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המערכת אינה אחראית לתוכן 
המודעות המופיעות בעיתון.

דבר העורכת

שינניות יקרות, 

כמו בשאר מדינות העולם, גם ישראל מציינת בחודש אוקטובר את חודש המודעות 
הבינלאומי לסרטן השד. בחודש זה עונדות נשים רבות סרטים ורודים על דש בגדן 
לאות הזדהות ונערכות פעולות הסברה והתרמה לקידום המודעות. השנה, באמצע 
ז"ל,  לוי־אטינגר  אודליה  עו"ד   - יקרה  אישה  ארור  סרטן  לאותו  איבדנו  ספטמבר, 

וחסרונה מורגש. 

אני בטוחה, חברותיי השינניות, שכמוני אתן נתקלות בעבודתכן ביותר ויותר מטופלים אשר מתמודדים 
בשלבים שונים של מחלת הסרטן, וסרטן השד בפרט. אנו נקדיש בקרוב תשומת לב מיוחדת לנושא 
ונשתדל לתת תמונה רחבה ככל שאפשר של המחלה, של ההתייחסות למטופלים במרפאה, וכמובן - 

איך אנו בודקות את עצמנו. הצלחת ההתמודדות טמונה במידה רבה באיתור מוקדם.
כפי שבוודאי שמתן לב, על כריכת גיליון זה מופיע עמוד השער של גיליונו הראשון של עיתון אגודת 
השינניות )כפי שנקראנו אז(, שיצא לאור לפני 30 שנה בדיוק. עברנו כברת דרך. איזו גאווה! בנוסף 
קפלן,  רותי  של  כתבתה  את   22 בעמוד  למצוא  תוכלו  זה,  בגיליון  המופיעים  המקצועיים  למאמרים 

המסקרת את ההיסטוריה של האיגוד ב־30 השנים הללו. 
בעמוד 28 תמצאו עצומה הקוראת לתמוך בתהליך האקדמיזציה. אנו מבקשות לדעת את עמדותיכן 

בנושא, כדי לקבל תמונה מהימנה של הרצון בשינוי. אנא, קחו לכן דקה, חתמו ושלחו לרות אוחנה. 
גם השנה  הרבים.  על  ניצחון המעטים  את  ניסים, המסמל  של  וחג  האור  חג  בפתח.  החנוכה  חג 
ובריאות.  ביטחון  אושר,  לעצמנו? הצלחה,  נאחל  ומה  לפינה.  2013, ממש מעבר  האזרחית החדשה, 
שנדע לזהות את ההזדמנויות הנקרות בדרכנו ולהצליח במימושן. 2013 מביאה עמה את יום ההולדת 

ה-100 למקצוע שלנו. אנו נציין את התאריך באופן מיוחד וחגיגי, באירועים הקרובים של אש"י.
לבסוף, ברצוני לאחל ליו"ר האיגוד היוצאת, דלית ארמוזה, הצלחה עם פרישתה מהאיגוד ומן המקצוע, 
ולמען המקצוע. אנו,  ולהישגים של הנהלת אש"י למען השינניות  ולהודות לה על תרומתה לפעילות 
חברות ההנהלה, נושיט תמיכה וסיוע ליושבת הראש הנכנסת, יעל קרלין, כפי שעשינו עד כה. העשייה 
והמטרות משותפות לכולנו, וההישגים הם פרי היותנו גוף מלוכד הפועל היטב. אני מברכת גם את 

"שינניות החיזוק" שהצטרפו להנהלה - שרה ישינובסקי וניהאיה עומרי סמארה.
קריאה מהנה,

שלכן,
שרון
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שלום רב לחברותיי השינניות,
בעת כתיבת שורות אלה, המדינה נמצאת במצב של מערך מלחמתי בגבול עזה. 
את  מחמם  מאחורינו.  יהיה  כבר  הכול  דבריי,  את  שתקראו  שבשעה  תקווה  כולי 
האיגוד  הפייסבוק של  ובדף  בזו,  זו  תומכות  השינניות” כשהן  ”עם  את  לראות  הלב 

מתפרסמות הזמנות לאירוח שינניות מהדרום בבתי שינניות באזורים אחרים בארץ.
עם פרישתה של יו”ר האיגוד דלית ארמוזה מתפקידה, ברצוני להודות לה על עבודתה 
המסורה למען אש”י והשינניות בישראל. האופן הנמרץ וההחלטי שבו ניהלה את האיגוד תרם רבות לדרך 

שבה אנו צועדות היום. בעיניי, דלית הינה דמות פמיניסטית ועדינה גם יחד ומהווה השראה רבה.
דלית מוצאת את דרכה מחוץ למקצוע השיננות, ואני מאחלת לה הצלחה רבה.

בכניסתי המחודשת לתפקיד, אני נסמכת על ניסיוני מהעבר ונעזרת בחברות הנהלה מצוינות - יפה 
עובדיה, אורלי שטרקמן ושרון פרידמן־יניב. בהזדמנות זו אני מבקשת לברך את שרה ישינובסקי על 
הצטרפותה  על  סמארה  עומרי  ניהאיה  את  גם  כמו  האיגוד,  של  המנהל  לוועד  להצטרף  החלטתה 
הנהלת  את  בחרנו  שבה  הכללית,  באסיפה  לבחירה  הוצעו  שתיהן  המניין.  מן  שלא  הנהלה  כחברת 

האיגוד. יחד נמשיך להוביל את האיגוד קדימה, ליעדים שחרתנו על דגלנו. 
חברותיי השינניות, חברות דנטליות, גורמים מקצועיים ורשמיים - אנו ממשיכות איתנה בדרך שבה 

איגוד השיננות הישראלי צועד. נמשיך לחתור כדי להגיע רחוק!
שלכן,

יעל קרלין
יו״ר אש״י

שינניות יקרות,

לאחר 12 שנות פעילות בהנהלת איגוד השיננות הישראלי, מתוכן כחמש שנים כיו״ר 
האיגוד, אפרוש בסוף נובמבר  מתפקידי כיו״ר אש״י.  

לא אוכל לפרט כאן את כל פניה של העשייה המרובה לאורך השנים, אך אשתף 
אתכן במעט מהתובנות שרכשתי. 

בתחילת דרכי, בחרתי לשמש חברת הנהלה באש״י מתוך רצון להשפיע, לשנות ולנתב את שאיפותיי 
לעשייה, ומתוך אמונה ששינוי אמיתי יבוא רק מבפנים ובעשייה משותפת. שאפתי להוביל את האיגוד 
למהלך של עבודה למען יעדים מוגדרים, לייצג נאמנה את שאיפותיהן של השינניות בישראל ולפעול 
בשקיפות מלאה, תוך שמירה על יושר ועל מנהל תקין. אני מותירה מאחוריי איגוד טוב וחזק, שיוכל 

להמשיך להתמודד בהצלחה עם משימות ועם מטרות חדשות. אין ספק שעלינו על המסלול הנכון. 
זו הייתה תקופה מרתקת ועמוסה בחיי; תקופה בה למדתי מהי מנהיגות, כיצד להוביל ארגון ולקדמו 

וכיצד להצליח במימוש של אידיאולוגיה ושל מטרות ציבוריות ואישיות - מה שנקרא ״טובת הכלל״. 
לאורך כל התקופה עמדו לנגד עיניי טובתם של השינניות ושל אש״י. למדתי כי פוליטיקה היא כלי 
ולקדם את מעמדן.  זכויות השינניות  על  להגן  בכדי  זה  בכלי  והשתמשתי  אידיאולוגיה,  שיכול לשרת 
הבאתי לשינויי תקנות, הובלתי מאבקים צודקים ונלחמתי מעל כל במה אפשרית למען כל שיננית אשר 

נזקקה לעזרה - לעיתים גם במחיר אישי. 
אני מעריכה את ההזדמנות שניתנה לי להיות שותפה לעיצוב מדיניות, לקבלת החלטות ולהתמודדות 
עם מגוון מצבים בעלי פוטנציאל השפעה על האוכלוסייה שייצגתי; הזדמנות ליצור שינויים בשטח וגם 

לחולל שינוי תפיסתי ומחשבתי בקרב רבים,  בציבור ובקהילה הדנטלית. 
למדתי שגם אם נתקלים במבוי סתום - בעבודת הצוות של חברותיי להנהלה, עם הנכונות והסיוע 

של כולן, אפשר להתגבר על כל קושי. 
זכיתי לייצג את השינניות בגאווה גדולה בכנסת, בכלי התקשורת, בפני איגודים מקצועיים, ארגונים 
רבים,  תקשורתיים  מאבקים  הובלתי  ועוד.  בכנסים  אקדמיים,  מוסדות  הבריאות,  משרד  חברתיים, 

שבחלקם הצלחתי ובאחרים הדרך עודנה ארוכה.
לימודיי  סיום  ויציאתי לדרך חדשה בעקבות  יו״ר האיגוד  ואומר שעל אף פרישתי מתפקיד  אוסיף 
לתואר שני, נותר בלבי מקום חם לאש״י. אני חשה היום כמו רץ במרוץ שליחים: תרמתי את תרומתי 

ועשיתי כל שביכולתי לקידום אש״י - ועתה אני מעבירה את שרביט ההובלה לבאות אחריי.
אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכן, חברותיי לאיגוד, על תמיכתן ועזרתכן הרבה בקידום האיגוד 
ועל האמון שנתתן בי. בלעדיכן כל זה פשוט לא היה קיים. אני מקווה שהצלחתי לגרום לכן לחוש כי יש 

לכן איגוד חזק, קשוב ותומך, שאתן יכולות לסמוך עליו. 
ברצוני להודות לכל שותפות האמת שפגשתי בדרך, ואני מאחלת הצלחה רבה לצוות שימשיך להוביל 

אחריי. 
שלכן, דלית ארמוזה

בעלי תפקידים 
בהנהלת האיגוד

RDH ,יעל קרלין Ê
יו"ר האיגוד

 050-2006380 ∫ßטל
drcarlin@inter.net.il ∫דוא”ל

 RDH, BHA שרון פרידמן־יניב Ê
מזכירת האיגוד 
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 052-2006383 ∫ßטל
sarali1970@walla.com ∫דוא”ל

 RDH, BA ,אורלי שטרקמן Ê
אחראית תוכן מקצועי 

050-2006388 ∫ßטל
orly@starkman.co.il ∫דוא”ל

 RDH ,יפה עובדיה Ê
אחראית שיווק והפקה 

050-2006385 ∫ßטל
ovad256@walla.com ∫דוא”ל

RDH ,ניהאיה עומרי סמארה Ê
)חברת הנהלה שלא מן המניין(

Ê מזכירות אש”י, רות אוחנה 
עדכון פרטים, כספים, ה.ק. ועוד, 

050-2006389 ∫ßטל
lohana102@gmail.com ∫דוא”ל

 RDH ,נשיאת הכבוד, רותי קפלן Ê
050-2006382 ∫ßטל
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ד“ר עודד יצחקי  - המחלקה לאורתודונטיה, בית הספר לרפואת שיניים, הדסה, האוניברסיטה 

העברית ירושלים; מרפאה פרטית. 
הדס לויט ישראלי RDH - רכזת לימודי שיננות, המחלקה לרפואת שיניים קהילתית, בית הספר 

לרפואת שיניים, הדסה, האוניברסיטה העברית ירושלים. 
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הקדמה

צפיפות משנן )Dental crowding( מוגדרת כפער בין גודל השיניים 
לבין אורך קשת המשנן. כלומר, מצב שבו אין מקום בקשת לכל השיניים 
החותכות  באזור  לרוב  המתבטאת  המשנן,  בקשת  אי־סדירות  ונוצרת 

 .)Incisors irregularity(
כי  נמצא  האמריקנית  האוכלוסייה  של  מייצג  במדגם  שבוצע  בסקר 
בלמעלה  מופיע  והוא  ביותר,  השכיח  הסגר  ליקוי  הינו  שיניים  צפיפות 
מ־50% מהפרטים באוכלוסייה )צפיפות בקשת התחתונה שכיחה יותר 
מצפיפות בקשת העליונה( )1(. כמו כן, מתוצאות סקר זה וממחקרים 

נוספים עולה כי שכיחות הצפיפות עולה עם הגיל )6-1(. 
הצפיפות  בשכיחות  העלייה  את  להסביר  מנסות  רבות  תיאוריות 
בדורות האחרונים. לפי אחת התיאוריות, צפיפות מתוארת כ”מחלה” של 
מזון מעובד, שלעיסתו  העידן המודרני, תוצאה של מעבר לצריכה של 
גורמת לשחיקה פחותה של המשנן. לפי תיאוריה זו, קיים מנגנון טבעי 
של תזוזה של הטוחנות קדימה וקיצור קשת המשנן, שנועד לפצות על 
שחיקת השיניים כתוצאה מלעיסת מזון בלתי מעובד. כאשר מתמעטת 
השחיקה של המשנן )כי מזון מעובד קל יותר ללעיסה(, תזוזת הטוחנות 
הקטנה  כוללים  לצפיפות  אחרים  הסברים  הצטופפות.  תיצור  קדימה 
אבולוציונית בגודל הלסתות, הפרת האיזון של תפקוד הרקמות הרכות, 

הצטופפות כתוצאה מבקיעת שיני בינה ועוד )1, 7, 8(. 

הערכת צפיפות

אף   ,)1 )תמונה  לימוד  גבי תבניות  על  באופן מדויק  נמדדת  צפיפות 
בתמונות  גם  למדי  טובה  בצורה  הצפיפות  מידת  את  להעריך  ניתן  כי 
פוטוגרפיות של קשתות המשנן. יש כמה שיטות למדידה מדויקת של 

 .Irregularity Index-ו TSALD  הצפיפות, ביניהן
• Teeth size arch length discrepancy( TSALD) - מחושב כפער 
בקשת.  השיניים  של  מזיודיסטלי  רוחב  סכום  לבין  הקשת  היקף  שבין 
הקבועה  הטוחנת  של  המזיאלית  המגע  מנקודת  נמדד  הקשת  היקף 
הראשונה בקצה האחד של הקשת ועד לנקודת המגע המזיאלית של 
הטוחנת הקבועה הראשונה בקצה השני )8(. שיטה זו מקובלת מאוד, הן 

בהערכה קלינית של צפיפות המשנן והן לצורכי מחקר. 
• Irregularity Index )מדד אירגולריות( - נמדד כסכום המרחקים 
שבין נקודות המגע האנטומיות )התיאורטיות( של החותכות התחתונות 
היעדר צפיפות  )9(. במצב של   )2 )תמונה  להן  עם השיניים הסמוכות 
ויישור מושלם, נקודות המגע האנטומיות הינן גם נקודות המגע בפועל 
ייווצרו  עולה,  שהצפיפות  ככל  לאפס.  שווה  יהיה  המרחקים  וסכום 
יותר.  גבוהה  תוצאה  ותתקבל  האנטומיות  המגע  נקודות  בין  מרחקים 

שיטה זו משמשת בעיקר לצורכי מחקר ופחות בשימוש קליני. 
אינה  כי צפיפות  לצורך בחירת תכנית הטיפול המועדפת, חשוב להבין 
תופעה דו־ממדית וכי תיתכן גם צפיפות בממד האנכי, המתבטאת במדד 
 Spee 13-10(. עקומת( )Curve of Spee( Spee המכונה העקומה על שם
מתארת את קשת המשנן התחתון ומוגדרת כמרחק שבין הנקודה העמוקה 
הטוחנת  השן  תלולית  בין  המחבר  קו  לבין  התחתונה  הקשת  על  ביותר 

ביותר. בכמה מחקרים  השנייה לבין הקצה הלהבי של החותכת הבולטת 
הקבוע.  למשנן  בהשוואה  הנשיר  במשנן  יותר  שטוחה  הקשת  כי  נמצא 
יציבה  ונשארת  הבוגר  המשנן  והשלמת  ההתבגרות  עם  מעמיקה  הקשת 
גורם  ולכן  מקום,  דורש   Spee שם  על  העקומה  יישור   .)12  ,11( בהמשך 

להטייה קדימה של החותכות )פרוקלינציה( והגדלה באורך קשת המשנן. 

טיפול בצפיפות

צפיפות משנן מהווה את התלונה העיקרית של מתרפאים רבים והיא 
הגורם המוביל בפנייה לטיפול אורתודונטי. חוסר סידור של קשת המשנן, 
משמעותית  אסתטית  הפרעה  מהווה  הקדמי,  באזור  לרוב  המתבטא 
נאות  בניקוי  להפריע  עלולה  שיניים  סדירות  אי  כן,  כמו  רבים.  במקרים 
לתחלואת  הסיכון  את  יגבירו  אשר  פתוגניים,  גורמים  הצטברות  ולעודד 
ומחלות  עששת  בשכיחות  עלייה  לבין  צפיפות  בין  הקשר  כי  אף  משנן. 
חניכיים נצפה פעמים רבות על ידי קלינאים, הוא טרם הוכח דיו מחקרית. 
בטיפול אורתודונטי אפשר להתמודד עם צפיפות משנן על ידי הרחבה 
של קשתות המשנן או על ידי הקטנה בגודל השיניים בקשת או במספרן 
17-14(. את שיטות הטיפול להתמודדות עם צפיפות משנן אפשר   ,1(

:SPEED להציג בראשי התיבות
• Stripping - הקטנת השיניים על ידי שיוף עדין שלהן;  

של  הטייה  ידי  על  המשנן  קשתות  של  הרחבה   -  Proclination  •
קשת  ולסידור  הצפיפות  לפיזור  מקום  ויצירת  השפה  לכיוון  החותכות 

המשנן )תמונה 3(;
מקום  ופינוי  מלתעות(  )לרוב  קבועות  שיניים  עקירת   -  Extraction  •

לסידור יתר השיניים ולפיזור הצפיפות )תמונה 4(; 
• Expansion - הרחבת הקשת על ידי הגדלת רוחבה )דחיפת מלתעות 
פלטה  בהם  להרחבה,  משמשים  שונים  מכשירים  בוקאלית(.  וטוחנות 
או מכשיר להרחבה   Quadhelix בורג מרכזי, קפיץ מסוג  נשלפת עם 

מהירה )Rapid palatal expander( )תמונה 5(;  
אחורה  הטוחנות  משיכת  ידי  על  הקשת  הרחבת   -  Distalization  •

)לדוגמה, על ידי רסן(. 
תכנית הטיפול המועדפת נקבעת על פי מידת הצפיפות קודם לטיפול, 
מידת הפרוקלינציה של החותכות, עומק העקומה על שם Spee, מתאר 
תכנית  בחירת  ועוד.  הרכה  הרקמה  פרופיל  הלסתות,  יחסי  החניכיים, 
ידיעה נרחבת של  הטיפול הנכונה עבור המתרפא ראוי שתסתמך על 
שיקולים ביולוגיים ומכניים, תוך הסתמכות על ניסיון קליני והתחשבות 

בציפיות המתרפא. 

