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 כתב עת של בוגרי הפקולטה לרפואת שיניים 

של האוניברסיטה העברית והדסה



ה ע ד ו מ
מותג היוקרה מגרמניה עכשיו באבידור! 

זה לא משנה אם אתם רופאים כלליים, מנתחים, אנדודונטים, פריודונטים או אפילו שינניות - כולם משתמשים 
באותם כלי עבודה יקרי ערך - העיניים. ובכדי שתוכלו לראות טוב יותר ולא לפספס אף פרט - אנו מביאים לכם את 

. המשקפיים משלבים נוחות ואיזון מושלמים  . מגרמניה בטכנולוגיית  - מקשפי ההגדלה היוקרתיים של 
אשר יאפשרו לכם לעבוד איתם זמן רב מבלי שתרגישו שהם שם. כל זאת יחד עם עדשות בעלות איכות אופטית 

מעולה המעניקים טווחי עבודה נרחבים ושדה ראייה ענק - כל הלסת בפוקוס! 
מסגרת המשקפיים קלת משקל וניתנת להתאמה מלאה לפני הלקוח להגנה מירבית מפני נתזים ורסיסים. מסגרת המשקפיים קלת משקל וניתנת להתאמה מלאה לפני הלקוח להגנה מירבית מפני נתזים ורסיסים. 

זכוכית ספיר באיכות גבוהה במיוחד. אופטיקה מעולה ועמידות לשנים. 

אפשרות להתאמה מלאה גם למרכיבי משקפים. 

מסגרת איכותית מתרמופלסט מבטיחה עמידות גבוהה ומאפשרת 
התאמה מלאה למבנה הפנים 
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גיליון 99
קורא יקר,

רוחות האביב מנשבות לפתחנו, וריח הניקיונות וההתחדשות כבר נישא באוויר. לפניכם 
גיליון מספר 99 של 'מה נשמע' )בקרוב חגיגות ה-100!( שבו תמצאו מגוון חדשות, עדכונים 
ונושאים מעניינים. את הגיליון פותח טור של הדיקן פרופ' פלמון שמדווח על ההתרחשויות 

האחרונות בפקולטה. בהמשך מציג מנהל מחלקת פריודונטיה את תכנית ההתמחות של 
המחלקה לפריודונטיה. ואילו במחלקה לשיקום הפה יצאו לגמלאות מספר רופאים ותיקים 
שבשנים האחרונות הדריכו את תלמידי שנה שישית, ולרגל פרישתם התקיימה מסיבה רבת 

משתתפים מכל מחלקות בית הספר.

הכנס השנתי העולמי של אלפא אומגה התקיים השנה בתל אביב, ואנו מביאים כתבה עשירה 
על כל ההתרחשויות בה במשך שבוע הכנס. הכנס היה ציורי ומעניין במיוחד, והוותיקים 
מציינים שהוא היה אחד הטובים שהתקיימו בשנים האחרונות. דיקן הפקולטה לשעבר, 

פרופ' אדם שטבהולץ, נבחר לכהן כנשיא העולמי של אחוות אלפא אומגה לשנת 2015.

עוד בגיליון: ד"ר מנחם קרן, בוגר בית ספרנו משנת 1984, מספר לנו כיצד נראתה "רפואת 
שיניים בארץ ישראל לפני קום המדינה". במדור 'לזכרו' אנו מתייחדים עם פרופ' איתי באב 

שהלך לעולמו בטרם עת בסוף שנת 2014, ועל דרכו במחקר המיוחד שלו מספרים כמה 
מחברי מחלקתו. 

כמו כן, המדורים הקבועים: יתד, דברי חכמים ובינינו. 

בפרוס עלינו חג האביב וחג החירות אני מבקש לאחל לכל קוראינו חג שמח.

קריאה מהנה,

נח שטרן, עורך

תוכן העניינים
ההתמחות בפריודונטיה  6

הכרת הטוב  8
כנס אלפא אומגה  13 

רופאי שיניים עבריים
בארץ ישראל  18

לזכרו פרופ' איתי באב  23

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

 שנה 43 גיליון 99, 
אביב תשע"ה - 2015

 המייסד )1971( והעורך הראשון:
נח שטרן 

 תמונת השער: 
הנשיא העולמי של אלפא אומגה 

לשנת 2015 – אדם שטבהולץ, מושבע 
לתפקידו על ידי הנשיא היוצא אבי וורמן 

והנשיאה שקדמה לו מרסי שוורצמן

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
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  יומן
     חדשות
 הפקולטה
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לאחר שנה של הכנות, יוצאת לפועל 
תכנית השדרוג הראשונה של מערך 

תשתיות ההוראה הפיזיות. על פי תכנית 
זו מתווספות 16 עמדות מרפאה חדשות 
לסטודנטים במרפאת סליגמן בקומה 1, 

וכ-20 יחידות פנטום במעבדת הפנטומים 
בקומה 5. שינויים אלו יאפשרו מתן 
הוראה קלינית איכותית לסטודנטים 

שלנו לאחר שמספרם עלה. שינויים אלו 
מלווים גם בשדרוג מערך הסטריליזציה 

לסטודנטים, הכולל בניית מלתחות 
חדשות ושינוי הביגוד למוגן יותר, הוספת 

כלים רוטטוריים חדשים, הוספת יחידת 
סטריליזציה מרכזית והוספת אוטוקלבים 

מהירים במרפאה. במקביל אנו פועלים 
לתכנון שדרוג מערך המחלקות הקליני 

במטרה להעלות את יכולותיהן הקליניות, 
ההוראתיות והאקדמיות.

בסוף חודש פברואר פורש מר רמי ברנט, 
דיקן המשנה של הפקולטה מאז שנת 
1993. ככלכלן מבריק, ועם זאת ישר, 

צנוע ועניו, הצליח רמי לנווט את ספינת 
הפקולטה תחת 4 דיקנים, 3 נשיאים של 

האוניברסיטה העברית ו-6 מנכ"לים 
של הדסה. יחד עם הדיקנים תרם רבות 
בניהול, בארגון ובביצוע של 5 מפעלי 

בנייה חסרי תקדים ששדרגו את תשתיות 
ההוראה, המחקר והשירות הקליני של 

הפקולטה לרמה מהמתקדמות בעולם. רמי 
גם הצליח לתרום לשיפור רמת ההוראה 

ולמחשובה, להגדיל את מספר התלמידים 
בפקולטה, ולסייע בהקמת המכון למדעי 

רפואת השיניים, כל זאת בלי להפסיק לרגע 
אחד את שטף הפעילות הענפה המתנהלת 

בפקולטה: בהוראה, במחקר ובמתן שירות 
קליני לאלפי מתרפאים. אנחנו מודים לו 

על שנותיו בפקולטה ומאחלים לו הצלחה 
בפעילויותיו בעתיד.

לאחרונה נבחר פרופ' דורון שטיינברג 
לקבלת פרס הרקטור על הצטיינות 

במחקר, בהוראה ובהשתתפות פעילה 
בחיי הקהילה האקדמית לשנת תשע"ד. 

זהו פרס אוניברסיטאי יוקרתי במיוחד 
הניתן ל-5 אנשי סגל אקדמי מכלל חברי 
הסגל באוניברסיטה העברית, ואנו גאים 

כי השנה זכה בו גם איש סגל שלנו. פרופ' 
דורון שטיינברג כיהן עד לאחרונה כראש 

החוג למדעים ביורפואיים ברפואת שיניים, 
וממשיך לכהן כראש החוג הבינלאומי 
למדעים ביורפואיים בפקולטה. במשך 

השנים קיבל דורון מענקי מחקר רבים, וכן 
תלמידי מוסמך וד"ר רבים. עבודתו הרבה 

מוערכת מאוד וכעת אף זיכתה אותו בפרס 
יוקרתי זה.

אנו ממשיכים בסדרת מפגשי לימודי 
ההמשך של הפקולטה בשיתוף משרד 

הבריאות, האגף לבריאות השן. אלו 
מפגשים חד-יומיים, ללא תשלום, 

המעניקים נקודות זכות בתכנית רופא 
שיניים מעודכן. על ארגון הכנסים שוקדת 

ד"ר רקפת צ'רנינסקי, ראש הוועדה 
ללימודי המשך בפקולטה. הכנס בדצמבר 

התארח בנצרת אצל עמותת רופאי השיניים 
הערבים בישראל ועסק בניהול מרפאות 
שיניים, והכנס בפברואר בירושלים עסק 

בתחום האורתודונטיה. אנו מתכננים שני 
כנסים נוספים: ברפואת הפה באפריל, 

וברפואת שיניים לילדים ביוני. כנסים אלו 
זוכים להצלחה רבה )מעל 200 משתתפים 
בכל כנס(, ואנו מזמינים אתכם להשתתף 

בחוויה מעשירה זו. אנו משתדלים שחלק 
מהכנסים ייעשו מחוץ לפקולטה כדי לעזור 

בהנגשת הידע האקדמי לקהילת רופאי 
השיניים בישראל.

