שבעזרתו 

הצלחנו לקלוט תדר של רשת ישראלית, 

וכך בכל שעה עגולה התעדכנו עם החדשות 

בנעשה בגזרות האחרות, ושמענו על 

ההישגים, הנפגעים ועל הפסקת האש 

שבעקבותיה גם הסתיים המבצע.

בתקווה לימים שקטים יותר.

בתוך עזה, עם היחידה 
ללוחמה בטרור
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ן ו ר ג ז ף  ס א
סטודנט שנה ו' בפקולטה לרפואת שיניים

אף זמן אינו זמן טוב לצו 8. מבצע "צוק איתן" 

תפס אותי בעיצומה של תקופת הבחינות. זוהי 

הפעם השלישית שאני מגויס בצו 8 בחמש שנותיי 

כאן בפקולטה. בדרך הארוכה לתואר הד"ר הנכסף 

נקראתי לשירות מילואים גם ב"עופרת יצוקה", גם 

ב"עמוד ענן" וגם עכשיו ב"צוק איתן". הצו 8 הזה 

שולף אותך מהחיים הנורמטיביים, מהלימודים 

ומהמרדף אחרי חתימות המדריכים אל עולם אחר 

לגמרי, עולם של צבע אדום.

באחד הימים יצאנו שישה לוחמים עם כוח מיוחד 

מחיל הנדסה לפוצץ פיר מנהרה שנחשף בגבול 

הרצועה. עברנו תדריך קצר ויצאנו לדרך מלווים 

בטנקים ובמזל"ט כתגבור. האחריות המוטלת 

עליי כחובש הקרבי של הכוח מורגשת בשעה זו 

ביתר שאת. התפרשנו מסביב לפיר ככוח חיפוי כדי 

למנוע יציאה של מחבלים מפיר אחר בזמן שחיילי 

הכוח המיוחד החדירו טונות חומר נפץ נוזלי 

אל תוך המנהרה. לפתע שמעתי שקוראים בשמי 

ומבקשים שאגיע במהירות אל פתח הפיר, למקום 

שבו עבדו חיילי הכוח המיוחד. הגעתי אל הפיר 

בריצה והבחנתי בחייל צעיר שוכב על הקרקע. 

"מה קרה?" שאלתי. מפקד המשימה מיהר להסביר 

כי חומר רעיל שהוזרם לפיר ניתז לעינו של החייל. 

מבט חטוף בעיניו של החייל, ילד בן 18, הספיק 

כדי להבחין בכוויה המתפשטת במהירות בעינו 

השמאלית. במצבים כאלה עוברים למצב אוטומט. 

פתחנו את עינו של החייל בכוח ושטפנו אותה 

באמצעות תמיסה פיזיולוגית מווסט החובש שלי. 

כך עשינו במשך כחמש דקות עד להגעת הפינוי 

הרפואי. מה שנצרב בזיכרוני באותן דקות שִנדמו 

כנצח הייתה תגובתו של החייל. הוא לא בכה, לא 

קילל, לא דאג לגבי העין כלל, פשוט חזר ואמר 

"אני אהיה בסדר. תמשיכו במשימה, אל תתעכבו 

בגללי..."

לאחר 30 יום שבתי מהמילואים. חזרתי לשגרה 

ולהתמודדויות היומיומיות, אך דבריו של החייל 

הצעיר עדיין מהדהדים בראשי. בזכות הילדים 

האלה אנחנו כאן.

כולי תקווה שהשלום והשקט יגיעו במהרה 

לגבולותינו.

טיפול בפצוע ליד 
פיר מנהרה
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אדם שמועסק במוסד כלשהו יוצא 

לגמלאות לפי החוקים שנקבעו במוסד 

שבו הוא עובד. בתחילת הקריירה אנשים 

צעירים נוטים לחשוב על התקדמותם 

בנושא המקצועי שהם עוסקים בו. כך 

הדבר נהוג גם ברפואת שיניים כל עוד 

הרופא מועסק במוסד כלשהו, אך אם 

הרופא עבר למסלול של מרפאה פרטית, 

הרי הוא עצמו קובע מתי יפרוש לגמלאות. 

לאחרונה פגשתי חבר למקצוע, ותוך 

כדי שיחה התברר לי שהוא סגר את 

מרפאתו הפרטית ופרש לגמלאות. האיש 

צעיר ממני וגם ידוע ברמתו המקצועית 

הגבוהה ובמרפאה המוצלחת שהוא 

מנהל. התעניינתי לסיבת פרישתו, שכן 

סברתי שהייתה מוקדמת למדי. תשובתו 

לשאלתי הייתה גלוית לב ומפתיעה ביותר: 

"הרגשתי שאני לא כל כך טוב כפי שהייתי 

בעבר". 

וואו!! נדהמתי מתשובתו הכנה. דרוש 
אומץ לב אישי כדי להגיע למסקנה כזאת. 

במיוחד לאור העובדה שהאיש ידוע 
בברנז'ה כמקצוען מהדרגה ראשונה. 

הצהרתו שהוא "לא כל כך טוב כפי שהיה 
בעבר", טלטלה אותי וגרמה לי להרהר 

במצבי שלי. האם גם אני מגיע לגיל שצריך 
לחשוב על הפסקת העבודה המעשית 

במרפאתי? עבורי העבודה במרפאה היא 
נעימה מאוד. אני אוהב את המקצוע שלי 
בהווה כמו שאהבתי בעבר, ואני מרגיש 

נוח עם הצוות שנמצא איתי בכל יום 
עבודה. אני נהנה מהמגע עם המתרפאים 
שלי, וגם ההכנסה הכספית משמעותית. 

אז מתי באמת צריך לצאת לגמלאות  
מהמרפאה הפרטית? תחשבו על זה.

בינינו 

בעל תואר MA, מנהל המכון להכשרת מורים 
בישיבת "כרם ביבנה". מכשיר רבנים ומורים 

ב"בית מדרש לחינוך והוראה" במבשרת ציון                        

dimentman14@gmail.com

 דברי
חכמים 

בפרק השלישי ב"הלכות תשובה", מציג בפנינו הרמב"ם את משמעותם של מעשינו 
והשפעתם עלינו ועל סביבתנו, וזוהי לשון הזהב שלו: 

"כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועוונות, מי שזכיותיו יתירות על עוונותיו - 
צדיק; ומי שעוונותיו יתירות על זכיותיו - רשע; מחצה למחצה - בינוני.

וכן המדינה - אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן, הרי זו צדקת; ואם היו 
עונותיהם מרובין הרי זו רשעה.

וכן כל העולם כולו. 

לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. 

וכן כל העולם - חציו זכאי וחציו חייב.

חטא חטא אחד - הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. 

עשה מצווה אחת - הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם 
תשועה והצלה.

ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות 
מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה". 

נדע להעריך את משמעותם של המעשים הקטנים לטוב ולמוטב, וככל שנקבל אחריות 
על עצמנו ועל סביבתנו, כן ייטב לנו ולזולתנו ובזכות זה נזכה לשנה טובה ומתוקה. 

תחל שנה וברכותיה!

צעד קטן 
לאדם, 

צעד גדול 
לאנושות!

דימנטמן  הרב מרדכי 

מתי יוצאים 
לגמלאות? 

ן ר ט ש ח  נ

nstern@cc.huji.ac.il
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