רטנציה

בניגוד לשלבי הטיפול הפעיל, שבהם מופעלים כוחות במטרה לשנות 
המאמץ  עיקר  )רטנציה(  המצב  שמירת  בשלב  השיניים,  מיקום  את 
המשנן  הצטופפות  של  ומניעה  השיניים  עמדת  על  בשמירה  מושקע 
בעמדתן  השיניים  את  לייצב  יש  הרטנציה  בשלב  הטיפול.  סיום  לאחר 

החדשה, שהושגה במהלך הטיפול הפעיל. 
עד  מסוימת,  תקופה  למשך  דרוש  החדשה  בעמדתן  השיניים  ייצוב 
הליגמנט  המכתשית,  )עצם  התאחיזה  מערכת  של  מחדש  לארגון 
הפריודונטלי, רקמת החניכיים(, השגת שיווי משקל מחודש בין הכוחות 
המופעלים על ידי הרקמות הרכות )שפה, לחי ולשון( וצמצום ההשפעה 
בספרות   .)18  ,1( המשנן  יחסי  על  הלסתות  של  מאוחרת  גדילה  של 

RDH DMD, MA והדס לויט ישראלי  ד”ר עודד יצחקי 
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תמונה 1. תבנית לימוד אורתודונטית המדגימה 
צפיפות חמורה בקשת התחתונה.

תמונה 2. תבנית הלימוד המוצגת בתמונה 1, עם סימון בכחול של 
המרחקים בין נקודות המגע של השיניים הקדמיות - המשמשים 

.)Irregularity Index( לחישוב אינדקס אירגולריות

 3ב - במהלך טיפול עם סמכים, בסיום יישור ראשוני 3א - קשת תחתונה לפני טיפול אורתודונטי
)Leveling and alignment(

תמונה 3. הרחבת 
קשתות על ידי הטייה 
קדימה )פרוקלינציה( 

של החותכות כדי לפזר 
צפיפות. הטיפול מבוצע 
על ידי סמכים ננעלים 
 .InOvation RT M מסוג

 תמונה 4. 
צפיפות חמורה שטופלה 
על ידי עקירת מלתעות 
כדי לפנות מקום לפיזור 
הצפיפות. הטיפול מבוצע 

על ידי סמכים ננעלים 
.InOvation RT M מסוג

                  4ב - במהלך טיפול עם סמכים, בשלב של סגירת מרווחי עקירה4א - קשת עליונה לפני טיפול אורתודונטי
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לרטנציה.  הרצויה  התקופה  לגבי  הסכמה  חוסר  קיים  האורתודונטית 
רבים גורסים כי קיים צורך ממשי ברטנציה ארוכת טווח במגוון רחב של 
מקרים, ובייחוד כאשר ליקוי הסגר הראשוני כלל צפיפות בקשת המשנן 

התחתונה )19, 20(. 
למכשירים  מסווגות  אשר  מצב,  שמירת  למכשירי  חלופות  כמה  יש 
 )Hawley retainer, Vacuum formed retainer, Positioner( נשלפים
בחירת   .)Orthodontic fixed retainer( קבועים-מודבקים  ומכשירים 
למידת  הראשוני,  הסגר  לליקוי  בהתאם  שתתבצע  ראוי  המצב  שומר 
ולהעדפות  שנבחרה  הטיפול  לתכנית  המתרפא,  של  הפעולה  שיתוף 
מהווה  הרטנציה  שלב  כי  לציין  חשוב   .)21( המטפל  האורתודונט  של 
הטיפול,  תכנית  במסגרת  שיתוכנן  וראוי  מהטיפול  נפרד  בלתי  חלק 
קודם לתחילת הטיפול. עם התקדמות הטיפול או לקראת סיום השלב 
הפעיל בו, אפשר לשקול מחדש אם הרטנציה שתוכננה מלכתחילה אכן 

מתאימה למתרפא - ולשנותה במידת הצורך. 

סיכום 

צפיפות  עבור השינן/ית.  ביותר  צפיפות המשנן חשובה  נושא  הכרת 
השינן/ית  ועל  המודרנית,  המערבית  באוכלוסייה  מאוד  שכיחה  משנן 

להכיר את שיטות ההערכה והטיפול בה. 
לשינן/ית תפקיד באבחון צפיפות, הפניה לטיפול ודאגה לשמירה על 
היגיינה ותחזוקה במהלך הטיפול הפעיל ובשלבי הרטנציה. כמו כן, על 
השינן/ית להעריך את יכולתו של המתרפא לשמור על היגיינה נאותה 
ועל בריאות המשנן והחניכיים לאחר התקנת מכשור אורתודונטי וליידע 
את האורתודונט המטפל אם צפוי קושי אשר יסכן את בריאות המשנן 

או יפגע בתוצאות הטיפול האורתודונטי. 
להצלחת  חיוני  האורתודונט  לבין  השינן/ית  בין  נכון  פעולה  שיתוף 

הטיפול האורתודונטי.
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 .Rapid palatal expander הרחבת קשתות על ידי הרחבה רוחבית של הקשת באמצעות מכשיר מסוג .µ תמונה
.InOvation RT M סידור הקשת הושג באמצעות סמכים ננעלים מסוג

µב - קשת עליונה לאחר הרחבה עם מכשיר µא - קשת עליונה לפני טיפול אורתודונטי
)Rapid palatal expander( להרחבה מהירה

µג - קשת עליונה במהלך טיפול עם סמכים 
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ודאי נתקלתן לעתים בתופעה המטרידה של ילדים הבאים לטיפול עם 
צביעה  למדי של  ונפוץ  ידוע  זהו מצב  שיניהם.  גבי  על  כתמים שחורים 

חיצונית )אקסוגנית( שחורה של השיניים. 
נוחות,  )1(. ליתר   Black Line Stain זו  כיום מקובל לקרוא לצביעה 
במאמר זה אשתמש בקיצור BLS )בלי קשר, כמובן, למונחים המוכרים  
Basic Life Support או Black Label Society(. בעבר הוענקו לתופעה 

.)3 ,2( Mesenteric line או )4( Brown Stain זו שמות אחרים, כמו
שלא  כדי   ,BLS של  השונות  לקלסיפיקציות  אכנס  לא  זה  במאמר 
לסטות מן העיקר. כללית, התופעה מתבטאת במעין קו שחור או נקודות 
במשטחים  השן,  זגוגית  גבי  על  מחוברות(  שאינן  או  )מחוברות  שחורות 
הבוקליים והלינגואליים, בשליש הצווארי של השן - אשר מקביל למתאר 

החניכיים. עובי הקו כחצי מילימטר לכל היותר )5(.

שכיחות

ה־BLS נחקרה כבר בראשית המאה הקודמת )2(, אך עדיין אין הבנה 
מלאה של התופעה. הבה נתרכז במה שאנחנו כן יודעים.

יש דיווחים שונים על שכיחות התופעה, והם נעים בין 1.6% ל־19.9% 
לכל היותר; כלומר, מדובר בתופעה נפוצה למדי )6, 7(. השכיחות נבדקה 
באוכלוסיות שונות ברחבי העולם ובבני גילים שונים. שכיחות של 16% 
 1.6% של  שכיחות  לעומת  בפיליפינים,   11 בני  בילדים  למשל  נמצאה 

בילדים אנגליים בני אותו גיל )7, 8(.  
BLS יכולה להופיע בכל גיל ובכל משנן, אך מופיעה בעיקר בתקופת 
הילדות, עם נטייה להיעלמות ספונטנית עם העלייה בגיל )6, 9(. נראה 

.)7 ,5( BLSשאין העדפה למין מסוים בשכיחות ה־

אטיולוגיה 

BLS הוא למעשה ביופילם המכיל חיידקים מסוימים ומצבור של כמה 
ומצבורי החומרים משולבים  למדי. החיידקים  חומרים שהרכבם קבוע 

ומסודרים על גבי פני השן או הזגוגית בצורה שאינה אקראית.  
לא ידוע מדוע לאנשים אלה או אחרים יש נטייה גדולה יותר להתפתחות 

BLS, אך נראה כי יש כמה גורמים התורמים להיווצרותה )10, 11, 12(:  
• ההרכב של פלורת החיידקים בפה;

• המטבוליזם של החיידקים בביופילם;
• הרכב הרוק;

• הרכב  הנוזל הג'ינג'יבלי. 
מבחינת הרכב החיידקים, מדובר בעיקר בחיידקי מתג גראם חיוביים 
)Gram Positive Rods(, שחלקם כרומוגניים; כלומר, מייצרים צבע או 
צבען )10(. עוד נמצא כי החיידק השולט והאחראי העיקרי ליצירת הצבע 
משתייך לקבוצת ה־Actinomycetes ומהווה כ־90% מהביופילם )10(.  
כמו כן, במחקר גנטי שעשה שימוש בטכנולוגיית ה־PCR נמצא כי יש 
נוכחות מזערית ולא משמעותית )פחות מ־1%( של חיידקים פריודונטו־

 .)13( P. melaninogenicaו־ P. gingivalis פתוגניים כמו
מבחינת הרכבם של המצבורים, מדובר בעיקר במצבורי ברזל, סידן 
וזרחה ממקורות שונים. מצבורי הברזל נוצרים על ידי אינטראקציה בין 

תוצרי החיידקים בביופילם לבין ברזל הנמצא ברוק או שהשתחרר עקב 
הרס של כדוריות דם אדומות. מצבורים אלו מהווים חלק מהביופילם 

וגם נותנים לו את צבעו )10(. 
מצבורי הברזל נוטים להסתייד ונשארים דבוקים לזגוגית השן. חשוב 
לציין כי מתחת ל־BLS, הזגוגית נותרת ללא כל פגע או שינוי )6, 14(.     

 BLS הקשר בין עששת להימצאות

בנושא זה, הדעות חלוקות.
 BLS הימצאות  בין  קשר  מצאו  לא  שנערכו  מחקרים  שכמה  בעוד 
מצביעים  אחרים  רבים  מחקרים   ,)16  ,15( העששת  ברמת  להפחתה 
על קשר בין נוכחות ה־BLS לבין רמת עששת נמוכה בעשרות אחוזים 
 BLS 5, 8(. כלומר, באנשים שבהם נצפה( BLS בהשוואה לפרטים חסרי
חומרתה.  מבחינת  ואם  היקפיה  מבחינת  אם   - עששת  פחות  הייתה 
בחלק מהמחקרים נעשה שימוש במדד DMFT לצורך תיאור השכיחות 

של מחלת העששת.
הסיבה להפחתה בעששת עשויה להיות התחרות בין סוגי החיידקים 
בפלורה של הפה. נראה כי החיידק העיקרי האחראי להיווצרות עששת 

)S. mutans( נדחק הצדה. 

איך נפטרים מה־BLS )גם אם רק באופן זמני(?

העששת,  רמת  בהורדת  כלשהו  יתרון   BLSל־ שיש  שייתכן  אף  על 
עדיין מדובר במטרד אסתטי ועל כן יש להסירו )17(.

 הקו השחור: 
התופעה והגורמים

DMD, BSc ד”ר ארז נתנאלי  
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או  פוליש בעזרת מברשית  זאת היא  ביותר לעשות  הדרך הפשוטה 
Rubber Cup, יחד עם משחת פומיס המכיל פלואוריד )14(. בכתמים 
עיקשים אפשר גם להשתמש בסקיילר חד ו/או ניקוי בלחץ אוויר המכיל 

גרגרי סודיום ביקרבונט )פרופיג'ט(.

רעיון לעתיד - חיסון לעששת

שינוי בפלורת החיידקים על ידי הפיכת סוג מסוים של חיידק לדומיננטי 
יגרום לדחיקת חיידק ה־S. mutans בדרך של תחרות באותו בית גידול. 

שינוי כזה עשוי לגרום לירידה ברמת העששת, ואולי אף למניעתה.
יביא  לא  שהשינוי  ובתקווה  לעומק,  זו  אפשרות  לחקור  שיש  כמובן 
עמו יותר נזק מתועלת - כמו פגיעה אפשרית בחניכיים על ידי חיידקים 

פריודונטו־פתוגניים.

בכתיבת מאמר זה נעזרתי במאמר סיכום מעולה: 
 .Ronay V. and Attin T. שנכתב על ידי ,Black Stain - A Review
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מבוא

של  שיניים  לרפואת  בפקולטה  השיניים  רפואת  לימודי  במהלך 
להתמודדות  כלים  לסטודנטים  ניתנים  והדסה,  העברית  האוניברסיטה 
ובוודאי במסגרת  עם מגוון קשיים. במסגרת הכשרת הרופאים לעתיד, 
היותנו נותני שירות רפואי בקהילה, יש חשיבות עליונה להיחשפות גם 
לאוכלוסיות קצה בעלות צרכים מיוחדים, הדורשות התייחסות מיוחדת.  
טיפול שיניים טומן בחובו התמודדות לא פשוטה מצד המתרפא, אשר 
נדרש לשיתוף פעולה תוך קבלת מרות הרופא או השיננית והימצאות במצב 
שבו מתקיימת חדירה למרחב האישי והאינטימי שלו. היכולת לעמוד בכך 
אינה מובנת מאליה, בפרט כשמדובר באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. 
גם  אלא  הפרט  ברמת  לטיפול  רק  לא  מחויבים  שיניים  ורופאי  שינניות 
להתערבות בקהילה, למטרת קידום בריאות הציבור תחת עקרון הרפואה 
לשם  הכרחית,  הינה  האוכלוסייה  רובדי  לכל  כך, חשיפה  לצורך  המונעת. 

הבנת הצרכים השונים והקשיים האופייניים לכל פלח ופלח )1(.  
שנתיים  במשך  הסטודנטים  הופנו  לקהילה  החשיפה  במסגרת 
לאוכלוסיות הדורשות התייחסות שונה, לצורך ביצוע תוכנית התערבות 
לקידום בריאות הפה בקרבן. אוכלוסיות אלה, שבקרבן נערך הפרויקט, 
סובלות מתופעות קליניות שונות, ובכל אחת מהן ההשלכות על בריאות 

הפה עשויות להיות שונות. 
אוכלוסיית היעד שנבחרה לפרויקט כללה אנשים הסובלים מתסמונות 
שונות, ובכללן פיגור בינוני עד קשה, שיתוק מוחין, תסמונת דאון, בעיות 
להלן  ואפילפסיה.  שמיעה  לקויות  התנהגות,  הפרעות   ,ADHD ראייה, 

תיאור קצר של התסמונות העיקריות:

1. תסמונת PWS( Prader Willi( - הפרעה גנטית מורכבת הפוגעת 
בבנים  דומה  התסמונת  של  ההופעה  שכיחות  יילודים.  ב־1:25,000 
התסמונת  העולם.  רחבי  בכל  שונות  ובאוכלוסיות  ובתרבויות  ובבנות 
 .)2( שוויצריים  רופאים  צוות  ידי  על   1956 בשנת  לראשונה  תוארה 

בישראל חיים קרוב ל־60 איש המאובחנים בתסמונת זו )3(. 
נמצא כי התסמונת הינה תולדה של פגם שבא לידי ביטוי במחסור 
בחומר גנטי במיקום q11-13 בכרומוזום 15, הנגרם על ידי deletion של 
ידי הכפלת הכרומוזום האימהי )כרומוזום הומולוג(  אזור מסוים או על 
)4(. מאפייני התסמונת כוללים תיאבון בלתי ניתן לסיפוק, בעיה בחילוף 
החומרים וקשיים בתנועה )5(. אלה גורמים להופעת השמנה, ההופכת 

למסכנת חיים במידה שאינה מטופלת בזמן. 
צפיפות  באמייל,  אופייני  מחסור  כוללים   )6( האורליים  המאפיינים 
שיניים גבוהה בשל מבנה לסתות אופייני לתסמונת, הפקת רוק ירודה 
עששת   ,)8( לקנדידיאזיס  אף  ולעתים   )7( סמיך  רוק  ליובש,  הגורמת 
את  המקשה  קואורדינציה  בעיית  שיניים,  בבקיעת  עיכוב   ,)9( ניכרת 
יש  אורתודונטי,  בטיפול  שיניים.  ושחיקת  אורלית  היגיינה  על  השמירה 

להביא בחשבון גדילת עצמות איטית והתבגרות בלתי נורמלית.
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder .2 (ADHD) - מוגדרת 
מכלל  בכ־5%-10%  מוערך  הופעתה  ששיעור  וריכוז,  קשב  כהפרעת 
אוכלוסיית הילדים בגיל בית הספר. בהיעדר טיפול, תסמונת זו עלולה 
לגרום נזק קשה לתפקודו של האדם ולבריאותו ואף מלווה בתחלואה 

נלווית משמעותית, בעיקר בתחום ההתנהגותי־רגשי )10(. 
 Methylphenidate התרופה  את  כולל   ADHDב־ התרופתי  הטיפול 
נמצאה  לא  זו  תרופה   .)11( מהמקרים  ב־90%  המשמשת   ,)Ritalin(

כמשפיעה על המדדים האורליים )12(.
 -  (C-PTSD) Complex Post Traumatic Stress Disorder .3
כגון  ממושכים  או  רבים  טראומטיים  לאירועים  חשיפה  ידי  על  נגרמת 

DMD PhD, DMD, MPH¨ ד”ר נהוראי פרץ  פרופ, אבי זיני 

קידום בריאות הפה בקרב חולים 
בתסמונת פראדר־ווילי, מול בעלי 

הפרעת קשב וריכוז ופעלתנות 
יתר )ADHD( ודחק נפשי בתר 

)C-PTSD( טראומטי מורכב

---
לרפואת  הפקולטה  קהילתית,  שיניים  לרפואת  המחלקה   - פרץ  נהוראי  ד“ר  זיני,  אבי  ד“ר 

שיניים, הדסה 



שיננות • נובמבר 2012   15

תופעות  בילדות.  והזנחה  במשפחה  התעללות  ממושכת,  לחימה  שבי, 
יכולות להיות קושי במתן אמון, ביטויים  המיוחסות לטראומה מורכבת 
של הרס עצמי, דיכאון עמיד, התנהגות אימפולסיבית, תופעות הקשורות 

להפרעת אישיות גבולית, תופעות דיסוציאטיביות )13(. 
הטיפול הוא בעיקר קוגניטיבי־התנהגותי אך יש גם טיפול פרמקולוגי 
אינם  האחרונים  השניים  כאשר  וליתיום,  בנזודיאזפינים   ,SSRI’sב־
 SSRI’sה־ מתרופות  חלק  ואילו  האורליים  המדדים  על  משפיעים 
)לדוגמה Fluoxetine, הידוע כ”פרוזאק”( יכולות לגרום ליובש פה )11(.