כמו בכל טור, 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. 

פרופ' אהרון פלמון
דיקן
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ההתמחות 
בפריודונטיה - 

חלק ממערך 
ההתמחויות 

האירופאי
פרופ' ליאור שפירא
השנה המחלקה לפריודונטיה חוגגת שני 

תאריכים חשובים בתולדותיה – 35 שנות 
התמחות, ו-10 שנים להצטרפותה למעגל 
ההתמחויות המאושרות על ידי הפדרציה 

.EFP ,האירופאית לפריודונטיה

ההתמחות בפריודונטיה בפקולטה שלנו 
החלה כשהמחלקה הייתה תחת ניהולו של 

פרופ' אוברי סוסקולני. מרכז ההתמחות 
הראשון היה פרופ' לורנציו ברייר ז"ל, 

ועם פרישתו לגמלאות החליף אותו פרופ' 
ליאור שפירא, מנהל המחלקה הנוכחי, 
שיחד עם פרופ' סוסקולני הצעידו את 

המחלקה להכרה האירופאית. כיום מרכז 
את ההתמחות פרופ' משה גולדשטיין, 

שמכהן גם כיו"ר הוועדה להתמחויות של 
  .EFP-ה

מקצוע הפריודונטיה עבר שינוי 
מקיף ב-35 השנים של ההתמחות. 

מטיפולים שהיו מבוססים על ניסיונם 
של סופר-קלינאים, הפך מקצוע 

הפריודנטיה לענף רפואי מבוסס מדעית. 
הטיפולים שהיו ברובם רסקטיביים – 

הפכו לטיפולים רגנרטיביים. תחומי 
המקצוע התפתחו והתרחבו – התפתחו 
הכירורגיות בגישה חודרנית מינימלית 

עם שימוש באמצעי הגדלה, התפתח 
תחום הפלסטיקה המוקוג'ינג'יבלית 
כחלק מהתפתחות התחום האסתטי, 

וכמובן נוסף למקצוע תחום השתלים 
ואוגמנטציית העצם, מה שהוסיף לו חומר 

לימודי וקליני רב. את כמויות החומר 
האדירות הללו מנסים תשעת המתמחים 

הנמצאים במחלקה לעכל 24 שעות 
ביממה, ולהיחשף לכל תחומי הכירורגיה 
הפרידונטאלית. המתמחים עוברים סדרת 

סמינרים ארוכה ומפרכת, חלקה רק 
למתמחים וחלקה עם כל רופאי המחלקה. 

הם נחשפים להדרכה של המקרים 
הקליניים שלהם לכל הרופאים הבכירים 

במחלקה, ומנסים לשאוב מכל אחד מהם 
את הידע שלו.  לכל מקרה קליני מוצמד 

זוג רופאים – רופא בכיר ומתמחה – 
והם מנווטים את המקרה המסוים הזה 

על פי דרכם. בהצגות המקרים כולם 
יושבים ודנים בתכניות הטיפול ובביצוע 
שלהן, וכולם לומדים יחד – מהמתמחה 

הצעיר ועד ראש המחלקה. יש שיתוף 
פעולה פורה בין ההתמחות בפריודונטיה 

להתמחויות האחרות בפקולטה, כולל 
מטופלים וסמינרים משותפים. עם 

ההתמחות בשיקום הפה יש שיתוף פעולה 
צמוד הנובע ממהות המקצוע, וכך גם עם 

ההתמחויות באורתודנטיה, באנדודונטיה, 
בפדודונטיה, רפואת הפה ומרכז הסדציה. 

כל יחידה תורמת לרעותה, ובכך תהליך 
הלימוד נעשה ברמות הגבוהות ביותר. 

המחלקה לפריודונטיה רואה חשיבות 

גבוהה בחינוך דור חדש של חוקרים 
ומורים – ארבעה מבוגרי ההתמחות 

שילבו את ההתמחות עם ביצוע תואר 
PhD מחקרי במקביל. שלושה מבין 
הבוגרים הללו נמצאים היום במשרה 

מלאה במחלקה ועוסקים בהוראה, במחקר 
ובטיפול, וגם היום אחד המתמחים נמצא 
במסלול דומה. כל מתמחה מחויב לבצע 

עבודת מחקר ברמה של מאמר בעיתון 
מקצועי. המחלקה הכשירה גם מומחה 

אחד שסיים את לימודיו השנה עבור 
אוניברסיטת אל קודס ברשות הפלסטינית, 

ומנסה ליצור בכך גשר לשיתוף פעולה 
אמיתי בין העמים.

ההתמחות בירושלים הייתה ההתמחות 
ה-11 באירופה שקיבלה את אישור 

ה-EFP. כל בוגרי ההתמחות ב-10 השנים 
האחרונות עוברים בסיום ההתמחות מבחן 

אירופאי בנוכחות בוחן מאוניברסיטה 
אירופאית, ומקבלים תעודה המסמיכה 

אותם כבוגרי תכנית התמחות מוכרת על 
יד הפדרציה.

צוות המורים בהתמחות כולל היום 9 
רופאים בכירים. המתמחים נהנים גם 

ממורה מתנדב קבוע זה שנים רבות – 
ד"ר ספיר, וכן ממורה ידיד המחלקה, 

פרופ' אד רוזנברג מפנסילבניה, שמגיע 
מחו"ל בכל שנה כדי ללמד. לא נשכח 

גם כי ללא הצוות התומך בראשות איריס 
שעיה, המתמחים והמרפאה שלהם לא 

היו מחזיקים מעמד אפילו יום אחד. יפה 
לראות כי כל צוות הרופאים של המחלקה, 

כולל מנהל המחלקה ומרכז ההתמחות, 
הם בוגרי התכנית בירושלים שאותה הם 

מנסים כיום לשפר ולקדם לגבהים חדשים.
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הכרת 
הטוב

זברובסקי אשר 
לאחרונה התאספו חברי הפקולטה 

לאירוע הוקרת תודה לחמישה 
מורים ותיקים בפקולטה בהגיעם 

לגיל פרישה – פרופ' אבינועם 
יפה, ד"ר ישראל תמרי, פרופ' נירה 

הוכמן, ד"ר אברהם רווח וד"ר יואל 
ארווץ.

כל המורים הוותיקים האלה 
העמידו דורות רבים של רופאי 
שיניים ומומחים לשיקום הפה, 
והטביעו את חותמם על רפואת 
השיניים בישראל. בין האורחים 

הרבים בלטו תלמידיהם של 
המורים הוותיקים שהגיעו להוקיר 

תודה למוריהם.

האירוע, בהנחייתה של ד"ר 
אורית הרמתי, נפתח בסדרת 

ברכות מפי הדיקן לשעבר, 
פרופ' אדם שטבהולץ, ומנהל 
המחלקה לשיקום הפה, פרופ' 

ארווין וייס, ובהענקת שי אישי 
לכל אחד מהמורים הוותיקים. 

המברכים הדגישו את שאיפתם 
ש"גיל הפרישה" לא יהווה פרישה 
אמיתית מחינוך דורות נוספים של 
רופאי שיניים במסגרת הפקולטה. 

פרופ' נח שטרן תיאר במצגת 
נוסטלגית את ההיסטוריה של 

המחלקה לשיקום הפה שבה חתני 
האירוע ממלאים תפקיד נכבד, 

וחלקו הראשון של האירוע נחתם 
בסרטון וידאו מרגש מאוד שהכינה 

ד"ר ענבל איבגי לכבוד האירוע.

בחלקו השני של האירוע שברנו 
את השגרה עם הרצאה מרתקת 

מתחום האומנות מפי הגב' גילית 
איבגי בנושא: "אור וחבצלות על 

פני המים – מונה והאימפרסיוניזם 
הצרפתי".

האירוע הזה אמנם חתם פרק 
בחייהם של הרופאים שהגיעו לגיל 

פרישה, אך כולנו תקווה שנמשיך 
לראות אותם מתהלכים במסדרונות 

הפקולטה ומשפיעים על כולנו 
מידיעותיהם ומניסיונם.  
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מנכ"לית חדשה 
לשדולת הנשים

ד"ר מיכל סלע מונתה 
השבוע למנכ"לית 

שדולת הנשים. היא 
בעלת תואר מוסמך 

בניהול מוסדות 
ללא כוונת רווח 

וארגונים קהילתיים 
בישראל, ובעלת תואר דוקטור לרפואת שיניים 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים

סלע תחליף את המנכ"לית היוצאת, ד"ר גלית 
דשא, שפורשת בימים אלו מתפקידה לאחר 
ששימשה מנכ"לית הארגון בשלוש השנים 

האחרונות. 