מטרת עבודה זו היא לבדוק האם קיים שוני באחד או יותר מן המדדים 
המאובחנים  פרטים   ,Prader-Willi תסמונת  בעלי  בפרטים  האורליים 
- לפני תכנית ההתערבות   ADHDכ־ ופרטים המאובחנים   C-PTSDכ־
לקידום בריאות הפה ולאחריה. המשמעות המעשית של העבודה היא 
שלאחר שיתקבלו התוצאות, יהיה אפשר לבחון אם תכנית ההתערבות 
או  דנטלי,  מקצועי  צוות  התערבות  ללא  זמן  לאורך  בת־קיימא  הינה 
במילים אחרות: האם ניתן להציע תכנית התערבות אשר תהיה יעילה 
גם לאחר יציאת הצוות המקצועי, בתפקוד היום־יומי של הצוות המטפל 

במעון ושל החניכים.

חומרים ושיטות

בית ג'נסטיל נבחר להיות מקום המחקר, מכיוון שבו מתגוררים כשליש 
המחייה  תנאי  בשל   .PWSב־ המאובחנים  בארץ  הפרטים  כל  מסך 
הדומים שיש לקבוצות ה־ADHD ו־C-PTSD, המתגוררים באותו מעון, 
אפשר לבחון את הקבוצות כחטיבה אחת, תוך צמצום מרבי של גורמים 
בין  ההשוואה  יכולת  את  שחיזקה  נוספת  עובדה  התוצאות.  את  שיטו 
טיפולי  של  התדירות  גם  כמו  זהה,  הינו  הגילים  שטווח  היא  הקבוצות 

השיניים ומקום ביצועם.
גם  כמו  הקבוצה,  מדריכי  עם  ומשיחות  הרפואיים  בתיקים  מעיון 
חברי  של  החברתיות  שהיכולות  ניכר  בביקורים,  כללית  מהתרשמות 
הקבוצה שונות: בעוד שחלק קטן מאוד מחברי הקבוצה שיתף פעולה, ענה 
על שאלות )ברמה כזו או אחרת( והביע התעניינות במתרחש, הרוב המוחלט 
על  ענו  שלא  ובוודאי  קשר  ליצירת  ניסיון  לכל  הגיבו  לא  פסיביים,  נשארו 
שאלות מכוונות. לפיכך, היה הכרח כי תכנית ההתערבות תותאם פרטנית 
לכל תת־הקבוצות. הוחלט לנקוט בשיטה אינדיווידואלית, כך שהפנייה לכל 
פרט בקבוצה תהיה בהתאם ליכולותיו ולהבנתו, ובמקביל ליזום התערבות 
ברמת מערכת התמיכה של האוכלוסייה, היות שהוכח במחקרים רבים כי 

הדרכה נכונה לסביבה התומכת הינה קריטית להצלחה )16-14(. 
המשתנים שנבדקו לצורך הערכת תכנית ההתערבות כללו, בין השאר, 

אינדקסי פלאק ואבנית והערכת היגיינה אורלית ומיומנות צחצוח.
הסבר  ניתן  שבה  אורלית,  להיגיינה  הדרכה  כללה  ההתערבות  תכנית 
כללי על מהות מחלת העששת ומחלת החניכיים, גורמים, פתולוגיה ודרכי 
 - נכונה  אודות שיטת צחצוח  בוצעה הדרכה פרטנית על  כן,  מניעה. כמו 

על  דגש  הושם  כל משטחי השיניים.  כיסוי  על  בדגש   Horizontal שיטת 
הטמעת צחצוח השיניים בבוקר ולפני השינה, כחלק מובנה מסדר היום של 
החוסים, והסבר לגבי שימוש במברשת שיניים מתאימה וזמן החלפה סביר. 

כל התכנית ניתנה לחוסים פרטנית, ולמדריכים - על פי הקבוצות השונות.
הנתונים נבדקו בארבעה מועדים שונים:

לפני תכנית ההתערבות לקידום בריאות הפה;. 1
שלושה חודשים לאחר תכנית ההתערבות;. 2
תשעה חודשים לאחר בדיקה ב', בינתיים ללא מעקב של צוות . 3

מקצועי דנטלי. לאחר מועד זה בוצעה התערבות זהה להתערבות 
הראשונה;

שלושה חודשים לאחר בדיקה ג' )15 חודשים מבדיקה א'(.. 4
בית ג'נסטיל, בהנהלת הפסיכולוג ד”ר לארי ג'נסטיל, מורכב מארבעה 
חניכים/ מיוחדים:  צרכים  בעלות  אוכלוסיות  שתי  המשרתים  בתים 

הסובלים  וחניכים/חניכות  פרדר־ווילי  מתסמונת  הסובלים  חניכות 
מבעיות התנהגותיות. קבוצת המחקר כללה 19 פרטים עם תסמונת 
 ADHDל־ המאובחנים   ,17 כללה  הביקורת  קבוצת  ואילו  פרדר־ווילי, 

.PTSDול־
אחר(.  צוות  בית  )בכל  וסייע  בודק  של  צוות  ידי  על  בוצעו  הבדיקות 
הבדיקה בוצעה בחדר עם תאורה מלאכותית, כיסא משרדי, שולחן משרדי 
עם מקור אור נייד וציוד דנטלי לבדיקות, הכולל  מראה ופרוב פריודונטלי. 

תוצאות

בין  המחולקים  בנות,  ו־14  בנים   22 נבדקים,   36 השתתפו  במחקר 
ארבעת הבתים כך ש־52.8% )19 פרטים( מאובחנים ב־PWS ומהווים 
 PTSDו־ ADHDאת קבוצת המחקר, ו־47.2% )17 פרטים( מאובחנים ל־
ומהווים את קבוצת הביקורת. מספר הגברים היה גדול ממספר הנשים, 

בשתי הקבוצות.
והשלישית  הראשונה  בבדיקה  שנמצאו  הצחצוח  מיומנות  תוצאות 
 19( גרועה  או  בינונית  צחצוח  מיומנות  הציגו  הפרטים  רוב  כי  מראות 
המהווים  פרטים,  ו־30  הראשונה,  בבדיקה   ,95.2% המהווים  פרטים, 
90.9%, בבדיקה השלישית(. לעומת זאת, בבדיקה השנייה רוב הפרטים 
הציגו מיומנות צחצוח טובה )חמישה פרטים, המהווים 55.6%(, ובבדיקה 
 13( גרועה  או  בינונית  מיומנות צחצוח  רוב הפרטים הציגו   - הרביעית 

פרטים, המהווים 76.5%( )איורים 1א ו־1ב(.
בדומה, וכפועל יוצא של מיומנות הצחצוח, הערכת ההיגיינה האורלית 
של רוב הפרטים בבדיקה הראשונה והשלישית הייתה בינונית או גרועה 
)21 פרטים, המהווים 91.3%, בבדיקה הראשונה, ו־31 פרטים, המהווים 
ההיגיינה  הערכת  השנייה,  בבדיקה  ואילו  השלישית(,  בבדיקה   ,93.9%
האורלית של רוב הפרטים הייתה טובה )שבעה פרטים, המהווים 77.8%(, 
ובבדיקה הרביעית - הערכת ההיגיינה האורלית של רוב הפרטים הייתה 

בינונית )12 פרטים, המהווים 70.6%(  )איורים 2א ו־2ב(.
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בין הבדיקה  נמצא שיפור מובהק סטטיסטית   Plaque Indexה־ במדד 
 The Simplified( S-OHIבמדד ה־ .)איור 3א( )p=0.028( הראשונה והשנייה
Oral Hygiene Index( נמצא כי בין הבדיקה הראשונה והשנייה יש ירידה 
מובהקת סטטיסטית )p=0.028(, ובין הבדיקה השנייה לשלישית ישנה עלייה 
מובהקת סטטיסטית )p0.028(,  )איור 3ב(. הבדלים מובהקים סטטיסטית 
נמצאו גם בין קבוצת הביקורת למחקר ב־p0.023( PI( ו־S-OHI, בבדיקה 

השנייה בלבד )p<0.001( )איורים 4א ו־4ב(.

דיון

חשיבות  בעל  הינו  זה  במאמר  שהוצג  הפה  בריאות  קידום  פרויקט 
והשיננית  השיניים  רופא  תפקיד  את  מאוד  חידד  הפרויקט  מרובה. 
גם  הפרויקט  ומחויבות.  שייכות  תחושת  ויצר  לקהילה  שירות  כנותני 
סייע בשיפור מיומנויות ה־”Behavior Management”, הודות למפגש 
עם אוכלוסייה מיוחדת ועם אנשים בעלי יכולות מוגבלות. כמו כן, נראה 
כי מפגשים מסוג זה עשויים להפחית את הרתיעה הטבעית שהייתה 

למשתתפים בו מטיפולי שיניים.

גדול  יתר, ממספר  סובלים מתחלואת  מיוחדים  צרכים  בעלי  אנשים 
יתר  לעומת  שיניים  טיפול  בקבלת  ומקושי  חסרות  שיניים  של  יותר 
האוכלוסייה. הקושי הוא לא רק בהשגת רופא מטפל אלא גם בטיפול 
עצמו. אנשים הסובלים מפיגור שכלי סובלים מהיגיינה אורלית גרועה, 

צרכים טיפוליים פריודונטליים ומוקדי עששת רבים יותר )17(.
יש כמה מחסומים למניעה של מחלות דנטליות באוכלוסייה בעלת 
מניעה  של  חשיבותם  את  מבינה  אינה  זו  אוכלוסייה  מיוחדים.  צרכים 
כמעט  המטפלים  על  לסמוך  נוטים  הם  נאותה.  אורלית  היגיינה  ושל 
בכול, ועל כן יש להקדיש חשיבות מרובה לכך שהמטפלים עצמם יבינו 
את חשיבות הנושא. מחסום נוסף הוא היכולות המוטוריות המוגבלות 
הינו  השלישי  המחסום  נאות.  צחצוח  המונעות  זו,  אוכלוסייה  בקרב 
מחסום התנהגותי, המונע מהם לצחצח שיניים או לבצע פעולות אחרות 
לשמירה על היגיינה אורלית בגלל סיבות רבות )17(. על כן, יש חשיבות 

רבה לעבודה זו ולהערכתה.
כשבוחנים את תוצאות מיומנות הצחצוח והערכת ההיגיינה האורלית 
של הקבוצות, ניתן לראות כי השיפור העיקרי היה בין הבדיקה הראשונה 
לאחר  הראשונה.  ההדרכה  לאחר  חודשים  שלושה  כלומר,  לשנייה; 
בבדיקה  הערכים  הדרכה,  הייתה  לא  שבה  חודשים   12 בת  תקופה 
דומה  מגמה  הראשונה.  הבדיקה  לערכי  דומים  להיות  חזרו  השלישית 
נמצאה גם במדדים הכמותיים, PI ו־S-OHI, שבהם נצפה שיפור מובהק 
לערכים  השלישית  בבדיקה  וחזרה  לשנייה  הראשונה  הבדיקה  בין 

 .)S-OHIהראשוניים )ואף גבוהים מהם במדד ה־
   תופעה זו, של שינוי במדדי ההיגיינה האורלית הניכר לאחר תקופה
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והביקורת, לאורך הבדיקות
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חוסר  של  שנה  לאחר  הבסיס  לערכי  וחזרה  חודשים,  שלושה  של 
לשלישית  השנייה  הבדיקה  בין   .)18( את הספרות  תואמת  בהדרכה, 
נצפתה נסיגה מובהקת במדד ה־S-OHI, וזאת בשל הצטברות אבנית 

בחלוף הזמן )4(.

לאחר   S-OHIו־  PI במדדי  יותר  טוב  שיפור  הציגה  המחקר  קבוצת 
שיניים,  שצחצחו  שלאחר  לכך  זאת  לייחס  ניתן  הראשונה.  ההדרכה 
יותר  גדול  דחף  שיצר  דבר  חיובי(,  )חיזוק  כפרס  אוכל  קיבלו  החניכים 

להצלחה )19(.
לתוכנית התערבות זו יש כמה מגבלות, הנובעות מאופי האוכלוסייה 
ומעצם היותה פרויקט אקדמי שנתי, שבו מעורבים מדי שנה סטודנטים 
מספר  הגיע  פעילות  לכל  הפרויקט,  לאורך  לראות  שניתן  כפי  שונים. 
תוכניות  הבדיקות.  בכלל  נבדק  שהגיע  מי  כל  ולא  אנשים  של  שונה 
המשך ראוי שיבוצעו בקבוצות גדולות יותר ותחת בודק אחד לכל אורכן. 
הייתה  מטרתה  וכל  מחקר  היוותה  לא  ההתערבות  שתוכנית  מכיוון 
שההשוואה  הרי  שנבדקה,  האוכלוסייה  בכלל  הפה  בריאות  שיפור 
כאן  לתוצאי הבריאות בלבד, המוצגים  עם קבוצת הביקורת התייחסה 

כמדדים כמותיים.
המסקנות העיקריות ממחקר זה מלמדות כי הדרכה להיגיינה אורלית 
חווייתית ורב חושית בקבוצת נבדקים זו, בדומה לכלל האוכלוסייה, הינה 
בת קיימא לתקופה של לפחות שלושה חודשים ולא יותר מ־12 חודשים. 
כמו כן, כאשר מושג שיפור במדדי היגיינה אורלית, הוא טוב יותר אצל 

קבוצת ה־PWS מאשר אצל קבוצת הביקורת.
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פעילויות האיגוד  

צילומים: ג'קלין נוי ושרה נישטט

יום  את  אש”י  חגג  השנה  גם  שנה,  כמדי 
והפעם   - מיוחד  באירוע  הבינלאומי  השיננית 
בירושלים הבירה. כ־140 שינניות נהנו מיומיים 
מודרכים,  סיורים  מקצועיות,  הרצאות  של 
וכמובן - פינוק ומנוחה במלון חמישה כוכבים 

עם נוף קסום.
אש”י מבקש להודות לחברת ”קולגייט” - ידידת 
באירועים  מלווה  ועדיין  אותנו  שליוותה  אש”י, 
אנו  כן,  כמו  האחרונה.  השנה  במהלך  רבים 
שנים  שש  מזה  אשר  ”דקסל”,  לחברת  מודות 
ברציפות נותנת את חסותה לאירועי יום השיננית 
הבינלאומי. אנו מאחלים ומייחלים להמשך שיתוף 
לחברת  תודתנו  את  ונציין  נוסיף  פורה.  פעולה 

”טבע”, שאף היא נרתמה להצלחת האירוע.
הרצאות  שלוש  שמענו  הכנס  במהלך 
טובי  מפי  מהן  שתיים  ומרתקות.  חשובות 
בנושא  שהרצה  לוין,  לירן  ד”ר   - הפריודונטים 
”מפתחות להצלחה בחינוך ומניעה של מחלות 
חניכיים ושיתוף פעולה מצד הפציינטים”, וד”ר 
סביב  ”מיקרוביולוגיה  על  שדיבר  פולק,  דוד 
בעיסוק  מרפאה  נתנאלי,  שפרה  שתלים”. 
ומנהלת מחלקת הריפוי בעיסוק בבית החולים 
הדסה עין־כרם, הרצתה על ”ארגונומיה וכלים 
והאצבעות  הידיים  כפות  עם  נכונה  לעבודה 
תופעות  מניעת  וכן  שלנו,  השלד  על  ושמירה 
הרצאה   - הקרפאלית”  בתעלה  דלקות  כגון 

חשובה ביותר לכל שיננית.
שינניות  לכמה  להודות  נפלאה  הזדמנות  זו 
לחברות  ולעזור  להירתם  נכונות  תמיד  אשר 
 - יוסף  בן  אורה  ביניהן  משימה,  בכל  ההנהלה 
שדאגה לארגון האוטובוס מן הדרום )וגם סייעה 
בארגונו ובקיומו של קורס החייאה בבאר שבע(, 
את  שמצלמות  נישטט,  ושרה  נוי  ג‘קלין  וכן 

האירועים שלנו. צילומיהן מופיעים בכתבה זו.
תגובות השינניות היו נלהבות, ואנו מביאות 

כאן מקצת מן התגובות והסיפורים. 
� � �

עינת הדס־ילין: יומיים קסומים ומענגים עברו 
המסורת  כמיטב  שנערך  אש”י,  בכנס  עלינו 

לרגל יום השיננית הבינלאומי.
עם  סתווי  בבוקר  ירושלים  לבירה  עלינו 
בראנץ‘  ארוחת  סעדנו  בדרך  קיצי.  אוויר  מזג 
של  הציוריות  בסמטאות  סיירנו  השמונה.  ביד 
בשוק  מ”טעימות”  ונהנינו  נחלאות  שכונת 

בפני  חוויה  הוא  בו  שהביקור  יהודה,  מחנה 
חלבה  ”אשתנור”,  עיראקיות  פיתות  עצמה: 
מחלב  גבינות  ותוספות,  טעמים  במגוון 
ומסקנדינביה  האלפים  מהרי  שהובאו  צאן 
לכל  ריפוי  סגולות  בעלי  וירק  פרי  ומשקאות 
טעמנו  אלו  כל  את  אפשרית...  בריאות  בעיית 

בלוויית סיפוריהם של הסוחרים.
על בטן מלאה הגענו למלון ”קראון פלאזה”. 
מיכלי  השקפנו,  ה־16  שבקומה  חדרנו  מחלון 
על  ומאושרות  שמחות  העיר,  נופי  על  ואני, 
את  בליבנו  ומברכות  לנו  שניתנה  ההזדמנות 
וכדי  הלום...  עד  שהביאנו  היקר,  אש”י  ועד 
על  עלינו  במלון,  את שהותנו  תום  עד  למצות 

בגדי ים - והופה לבריכה! 

החוויה הבאה שזומנה לנו הייתה מופע אור־
במגדל  וסיור  העתיקה  העיר  חומות  על  קולי 
דוד. וואוו!!! נשארתי ללא מילים והתענגתי על 
הייחודי.  המופע  של  והצלילים  המראות  רצף 
בשעת לילה מאוחרת סיירנו במנהרות הכותל, 
בבטן האדמה ולאורך חלקי הכותל הסמויים מן 

העין. אכן, חוויה מרתקת! 
למחרת, לאחר ארוחת בוקר עשירה, האזנו 
להרצאותיהם של הפריודונטים ד”ר פולק וד”ר 

לוין ושל המרפאה בעיסוק שפרה נתנאלי. 
ביותר  מעניין  היה  המשפט  בבית  ביקורנו 
שהוביל  דרך  מורה  יצחק,  הופיע  ולאחריו 
אותנו אל המנורה, יצירתו של הפסל בנו אלקן 
המוצבת מול הכנסת. יצחק, שהפגין ידע נרחב 
הפך  המקורות,  מן  וציטוט  שפר  אמרות  לצד 

את זמננו הקצר איתו לחוויה משעשעת.
את  העשירה  צפויה  ובלתי  נוספת  חוויה 
תבלין:  תוספת  כמו  המשותף,  המפגש  טעם 
נקלענו  הביתה,  בחזרה  צפונה,  בנסיעתנו 

היה  שלא  לאחר  ומייגע.  ארוך  תנועה  לפקק 
לעצור  בנהג  הפצרנו  עוד,  להתאפק  אפשר 
לנו בצד הכביש לפיפי... האירוע הזה, עם כל 
מה שהתלווה אליו, הפך בן רגע לפרצי צחוק 
מלווים בקולות רמים, ללא שליטה... כשנרגעו 
מי  מבורכת:  יוזמה  גיתית  העלתה  הרוחות, 
שיש לה ”סיפור מעניין”, תיגש אל המיקרופון 

שליד הנהג ותשתף את כולנו. 
שינניות,  מכמה  שמענו  משעשעים  סיפורים 
מיכל  הייתה  הידיעה,  בהא  ה-כוכבת,  אבל 
מכפר יונה. סיפוריה ”גלגלו” אותנו מצחוק באופן 
סיפרה  תימניות  ובע‘  בח‘  לדמיין!  אפשר  שאי 
אנקדוטות משעשעות על משפחתה התימנית, 
הנהג  עברית.  דובר  שאינו  הקנדי  בעלה  לצד 

ההמום שלנו בקושי הבין איפה הוא נמצא...
אני מסיימת את דבריי בתודות וברכות לבנות 

הוועד החרוצות שלנו -
מכן!  אחת  לכל  כיפאק-היי  פעמים  שלוש 

עשיתן עבודה נפלאה!
היה מה זה כיף, ואנחנו מחכות לכנס הבא.

� � �
מרומם.  רוח  במצב  חזרתי  אשדות:  חני 
הסיור  זמני,  את  הנעימו  למקצוע  חברותיי 

יומיים קסומים - 
והחברותא במקום הראשון!

יום השיננית הבינלאומי 2012 בסימן 30 שנה לאש"י - רשמים וחוויות

RDH¨ BHA שרון פרידמןיניב 

הדרכה וטעימות במעדניית באשר בשוק מחנה יהודה

סיור מרתק בשכונת נחלאות הציורית

ביקור בדוכני השוק
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האוכל  היפים,  בירושלים, ההרצאות, החדרים 
כל  כאלה!  ימים  ועוד  עוד  רוצה  אני  הנהדר. 
 - ויצמן  וכמו שאמר עזר  הכבוד לאיגוד שלנו, 

חברות היא ערך עליון.
� � �

מילים  בכמה  לסכם  אפשר  איך  רוט:  אדל 
יומיים מלאי חוויות? הטיול היה מאורגן למופת, 
והוא כלל את שוק מחנה  עד הפרט האחרון, 
אור־קולי  חיזיון  נחלאות,  טעימות(,  )עם  יהודה 
במגדל דוד וסיור במנהרות הכותל. המלון היה 
מפנק, וחיכו לנו שם שי מחברת דקסל וחולצה 
מצויינות  היו  ההרצאות  קולגייט.  מחברת 
והוסיפו מוטיבציה רבה וגאווה במקצוע. בסיום 
הסבר  וקיבלנו  העליון  המשפט  לבית  נסענו 
מעניין ומקיף. היה מדהים - והשאיר טעם לעוד.

� � �
כנס מהנה במיוחד. הבחירה  היה  נוי:  ג'קלין 
את  הרגשתי  מושלמת.  הייתה  בירושלים 
ניחוחות השוק, הצבעוניות, הטעימות, הסיורים 
בסמטאות העיר, החיזיון האור־קולי, וכן לגלות 
במנהרות   - הקודשים״  ״קודש  את  סוף  סוף 

הכותל. הוקסמתי מאוד. 

 - מהנה  ובעיקר  עניני  מגוון,  היה  הכנס 
הנפלאה.  והחברותא  הסיורים  ההרצאות, 
מחמישה  יותר  להיות  יכול  לא  ללינה,  באשר 

כוכבים... כולנו הרגשנו ”כ ו כ ב י ם”.
� � �

די  אין  רחמן: לחברות ההנהלה שלום!  צילי 
ההשקעה  על   - לכולכן  להודות  כדי  מילים 
ההשקעה  על  השנה,  כל  במשך  הרבה 
הכנס,  של  ובהובלה  בארגון  פירות(  )שנשאה 
ולא  כה הרבה  נותנות מעצמכן  כך שאתן  על 

לשם תמורה. 
הבוקר,  ארוחת  ופורה.  מהנה  היה  הכנס 

 - הכול  ומעל  המלון,  בירושלים,  הסיורים 
חלק  לכן  שיש  שוודאי  הטובה,  האווירה 
בהיווצרותה. תודה רבה, וניפגש בשנה הבאה. 

� � �
פגי כהן: חוויה כיפית ומרעננת, אירוע שאורגן 

למופת על ידי ועד האיגוד. 
עבורי, זו הפעם הראשונה שבה אני פורשת 
לכנס  נרשמת  הרבה התלבטויות  ובלי  כנפיים 
מי אחלוק  יומיים, אפילו מבלי לדעת עם  של 

את חדרי! המוטו היה ”לפנק.. לפנק...”.
בין  חדשות  בהיכרויות  כבר  החלה  החוויה 

נוף  מול  מפנקת  בוקר  לארוחת  עצרנו  הבנות. 
עוצר נשימה... הסיור בשכונה הוותיקה נחלאות 
ניחוחות  רווי   - בשוק  והסיור  זיכרונות,  העלה 

משכרים ומשולב בטעימות טעימות במיוחד! 
חזרנו לבית המלון ושם חיכה לנו - איך לא? 
מזנון עמוס כל טוב, עוגות, טרטלטים, שתייה 

מכל הסוגים... לפנק. 
למופע  הסיור  מושקעת,  ערב  ארוחת  אחרי 
ירושלים  דוד, במצודת העיר  האור־קולי במגדל 
הקסומה, היה מרהיב ומיוחד. חלקנו חזרו למלון 
באמצע  הכותל.  למנהרות  המשיכו  והשאר 
הלילה, הכותל הומה אדם. היה פשוט מדהים. 

חזרנו עייפות ורצוצות אך מרוצות... לפנק.
למחרת התכנסנו לכמה הרצאות מקצועיות. 
לכאן...  בואנו  את  להצדיק  צריך  זאת  בכל 
המשפט  לבית  נסענו  הצהריים  אחר  לפנק. 
קיבלנו הסברים, שאלנו  ישראל,  ולבנק  העליון 
שאלות ואף הכניסו אותנו לאולם בית המשפט. 

הכול היה מאורגן להפליא. 
ומי  הביתה,  לפיזור  לנו  חיכו  האוטובוסים 
תודה  בדרך.  צחקנו  כמה  יודעת  איתי  שנסעה 
למיכל סולומון, ששיתפה בסיפורים מצחיקים 

על משפחתה התימנית. 
תודה לוועד המארגן. בנות, שאפו!

צבעתי  פודרה,  לי  שמתי  ביטון:  הלפרין  נילי 
ריסים, לבשתי שמלה מקושטת כיסים... אכן כן! 
ואם ישאלו אתכן לכבוד מה? אל תתביישו, אמרו 

בגאווה: לכבוד כנס השינניות הקרב ובא... 
בוקר  לארוחת  הארץ,  קצות  מכל  הגענו 
ובצלחת.  סביב   - ירוק  טבע  בתוך  משותפת 
ומהתחלה כזאת, זה רק המשיך להמריא. סיורים 
וטעימות, פינוקים והפתעות, הרצאות מעניינות - 
לכל  להודות  רוצה  הראשון!  במקום  והחברותא 

הצוות המארגן ולצוות המבצע - יישר כוח!  

הדרכה וטעימות במעדניית באשר בשוק מחנה יהודה

הרצאה באולם המליאה

מיני "שיקויי בריאות" בדוכן של עוזי אלי 

שינניות חוגגות ביום השיננית הבינ"ל

ארוחת בוקר מפנקת

ביקור בבית המשפט העליון
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פעילויות האיגוד  

תקציר

נוסד   1979 שנת  בשלהי 
הישראלי,  השיננות  איגוד 
”אגודת  אז:  שנקרא 
הישראלית”.  השינניות 
אז  היה  השיננות  מקצוע 
לא  הציבור  בארץ,  חדש 
רופאי  וגם  אותו,  הכיר 
הבינו  לא  רבים  שיניים 
ומהו  השיננית  היא  מי 

תפקידה.

סימנה  האגודה  הקמת 
ציון דרך בהקניית המודעות 
הרחב  הציבור  בקרב 

לשמירה על בריאות השיניים  ולדרכי מניעת מחלות.
 האגודה קבעה לעצמה כבר אז את המטרות הבאות: 

לקדם את המקצוע;   .1
להגן על האינטרסים של השינניות;   .2

לקדם את החינוך לבריאות השיניים החל מן הגיל הרך;  .3
לייצג את השינניות הישראליות בפני כל גוף ומוסד, בארץ ובחו”ל;   .4

לעודד מחקרים המיועדים לסייע לבריאות השן.  .5

מאז ועד היום, האגודה דבקה במטרות אלו ופועלת להשגתן.
 

תולדות איגוד השיננות הישראלי

בהדסה  שיניים  לרפואת  בפקולטה  התחיל  בארץ  המקצוע  לימוד 
בירושלים, בשנת 1978. האקדמיה ללשון העברית קבעה שהשם העברי 
ונועד  ו”לשנן”,  ”שן”  מילים:  משתי  נגזר  השם  ”שיננית”.  יהיה  למקצוע 
הלימוד,  השינון,  שהוא  הציבורי,  החלק  המקצוע:  מהות  את  לשקף 
ההדרכה והקניית ההרגלים הנכונים - חינוך להקפדה על בריאות השן, 
והחלק הקליני - שהוא הטיפול בשן וברקמות שמסביב לה. לימים הציע 
הרולד סגן־כהן לשנות את שם המקצוע ל”שיננות”, כדי למנוע  פרופ' 

קונוטציה של מקצוע נשי, והצעתו התקבלה.

את המחזור הראשון בארץ, בפקולטה לרפואת שיניים בירושלים, בשנת 
השינניות.  אגודת  את  ויסדו  הקימו  הן  בלבד.  בוגרות  שש  סיימו   ,1979
הן הבינו שרק ה”ביחד” יצעיד את המודעות למקצוע קדימה, וכי כבכל 
איגוד - רק ה”ביחד” ישמור על האינטרסים שלהן. דנדי ששון, תושבת 
 - הירושלמית  אליהו  בברלי  הראשונה;  האגודה  יו”ר  הייתה  מכמורת, 
הגזברית הראשונה; נוגה צ'יזיק, קיבוצניקית מנאות מרדכי - המזכירה 

הראשונה.
ולייסד  1981 הן פנו לרשם העמותות, על מנת לרשום רשמית  ביולי 

”אגודת  את  חוקית  בצורה 
השינניות הישראלית”.

תנופה גדולה יותר ותגבורת 
עם  האגודה  קיבלה  רצינית 
של  השני  המחזור  סיום 
בהדסה  השיננות  לימודי 
 ,1981 באוגוסט  בירושלים, 
באותו  בוגרות.   20 שמנה 
המחזור  הסתיים  גם  זמן 
השיננות  לימודי  של  הראשון 
תל־אביב  באוניברסיטת 
 16 עם  ב־1979(  )שהתחיל 
ברגר,  טובה  ביניהן  בוגרות, 
שהייתה שנים רבות מדריכה 
המייסדות  ההנהלה.  וחברת 

קלטו אותן, ומאז התחילה פעילות משמעותית וענפה של האגודה.

יו”ר  נבחרה   .1982 בספטמבר  התקיים  האגודה  של  הראשון  הכנס 
שינניות  ומדריכת  באנגליה  שיננות  לימודי  בוגרת  חזן,  סוזן   - חדשה 

בהדסה ירושלים. 
את  שהכניסה  הראשונה  הייתה  המייסדות,  בין  שהייתה  קרלין,  יעל 
המודעות לבריאות השיניים לילד החריג, שיש לו גם בעיות רפואיות. היא 
מאז  פיזיות.  מוגבלויות  עם  לילדים  באלי”ן,  הראשונה  השיננית  הייתה 
ועד היום עובדות שינניות רבות במוסדות לילדים חריגים בארץ ועושות 
שם מלאכת קודש. יעל גם הייתה השיננית הראשונה שטיפלה בחולים 
במחלקה  עבודתה  במסגרת  החולים,  בית  במחלקות  המאושפזים 

לרפואת הפה בבית החולים. 

עליו  התנוסס   .1983 בינואר  לאור  יצא  האגודה  של  הראשון  העיתון 
יעל קרלין. עורכת  יחד עם  יצרה סוזן היו”ר  הלוגו של האגודה, שאותו 
שיננות  לימודי  בוגרת  )גרינברג(,  כפרי  נחמה  הייתה  העיתון הראשונה 

בטורונטו ומדריכת לימודי שיננות בהדסה בירושלים.

האגודה  קיימה  הרחב  הציבור  בקרב  הבריאות  לקידום  ראשון  אירוע 
קדחתנית  עשייה  של  יומיים   - בירושלים  בסופרפארם   1983 בנובמבר 

והתלהבות רבה. גם הקהל בא, התעניין ורכש ידע.

ביולי 1981 התגייסה הייזל שמיר - אז אדינוף - לצה”ל, והייתה השיננית 
את  ומביאות  בצבא  משרתות  רבות  שינניות  מאז,  בצה”ל.  הראשונה 

המודעות לבריאות השיניים לחיילים. 

נערכו  השיניים.  בריאות  על  לשמירה  התעוררות  התחילה  בקיבוצים 
סדנאות על ידי שינניות, בעידודו של ד”ר פולקמן ז”ל מקיבוץ המעפיל, 
  ובפעילותם  בהתלהבותם  בקיבוצים.  השינניות  של  ה”אבא”  שהיה 

תולדות איגוד 
השיננות הישראלי
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תכנית טיפול

אחרי2לפני1

טכנולוגיה בלעדית ופורצת דרך להקלה מיידית*
ומתמשכת על רגישות שיניים לשימוש מרפאתי ולשימוש ביתי יומיומי

Pro-ArginTM תוצאות מהפכניות - במרפאה ובביתפריצת דרך עם טכנולוגיית

תמונת מיקרוסקופ של פני שטח דנטין חשוף
שלא עבר טיפול

צינוריות דנטין פתוחות 
הגורמות לרגישות

תמונת מיקרוסקופ של פני שטח דנטין
אחרי הטיפול

צינוריות דנטין אטומות
להקלה מיידית* ומתמשכת

ברגישות שיניים

מהיום, בעזרת טכנולוגיית ™Pro-Argin המהפכנית, 
ניתן לספק הקלה מיידית* וממושכת לרגישות יתר של הדנטין, 

באמצעות שימוש בתכנית הטיפול
:Colgate® Sensitive Pro-Relief™ 

• משחה להקלה ברגישות לשימוש מרפאתי
• משחה לטיפול משלים ברגישות לשימוש יום יומי בבית

טכנולוגיית ™Pro-Argin, מבוססת על תהליך טבעי של אטימת 
צינוריות הדנטין בעזרת ארג'ינין וסידן קרבונט, הנמשכים אל פני 

שטח הדנטין, ליצירת שכבת איטום המגנה ומספקת הקלה 
מיידית2.