בתפקידיה הקודמים ניהלה ד"ר סלע את קו 
החירום במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית 

בירושלים, הייתה דיקנית הסטודנטים ב'בצלאל', 
וניהלה את המדור לרווחת הסטודנטים ואת מינהל 

הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון.  

שדולת הנשים בישראל הוקמה בשנת 1984 כגוף 
עצמאי ובלתי מפלגתי הפועל למען קידום מעמד 

האישה באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, קידום 
לובי בכנסת והעלאת המודעות הציבורית. שדולת 

הנשים מובילה תהליך של שינוי חברתי במטרה 
ליצור חברה צודקת ושוויונית יותר, חברה שבה 

נשים, ללא הבדל דת, גזע או מוצא, תהיינה בעלות 
זכויות ומעמד שווים המגיעים להן כבנות אדם. 
שדולת הנשים בישראל חרתה על דגלה להיות 

העמותה המובילה בישראל בקידום מעמד האישה 
והשוויון בין המינים.

עם פרישתו של רמי ברנט 
לגמלאות, כתב לו הדיקן פרופ' 
אהרון פלמון את המכתב הבא: 

אברהם )רמי( ברנט, דיקן המשנה המיתולוגי של הפקולטה לרפואת שיניים, 
הגיע לפקולטה בשלהי כהונתו של פרופ' אריה שטייר כדיקן )בשנת 1993( 
היישר מכיסא מנהל מחלקת תקציבים וכלכלה של האוניברסיטה העברית, 

ושרת אותה יותר מכל דיקן משנה שהיה לפניו.

ככלכלן מבריק, גאון ביחסי אנוש, ויחד עם זאת ישר, צנוע ועניו, הצליח 
רמי לנווט את ספינת הפקולטה תחת 4 דיקנים,  3 נשיאים של האוניברסיטה 
העברית ו-6 מנכ"לים של הדסה. יחד עם הדיקנים היה שותף לארגון וביצוע 

של 5 מפעלי בנייה חסרי תקדים ששדרגו את תשתיות ההוראה, המחקר 
והשירות הקליני של הפקולטה לרמה מהתקדמות בעולם ושינו לבלי היכר את 
פניה. כך הצליח רמי גם לתרום לשיפור רמת ההוראה ולמחשובה, להגדיל את 
מספר התלמידים בפקולטה, לייסד את המכון למדעי רפואת השיניים ולתרום 

תרומה מכרעת לפיתוח תכניות לימוד בינלאומיות חדשות, כל זאת בלי 
להפסיק לרגע אחד את שטף הפעילות הענפה המתנהלת בפקולטה: בהוראה, 

במחקר ובמתן שירות קליני לאלפי מתרפאים. 

אופיו הנעים והנוח והאמון הרב שרוכשות לו הנהלות שני המוסדות שלהם 
שייכת הפקולטה – האוניברסיטה העברית והדסה – סייעו רבות לפתרון 

בעיות ומשברים בהתנהלות המסובכת מול שני המוסדות, וכישרונו לשיתוף 
פעולה והידברות, וכן היצירתיות המחשבתית שלו, הביאו לשגשוג של 

הפקולטה בשנים הללו, למרות קשיים תקציביים ואחרים. 

כחבר בוועדות אוניברסיטאיות, דירקטור בחברות בת של האוניברסיטה 
העברית ויועץ פיננסי לקופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית, תרם 

רמי ועודו תורם מהידע הרב שצבר, מחכמתו ומניסיונו העשיר לרווחת כולנו.

בברכה,    

פרופ' אהרון פלמון    
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מוצר השנה בקטגוריית
מברשת שיניים חשמלית

continuing the care that starts in your chair
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סדנה 
לשיקומאים 
צעירים 2014

מדי שנתיים מתקיים כנס לימודי שנתמך 
 Foundation for Oral -על ידי ה

Rehabilitation  ומיועד למתמחים 
ומומחים צעירים בשיקום הפה מכל 

העולם שעוסקים בהוראת סטודנטים. 
צוות ההוראה כולל חוקרים וקלינאים 

מנוסים מהמובילים 
בעולם, שחולקים עם 

המשתתפים את תפיסת 
עולמם ואת ניסיונם 
בתחומים ספציפיים 

הקשורים לשיקום הפה. 
הכנס האחרון התקיים 

בעיר באדן-באדן באזור 
היער השחור בגרמניה, 

4 מתמחים מהמרכז 
ללימודי התמחות 

בשיקום הפה הגיעו לכנס 
הזה, יחד עם עוד 40 

משתתפים מכל רחבי העולם. הכנס כלל 
הרצאות עיוניות, סדנאות בנושא קריאה 
ביקורתית, דיון בקבוצות בהצגות מקרה 
וגיבוש תכניות טיפול מורכבות. לאורך 

כל הסדנאות ניתן דגש רב על שיתוף 
פעולה בין המשתתפים ושילוב בין 

התפיסות והגישות השונות שהוצגו על 
ידי המשתתפים. מעבר לחוויה הלימודית 

ולידע המקצועי שהועבר, ההשתתפות 
בכנס הייתה מעשירה מבחינה אישית. 

היה מרגש לראות את הגישה הסובלנית, 
המנוסה והצנועה שהוצגה על ידי צוות 
ההוראה, וניכר שהגישה הזאת מגיעה 
מתוך אהבה גדולה לעבודתם הקלינית 

והמחקרית, ובעיקר מתוך אהבתם 
להוראה ולהעברת הידע והלקחים 

שנלמדו לדורות הבאים. אין ספק שזו 
הייתה חוויה מהנה ומיוחדת ושמחנו 

לקחת בה חלק.

מימין: גלעד בן-גל, ענבל אבגי, אליאס עבסאווי, הילית בר-און

מימין: פרופ' פלמון, עודד הימן, 
הילה אוקנין, פרופ' דורון שטיינברג

פרסי הרקטור 
של האוניברסיטה 

– לחוקרים 
ותלמידים שלנו

פרסי רקטור למורים/חוקרים  ותלמידים מצטיינים 
הוענקו בטקס מכובד ורב משתתפים שנערך בקמפוס 

הר-הצופים במעמד נשיא האוניברסיטה, רקטור 
האוניברסיטה, דיקני הפקולטאות וראשי בתי ספר 

ומשפחות הזוכים. 

מדי שנה מעניק משרד הרקטור של האוניברסיטה 
פרסי הצטיינות.  לאחר תקופה ארוכה, נכלל 

בין מקבלי הפרס גם מרצה מהפקולטה לרפואת 
שיניים-פרופ' דורון שטיינברג. הפרס מוענק על 

הצטיינות בהוראה, במחקר ובפעילות קהילתית. בין 
תלמידי האוניברסיטה הזוכים גם שלושה תלמידים 

מהפקולטה אשר הישגיהם הלימודיים היו יוצאי 
דופן- יותם גנאור-תואר בוגר, עודד היימן תלמיד שנה 

חמישית והילה אוקנין תלמידת מוסמך
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  חדשות 
אלפא אומגה

הכנס 
הבינלאומי 
של אלפא 

אומגה 
בישראל 

ייריס ולדי דבו ד"ר 
נשיא סניף תל-אביב, אחוות אלפא 

אומגה
בדצמבר 2013 נחת בתיבת הדוא"ל שלי 

מכתבו של פרופ' יהונתן מן, שהזמין 
אותי לכינוס המתנדבים לקראת התנעת 

הכנס העולמי של אלפא אומגה. מיד 
הודעתי למנהלי הכנס, יהונתן מן ואלדד 
הלפט, ולגזבר הכנס יוסי קסירר, כי אקח 
על עצמי את ניהול התקשורת של הכנס 

עם העולם החיצון – ואמנם לקראת 
סוף חודש דצמבר 2013 העליתי לאוויר 

את אתר האינטרנט החדשני של הכנס 
 .)https://ao2014.com(

בתחילת ינואר 2014 חזרו יהונתן מן 
ואלדד הלפט מהכנס השנתי בפלורידה 
ובפיהם בשורות מעודדות – ההיענות 

המוקדמת לכנס הייתה לא רעה. אך 
לאחר חטיפת שלושת הנערים בחודש 

יוני, היה כבר ברור שמשהו גדול 
מתבשל סביבנו. ב-8 ביולי החל מבצע 
"צוק איתן", ואני – בהיותי עדיין רופא 

שיניים בקבע בחיל האוויר – מצאתי את 
עצמי משיב למכתביהם מלאי הדאגה של 

הנרשמים לכנס בגיחות קצרות החוצה 
מן החמ"ל בבסיס. "הכול בסדר", הייתי 

כותב להם. "הירגעו. המצב בשליטה...". 