*הקלה מיידית מושגת על ידי מריחה ישירה של משחת השיניים ועיסוי השן 

הרגישה  למשך דקה אחת. 

משחת Colgate® Sensitive Pro-Relief מיועדת למתרפאים הסובלים 
מרגישות יתר של הדנטין. המשחה לטיפול מרפאתי, ניתנת לשימוש 

לפני ואחרי הליכים דנטליים במרפאה, כגון ניקוי או הסרת אבן שן. 
לאחר טיפול אחד בלבד, יחוש המתרפא הקלה מיידית אשר נמשכת 

ארבעה שבועות4-5.
להמשך טיפול ביתי, המלץ למתרפאיך להשתמש במשחת שיניים 

קולגייט סנסיטיב פרו רליף (באנגלית) ע"י מריחה ישירה של משחת 
השיניים ועיסוי השן הרגישה למשך דקה אחת. לאחר מכן, לתחושת 

הקלה מתמשכת, יש לצחצח פעמיים ביום מדי יום3.

Colgate ®  Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

Positive control:
Toothpaste with 2% potassium ion

Negative control: 
Toothpaste with 
1450 ppm 
fluoride only
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בשימוש ישיר על שן 

רגישה על ידי מריחה 
בקצה האצבע ועיסוי 

עדין למשך דקה אחת, 
 Colgate® משחת השיניים

 Sensitive Pro-ReliefTM

מספקת הקלת רגישות 
מיידית לעומת קבוצות 

הביקורת. ההקלה 
נותרה בעינה לאחר 3 

ימי צחצוח פעמיים ביום

 www.colgateprofessional.com ניתן לבקר באתר
כדי ללמוד עוד כיצד הקלה מידיית* על רגישות יתר של הדנטין 

יכולה להשפיע על עבודתכם. 

Scienti�c works sited: 1. Petrou I et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 23-31. 2. Cummins D.J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):1-9. 3. Nathoo S et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 123-130.
4. Schi� T et al Am J Dent 2009; 22 (Spec Iss A): 8A-15A. 5. Hamlin D et al Am J Dent 2009; 22 (Spec Iss A): 16A-20A

מקורות:

בוגרות המחזור הראשון של לימודי שיננות בארץ

מסמך הסטורי - 

בקשה לרישום 

האגודה כעמותה

רותי קפלן¨ RDH¨ נשיאת כבוד אש“י
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תכנית טיפולתכנית טיפול

אחרי2לפני1

טכנולוגיה בלעדית ופורצת דרך להקלה מיידית*
ומתמשכת על רגישות שיניים לשימוש מרפאתי ולשימוש ביתי יומיומי

Pro-ArginTM תוצאות מהפכניות - במרפאה ובביתפריצת דרך עם טכנולוגיית

תמונת מיקרוסקופ של פני שטח דנטין חשוף
שלא עבר טיפול

צינוריות דנטין פתוחות 
הגורמות לרגישות

תמונת מיקרוסקופ של פני שטח דנטין
אחרי הטיפול

צינוריות דנטין אטומות
להקלה מיידית* ומתמשכת

ברגישות שיניים

מהיום, בעזרת טכנולוגיית ™Pro-Argin המהפכנית, 
ניתן לספק הקלה מיידית* וממושכת לרגישות יתר של הדנטין, 

באמצעות שימוש בתכנית הטיפול
:Colgate® Sensitive Pro-Relief™ 

• משחה להקלה ברגישות לשימוש מרפאתי
• משחה לטיפול משלים ברגישות לשימוש יום יומי בבית

טכנולוגיית ™Pro-Argin, מבוססת על תהליך טבעי של אטימת 
צינוריות הדנטין בעזרת ארג'ינין וסידן קרבונט, הנמשכים אל פני 

שטח הדנטין, ליצירת שכבת איטום המגנה ומספקת הקלה 
מיידית2.

*הקלה מיידית מושגת על ידי מריחה ישירה של משחת השיניים ועיסוי השן 

הרגישה  למשך דקה אחת. 

משחת Colgate® Sensitive Pro-Relief מיועדת למתרפאים הסובלים 
מרגישות יתר של הדנטין. המשחה לטיפול מרפאתי, ניתנת לשימוש 

לפני ואחרי הליכים דנטליים במרפאה, כגון ניקוי או הסרת אבן שן. 
לאחר טיפול אחד בלבד, יחוש המתרפא הקלה מיידית אשר נמשכת 

ארבעה שבועות4-5.
להמשך טיפול ביתי, המלץ למתרפאיך להשתמש במשחת שיניים 

קולגייט סנסיטיב פרו רליף (באנגלית) ע"י מריחה ישירה של משחת 
השיניים ועיסוי השן הרגישה למשך דקה אחת. לאחר מכן, לתחושת 

הקלה מתמשכת, יש לצחצח פעמיים ביום מדי יום3.

Colgate ®  Sensitive Pro-Relief™ Toothpaste

Positive control:
Toothpaste with 2% potassium ion

Negative control: 
Toothpaste with 
1450 ppm 
fluoride only
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בשימוש ישיר על שן 

רגישה על ידי מריחה 
בקצה האצבע ועיסוי 

עדין למשך דקה אחת, 
 Colgate® משחת השיניים

 Sensitive Pro-ReliefTM

מספקת הקלת רגישות 
מיידית לעומת קבוצות 

הביקורת. ההקלה 
נותרה בעינה לאחר 3 

ימי צחצוח פעמיים ביום

 www.colgateprofessional.com ניתן לבקר באתר
כדי ללמוד עוד כיצד הקלה מידיית* על רגישות יתר של הדנטין 

יכולה להשפיע על עבודתכם. 

Scienti�c works sited: 1. Petrou I et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 23-31. 2. Cummins D.J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):1-9. 3. Nathoo S et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 123-130.
4. Schi� T et al Am J Dent 2009; 22 (Spec Iss A): 8A-15A. 5. Hamlin D et al Am J Dent 2009; 22 (Spec Iss A): 16A-20A

מקורות:
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פעילויות האיגוד  

המשותפת קידמו מאוד את בריאות השיניים בקיבוצים, 
ומספר השינניות בקיבוצים הלך וגדל מאז ועד היום. 

הוועדה  של  ישיבה  התקיימה   1982 בדצמבר  ב־6 
לעבודה ורווחה בכנסת בעניין חוק השינניות. ד”ר קלמן, הממונה דאז על 
בריאות השן במשרד הבריאות, דאג להזמין לישיבה את נציגות האגודה 
- עדנה ציוני, אילנה סטנלי ונחמה כפרי. ד”ר קלמן פעל רבות לפתיחת 
לשינניות  המייעצת  הוועדה  את  הקים  הוא  בארץ.  לשינניות  הקורסים 
במשרד הבריאות, שבה יש תמיד נציגה של האיגוד. ועדה זו קובעת את 
ואת מסגרת שעות  אחידות תוכניות הלימוד לשינניות בכל בתי הספר 

הלימוד ומפקחת על בתי הספר לשינניות בארץ.

אגודת  יו”ר  והייתה  חזן  סוזן  את  שמיר  הייזל  החליפה   1984 במאי 
השינניות. הפעילות התרחבה: כנסים, הרצאות, פגישות וישיבות. הייזל 
ארבלי־אלמוזלינו,  שושנה  הגב'  דאז,  הבריאות  סגנית שר  עם  נפגשה 
במטרה לשנות את התקנות ולאפשר לשינניות לעבוד ללא נוכחות פיזית 
של רופא במרפאה. תהליך זה נמשך למעלה מ־20 שנה, עד שהצלחנו 

בשנת 2005 לשנות את החוק. המודעות בארץ למקצוע הלכה וגברה.

שנים,  שש  בתפקיד  וכיהנה  ליו”ר  אחינועם  ציפי  נבחרה  ב־1987 
האגודה  מטעם  קבועה  נציגה  הייתה  תפקידה,  במסגרת   .1993 עד 
החליטה  תקופה  באותה  לשינניות.  הספר  בתי  של  הסיום  טקסי  בכל 
האגודה להיאבק נגד העסקתן של סייעות כשינניות ונגד רופאי השיניים 
המעסיקים עובדות ללא רישיון המתחזות לשינניות. נשלחו חוזרים לכל 
הרופאים בארץ, האגודה יצאה בפרסום לעיתונות, משרד הבריאות נכנס 
לתמונה ונשללו רישיונות של רופאי שיניים שהעסיקו שינניות ללא רישיון. 
בולט  רישיונה במרפאה במקום  כל שיננית לתלות את  על  חובה  מאז, 
לעין, כדי שכל מתרפא יוכל לוודא שהוא מטופל על ידי שיננית מוסמכת.

אתיופיה  יהודי  של  ארצה  עלייתם  עם  התרחבה  האגודה  פעילות 
במבצע משה )המבצע הראשון של עליית יהודי אתיופיה(. שינניות מטעם 
חדשים,  עולים  אתיופיים,  בילדים  וטיפלו  בדקו  הספר  ומבתי  האגודה 

והביאו להם את תודעת בריאות השיניים.
שיניים  לרפואת  בפקולטה  השיננות  לימודי  את  מסיימות  ב־1988 

בהדסה שתי שינניות אתיופיות: רחל ילו ז”ל ואסתר רטה. הן השינניות 
האתיופיות הראשונות בעולם, וכמובן מצטרפות מייד לאגודה.

והצליחה  נמרצות  פעלה  היא  ליו”ר.  אבישי  נורית  נבחרה  ב־1993 
הבינלאומי  השיננות  לארגון  הישראלית  השינניות  אגודת  את  להכניס 

IFDH, בכנס הבינלאומי שהתקיים בטוקיו.

בינלאומי  לכנס  מישראל  שינניות  של  קבוצה  יוצאת  זה  בעקבות 
לשינניות שהתקיים בפירנצה שבאיטליה.

הוכן פוסטר יפה של האגודה, שהיה תלוי בגאווה  בכינוס ועורר תשומת 
לב רבה. דגל ישראל נישא בגאווה בפעם הראשונה על ידי נציגות שלנו, 
השינניות  עם  שלנו  האינטראקציה  באולם.  הנוכחות  כל  תשואות  לקול 
מכל העולם קרמה עור וגידים, והקשר הולך ומתהדק עם השנים. פגישה 
שיננית  וילקינס,  אסתר  ד”ר  עם  האגודה  לנציגות  שם  הייתה  מרגשת 
פיהם  על  למדנו  שכולנו  השינניות  ספרי  את  שכתבה  שיניים,  ורופאת 
ואירחה  הזמינה  השינניות  אגודת  בעולם.  השינניות  כל  של  -”התנ”ך” 
והיא נשאה את ההרצאה  וילקינס בארץ בשנת 1989,  את ד”ר אסתר 

המרכזית בכנס המדעי השנתי של האגודה.

האגודה המשיכה בפעילות ענפה בכל השטחים: בהדרכה בבתי ספר, 
בלימוד צחצוח שיניים בגני ילדים, במתנ”סים ובבתי אבות. בתי הספר 
לשינניות המשיכו להכשיר תלמידות, ומספר השינניות בארץ הלך וגדל.

בחינות  להכנת  השן  לבריאות  האגף  עם  משותפת  ועדה  הוקמה 
ממשלתיות לשינניות. לקחנו חלק פעיל גם בהכנת הבחינה וגם בבחינה 

עצמה, לאורך כל השנים.

מאמרים  וכתבו  שונות  מחקר  בעבודות  להשתתף  התחילו  שינניות 
כמו  חדשות,  שיניים  מברשות  המציאו  שינניות  מקצועיים;  בעיתונים 

דגל ישראל מונף לראשונה בכנס הפדרציה הבינ"ל לשיננות

אש"י בפעילות התנדבותית בבי"ח שערי צדק

תמונה הסטורית: מפגש שינניות עם ד"ר אסתר ווילקינס -מפגש שינניות עם ד"ר אסתר ווילקינס- ה"אמא" של מקצוע השיננות
 ה"אמא" של מקצוע השיננות
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TWINS של מירי שטרן; שינניות כתבו ספרים בנושא בריאות השיניים, 
כמו הספר ”חיוך יפה אינו מקרה”, שכתבו רותי קפלן ואסתר זילכה. אלה 
מערכי שיעור בבריאות השיניים לילדי בתי הספר וגני הילדים, הכוללים 
כדי שהלימוד  זה  כל  גיל.  רמות  לפי  פעילויות  ושעשועונים,  עבודה  דפי 
יהיה חווייתי לילדים והם ירצו ליישם את הכללים שלמדו מתוך שמחה 

והבנת חשיבותם. הספר זכה להצלחה רבה ויצא בשבע מהדורות.

לילדים בנושא בריאות השיניים, כמו  שינניות גם כתבו ספרי קריאה 
”החברים של ציח וצח” שכתבה איריס צדיק. השינניות רונית סיון ואפרת 
זנגילביץ' כתבו גם הן ספרי קריאה לילדים בנושא בריאות הפה והשיניים.

 - האגודה  מטעם  בארץ  רבים  במקומות  התקיימו  השן  בריאות  ימי 
במכון וינגייט, בקרית שמונה, בכרמיאל, באילת, בבית הלוחם במקומות 
שונים בארץ. המילה שיננית כבר אינה זרה, מכירים בנו ואפילו מוקירים 

אותנו - גם הציבור וגם רופאי השיניים.

בפרס  זוכה  ירושלים,  בהדסה  השיננות  לימודי  מרכזת  קפלן,  רותי 
בינלאומי בתחרות שהתקיימה בלונדון בנושא כתיבת תוכניות לבריאות 

השיניים לילדים לשנת 2000.
של  האתי  הקוד  נכתב  האגודה,  ליו”ר  פוקס  פולט  נבחרה  ב־1999 
על  וענייני  קצר  הסבר  עם  להמונים,  מופץ  השינניות  ועלון  השיננית 

ולרוסית.  לערבית  תורגם  העלון  חשיבותה.  ועל  השיננית  של  תפקידיה 
לכל  ולעזרה  לייעוץ  חשבון,  ורואה  דין  עורך  שירותי  שוכרת  האגודה 

שיננית חברת האגודה הנזקקת להם.

וגדלה.  הולכת  בכנסים  וגם  הפעילויות  בכל  השינניות  השתתפות 
ובחשיבות  השינניות  של  בחשיבותן  מכירות  הדנטליות  החברות  גם 
המלצותיהן בקידום מכירות המוצרים שלהן, ולכן הן משתתפות באופן 

פעיל בכל הכנסים של האגודה.
.

עיתון  עורכת  גם  היא  ציפי  ליו”ר.  ניסנבום  ציפי  נבחרה   2000 בשנת 
ציפי פעלה נמרצות  האגודה, שיוצא באופן קבוע ארבע פעמים בשנה. 
האגודה  הנהלת  חברות  עם  יחד  שיניים,  שינניות-רופאי  תקנות  לשינוי 
הנהלה,  וחברת  דאז  האיגוד  דוברת   - ארמוזה  דלית  של  ובעזרתה 
בכנסת.  הלוביסטית  פעילותה  דרך  בחוק  המיוחל  השינוי  את  שקידמה 
העניין  סביב  בעיקר  שנה,  מ־20  למעלה  ונמשך  ממושך  היה  המאבק 
לאפשר  הייתה  המטרה  העיסוק.  חופש  בחוק  פגע  אשר   - התעסוקתי 
לשיננית לעבוד ללא נוכחות פיזית של רופא שיניים  במרפאה. המאבק 

הסתיים בהצלחה ב־2005, בסיועו של חה”כ ד”ר יורי שטרן ז”ל. 

מסורת  ומאז מתקיימת  ראשונה,  בפעם  נחגג  הבינלאומי  השיננית  יום 
  שנתית של הרצאות, פעילויות ויומיים של כיף לשינניות. גם את יום האישה 

Two cutting edges
Rounded Toe
Sharpen-Free
XP-Technology™

4 תל-אביב, 84, קומה  בן צבי  2000 - דרך  א.ב. 
03-6825556 03-6802828  פקס:  קווי):  (רב  טל 

מהפכה!
ב-א. ב. 2000הדור החדש של הקיורטות

Double Gracey replaces... Indication

Anterior Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 and Universal curettes Anterior / Lingual - Buccal

Posterior Gracey 11-12, 13-14, 15-16 and Universal curettes Mesial-Distal

Anterior Mini Mini Five™ / Gracey Access  00-0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
and Universal curettes

Anterior / Lingual - Buccal

Posterior Mini Mini Five™ / Gracey Access 11-12, 13-14, 15-16 
and Universal curettes

Mesial-Distal

Double Gracey Anterior (AEDGAXPX)

Double Gracey Posterior (AEDGPXPX)

DOUBLE 
GRACEY 
KIT  

Ref.:
AEDGKXPX

Double Gracey Mini Anterior (AEDGMAXPX)

Double Gracey Mini Posterior (AEDGMPXPX)

DOUBLE 
GRACEY 
MINI KIT  

Ref.:
AEDGMKXPX
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פעילויות האיגוד  

מציינות השינניות בהרצאות ובמפגש חברתי.
ופיתחה  יזמה  ההנהלה,  חברת  הורביץ,  שירלי 

חוברת הדרכה למטפלים באנשים מוגבלים.

קרלין  יעל  כיו”ר,  ציפי  של  הקדנציה  סיום  עם 
וזאת לאחר שצברה   - נטלה לידיה את המושכות 
דלית  האיגוד.  כגזברית  שנים  חמש  של  ניסיון 
ארמוזה נבחרה כסגנית, אדל שבח כגזברית וצ'רי 

פלקס כמזכירה.
הבינלאומית  לפדרציה  נכנסה  גם  יעל 

של  בהמלצתה  ישראל,  כנציגת  לשינניות 
פולט פוקס, ויחד עם פולט הייתה נציגת 
הארץ בדיונים של הפדרציה לפני הכנס 
העולמי באוסטרליה בשנת 2001. בדיונים 
נציגות  הנוכחות,  את  שכנעה  יעל  אלה 

 2007 של  הכנס  את  לקיים  העולם,  מכל 
מאיתנו  נלקחה  זו  זכות  לצערנו,  בישראל. 

ובעולם, לאור מעשי הטרור  בגלל המצב בארץ 
שהיו בשנים אלו.

יעל נבחרה כמזכירת הפדרציה הבינלאומית מבין 
)שוב, בהמלצתה של פולט פוקס(  נציגי כל העולם 
ושירתה בתפקיד זה )כרגיל, בהתנדבות, כמו כולנו...( 
מתפקיד  פרשה   2007 בשנת  שנים.  שלוש  במשך 

רשמי בפדרציה.

ב־2007, ”אגודת השינניות הישראלית” מחליפה 
את שמה: מעתה אנחנו ”איגוד השיננות הישראלי” 

- ”אש”י”.

בה בעת, יעל מובילה את האיגוד, בעזרתן הרבה 
של  לאקדמיזציה  בדרך  ההנהלה,  חברות  של 
המקצוע; כלומר, לימודי תואר בשיננות. לאורך כל 
השנים נעשו ניסיונות מצד גורמים רבים, אך עדיין 

ללא תוצאות מעשיות בשטח.

בשנת 2007, אתר האיגוד עולה לאינטרנט. שרון 
היא  וכיום  הקמתו  רעיון  את  יוזמת  פרידמן־יניב 

עורכת ומנהלת את האתר ועורכת העיתון שלנו.

כללית  אסיפה  קבוע  באופן  מקיים  האיגוד 
פיננסי,  דו”ח  מוסר  המס  יועץ  שבה  שנתית, 
למען  פעילותם  על  מדווחים  המשפטיים  היועצים 
שינניות  בין  המתהוות  בעיות  ולפתרון  האיגוד 

לרופאי שיניים. פעם בשלוש שנים מתקיימות בחירות לאיגוד.

בשנת 2008 נבחרה דלית ארמוזה ליו”ר האיגוד, ובשנת 2011 נבחרה 
לקדנציה שנייה.

ביותר. האיגוד מעסיק מזכירה בשכר,  הפעילות ממשיכה להיות ענפה 
 - לאיגוד  חדשה  משפטית  יועצת  קבע,  בהוראת  נעשים  החבר  תשלומי 
אודליה לוי אטינגר, וביחד איתה יוצרים חוזה העסקה לשינניות, עם הסבר 
על זכויות השיננית. מעמד השיננית עולה, יוצרים קשר עם שדולת הנשים, 
ובלתי אמצעי עם מקבלי החלטות  ישיר  נוצר מגע  נעמת,  ועם  ויצ”ו  עם 
מסלולים  נפתחו  בשיננות.  התואר  לימודי  לקידום  הבריאות,  במערכת 
להשלמה לתואר )עדיין לא בשיננות(, יש הכרה בלימודי השיננות והענקה 

של נקודות זכות בכמה מוסדות בארץ.
כבוד  כנשיאת  נבחרת  קפלן  רותי   ,2008 בשנת 
לקידום  השנים  רבת  פעילותה  על  האיגוד,  של 

מקצוע השיננות.
תוכנית ”שנלי”, להעשרה בבריאות הפה והשיניים, 
נכתבת על ידי רותי קפלן ביחד עם האגף לבריאות 
ד”ר  השן במשרד הבריאות, בשיתופם המלא של 
נטפוב,  לנה  וד”ר  האגף,  מנהל  זוסמן,  שלמה 
ובפעילות  דנטליים,  לשירותים  המחלקה  מנהלת 
ורופאי  גננות, תזונאיות  מורות,  של משרד החינוך, 
תוכנית  את  ללמד  התחילו  רבות  שינניות  שיניים. 
 - הארץ  ברחבי  ילדים  ובגני  הספר  בבתי  ”שנלי” 
תעסוקה נוספת לשינניות וחשיבות בריאותית רבה 

לכל ילדי המדינה.

בקואליציה  כשותף  מצטרף  אש”י  ב־2010,   
שונים.  ומוסדות  גופים  עם  יחד  השן  לבריאות 
לטיפולי  ולגיבוש החוק  לקידום  הקואליציה תרמה 

שיניים חינם לילדים עד גיל 12.

שיווק האיגוד לכל הגורמים הדנטליים נעשה בצורה 
אינטנסיבית על ידי גלית סימני, חברת ההנהלה.

יעל קרלין מעלה את החשיבות של שינניות בבתי 
שיעורים  שישה  בת  סדנה  מקיים  האיגוד  חולים. 
חולים  בתי  אבות,  בבתי  לעבוד  שינניות  להכשרת 
ומוסדות לאשפוז ממושך. בהמשך לסדנה הועלתה 
במה בינלאומית לשיחות ולתקשורת בין־מקצועית 

בנושא הנ”ל. 

פעילות  מקיים  האיגוד   ,2012 שנת  במהלך 
מדריך  צדק,  שערי  החולים  בבית  התנדבותית 
לדיאליזה  במחלקה  מאושפזים  בילדים  ומטפל 
בריאות  על  לשמירה  המודעות  את  להם  ומביא 

הפה והשיניים.

בעזרה  שנתיות  השתלמויות  מקיים  האיגוד 
ראשונה, חובה לכל שיננית.

שבשנים  לעובדה  לב  שמות  רבות  שינניות 
האיגוד,  בפעילות  רבה  התפתחות  חלה  האחרונות 
הנעשית על ידי חברות ההנהלה, בכל הקשור בקיום 
ימי עיון וכנסים מקצועיים, טיפול בזכויות השינניות, 
יום,  יום  ומעודכן  ושיווק. אתר האיגוד פעיל  פרסום 
העיתון יוצא באופן קבוע, קשר שוטף נשמר עם השינניות, עם הציבור, עם 

חברות דנטליות ועם אח”מים, ועוד ועוד.

כל ההתפתחויות האלו הן לכאורה טבעיות, בעקבות הגידול במספר 
ההנהלה,  חברות  שינניות,  שיש  משום  רק  קורה  זה  אבל  השינניות, 
לקידום  נלאה,  הבלתי  וממרצן  מכוחן  הפרטי,  מזמנן  לתת  המוכנות 
ימי  מראשית  השנים,  כל  במשך  האלו.  החשובים  הנושאים  ולפיתוח 
את  לקדם  מנת  על  לאות  ללא  פעלה  חברה  כל  היום,  ועד  האיגוד 
אנו  מעורער שבו  והבלתי  למקום החשוב  הגענו  כך  ומשום  המקצוע, 
ויש  ועזבו,  יש שינניות שהיו זמן קצר בהנהלת האיגוד  נמצאות היום. 
לכולן,  היום.  ועד  מאז  בחוטים  ומושכות  האיגוד  את  המובילות  כאלה 

התודה נתונה מכולנו. 

יושבות ראש איגוד 
השיננות הישראלי

דנדי ששון
סוזן חזן

הייזל שמיר
ציפי אחינועם
נורית אבישי

2000-1999 פולט פוקס
2005-2000 ציפי ניסנבוים

2008-2005 יעל קרלין
2012-2008 דלית ארמוזה

הבינלאומית  לפדרציה  נכנסה  גם  יעל 
של  בהמלצתה  ישראל,  כנציגת  לשינניות 

מאיתנו  נלקחה  זו  זכות  לצערנו,  בישראל. 
ובעולם, לאור מעשי הטרור  בגלל המצב בארץ 

חברות הנהלת 
איגוד השיננות לדורותיהן

חזן,  סוזן  צ'יזיק,  נגה  אליהו,  בברלי 
סטנלי,  אילנה  ששון,  דנדי  כפרי,  נחמה 
הייזל שמיר, ציפי אחינועם, טובה ברגר, 
וייס,  שולה  נחמיאס,  רני  יצחקי,  גילה 
שבח,  אדל  ציוני,  עדנה  הורביץ,  שירלי 
רותי קפלן, יעל קרלין, צ'רי פלקס, דלית 
נורית  פוקס,  פולט  סימני,  גלית  ראם, 
אורלי שטרקמן,  ארמוזה,  דלית  אבישי, 

שרון פרידמן, יפה עובדיה

השיננית הראשונה בצה"ל 
הייזל )אדינוף( שמיר
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הדריכה  אביב.  תל  באוניברסיטת   1995 משנת  שיננות  לימודי  בוגרת  היא  שמואלי  יונה 
לימודי שיננות בין השנים 1999-1996. עוסקת בשיננות במרפאות פרטיות. בנוסף, לאחר 

סיום לימודי קונדיטוריה פתחה קייטרינג חלבי לאירועים, המתמחה ב"פינגר פוד". 

שינניות יקרות ואורחים 
מתחום רפואת השיניים,

הנהלת אש"י שוקדת בימים אלה על הכנת 
הכנסים הקרובים לשנת 2013. 

הודעה  תתפרסם  הכנס,  מועד  בהתקרב 
המקרים,  ברוב  האיגוד.  באתר  מפורטת 
דאגו  אנא,  במייל.  יישלחו  והזמנות  עדכונים 
לדיוור  שלכן  המייל  כתובת  את  לעדכן 

אלקטרוני אצל מזכירת האיגוד, רות אוחנה.

שני  יום   ,2∞13 בינואר  ב־∏2   
מיוחד  השקה  אירוע  יתקיים  בבוקר, 
אש"י. בשיתוף  ליסטרין,  חברת  של 

 ב־µ במארס 13∞2, יום שלישי 
יום  לציון  שינניות  כנס  יתקיים  בערב, 
הכנס  יעסוק  השנה  הבינלאומי.  האישה 
בקידום מעמד האישה ובשמירה על בריאותה.  

 ב־∂2 באפריל 13∞2, יום שישי 
הכללית  האסיפה  את  נקיים  בבוקר, 
האיגוד  לחברות   - אש"י  של  השנתית 
נדון בפעילות האיגוד בהווה  בלבד. באסיפה 
שאיתן  בעיות  בתוכנית:  עתידיות.  ובפעולות 
תנאי  בתחום  ביום־יום  השינניות  מתמודדות 
ההעסקה וזכויותינו כעובדות. עוד נלמד כיצד 

לקרוא את תלושי השכר שלנו .

רביעי,  יום   ,2∞13 במאי   2πב־  
יציין  השנה  השנתי.  המקצועי  הכנס  ייערך 
למקצוע  השנה   100 חגיגות  את  הכנס 
אל  ומיוחדת!  חגיגית  במתכונת  השיננות 

תחמיצו! 

וברכות תתקבלנה בשמחה  הצעות, בקשות 
- באתר האיגוד,  או בדף הפייסבוק.

שריינו את המועדים,
ונתראה בשמחות...!

www.idha.org.il :אתר האיגוד

גולאש ובצקניות
RDH יונה שמואלי 

מצרכים:
 3 בצלים קצוצים דק

 1/2 כוס שמן
 1.5-1 ק"ג בשר בקר, חתוך לקוביות גדולות

 2 שיני שום
 2 כפות פפריקה מתוקה

 2 פלפל אדום, חתוך לרצועות
 2-1 פלפל ירוק 

 3 עגבניות חתוכות לקוביות
 6-5 תפוחי אדמה, חתוכים לקוביות גדולות

 8-2 כוסות מים חמים )בהתאם לסמיכות  הרצויה(

אופן ההכנה:
ומטגנים את הבצל עד לשקיפות. מוסיפים  וכבד  גדול  מחממים שמן בסיר 

קוביות בשר ומטגנים דקות מספר, עד להשחמה.
)אפשר  ופפריקה  מלח  עם  ומערבבים  השום  את  מועכים  נפרדת  בצלוחית 
להוסיף מעט מים(. מוסיפים לסיר הבשר ומערבבים היטב. מוסיפים כוס וחצי 
שעה  עד  )שעה  הבשר  לריכוך  עד  ומבשלים  לרתיחה  מביאים  חמים,  מים 

וחצי(.
מים,  עוד  ומוסיפים  לסיר  האדמה  ותפוחי  העגבניות  הפלפלים,  את  מוסיפים 
בהתאם לסמיכות הרצויה. מביאים לרתיחה ומבשלים עוד כחצי שעה, עד שתפוחי 

האדמה מבושלים. מוסיפים פלפל/מלח לפי הטעם.
מי שאוהבת מרק תוסיף יותר מים, ומי שמעדיפה קדירה סמיכה - פחות, אך יש 

להקפיד על כך שיהיו מספיק נוזלים בזמן הבישול.

הכנת הבצקניות:
 1 כוס קמח

 3-2 ביצים
 1 כף שמן

 מלח
 3-2 כפות מים

מערבבים את כל המצרכים 
תערובת  לקבלת  עץ,  בכף 
דבק  של  במרקם  בצק 
פלסטי - לא נוזלי מדי ולא בצק 

שניתן לרדד.
 2 ומוסיפים  במים  גדול  סיר  ממלאים 
כפות מלח. כשהמים מגיעים לרתיחה לוקחים שתי כפיות קטנות, מרטיבים 
אותן, לוקחים בעזרתן מעט מן הבצק וזורקים למים )כמו שמכינים סופגניות 
אשל(. נותנים לבצקניות להתבשל מעט. לאחר שהן צפות במשך כשתי דקות, 
מוציאים אותן בעזרת כף מחוררת ומניחים בקערה )מתקבל מראה של ניוקי(. 
גודל הבצקניות תלוי  זו לזו.  יידבקו  אני ממליצה להוסיף כף שמן, כדי שלא 

בטעמכן האישי.

טעים להגיש צלחת גולאש ולהניח בתוכה כמה בצקניות, לפי הטעם. 
                                     בתיאבון!

-----------
שיננית במרפאות פרטיות, פתחה  להיותה  בנוסף   .1995 שיננות משנת  לימודי  בוגרת   - יונה שמואלי 

חברת קייטרינג BISIM - אירועי בוטיק ואוכל בהזמנה אישית.

שינניות יקרות ואורחים 

SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE
SAVE THE DATE

גולאש ובצקניות
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
מתכון חורף
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פעילויות האיגוד  

חברותינו למקצוע,

אנו פונות אליכן בימים אלה של טרום בחירות במדינת ישראל. כידוע, הוועד המנהל של אש"י נאבק מזה שנים רבות לקבלת אישור 
לשינוי חוק השיננות, במטרה לאפשר לימודים לתואר ראשון בתחום.

בשנה האחרונה החליט הוועד המנהל להקצות משאבים ולהיעזר בלוביסטים לקידום הצעת החוק בכנסת. נראה היה כי אנו צועדים 
בדרך סלולה, אך לאחר פיזור הכנסת, נדמה כי נטרפו הקלפים ואנו דורכים במקום. לקראת הבחירות לכנסת,  אנו שואפות להחתים 

על עצומה זו שינניות ורופאים ולהציגה בפני השר הבא.

שינניות יקרות,

איננו פונות אליכן ממקום של הרמת ידיים. ההפך הוא הנכון: אנו גאות להיות חלק מצוות השינניות שמקדם את המקצוע. אנו רואות 
במאבקנו זה חלק בלתי נפרד ממאבקן של הנשים בישראל על קידומן המקצועי ועל חיזוק יכולת ההשתכרות שלהן במאה ה־21. 

אנו מאמינות כי העוצמה הנשית מגיעה מתוך השאיפה להיות שוות זכויות בכל הקשור ליכולת קידום מקצועי. 
פסיכולוגיה,  פיזיולוגיה,  באנטומיה,  נרחב  לידע  נדרשות  בו  העוסקות  בלבד.  טכני  ואינו  פרה־רפואי  מקצוע  הינו  השיננות  מקצוע 
לבריאותו  וגם  הדנטלית  לבריאותו  גדולה  אחריות  להן  יש  נוספים.  וטיפוליים  רפואיים  ותחומים  מיקרוביולוגיה  תזונה,  פרמקולוגיה, 

הכללית של כל מטופל, משום הקשר הברור והדו־כיווני שבין מחלות כלל הגוף למחלות כלל הפה. 
כלל  דנטליות מסובכות בקרב  פרוצדורות  ושימור לאחר  בהיגיינה, תחזוקה  במניעת מחלות הפה, הדרכה  חיוני  לשינניות תפקיד 

האוכלוסייה, מתינוקות ועד קשישים.
לאחר לימודיהן העיוניים והמעשיים עוברות השינניות מבחני רישוי מקצועי מטעם משרד הבריאות ובאחריותו, כבכל מקצוע פרה־

רפואי אחר בישראל. רק לאחר מכן הן מוסמכות לעסוק במקצוע שלמדו. 
אנו סמוכות ובטוחות כי כל אחת מכן מאמינה בתרומתה לבריאות הציבור ובאחריות המוטלת עליה. תואר אקדמי יאפשר קידום 
עיסוק  יכולות  יוסיפו  אקדמיים  לימודים  בכלל.  המטופלים  ובבריאות  בהן  וטיפול  הפה  מחלות  במניעת  הידע  של  והעמקה  מקצועי 

במחקר בתחומים כמו גהות הפה, יצירת מוטיבציה בקרב מתרפאים ועוד.

את  ותציג  הבריאות  לשר  שתישלח  בעצומה  תמיכתכם  את  לקבל  במטרה  השיניים  ורופאי  השינניות  ציבור  אל  לפנות  החלטנו 
שאיפתנו להרחבת הידע ולקידום המקצוע, כדי שנוכל בעתיד להציע לציבור בישראל יכולת טיפולית ומניעתית טובה עוד יותר. 

חברותינו למקצוע - אנא, חתמו על עצומה זו ודאגו לכך שגם חברותיכן ללימודים או לעבודה תחתומנה, וכמובן - גם הרופאים 
שאתן עובדות איתם. 