מובן שלמרות ההפצרות וההבטחות 

נרשמו מספר ביטולים. אך למרות מיעוט 
הנרשמים היחסי, החליטו המרשלים 

לנהל את הכנס ולהפכו למפגן הזדהות 
עם מדינת ישראל. וכך הגענו לחודש 

דצמבר. גם בתל-אביב התרחשו שינויים, 
וסניף תל-אביב הפך לסניף גדול, צעיר 

ברוחו, עם עשרות חברים ופעילות 
מרשימה ומגוונת. בגאווה גדולה הקמנו 

את דוכן הסניף ביום ההרשמה לכנס, 
ב-25 בדצמבר. המשתתפים החלו 

מגיעים אל דלפקי ההרשמה והתקבלו 
בברכה על ידי הבנות מצוות "אופקים" 

ומתנדבים חברי אלפא אומגה.

בערב אותו היום התכנסו כולם למסיבת 
פתיחת הכנס. האורחים הנלהבים נכנסו 

פנימה ומצאו מולם שורת מזנונים 
המסודרים במתכונת של "שוק ישראלי". 

ראיתי את מבטי התדהמה כאשר פגשו 
באחד הדוכנים טבח צעיר הנוטל ירקות 

טריים וקוצץ אותם לסלט ערבי מול 
עיניהם – דבר כל כך יומיומי עבורנו, 

וככל הנראה די נדיר עבורם... המרשלים 
עלו לבמה לברך, ולאחר האוכל 

פרצו אל האולם חברי להקת המחול 
הסטודנטיאלית של ירושלים, ומקץ כמה 
ריקודים ייצוגיים סחפו את כלל הנוכחים 

לריקוד הורה במעגל גדול. 

בישיבה העסקית שהתקיימה בבוקר 
למחרת התייחסנו גם לאירועי הקיץ 
האחרון. אסף זגרון, סטודנט שנה ו' 

לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית 
והדסה בירושלים, תיאר בפני הנוכחים 

את חוויותיו האישיות כחובש קרבי. 
אחריו עלה נציג מד"א וגם הוא הזכיר 
כמובן את הפעילות בעת "צוק איתן". 
בתום הישיבה העסקית יצאנו החוצה 
– שם כבר המתין האמבולנס החדש 

שתרמו חברי הסניפים הצרפתיים לתחנת 
מד"א "ירקון". 

בישיבות העסקיות בכנס צוינה לטובה 
גם פעילות אלפא אומגה בישראל. 

 Chapter סניף תל-אביב זכה בפרס

Efficiency, ואילו אני זכיתי בציון 
לשבח מטעם נשיא האחווה היוצא, אבי 
וורמן. באותו מעמד זכה גם חבר אלפא 
אומגה ותיק, ד"ר יצחק פרל )בוסטון(, 

בפרס עבור מפעל חייו – הקמת מרפאת 
השיניים ע"ש לובה סלום, המטפלת 

בילדי ירושלים מזה כ-30 שנה. 

בערב שבת התכנסו כולם לארוחת שבת 
חגיגית. ארוחת השבת נחשבת לאירוע 
שאליו מביאים את כל המשפחה, וגם 

אנחנו הבאנו את בננו איתמר, בן חודש 
וחצי בלבד. בהיותו המשתתף הצעיר 
ביותר באירוע הוא זכה לתשומת לב 

רבה. כיפות עם לוגו של הכנס חולקו 
לאורחים, ובפתיחת הערב שרו כולם 

יחד את מזמורי השבת )הקירות רעדו(. 
יהונתן מן בירך "המוציא" והסתובב בין 
השולחנות עם חלה ענקית שממנה חילק 

לכל עבר בטקסיות רבה.

את השבת בילו האורחים מחו"ל בחוף 
הים, בטיולים ובמועדון הגולף. נפגשנו 
שוב במוצאי השבת במרכז פרס לשלום 
ביפו, באירוע ההתרמה המסורתי לקרן 

אלפא אומגה. לאחר דברי פתיחה קצרים 
של יו"ר הקרן מארק רוטמן ושל מייסדת 

 Comedy" העמותה האמריקנית
Cures" שראן רוטברג, עלתה אל הבמה 

הפסנתרנית והמוזיקולוגית אסתרית 
בלצן, והנוכחים האזינו בעניין רב 

לסיפורה אודות מקורות ההמנון הלאומי 
"התקווה". בתום ההרצאה המרגשת 

מאוד שרו כל הנוכחים את ההמנון 
בעיניים נוצצות. 

ב-28 בדצמבר יצאנו לירושלים – 
לביקור בבית הספר לרפואת שיניים 

ובכנסת. ליוויתי את אחד האוטובוסים, 
וביושבי בכיסא המדריך, הסמוך לנהג, 

קיבלו ממני הנוסעים הסבר ממצה למדי 
אודות הדרך, מתובל במעט היסטוריה 
ובאנקדוטות מן הפוליטיקה המקומית.

בכניסה להדסה קיבלו את פנינו פרופ' 
אדם שטבהולץ וסטודנטים שהובילו 
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את האורחים אל בית הכנסת "חלונות 
שגאל" – שם נערך טקס זיכרון מסורתי 

לזכר חברי אלפא אומגה שהלכו 
לעולמם בשנה האחרונה, וכן לקורבנות 

השואה והטרור. הטקס נוהל על ידי 
דיוויד רוזנטל, ובמסגרתו התכבדו  חברי 

ההנהלה בקריאת קטעי זיכרון בעברית 
ובאנגלית ובהדלקת נרות זיכרון. 

לאחר מכן המשיכו האורחים אל אולם 
הכניסה של הפקולטה לרפואת שיניים, 
שם הוסר הלוט מלוח זיכרון לברנהרד 
גוטליב, רופא שיניים וינאי שמ-1932 

ועד יום מותו ב-1950 פעל להקמת 
בית הספר הראשון לרפואת שיניים 

בירושלים. אחד מוותיקי המורים בבית 
הספר, פרופ' נח שטרן, יזם את הקמת 
לוח הזיכרון לזכרו של פרופ' גוטליב. 
הנוכחים סיירו בפקולטה ובמרפאות 

הסטודנטים, וקיבלו הסבר אודות 
הלימודים והמחקר בפקולטה מפי 

הדיקן פרופ' אהרון פלמון ומחברי סגל 
נוספים. 

כאן המקום לציין כי ארגון האירועים 
בירושלים נפל על כתפיה של ד"ר טלי 

שקרצ'י, חברת אלפא אומגה וחברת סגל 
המחלקה לפריודונטיה. בניצוחה, התנהל 

כל היום לפי לוח זמנים מדויק וללא 
תקלות. גם הסטודנטים לרפואת שיניים 

נטלו חלק נכבד בהכנות, ובהקשר זה 
ראוי לציין במיוחד את נשיאת סניף 

הסטודנטים בירושלים, מאשה צירולניק 
)מחזור 2015(. 

מ"הדסה" שמנו פעמינו אל הכנסת, 
שהתפזרה במפתיע כמה שבועות לפני 

הכנס, ולכן לא פגשנו אף ח"כ. יו"ר 
ההסתדרות לרפואת שיניים, ד"ר יצחק 

חן, הגיע לברך את הנוכחים, ובהזדמנות 
חגיגית זו הוענקה חברות כבוד בהר"ש 

לד"ר מקסין פיינברג, חברת אלפא 

אומגה המכהנת כיום כנשיאת איגוד 
 .)ADA( רופאי השיניים האמריקני

חזרנו לתל-אביב לאירוע הצעירים, 
שכלל ארוחה אסיאתית חגיגית 

בסושי-בר "ג'פניקה" שבנמל תל-אביב. 
באירוע הצעירים הזה, שאורגן על ידי 

סניף תל-אביב כחלק מן הכנס, נכחו 
יותר מ-50 איש שנהנו מהופעה נהדרת 

של המנטליסט ערן בידרמן שהדהים את 
המשתתפים בתרגילי קריאת מחשבות. 

בערב למחרת התכנסו כלל המשתתפים 
ל-Honors Night – גולת הכותרת 

של הכנס. בערב זה התקיימה השבעת 
מועצת המנהלים החדשה של אלפא 
אומגה לשנת 2015, ובראשה נשיא 
עולמי חדש, פרופ' אדם שטבהולץ. 