ולציבור רופאי השיניים המאמינים בתרומתנו לבריאות הציבור ובחשיבות קידומו של המקצוע - נשמח אם תחתמו ותעזרו בכך 
בקידום מאבקנו. 

ידע והתמקצעות  איכות!

בתודה ובהצלחה לכולנו,
הוועד המנהל 

אגוד השיננות הישראלי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אנו החתומים מטה תומכים במהלך לשינוי חוק השיננות, במטרה לאפשר לימודים לתואר BA בשיננות.

חתימהדואר אלקטרוניטלפוןתפקידשם ומשפחה
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א. לוי דנטל יבואנים בלעדיים בישראל

מתאים במיוחד ל:
ˆ כתרים וגשרים דנטליים

ˆ שתלים
ˆ מטופלים בתחום האורטודונטיה

הטכנולוגיה החדישה ביותר המאפשרת שימוש
ידידותי ונוח לתוצאות אפקטיביות מרשימות.

איגוד השיננות הישראלי מרכין ראשו 
באבל כבד על פטירתה בטרם עת של עו”ד 

)2∞12-1π∂∑( אודליה לוי־אטינגר ז”ל

אודליה ליוותה את איגוד השיננות במהלך שבע השנים האחרונות. 
היא הושיטה עזרה לשינניות רבות שנתקלו בבעיות מול מעסיקיהן, סייעה לאיגוד 

במאבקים ובהתמודדויות מול גופים ומוסדות שונים וליוותה את חברות ההנהלה 
בפגישות ובמשא ומתן לחיזוק מעמד השינניות ומעמד המקצוע ולשמירה על 

זכויות העבודה שלנו - כנשים בכלל וכשינניות בפרט.
אודליה ז”ל הלכה לעולמה ב־11 בספטמבר 12∞2 לאחר מאבק ממושך ואמיץ 

במחלת הסרטן. ההלם והצער על מותה גדולים.
תמיד סיפרה לנו, בכנסים ובאירועים שבהם 
הופיעה, עד כמה האיגוד קרוב ללבה בהיותו 
מייצג מקצוע שכולו של נשים, הנלחמות על 
זכויות העסקתן ועל ההכרה בהן. גם בימים 

הקשים של מחלתה, שעליה לא סיפרה 
במשך זמן רב, דאגה להתעדכן ולסייע בכל 
פנייה וסוגיה שעלו. תמיד עם הרבה מאוד 

קשב, סובלנות, חוכמת חיים ומאמץ לגשר. 
מעבר לתחום המקצועי, שבו הוכיחה 

עצמה כלביאה, אודליה הייתה בראש 
ובראשונה אדם נפלא וחברה אמיתית. 

אודליה ז”ל הותירה אחריה אם, בעל - עו”ד אביעד אטינגר, 
שלוש בנות ובני משפחה וחברים רבים.

היא גם הותירה לנו את מורשתה - לא להפסיק להיאבק על 
החזון, על זכויותינו ועל צדקת דרכנו, וכך נוסיף ונעשה.

חסרונה מורגש, והיא תישאר בליבנו. 
יהי זכרה ברוך.

אודליה ז"ל בכנס יום השיננית הבינלאומי בצפת

אודליה ונציגות אש"י בחברת השר גדעון סער
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לחוק יש שיניים                           המדור המשפטי 
קרדיט כותב

זכויות עובדת בהיריון
•  היעדרות לצורך טיפולי פוריות - עובדת העוברת טיפולי 
או  ילדה הראשון  )לרבות הפריה חוץ־גופית( לקראת  פוריות 
טיפוליות  ארבע סדרות  עד  להיעדר מהעבודה  זכאית  השני, 
ימים  חמישה  שעובדת  למי  סדרה  כל  יום   16 בנות  בשנה, 
בשבוע או 20 יום לכל סדרה למי שעובדת שישה ימים בשבוע. 
היעדרות מהעבודה מותרת אם טיפולי הפוריות מחייבים זאת, 

ובלבד כי העובדת מסרה הודעה על כך מראש למעבידה.
טיפולי  לצורך  העובדת  ההיעדרות של  ימי  ההיעדרות:  דין 
הראשון  היום  )קרי,  מחלה  מפאת  כהיעדרות  דינם  פוריות 
והשלישי  השני  היום  בעבור  תשלום,  ללא   - להיעדרות 
ואילך  הרביעי  ומהיום  מהשכר,   50% משולמים  להיעדרות 

להיעדרות - ישולמו 100% מהשכר(. 
 - העבודה  במהלך  רפואיות  בדיקות  לצורך  היעדרות   •
שעות  מארבע  למעלה  מלא,  עבודה  שבוע  העובדת  אישה 
עבודה ביום, זכאית להיעדר עד 40 שעות במהלך כל תקופת 
מארבע  פחות  מלא,  עבודה  שבוע  העובדת  אישה  ההיריון. 
שעות ביום, זכאית להיעדר עד 20 שעות בכל תקופת ההיריון.
משכר  ניכוי  וללא  המעסיק  חשבון  על  ההיעדרות:  דין 

העובדת ו/או מימי החופשה/מחלה הצבורה.
• היעדרות בעקבות הפלה - על פי החוק, הפלה מוגדרת 
כהפסקת היריון עד השבוע ה־26. עובדת שהפילה את ולדה 
זכאית להיעדר מעבודתה במשך שבוע ימים, ובאישור רפואי 

- עד שישה שבועות. 
דין ההיעדרות בעקבות הפלה כדין היעדרות מפאת מחלה. 
• שמירת היריון - שמירת היריון הינו מונח רפואי למצב שבו 

קיים סיכון ממשי לחיי האם או העובר. עובדת שנצטוותה על ידי רופאה 
לצאת לשמירת היריון בת למעלה מ־30 ימים, זכאית לגמלת שמירת היריון 

מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת היעדרות זו. 
עובדת שנעדרה מהעבודה בגין שמירת היריון לתקופה בת פחות מ־30 
ימים רצופים ו/או ביטוח לאומי דחה את תביעתה לגמלת שמירת היריון, 

תהא זכאית ממעסיקה לתשלום דמי מחלה בעבור ימי היעדרות אלו. 
• איסור פיטורים - על פי החוק, חל איסור על מעסיק לפטר עובדת 
היתר  לו  שניתן  מבלי  לפחות,  חודשים  שישה  אצלו  שעבדה  בהיריון, 
לפיטורין ממשרד התמ”ת )הממונה על חוק עבודת נשים(. היתר כאמור 

לא ינתן למעביד במידה שסיבת הפיטורין קשורה בהיריון העובדת.
האיסור לפטר עובדת בשל ההיריון בלבד חל גם לגבי עובדת שעבדה 
אצל המעסיק פחות משישה חודשים, ואולם האיסור נובע מכוח חוק שוויון 
הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988 - איסור להפלות עובדת בשל היריון 
ו/או היותה הורה. ואולם, מכוח חוק זה שיקול הדעת לפטר את העובדת 
נותר בידי המעביד בלבד ואין הוא נדרש לקבלת היתר על מנת לפטר את 

העובדת )שיקול הדעת נותר בידי המעביד(.
• איסור פגיעה בהיקף משרה - חל איסור על מעסיק לפגוע בהיקף 
של  בהכנסתה  פגיעה  משום  בכך  יש  אם  בהיריון  עובדת  של  משרתה 
בשל  העובדת  שיזמה  בקשה  לפי  משרה  בהיקף  שינוי  למעט  העובדת, 

מצבה הרפואי ולפי אישור בכתב מהרופא. 

חופשת לידה

• אורך חופשת לידה - על פי החוק, עובדת אשר עבדה למעלה מ־12 חודשים 
בטרם יצאה לחופשת לידה, זכאית לחופשת לידה סטטוטורית בת 26 שבועות, 
מתוכם 14 שבועות משולמים לה כדמי לידה על ידי המוסד לביטוח לאומי )בתנאי 

שעמדה בתנאי הזכאות של המוסד( ו־12 שבועות - כחופשה ללא תשלום.

אורך חופשת הלידה לגבי עובדת אשר עבדה פחות מ־12 
חודשים בטרם יצאה לחופשת הלידה יהיה 14 שבועות בלבד.
את  להקדים  יכולה  עובדת   - לידה  חופשת  הקדמת   •
הלידה  מיום  שבועות  לשבעה  עד  לידה  לחופשת  יציאתה 

המשוער.
• הארכת חופשת לידה -  ככלל, כל עובדת שילדה רשאית 
מתקופת  כרבע  בעוד  הלידה  חופשת  תקופת  את  להאריך 
הארכת  דין  הלידה.  מיום  שנה  למקסימום  ועד  עבודתה 

חופשת הלידה כדין חופשה ללא תשלום.
עובדת שילדה בלידה יותר מילד אחד, רשאית להאריך את 
נוסף  ילד  נוספים בגין כל  חופשת הלידה בשלושה שבועות 
דין הארכת חופשת  בילד השני.  לידה, החל  שילדה באותה 
זו כדין חופשת לידה לכל דבר, בגינה זכאית העובדת  לידה 

לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בכפוף לתנאי המוסד.
ו/או  לפצל  זכאית  עובדת  כי  יצוין  בעניין,  להרחיב  מבלי 
להאריך את חופשת הלידה אם התינוק אושפז בבית החולים. 
• קיצור חופשת הלידה - עובדת רשאית לקצר את חופשת 
שבועות,  מ־14  תפחת  לא  הלידה  שחופשת  ובלבד  הלידה 

למעט במקרים הבאים:
משלושה  פחות  לא  של  לתקופה  לידה  חופשת  קיצור   .1
נושאת  היא  ו/או  מת  ולד  ילדה  שהעובדת  במידה  שבועות, 

עוברים )אם פונדקאית( ו/או היא מסרה את ילדה לאימוץ.
מששת  פחות  לא  של  לתקופה  לידה  חופשת  קיצור   .2
של  בעלה  אם   - הלידה  יום  שלאחר  הראשונים  השבועות 
העובדת ביקש לצאת במקום העובדת ליתרת חופשת הלידה, 

ובכפוף לכך כי עמד בדרישות החוק. 
• צבירת זכויות בזמן חופשת לידה - בהתאם לחוק, היעדרות עובדת 
אצל  בוותק  התלויות  בזכויות  תפגע  לא  לידה  חופשת  לרגל  מעבודתה 
ימי  לצבור  העובדת  ממשיכה  הלידה  חופשת  במהלך  משכך,  המעביד. 
מחלה ודמי הבראה וכן ותק לעניין חישוב פיצויי פיטורין, ביחס לחופשת 

הלידה שבגינה משולמים לעובדת דמי לידה מהמל”ל. 
כמו כן, המעסיק מחויב להמשיך ולהפריש לקרן פנסיה/קרן השתלמות 
בגין עובדת השוהה בחופשת הלידה, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק 

ובתקנות וביחס לחופשת הלידה שבגינה משולמים דמי לידה מהמל”ל. 

עובדת לאחר חופשת לידה

לחוק,  בהתאם   - הנקה”(  )”שעת  ביום  אחת  שעה  להיעדר  זכות   •
עובדת ששבה מחופשת הלידה זכאית להיעדר שעה אחת ביום, למשך 
ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה הסטטוטורית. שעת היעדרות תינתן 
בתיאום בין המעסיק לעובדת תוך התחשבות בצורכי העובדת, ויכול ותהא 

בתחילת/סוף/או במהלך יום העבודה. 
דין ההיעדרות - על חשבון המעסיק וללא ניכוי משכר העובדת ו/או מימי 

החופשה/מחלה הצבורים. 
• איסור פיטורים - חל איסור על מעסיק לפטר עובדת בתקופה של 
60 ימים לאחר חופשת הלידה הסטטוטורית )להלן: ”התקופה המוגנת”(. 
בהתאם להלכת אורלי מורי, חלה חובה על המעביד להשיב את העובדת 

לעבודתה בפועל במהלך התקופה המוגנת. 
היתר לפיטורי עובדת במהלך התקופה המוגנת ינתן רק במידה שעסקו 
של המעביד חדל לפעול או שהוכרז כפושט רגל, ובנוסף, שהפיטורים אינם 

בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור.
• איסור פגיעה בהיקף משרה - חל איסור על מעסיק לפגוע בהיקף 
פגיעה בהכנסתה של העובדת,  יש בכך משום  עובדת אם  משרתה של 
למעט שינוי בהיקף משרה לפי בקשה שיזמה העובדת בשל מצבה הרפואי 

ולפי אישור בכתב מהרופא. 

עו“ד אנדריאה קאופמןחיקין 

...............................
עו”ד אנדראה קאופמן־חיקין - ממשרדה של עו”ד אודליה לוי־אטינגר )ז"ל(

זכויות 
עובדת 
בהיריון 
ולאחר 
חופשת 

לידה
לפניכן עיקר 
זכויותיהן של 

עובדות בהיריון 
ולאחר חופשת 
לידה, על פי 
חוק עבודת 

נשים, התשי"א 
- 1πµ1 )להלן: 

”החוק”(.
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לחוק יש שיניים                           המדור המשפטי 
קרדיט כותב

היריון ולידה: שאלות לעורכת הדין של אש”י
אני עובדת  מזה כחמישה חודשים כשיננית בחצי משרה 

- שלוש משמרות בשבוע. אני בהיריון בחודש השלישי. 
אוהבת מאוד את מקום העבודה שלי וחוששת שמא 

יפטרו אותי עם היוודע דבר הריוני. מתי לספר?

 תשובה:  חוק עבודת נשים אינו קובע מועד לפיו חלה חובה על עובדת 
קובע  כן  החוק  זאת,  עם  יחד  הריונה.  דבר  על  למעביד  לספר  בהיריון 
איסור על מעסיק להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות ובעבודת לילה 
על  העובדת  תודיע  שבו  המועד  מקרה,  בכל  החמישי.  מהחודש  החל 
היותה  בשל  רק  עובדת  פיטורי  מקרה,  כשבכל  לשיקולה,  נתון  הריונה 

בהיריון הינו אסור ומהווה הפליה פסולה. 

אני נמצאת בחודש השישי להריוני, עובדת במקום עבודתי 
מזה שנה וחודש ומעוניינת לעזוב אותו משום שאינני יכולה 
יותר לסבול את המצב שם: אני עובדת תחת לחץ מתמיד, 

עם מנכ”ל חדש, וכל הזמן עצבים ובכי. האם מגיע לי על 
פי חוק לקבל פיצויים אם עזבתי מיוזמתי בהיריון ולא 
פוטרתי? ומה לגבי חופשת הלידה? איך היא תחושב?

 תשובה:  חוק פיצויי פיטורים והתקנות שהוצאו מכוחו הכירו באופן 
סגורה, שבהם  חריג במצבים מסוימים המנויים בחוק/תקנות ברשימה 

התפטרות עובד תזכה אותו בפיצוי פיטורין כאילו פוטר.
חודשים  תוך תשעה  לידה  חופשת  לאחר  עובדת  להתפטרות  בניגוד 
החריגים  בגדר  נופלת  אינה  בהיריון  עובדת  התפטרות  הלידה,  מיום 

המזכים בפיצויי פיטורין.
מעובדת  לצפות  ניתן  לא  שבגינן  נסיבות  יוצרים  העבודה  שתנאי  יתכן 
להמשיך בעבודתה, ומשכך, תקום לעובדת הזכות להתפטר ולדרוש פיצוי 
פיטורין כדין מפוטר. אולם יש לבחון את נסיבות המקרה ולהיוועץ עם עו”ד 

באופן פרטני בטרם אמליץ לעובדת לעשות זאת. 
זכאות  את  בודק  לאומי  לביטוח  המוסד   - הלידה  חופשת  לעניין 
)להלן:  בהיריון  ועודנה  לעבוד  הפסיקה  בו  ביום  לידה  לדמי  העובדת 
”היום הקובע”(. מיום הפסקת העבודה כאמור, יבדוק הביטוח הלאומי 
באם שילמו בעבור העובדת דמי ביטוח לענף האמהות עבור 15 חודשים 
מתוך 22 חודשים שקדמו ליום הקובע או 10 חודשים מתוך 14 חודשים 
זכאית  חיובית, תהיה העובדת  ליום הקובע. במידה שהתשובה  שקדמו 

לדמי לידה בעבור 14 שבועות של חופשת הלידה.

בתחילת חופשת הלידה אעבור למקום מגורים המרוחק 
מאוד ממקום עבודתי, מה שיגרום לי להתפטר. האם לומר 

זאת למעסיקי בתחילת חופשת הלידה, או שמא להמתין 
לסיום שלושת חודשי החופשה? אני חוששת שאם אומר זאת 
בהתחלה, זה ייחשב כהתפטרות ולא אהיה זכאית לדמי לידה. 

 תשובה:  ההחלטה מתי להודיע למעביד על כוונתך להתפטר נתונה 
מתפטרת  את  כי  מפורשות  הודעת  לא  עוד  כל  מקרה,  כשבכל  בידיך, 

מעבודתך, אין מדובר בהתפטרות. 
על  שהודעת  במידה  פיטורין  לפיצויי  זכאית  הינך  החוק,  מבחינת 
ואין  הלידה,  מיום  חודשים  תוך תשעה  בילד  טיפול  לצורך  התפטרותך 
זכאותך  או בסיומה.  זה היה בתחילת חופשת הלידה  זה רלוונטי באם 
לדמי לידה אינה נפגעת מכך. יתרה מזו, נשים רבת מעדיפות להתפטר 
ההמתנה  תקופת  עם  זו  תקופה  לחפוף  כדי  הלידה,  חופשת  בתחילת 

הקיימת לעובד שהתפטר לשם קבלת דמי אבטלה. 

בחודש השני להריונה עבדה שיננית ברציפות מזה 
כשמונה חודשים, ואתמול הודיעו לה כי היא מפוטרת על 
בסיס חוסר שביעות רצון של המעסיק. האם היא זכאית 

לפיצויים כלשהם בכלל, ובשל היותה בהיריון בפרט?

 תשובה:  מעביד המבקש לפטר עובדת הרה עם ותק של חצי שנה 
ומעלה חייב לבקש היתר פיטורים מהממונה לחוק עבודת נשים במשרד 

התמ”ת. 
פיטורי עובדת הרה כאמור, ללא ההיתר, מהווים פיטורים בניגוד לחוק 
כנגד  תביעה  עילת  המפוטרת  לעובדת  קמה  ומשכך,  נשים,  עבודת 
המעסיק. במקרים מעין אלו נפסקים לא אחת על ידי ביה”ד שכר עבודה 
לעובדת עד ליום הלידה, שכר עבודה לעובדת בעבור התקופה המוגנת 
פיצויי  מוקדמת,  הודעה  וכן  ימים(   60( הלידה  לאחר  פיטורים  מפני 
פיטורים באם צברה ותק של שנה ומעלה ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
יובהר, כי באשר לזכות לפיצויי פיטורין מעמדה של עובדת בהיריון זהה 
- כדי שתקום לה הזכות לפיצויי פיטורין עליה  לזה של כל עובד; קרי 

לעבוד 12 חודשים לפחות אצל המעביד או באותו מקום עבודה.

אני שיננית המועסקת שלושה ימים בשבוע. לפני שיצאתי לחופשת 
לידה דאגתי למצוא לי מחליפה. זו מצאה חן בעיני המעסיק 

שלי, וכשחזרתי לעבודה בתום חופשת הלידה גיליתי שהוספו לה 
שתי משמרות שלא על חשבוני וכי הורדה משמרת אחת ממני. 

המעסיק שלי ניסה לשכנע ו”לרכך” את העניין בכך שזה יהיה לי 
מעולה, מאחר שיש לי בבית שלושה ילדים ותינוק... הוא לא שאל 

אותי, הוא פשוט קבע עובדה. מיותר לציין שלא רציתי בהורדת 
המשמרת ואיני מקבלת כל תגמול/פיצוי על כך. אני חוששת שאם 

אתנגד יגרמו לי לקבל את העובדה כפי שהיא. מה עושים? 

איסור  חל  לידה  חופשת  לאחר  ימים   60 בת  בתקופה  תשובה:    
ששבה  העובדת  של  העבודה  תנאי  את  להרע  או  לפטר  המעביד  על 
ויקים לעובדת  מחופשת הלידה. כל שינוי כאמור ייחשב כהפרת החוק 

עילת תביעה כנגד המעביד.
הינו  כי  להחליט  יכול  מעביד  ימים(,   60( המוגנת  התקופה  בתום 
מצמצם את היקף המשרה של העובדת. ואולם, במידה שהשינוי האמור 
לא נעשה בהסכמת העובדת או לבקשתה, הרי שמדובר בשינוי הסכם 

העבודה באופן חד צדדי. 
ומשכך  העובדת,  בשכר  מוחשית  פגיעה  להוות  עלול  זה  מעין  שינוי 
לאחר  רק   - מפוטר  בדין  מעבודתה  להתפטר  הזכות  לעובדת  תקום 
שהתריעה בכתב בפני המעסיק כי תנאי עבודתה הורעו וכי עליו לתקן 

את ההרעה.
כן, על העובדת להחליט באם לקבל את ההרעה בכך שתמשיך  על 
על  המעביד  בפני  להתריע  או  החדשים,  העבודה  בתנאי  בעבודתה 

ההרעה תוך דרישה לתקנה - שאם לא כן תתפטר בדין מפוטר.

אני בתחילת ההיריון ומחפשת עבודה כשיננית. האם עליי 
לספר למעסיק הפוטנציאלי בעת הריאיון על היותי בהיריון?

 תשובה:  ככלל, חוק עבודת נשים אינו מטיל חובה על עובדת לספר 
על הריונה. מדובר בזכות העובדת לפרטיות. יתר מזו, שאלות הקשורות 

להורות במהלך ריאיון עבודה הינן אסורות ומהוות הפליה.
יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי המעביד יכול לפרש את התנהלות 
העובדת כחסרת תום לב אם לא תציין כי היא הרה, שכן דבר ההיריון 

ייוודע בבוא העת.

ייעוץ ופניות לעו”ד של אש”י נועדו לחברות איגוד השיננות בלבד וייעשו באמצעות פנייה לרות אוחנה - מזכירת האיגוד.
הצטרפי לאש”י עוד היום ותיהני גם את מאוזן קשבת ומייעוץ מקצועי!
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את  מכירה  אינה  יקרות,  שינניות  מכן,  מי 
הקטנים  הטרולים  שני   - ובקטוס  קריוס 
לשם  שייכנסו  מחכים  ורק  בפה  שיושבים 
יגדלו החורים... שלא נצחצח  ממתקים... שרק 

שיניים ושלא נטפל בהן כיאות...?
זה אסקור בפניכם את משמידי  ובכן, בטור 
ערימות התשלומים,  בין  לכם  שיושבים  הערך 
שלעיתים אין שמים אליהם לב ובסופו של דבר 
הם גוזלים מאיתנו זמן יקר מאד והרבה מאוד 
כסף. יש כאלה שבגלל חוסר היכרות זה איתם 
של  נגמר  לא  במעגל  שלמים  חיים  מבזבזים 

חשבונות וחובות.

1. המשכנתה צמודת המדד
משכנתה היא הלוואה הניתנת לשם רכישת 
נכס נדל”ני, דירה או חנות, בדרך כלל בריבית 
נמוכה יותר מהריבית על הלוואה רגילה. זאת 
שלכם  הנכס  עומד  ההלוואה  שכנגד  מכיוון 
כבטוחה לבנק, ואם לא תעמדו בתנאי ההחזר 
- הבנק רשאי להשתלט על הנכס ולמכור אותו 

כדי לכסות את החוב.
מחירי  עליית  בשל  האחרונות,  בשנים 
התשלום  תקופת  ומתארכת  הולכת  הנדל"ן, 
שלהם  ההחזרים  גובה  ועולה  המשכנתה  על 

מתחייבים נוטליה. 
ההלוואה,  קרן  רכיבים:  כמה  למשכנתא 
צמודה  למדד/לא  צמודה   - הריבית  מסלול 
החודשי.  ההחזר  גובה  ההחזר,  תקופת  למדד, 
העיקרי  הכסף  למשמיד  אתייחס  זה  בטור 
שבעטיו  זה  המשכנתה,  בתוך  לנו  שמתחבא 
תגלו  תשלום  של  ארוכות  שנים  לאחר  גם 
שקל  אפילו  שילמתם  לא  שעדיין  כלל  בדרך 

אחד מהקרן: ההצמדה למדד. 
משמיד ערך זה גורם לכך שמדד המחירים 
חודש.  מדי  ישירות  עליכם  משפיע  לצרכן 
 15 בכל  )שמתפרסמת  מדד  בעליית  לדוגמה, 
בחודש( של אחוז אחד, על משכנתה של מיליון 
ש”ח תהיו חייבים מעתה מיליון ועשרת אלפים 

ש”ח. הקרן של החוב שלכם גדלה. 
חיסרון נוסף במסלול צמוד המדד: אם תרצו 

לנטוש אותו, יוטלו עליכם קנסות יציאה.
מחישוב שערכנו עולה כי במשכנתה צמודה 
המשכנתה  מתשלומי  אחוזים   60% למדד, 
כסף   - למדד  ההצמדה  על  ורק  אך  שולמו 

שנה,  ל־25  היא  המשכנתה  אם  לפח!  שהלך 
להחזר  להגיע  מבלי  תשלמו  שנים   15 במשך 

הקרן!
הפתרונות הטובים ביותר לנושא: 

• לקצר את זמן תשלום המשכנתה צמודת 
המדד לפחות מ־15 שנים, כדי שזמן ההצמדה 
יתקצר ובכך תיחסך פגיעה משמעותית בכיס 

שלנו;
בסכום  פריים  צמודת  משכנתה  לקחת   •

הגבוה ביותר האפשרי;
שיעזרו  משכנתאות  במומחי  להשתמש   •
לכם לבנות תמהיל רווחי למשכנתה, שבו קרן 

ההלוואה תלך ותקטן בזמן הקצר ביותר.

2. הוצאות התקשורת
בתחום  למהפכה  עדים  אנו  לאחרונה 
בתחום  המתחרים  ריבוי  בארץ.  התקשורת 
לתת  החלו  לספק  מספק  המעבר  ואפשרויות 

את אותותיהם בחשבונות התקשורת שלנו.
ומחריפה  שהולכת  תופעה  בעת,  בה 
ההתמכרות  היא  מקום  בכל  כמעט  ונראית 
האלה  החכמים  המכשירים  לסמארטפונים. 
פשוט  לב  לשים  שמבלי  חכמים,  כך  כל  הם 
תועפות  הון  ומוציאים  אליהם  מתמכרים 
ו"תלבושות"  גאדג'טים  אפליקציות,  מיני  על 
כסף.  מאוד  הרבה  בארץ  שעולות  מיוחדות, 
התופעה מקצינה עד כדי כך שיש המוותרים 
על מוצרים בסיסיים בסופרמרקט, אבל דואגים 
יהיה הכי טוב  לכך שהטלפון הסלולרי שלהם 

והכי מתקדם. 
עשו לעצמכם טובה - בדקו את החשבונות 
הוא  שלכם  שה"דיל"  ודאו  חודש.  מדי  שלכם 
על  פחות  ובזבזו  פחות  דברו  בשוק,  הזול 

”הלבשת” המכשיר.
בתשלום  אותם  הגבילו  טלפון?  לילדים  יש 
בסוף  מהפתעות  להימנע  כדי  החודשי, 

החודש. 
- כבלים,  לגבי הוצאות התקשורת האחרות 
טלפון ביתי, אינטרנט - הטוב ביותר הוא לבדוק 
הגלישה  חבילת  את  חודשים  שלושה  מדי 
ולהשתדרג  הקיימים  הספקים  כל  מול  שלכם 
מציעים  היום  להסס.  מבלי  ובשירות,  במחיר 
 100 עד  פס  רוחב  עם  יקרות  גלישה  חבילות 
זקוק  אינו  הממוצע  הביתי  המשתמש  מגה. 
ליותר מ־10 מגה. בדקו על מה אתם משלמים 

ומה אתם מקבלים בתמורה.
להתחבר  אפשר  היום   - טלוויזיה  לגבי 

ייעודי  ממיר  קונים  שבהן  צרות,  לחבילות 
להתחייב  מבלי  בלבד,  אחת  פעם  ומשלמים 
שקלים  מאות  של  קבועים  לתשלומים 
ארוכות.  לשנים  כובלים  ולחוזים  בחודש 
לשלם  חייבים  אינכם  לכבלים?  מחוברים 
כל הערוצים. בדקו את החבילה שלכם,  על 
ואם תגלו שאתם משלמים על ערוץ שאינכם 
והקטינו  עליו  החיוב  את  בטלו   - בו  צופים 

את החשבון.

3. קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות
זהו הנכס הכספי הגדול ביותר של כל אחד 
חיים  לאורך  בתלוש  אותנו  שמלווה  מאיתנו, 
שלמים - ונדמה כי רבים מדי מאיתנו פוחדים 

לגעת בנושא.
האחרונות  בשנים  עברו  הפנסיה  קרנות 
חברות  של  לניהולן  ועברו  רבות  רפורמות 
הביטוח הגדולות בישראל. מדי שלושה חודשים 
מחויבות חברות אלה לשלוח למבוטח דוח על 

מצב ההפקדות והיתרות שלו בכל קופה.
או  )מנייתי  הסיכון  רכיבי  של  התאמה  אי 
סולידי( בכל קבוצת גיל עשויה לפגוע במבוטח 
פגיעה חמורה, שלעיתים עלולה להגיע למאות 
לכל  לפנסיה.  הכספים  בצבירת  אלפי שקלים 
מומלצות  סיכון  ורמות  שונות  דרישות  יש  גיל 
כך,  שלו.  הפנסיה  של  הסיכון  תמהיל  בבניית 
ככל שאני צעיר יותר עדיף לי להיות במסלולים 
צמודי מניות, וככל שמתבגרים - עדיף לפנות 

לאפיקים סולידיים יותר.
אובדן  כוללים  הכיסויים  האם  לבדוק  חשוב 
כיסויים  למבוטח  יש  והאם  עבודה  כושר 
נוספים וביטוחים נוספים - כגון תרופות שאינן 

בסל, ניתוחים מיוחדים ועוד.
של  הנפשי  השקט  היא  הביטוחית  ההגנה 
המשפחה, ולכן חשוב לבחון אותה בכל תקופה 
שהיתרות  ולוודא  הביטוח  סוכן  באמצעות 
רווחי  שלנו  ושהמסלול  וסבירות  מתאימות 

ומתאים למצבנו המשפחתי והכלכלי.

סקרנו הפעם שלושה משמידי ערך עיקריים 
פגיעה קשה  לפגוע  עלולים  בכיס שלנו. אלה 
בכיס של כל אחד ואחת מאיתנו אם לא נשים 

לב אליהם ונטפל בהם בצורה מקצועית.
הדרוש  הזמן  את  להשקיע  תהססו  אל 
שעלולים   - אלה  של  מקומם  את  ולהקטין 
חיים  ולחיות  בחיים  להתקדם  לכם  להפריע 

נעימים יותר והרבה יותר רווחיים.

לחסל את ”החיידקים” 
ששודדים לנו כסף

---
רו”ח יעקב אמיגה הוא יועץ עסקי ופיננסי, יועץ מוסמך לכלכלת 
המשפחה, מרצה ומנחה סדנאות וימי עיון בתחומי הפיננסים.  

jamiga3@gmail.com



פיננסי          
רו"ח יעקב אמיגה

שטיפה להרגעת החניכיים
GENGIGEL PROF FLUID

ספריי
מומלץ כהמשך טיפול 

לאחר כירורגיה ובזמן טיפול 
אורתודנטי במיוחד במקרים 

בהם מריחת ג’ל קשה או 
אינה אפשרית.

ג’ל טבעי לתינוקות וילדים
להורדת כאבים ובצקות בזמן 

בקיעת שיניים. 
לטיפול והפחתת הכאב מאפטות. 
בטעם הדומה לחלב אם עם וניל. 

ללא סוכר וללא אלכוהול.

ג’ל
לטיפול בדלקות חניכיים, אפטות, 

פצעים מתותבות ולהקלה בכאבים 
ובצקות בחניכיים לאחר טיפולים 

כירורגיים ובמהלך טיפולים 
אורתודנטיים.

שטיפה
לטיפול ב-Gingivitis, לריפוי 

מהיר של רקמות הפה לאחר 
טיפולי חניכיים וכירורגיה

ולהקלה בהרגשת “פה יבש”.

סדרת מוצרי GENGIGEL למתרפא המבוססת על חומצה היאלורונית

)FDA, EU( ובעולם  ע”י רשויות הבריאות בארץ  GENGIGEL מאושרת  סדרת המוצרים של 
RICERFARMA איטליה. למחקרים ופרטים בקרו באתר  כ-Medical Device המוצרים מחברת 
החברה  www.your-dent.co.il | טל’: 09-8663916, פקס: 09-8666964, נייד: 054-4428096 יור-דנט בע”מ

ifat@your-dent.co.il-לחברתנו דרושים/ות תועמלנים/יות. יש לשלוח קו”ח ל

GENGIGEL PROF SYRINGES
לצמצום כיסים פריודנטליים )מעל ל-90% הצלחה(
אפליקציה פריודונטלית מכילה 2 מזרקים שבהם חומצה היאלורונית

במשקל מולקולרי גבוה HMW ומחטים המאפשרים הכנסה נוחה 
של החומר לכיסים פריודנטליים.

לצמצום כיסים פריודנטליים - שימוש בג’נג’יג’ל לאחר קיורטג’/
הקצעת שורשים גורם לצמצום עומק הכיסים ביותר מ-25% יחסית 

לטיפול זהה ללא הוספת ג’נג’י’ג’ל. 
למניעה ולטיפול בכל מדדי הדלקת הפריודנטלית: נפיחות, דימום, 

בצקת וכאב.
מאיץ את תהליך הריפוי של הרקמות, בשילוב עם פעולה אנטי 

בקטריאלית.
בעלת תכונה המוסטטית- עוצרת דימום.

2 מזרקים, לטיפול ב-25-30 כיסים.

שטיפה מקצועית - לשימוש במרפאות השיניים, מכילה 
HMW חומצה היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה

The innovative solution for professional
use of Hyluronic Acid in dentistryuse of Hyluronic Acid in dentistry

פתרון 
חדשני ומקיף 

לבעיות חניכיים
על בסיס חומצה 

היאלורונית

מטפלת בכאבים, רגישות, דימום ואי נוחות בחניכים במיוחד בזמן 
ניקוי אבנית, הקצעת שורשים, הורדת תפרים, בדיקת עומק הכיסים 

)Periodontal probing( ומונעת כוויות בתהליך הלבנת שיניים.
מתאימה במיוחד לפני כירורגיה, מעודדת ומזרזת ריפוי והתחדשות 
רקמות לאחר פעולות כירורגיות, פריו, השתלות, עקירות, סקיילינג 

וקיורטג’.
מונעת דלקות ובצקות חניכיים.

בעלת תכונה המוסטטית - עצירת דימום.
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חדשני  אגד   ,PERIOPATCH®  
המיועד להקלה על תסמיני דלקת 

מקומית בחניכיים ובריריות הפה. 
®PERIOPATCH נצמד ישירות אל האיזור 

הנוזלים  את  סופח  ברקמה,  הפגוע 
המופרשים ממנו, מגן מפני גירויים נוספים 
ומעודד ריפוי טבעי ללא תופעות לוואי. המתרפא 

יחוש הקלה מהירה וניכרת ברמת הכאב.

® PERIOPATCH ואינדיקציות לשימוש למידע נוסף אודות 
התקשרו: 1-800-244-666 דיבידנט שיווק            ומוצרים דנטליים
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