מדליית אלפא אומגה הוענקה לפרופ' 
זאב תדמור מהטכניון, שעמד בראש 

"ועדת תדמור" לבחינת המשך קיומו של 
בית הספר לרפואת שיניים בתל-אביב; 
 Certificate of( ואילו עיטור הכבוד

Merit( הוענק לסטיבן קס, סמנכ"ל 
חברת "הנרי שיין" וידיד ותיק של 

האחווה. גם נגידים חדשים הושבעו 
לאלפא אומגה בישראל )אלדד הלפט( 

ובצרפת )סטפן אביטבול(; הנגיד היוצא 
יוסי קסירר הושבע למועצת המנהלים 

הבינלאומית; וגם אני נקראתי להישבע 
לתפקיד שאותו אני ממלא כבר למעלה 

משנה – נשיא סניף תל-אביב. 

הכנס המדעי ע"ש זיכר, שהשתלב השנה 
בכנס העולמי והתקיים ב-30 בדצמבר, 

היה הצלחה גדולה. המשתתפים נהנו 
מהרצאות מרתקות של מרצים מן השורה 

הראשונה ומתערוכה מסחרית פעילה. 
תגובות הנוכחים על איכות ההרצאות לא 

הותירו מקום לספק – התכנית המדעית 
הייתה ברמה גבוהה מאוד. 

בבוקר יום הכנס האחרון ביקרו 
המשתתפים בבית הספר לרפואת שיניים 

באוניברסיטת תל-אביב, שם אירחו 
אותם ראש בית הספר החדש, פרופ' 
ארווין וייס, וקודמתו פרופ' אילנה 

אלי. במסגרת הביקור נחשפו לוחות 
המוקירים את תרומת חברי אלפא אומגה 

לבניית מרפאות המתמחים החדשות. 
לאחר סיור מקיף בבית הספר ביקרו 

חברי האחווה גם בבית התפוצות. 

לפנות ערב ה-31 בדצמבר התרווחתי 
בלובי המלון ועד מהרה הצטרפו אליי 
חברים מחו"ל, כולם מלאי שבחים על 
כנס שלדבריהם היה מהטובים ביותר 

שהפיקה האחווה מעולם, ואולי אף 
הטוב שבהם. המרשלים – אלדד הלפט, 

יהונתן מן ויוסי קסירר – עבדו למען 
הכנס הזה במשך יותר משנה, והצליחו 

לערוך כנס שייזכר למשך זמן רב בגאווה 
גדולה.  

מסיבת ערב השנה החדשה, שנחוגה 
באותו ערב במלון וציינה את נעילת 

הכנס, ביטאה את הצלחתנו בקול תרועה 
רמה. אולם האירועים קושט כיאה 

לאירוע, להקת "אינג'לס" עלתה על 
הבמה, ורחבת הריקודים התמלאה מיד 

באורחים שפיזזו בכל פינה. עוגה עם 
סמל הכנס, מתנת הפרידה של המלון, 

הוענקה לנשיא האחווה החדש אדם 
שטבהולץ ולמרשלים ונאכלה מיד על 
ידי החוגגים. בשעת חצות השיקו 300 

החוגגים את כוסות השמפניה שלהם 
לרגל סיומה של שנת 2014, שהייתה 

שנת מפנה עבור אלפא אומגה בישראל, 
ולכבוד תחילתה של 2015 – שנה חדשה 

הטומנת בחובה אתגרים רבים נוספים 
עבור האחווה, בתי הספר לרפואת 

שיניים והענף הדנטלי כולו.

vladi@alphaomega.org.il 
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הכול נשאר 
במשפחה – טיפול 
דנטלי מורכב בליווי 

משפחתי
זברובסקי  ד"ר אשר 

מתמחה במרכז ללימודי התמחות בשיקום הפה 

הדרך המובילה לסיום ההתמחות בשיקום הפה היא ארוכה 
ומיוחדת. בתחילת ההתמחות מקבל המתמחה לידיו קבוצת 

מטופלים, כל אחד מורכב בדרכו. המשותף לרוב המטופלים 
הוא המסלול הארוך שעברו בין מרפאות שיניים עוד לפני 

שהגיעו לטיפול אצל מתמחה בשיקום הפה במרכז ללימודי 
התמחות במחלקה לשיקום הפה בהדסה עין כרם.

אחת המטופלות שזכיתי לטפל בה במשך שנות התמחותי, 
היא בחורה צעירה בת 22 הסובלת מהפרעה נפשית מגיל צעיר 

וממחלת חניכיים אגרסיבית. מחלת החניכיים האגרסיבית 
גרמה לאובדן שיניים באזור קדמי עליון ותחתון, וההפרעה 

הנפשית שהיא סובלת ממנה אינה מאפשרת לה להתנהל לבדה 
והיא זקוקה לליווי צמוד בביצוע פעולות שגרתיות פשוטות.

השילוב של שתי המחלות דרש דיונים רבים בצוות המטפל, 
בשילוב המחלקה לפריודונטיה, לגבי אופי תכנית הטיפול, 
כאשר יכולת התחזוקה של המטופלת מוגבלת ביותר והיא 
תלויה בבן משפחה אחר לצורך תפקוד רגיל, כולל צחצוח 

שיניים יומיומי.

המטופלת היא בת למשפחה ברוכת ילדים, והשותפות של כל 
בני המשפחה בטיפול הייתה מרשימה במיוחד. החלק המרגש 
בטיפול היה המפגש השבועי, בכל טיפול, עם אחיה ואחותה 

של המטופלת – המלווים הקבועים שלה לכל מפגש במשך 
שלוש שנות הטיפול. 

הליווי הצמוד בא לידי ביטוי החל מקבלת ההחלטות לגבי 
תכנית הטיפול שבוצעה על ידי האחים שלה, וכלה בהדרכה 

להיגיינה אוראלית שהועברה לאחותה כדי שהיא תבצע עבורה 
באופן יומיומי את הצחצוח ברמה נאותה לטובת הצלחת 

הטיפול.  

בתום הטיפול הבנתי עד כמה חשובה יצירה של סביבה תומכת 
לתחזוקה דנטלית איכותית, במיוחד במקרים מורכבים מעין 

אלה.

גם היום, שנה וחצי מתום הטיפול, המשפחה ממשיכה 
ללוות את המטופלת לביקורות קבועות ולטיפול פריודונטלי 

תחזוקתי.

בעקבות מפגש עם מקרה מורכב מעין זה, אתה מפנים 
ששיתוף הפעולה עם המטופל ובני משפחתו הוא אחד 

העקרונות שעליהם מושתת טיפול איכותי דנטלי מורכב. 
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חולה סובל – ואין 
אבחנה?  

יורם פלייסיג ד"ר 
סיים התמחות במחלקה לכירורגיה פה ולסתות ביוני 2014

במהלך התמחותי במחלקה לכירורגיה פה ולסתות למדתי 
מטובי המומחים לבצע פרוצדורות רבות, למדתי גישות שונות 

וטכניקות מיוחדות, ולמדתי כיצד להתמודד עם סיבוכים ועם 
הבלתי צפוי. עם השנים רמת המיומנות שלך עולה ויש נטייה 
לחשוב שכבר ראית הכול. ואז זה מכה בך, מגיע מקרה קליני 

שהוא תעלומה, ולמען האמת אין לך מושג מהי האבחנה. 
בהמשך אתה מגלה שגם לרופאים הבכירים התמונה לא 

ברורה. האתגר האבחנתי, כך אתה לומד, היה ונשאר אחד 
הדברים הקשים ביותר. לא בכִדי נוהגים לומר שאבחנה  

מדויקת היא למעשה חצי מהטיפול. 

אחד המקרים הזכורים לי היטב היה אבחנה שעשיתי כעבור 
שנה! אישה בת 65 הגיעה למרפאה בתלונה על כאבים עזים 
במנדיבולה המקרינים לאוזן מזה 3 שנים. בבדיקה לא נמצא 

כל רמז שיכול היה לסייע באבחנה. המטופלת נבדקה אצל 
רופאים רבים ולא נמצא פתרון. בהתחלה חשבו שמדובר 

בהרפס זוסטר אך אפשרות זו נשללה. בהמשך עברה מספר 
טיפולי שורש אך הבעיה נותרה. למרבה הצער גם עקירת 

השיניים באזור הזה לא שינתה את המצב. ביופסיה שעברה 
במחלקתנו לא העלתה תשובה חד משמעית, וכך נותרנו 

גם אנחנו נבוכים וחסרי יכולת לאבחן את הבעיה. מתברר 
שמקרים כאלו הם גם מאוד מתסכלים וגם אינם יוצאים 

מהראש. פתאום כעבור שנה הפתרון צץ בראש. נדמה כאילו 
המוח ממשיך להיות עסוק כל הזמן במציאת האבחנה. הרי 

מי מאיתנו לא מצא עצמו טרוד בשעות לא שגרתיות בבעיות 
שהציגו מטופליו?! סוף דבר, לאישה הייתה צורה נדירה של 

 ,)primary chronic osteomyelitis( אוסטאומייליטיס
ואכן טיפול אנטיביוטי בפרוטוקול ארוך טווח פתר את 

הבעיה. היותך מומחה, כך הבנתי, אינה מעידה שתוכל לפתור 
הכול. אולם היא מעידה על כך שאתה מקבל עליך את העול 

להוביל ולהוכיח בכל פעם מחדש שאתה ראוי לכך. 

צמחתי לתוך 
המקצועיות 

בתכנית 
ההתמחות

ד"ר דניאל מורינוס
התבקשתי לכתוב על מקרה מיוחד במהלך ההתמחות שהבהיר 

לי את חשיבותה של ההתמחות וחיזק אצלי את ההחלטה 
להיות מומחה לטיפולי שורש. אין ספק שההתמחות היא 

תהליך ארוך של בנייה מקצועית. תהליך ההכשרה של מתמחה 
בנוי על הנחת שכבות על גבי שכבות של ידע מקצועי עיוני 

וקליני. לדעתי, אין זה מקרה אחד בודד כי אם סדרה של 
מקרים שונים שבונים את המקצועיות של המומחה. 

במהלך ההתמחות נתקלתי במקרים קשים מאוד הן מבחינה 
מקצועית קלינית והן מבחינת התנהלות מול המטופל. ברובם 

הצלחתי ובחלקם פחות, אך מכולם למדתי והתקדמתי. בראייה 
לאחור אין בלבי ספק כי הבחירה להתמחות באנדודונטיה 

הייתה בחירה נכונה. 

לאורך ההתמחות זכיתי ללמוד מכל אלו שסבבו אותי 
במחלקה, ובמיוחד מהרופאים הבכירים במחלקה המקדישים 
מזמנם ומניסיונם הרב. גם לכוחות העזר במחלקה יש תרומה 

לא קטנה להצלחתנו.

לא נותר אלא להודות לכל אלו שליוו, תמכו ולימדו אותי 
במהלך שלוש שנות ההתמחות, ושבזכותם אני יכול לקרוא 

לעצמי היום מומחה לטיפולי שורש. 
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עד אמצע המאה ה-19, כל מי שנזקק 
לטיפול רפואי בארץ ישראל קיבל אותו 

מידיהם של מרפאים שחלקם הוכשרו 
לשמש חובשים בצבא העות'מאני וחלקם 

התמחו כשוליות אצל "רופאים" ותיקים 
יותר. הללו טיפלו גם בסובלים ממחלות 

הפה והשיניים, אם כי הציוד והידע שעמד 
לרשותם לטיפול בבעיות אלו היה מוגבל 
מאוד. במחצית השנייה של המאה עלתה 

רמת השירות הרפואי, ובמרפאות ששירתו 
את התושבים והצליינים האירופאים פעלו 

גם כמה רופאי שיניים נוצרים. באמצע 
שנות ה-80 התיישב בירושלים מנחם מנדל 
סוסניצקי – רופא השיניים היהודי הראשון. 

הוא התהדר בכך שהוכשר כרופא שיניים 
באירופה ופרסם את עצמו כך בעיתונות 

העברית: 

"ואני הגבר חנני האל באומנות נפלאה זו 
לכלות הכאב ולהתם צער בעלי חיים 

כי ארפא כאב שיניהם ואת הנקובות אמלא 
)פלומבירען(, ואת הרקובות אוציא 

)על פי המצאה חדשה להקל הכאב ולשמר 
החניכים מקלקול(, ואת החסרות 

אמלא ואתן תחתיהן שיניים תותביות בזהב, 
בכסף ובגומי, הכל כחפץ האיש. 

והשיניים חזקות הן וישיבתן חזקה כשיניים 
הטבעיות ולא תשברנה גם בגרמן 

צמות, ואת כל אלה הנני עושה בזריזות 
נפלאה..."

מרבית רופאי השיניים שעלו לארץ 
ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה היו 

בעלי הכשרה מקצועית לקויה. הכשרתם 
המקצועית של רבים מהם נבעה רק 

מהתבוננות בעבודתם של רופאים מנוסים 
שהעסיקו אותם כשוליות. מכיוון שלא 

נדרשו להליך רישוי כלשהו, יכלו מטפלים 
אלו להמשיך ולעסוק במקצועם עם עלייתם 

ארצה.

מעמדו של מקצוע רפואת השיניים 
החל להשתנות במהלך מלחמת העולם 
הראשונה, כאשר לארץ ישראל הגיעה 
משלחת של רופאים יהודים מארצות 

 American Zionist  Medical( הברית
Unit(. אחד מרופאי השיניים במשלחת 

היה ד"ר שמואל לוין-אפשטיין שאך סיים 
את לימודיו באוניברסיטה. הוא העיד כי 

בהיעדר ציוד לטיפול משקם, עקר במהלך 
שתי שנות שהותו כ-500 שיניים מדי חודש 

בחודשו. ב-1918, זמן קצר לאחר שחזר 
לארצות הברית, שב לוין-אפשטיין לארץ 

ישראל והיה לדמות מפתח בהפיכת רפואת 
השיניים למקצוע רפואי מפוקח ומוסדר.

עם החלת המנדט הבריטי בראשית שנות 
ה-20, כבר פעלו בארץ ישראל כ-50 

רופאות ורופאי שיניים. אגודת רופאי 
השיניים הראשונה הוקמה על ידי ד"ר 

משה גלזמן בתל-אביב, ובאגודה שהוקמה 
בסמוך לכך בירושלים היו חברים גם 

רופאי 
שיניים 
עבריים

בארץ 
ישראל

 לפני קום 
המדינה

 מנחם קרן-קרץ
)DMD, PhD, PhD(

מנחם קרן-קרץ סיים את לימודיו 
בבית הספר לרפואת שיניים 

בירושלים בשנת 1984, ומאז עוסק 
בתחום שיקום הפה במרפאתו 

שברמת השרון. נטייתו למדעי הרוח 
התגבשה במהלך לימודיו, ועבודת 

הגמר שלו עסקה ב"תיאוריות 
בפילוסופיה של הרפואה וטעויות 

רפואיות". במהלך השנים 
השלים דוקטורט בספרות יידיש 

)בהצטיינות, באוניברסיטת בר-אילן( 
ודוקטורט נוסף בהיסטוריה יהודית 
)באוניברסיטת תל-אביב(. בתחומים 

אלו הוא כותב ספרים, מפרסם 
מאמרים ומרצה בכנסים אקדמיים. 
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רופאים ערבים. באותן שנים נעשו ניסיונות 
לקדם את המקצוע באמצעות הקמת ביטוח 

קולקטיבי לריפוי שיניים ועל ידי הכשרת 
נשים כמדריכות להיגיינת הפה. בכיתה 

הראשונה שנפתחה ב-1920, בשיתוף עם 
תנועת "עליית הנוער", היו ארבע תלמידות 
שהיו הראשונות להשתלם ברפואת שיניים 

בארץ ישראל. 

ב-1926 הסדירו שלטונות המנדט את 
העיסוק ברפואת שיניים וקבעו כי על 

הרופאים להצטייד ברישיון, וכדי לקבלו 
עליהם להוכיח כי למדו את מקצועם 

במוסד מוכר במשך שלוש שנים לפחות. 
חרף הדרישות המגבילות, גדל מספר רופאי 

השיניים לכ-200, כאשר כשלושה רבעים 
מהם היו נשים. ב-1931, בטקס שבו נכחו 
למעלה מ-100 רופאי שיניים )שרובם היו 
רופאות(, ייסד ד"ר שמואל לוין-אפשטיין 

את "הסתדרות רופאי השיניים של 
פלשתינה-א"י". לכינוס ההסתדרות 

שהתקיים שנה לאחר מכן הוזמן פרופ' 
ברנרד גוטליב מווינה כאורח הכבוד, 
ובמהלך ביקורו הרצה על החידושים 

המקצועיים האחרונים. באותה תקופה 
החלה גם פעילות התנדבותית שבמסגרתה 

קיבלו ילדי בתי הספר בערים הגדולות 
הדרכה לשמירת בריאות הפה וטיפולים 

משמרים.

עם עלייתם של הנאצים לשלטון בגרמניה 

ב-1933, היגרו רבים מרופאי השיניים 
לארץ-ישראל. רופאים אלו היו בעלי 
הכשרה מקצועית טובה יותר וחלקם 
התמחו במקצועות כמו אורתודנטיה, 

אנדודונטיה וכירורגיה של הלסתות. ארגון 
"הדסה" ניצל את עלייתם של הרופאים 

הרבים והקים מרפאת שיניים מרכזית 
בירושלים. גם קופת החולים הכללית 

הקימה כמה מרפאות שבהן הועסקו כ-100 
רופאים. קופת חולים הייתה גם הראשונה 

להכשיר ולהעסיק שינניות.

ב-1935 הקים נשיא "הסתדרות רופאי 
השיניים היהודים בארצות הברית" 

עמותה שפעלה להקמת בית ספר לרפואת 
שיניים בארץ ישראל. בשנה שלאחר מכן 

צורפה ההסתדרות המקומית לפדרציה 
הבינלאומית של רפואת השיניים 

 FDI: Fédération Dentaire(
Internationale(, וכ-20 רופאים ייצגו 
אותה בכינוס השנתי של הארגון בווינה. 

במהלך הכנס אסף פרופ' גוטליב את 
הרופאים היהודים, ייסד את "הפדרציה 

העולמית להקמת בית ספר לרפואת שיניים 
בירושלים" והציג תכנית של הבניין שתכנן 

להקים.

"הסתדרות רופאי השיניים" עסקה בהנחלת 
הידע המקצועי לרופאים, הגדלת המּודעות 
הציבורית לבריאות הפה, והסדרת הרישוי 

לעוסקים ברפואת שיניים. ההסתדרות 

ערכה כנסים מקצועיים מדי שנה או 
שנתיים, שבהם הרצו מומחים מקומיים 

וכאלה שהגיעו מחוץ לארץ. ב-1941 נכשל 
ניסיון לפרסם כתב עת מקצועי בשם "בית 

השן", וב-1942 הופיע הקובץ "טורים" ובו 
סיכום ההרצאות שניתנו בכנס שנערך קודם 

לכן. ב-1944 החלה ההסתדרות לפרסם 
את העיתון "רפואת השיניים" שממשיך 

להופיע עד היום הזה.

ערב הקמתה של מדינת ישראל, כ-60 
שנה לאחר התיישבותו של רופא השיניים 

היהודי הראשון, עמד מספר רופאי השיניים 
היהודים על כ-900 רופאים, כאשר כ-40% 

מהם היו נשים.  למרבית הרופאים שעלו 
ארצה הייתה הכשרה מקצועית מסודרת 

ורבים החזיקו בתואר דוקטור. "ההסתדרות 
לרפואת שיניים" עודדה את הרופאים 

להשתלם וקידמה את מעמדו של המקצוע. 
בערים הגדולות זכו תלמידי בתי הספר 

לטיפולי שיניים חינם, ובבתי החולים של 
"הדסה" בירושלים ובתל-אביב הוקצו 

חדרי טיפול לשם ביצוע טיפולים מורכבים. 
על אף שרפואת השיניים התפתחה בארץ 

ישראל בפיגור מסוים, הרי שבמהלך בן 
כמה עשורים נסגרו הפערים, ואזרחיה של 

מדינת ישראל כבר זכו לטיפולי שיניים 
ברמה שהייתה נהוגה ביתר מדינות המערב.
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ו ר כ ז ל

פרופ' איתי אריה באב ז"ל 2014-1945
גינזברג ד"ר מונה דביר 

פרופ' איתי באב נולד ברחובות ב-10 במאי 1945 כבן יחיד 
לחסידה ורודולף-נתן באב. אביו עלה לארץ מגרמניה ואמו הייתה 

דור חמישי בארץ. לאחר שחרורו מצה"ל החל איתי את דרכו 
כתלמיד לסטטיסטיקה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית 

ובהמשך עבר ללימודים לתואר דוקטור ברפואת שיניים. כשסיים 
את לימודיו )1976( הצטרף לסגל המדור לפתולוגיה אוראלית 

בפקולטה לרפואת שיניים. במקביל לפעילות הקלינית וההוראה 
בבית הספר, עבד כרופא שיניים במרפאתו הפרטית. בראשית 

דרכו במחקר הצטרף לקבוצתו של פרופ' יונה סלע, ותרם להבנת 
תהליכים בנושא המינרליזציה הביולוגית שהובילו לכ-50 פרסומים 

מדעיים בעיתונות בין-לאומית מובילה. 

בהמשך עבר איתי השתלמות במעבדתה של פרופ' מורין אוון 
באוקספורד, ובשובו הקים מעבדה עצמאית לחקר העצם שבה 

פיתח מערכות של גידול רקמות ותאים בתאי דיפוזיה. כל זאת כדי 
לחקור כיצד תאי גזע סטרומאליים מתמיינים לשורות תאי עצם 

ויוצרים רקמה גרמית. במהלך עבודתו זו הגיע לפריצת דרך כאשר 
 Osteogenic growth-גילה ואפיין גורם גידול חדשני דאז, ה

peptide )OGP(. גורם גידול זה זוהה כמסייע בהכוונה של 
תאי גזע סטרומאליים. נדבך חשוב נוסף במחקרו נערך במשותף 
עם הפרופסורים משולם, שהמי וירמיה מהאוניברסיטה העברית. 

ביוזמתו של איתי )ובשיתוף תלמיד הדוקטורט שלו, יוסי תם, 
שנקלט השנה כמרצה בכיר בבית הספר לרוקחות(, נתגלה מנגנון 

פעולה של המערכת האנדוקנבינואידית שמכוון יצירת עצם 
באמצעות עיצבוב סימפטטי ומושפע ממצבי דיכאון. תגלית זו 

פרצה תחום חדש בביולוגיה של העצם. במסגרת מאמציו לטפח 
את הנושא האינטגרטיבי הזה תרם וארגן מספר כנסים ייחודיים 
שעסקו בנושא. חלק גדול מעבודותיו שימשו אבן יסוד בלימודי 

קורס "עצם", שהועבר על ידי איתי, ובשלב מאוחר יותר גם 
בעזרתי, לתלמידי DMD פרה-קליניים. איתי פרסם כ-170 

 JBMR, PNAS מאמרים בעיתונים בינלאומיים מובילים, כגון
 ו-EMBO-J. לצד המאמרים המדעיים פרסם וערך

	איתי באב )משמאל( עם בניו אבי, נתי ועומר 

	איתי עם אשתו ציפי 

	צוות המעבדה עומדים מימין לשמאל: אור, יוסי, מלכה, אולגה, 
רים, כרמית, ורדית, חני. יושבים מימין לשמאל: אלון, ליטל, 

פרופ' איתי באב, מרילין, אריק
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Atlas of Mouse Skeleton micro CT, ותרם פרק 
 Primer, Metabolic Bone Diseases & Disorders of-ב

Mineral Metabolism 8Ed. בשנת 2012 הושלם כתיבת הספר 
Principles of Bone  Regeneration יחד עם פרופ' יונה סלע 

בהוצאת Springer Science. ספרים אלה משמשים במעבדות 
עצם מסד חשוב לחקר העצם. בין הישגיו הרבים גם זכיות רבות 

מקרנות מחקר בינלאומיות יוקרתיות וכן 9 פטנטים עם חברת 
יישום.

מבין תפקידיו בפקולטה שלנו, איתי הוקיר את עבודת החניכה 
של הדור הצעיר והנחיל לתלמידיו חתירה לשלמות ולהישגיות, 

בסבלנות אין קץ ובמסירות נדירה. רבים מתלמידיו משרתים 
כיום כחברי סגל באוניברסיטאות, במעבדות יוקרתיות בארץ 

ובעולם ובחברות ביו-טק. איתי גם יצר קשרים ושיתופי פעולה 
באוניברסיטאות ברחבי העולם, ואף הוזמן כמדען אורח 

.Merck באוניברסיטאות אוקספורד והרווארד ובמעבדות

איתי היה איש משפחה למופת. הוא השאיר אחריו את אשתו ציפי, 

שלושת בניו - אבי, נתי ועומר, וכן חמישה נכדים. בני משפחתו, 
ובפרט אשתו שלוותה אותו במסעותיו הרבים, סיפקו לו תמיכה 

אין-סופית, ובמידה רבה תרמו להישגיו הרבים. איתי הותיר אחריו 
מורשת גדולה של עבודות ייחודיות ופורצות דרך, שבמובנים 

רבים שינו את ההבנה שלנו בביולוגיה של העצם. איתי נפטר ב-18 
באוקטובר 2014 בטרם עת, והוא בן 69 שנים. יהי זכרו ברוך.

הערות:

עזרו בהכנת הכתבה: משפחת באב, פרופ יונה סלע, פרופ'   )1
 אסתי שהמי, גב' מלכה עטר, גב' יהודית רודולף, ד"ר יוסי תם, 

ד"ר ינקל גבט.

 :JBMR-כתבה לזכרו ב  )2

Mone Zaidi, Clifford Rosen and Alberta Zallone.
 In Memoriam: The Life and Works of Itai Bab

 .)1945–2014(. DOI: 10.1002/jbmr.2402
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פינת יתד
ייעוץ ותכנון דנטלי

רפי פישר ד״ר 
רן מר עמוס עמי

במערכת העסקית, הכרת המספרים של העסק היא הכרח קיומי, 
וכך גם במערכת הרפואית. הכרת מדדים שונים ברפואת שיניים 
נותנת מידע חיוני על מצבה העסקי של המרפאה. המידע מוביל 

לכך שהחלטות שמתקבלות מבוססות על עובדות ולא על 
ניחושים או תחושות. נוהל זה מקובל היום גם ברפואת השיניים 

הקלינית. ההוצאות התפעוליות מגוונות והרופא חייב להיות 
ערני לנעשה במרפאתו. מידע על ההוצאות האמיתיות, הבנה של 
המידע הזה ומיונו בצורה נכונה, מאפשרים לקבוע מחירון רווחי 

למרפאה. מרווחי התמרון מאפשרים תכנון מראש של מהלכים 
עסקיים שונים, לרבות מכירה או רכישה של המרפאה.

הבנת המספרים אינה מסובכת. בכל מרפאה עושים רישום של 
המחזור באופן יומי, שבועי חודשי ושנתי. את המספרים חייבים 
להבין ולהפנים. המילים "רווח עסקי" הן לא מילים מגונות, ויש 

לזכור שאי אפשר לתת שירות איכותי בהיעדר רווח מספק.

נתונים סטטיסטיים של המרפאה מראים בצורה ברורה את המצב 
הכלכלי שבו נמצאת המרפאה. רישום זה יעמוד לפני עיניו של 

הרופא בעת ניתוח פעילות המרפאה שלו. חובה לראות זאת 
בהיבטים שונים:

במבט על היעילות הכלכלית – רווחיות, גבייה, עלויות ייצור,   •
ייצור ממוצע למתרפא.

במבט על המתרפאים – מספר מתרפאים חדשים, כמה פגישות   •
שיננית, תלונות.

במבט על תהליכים פנימיים – נוהלי עבודה, ביטולים, זמן   •
המתנה.

במבט על יעילות תפעולית – מספר מתרפאים פעילים, קבלת   •
טיפול.

פיטר דרוקר אמר "מה שנמדד – משתפר", וברוח הדברים האלו 
יש להכיר את המדדים הבסיסיים ולהשוות לנתונים המקובלים 
בענף. המדידה חייבת להיות ספציפית, ריאלית ומדודה בזמן. 

מדידה באחוזים מאפשרת השוואה טובה יותר.

דוגמאות למדידה:

ממוצע ייצור יומי ושנתי למטופל; ממוצע ייצור למטופל לכל 
רופא ושיננית במרפאה; מספר מתרפאים חדשים; מחירי ייצור 
שיננית מסך המחזור ;Overhead עם חלוקת ההוצאה הנכונה 
של המרפאה; ממוצע ייצור למתרפא חדש; אחוז קבלת תכניות 

טיפול; רווחיות; מחזור ממוצע לשעה של המרפאה וכל אחד 
מהצוות הקליני; הפניות למומחים חיצוניים; אחוזי עלות של 

הוצאות מעבדה; אחוז מנהלה; אחוז חומרים; אחוז על שיווק; 
מספר פניות של מתרפאים חדשים; זמן טיפול ממוצע למתרפא; 
ייצור לכיסא טיפולים; מספר מתרפאים פעילים; זמן לא מנוצל; 

צמיחה שנתית של המרפאה.

ידועים כ-50 מדדים למרפאות שיניים. לא ניתן לעקוב בו-בזמן 
אחרי כל המדדים, ומנהלי המרפאה חייבים להחליט על חשיבות 

הבדיקה ולהתרכז בכל פעם בלא יותר מ-5 מדדים קריטיים.

יש להקפיד להפחית את ההוצאות האישיות. לא תמיד מרפאה 
עסוקה היא מרפאה רווחית,

ובמקום לעבוד ב"חושך" כדאי להתחיל במדידה מוקדם ככל 
האפשר. אם תכיר את המספרים אתה תצליח לשלוט בהוצאות.

www.ytd.co.il      rafi@fisher.co.il

 מדדי ביצוע
במרפאת השיניים

)KPI-Key Performance Indicators(
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כמה קוראים קבועים שלנו כתבו לי 
והתקוממו על שבית ספרנו מפרסם 

את עיתון הבוגרים "מה נשמע" בשפה 
האנגלית )גיליון של חודש דצמבר(. 

החלטתי להסביר לכל קוראינו את 
המדיניות שלנו בנידון.

כידוע לכולכם שמו המלא של בית הספר 
שלנו הוא: 

בית הספר לרפואת שיניים                                                                                                      
של האוניברסיטה העברית והדסה                                                                                         

מיסודה של אחוות אלפא אומגה

להזכירכם: בית הספר פתח את שעריו 
באוקטובר 1953, ואחוות אלפא אומגה 

בארה"ב הייתה הראשונה שאליה פנו 
במטרה לגייס משאבים וידע, כדי שחזונם 

של שמואל לוין אפשטיין מפלשתינה, 
ברנרד גוטליב מווינה, אברם כהן 

מפילדלפיה ואינו שאקי מישראל יתגשם 
הלכה למעשה. עשרות אלפי הדולרים 

הראשונים שנתרמו להנהלת האוניברסיטה 
העברית למען הקמת בית הספר לרפואת 

שיניים הגיעו מאלפא אומגה בארה"ב. 
התרומה הזאת הייתה רק עבור ההתחלה, 

אחר כך היו אנשים כמו איזיק שאואר 
משיקגו, וולטר כהן מפילדלפיה והנרי 

גולדמן מבוסטון, שלושתם דיקנים 
מכובדים באוניברסיטאות ידועות 

בארה"ב, שדאגו לפתוח את השערים של 
טובי בתי הספר בארה"ב כדי ששליחי 

הפקולטה הצעירה מישראל יבואו וילמדו 
כיצד מלמדים רפואת שיניים. אלפא 

אומגה הייתה זאת שמימנה את לימודיהם 
ואת שהייתם בארה"ב, וכל השליחים חזרו 

לארץ לאחר סיום ההשתלמות והעבירו 
את הידע והפרקטיקה שלמדו בחו"ל 

לתלמידים בירושלים. וכך, עם השנים, 
הפכה הפקולטה שלנו לאחת הטובות 

בעולם.
הקשר האמיץ עם אלפא אומגה העולמית 
ממשיך להתקיים כל השנים. נציגים שלנו 

מגיעים לכינוסים השנתיים שלהם, ואנו 
ממשיכים לספר להם עלינו, בין השאר דרך 

עיתון הבוגרים שלנו "מה נשמע". עיתון 
הבוגרים רואה אור ארבע פעמים בשנה, 

שלוש פעמים בשנה בעברית, ופעם בשנה 
- בחודש דצמבר לקראת הכינוס השנתי 
של אלפא אומגה - באנגלית. לכן, למען 

חברינו באלפא אומגה שרוצים להתעדכן 
במה שיודעים כל הבוגרים שלנו, מופיע 

פעם בשנה )בחודש דצמבר( העיתון 
באנגלית. העיתון מונח על הכיסאות של 

הנציגים שמגיעים מכל קצות העולם 
לכינוס העולמי המתקיים בסוף כל שנה 

אזרחית.

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 

אחד המאפיינים הבולטים במיוחד בליל סדר פסח הוא מקומם ומרכזיותם של הילדים 
והתא המשפחתי. דומה שלילה זה נחרט בלבנו כאחת מאבני היסוד של תודעתנו 

הלאומית.
מדוע דווקא בפסח מעמידים על נס את התא המשפחתי בכלל ואת הילדים בפרט?
במהלך המשא ומתן לשחרור בני ישראל ממצרים שואל פרעה: מי ומי ההולכים?

משיב משה: בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו נלך, כי חג ה' לנו.
עונה פרעה: לא כן, לכו נא הגברים )בלבד(!

פרעה מבקש לקעקע את הקשר המשפחתי ואת שושלת הדורות בין האבות לבנים 
ולבנות, בין הזקנים לצעירים.

משה, לעומתו, מבהיר שסוד הקיום והנצחיות של עם ישראל הוא קשר הדורות. אדרבה, 
הנערים והצעירים הולכים בראש בדרכי אבותיהם. 

חגי ישראל נחגגים כאשר כל המשפחה מתכנסת סביב שולחן אחד שבמרכזו הילדים – 
דור ההמשך!

ילד יתום – אין לו הורים
עם יתום – אין לו ילדים!

חג הפסח – 
חג המשפחה

דימנטמן  הרב מרדכי 

 מדוע 
"מה נשמע" 

של חודש 
דצמבר 

מתפרסם 
באנגלית?

ן ר ט ש ח  נ

nstern@cc.huji.ac.il
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