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והחתמת  למשרד  הכניסה  לאחר  מיד  הניקוי  את  לבצע  לו  להציע 
הכרטיס. יתרון נוסף של הצעה כזו טמון בהצמדת הפעולה השגרתית 
שאנו רוצים להטמיע )ניקוי בין שיני( לאירוע יומיומי שמתרחש ממילא 
הכרטיס  החתמת  את  הופכים  אנו  כך,  ידי  על  כרטיס(.  )החתמת 

לטריגר ויוצרים הרגל חדש. 
פעולה  בשיתוף  רבות  פעמים  תלויה  האורתודונטי  הטיפול  הצלחת 
)הגעה לפגישות, לבישת מכשיר, שמירה על מכשירים,  של המתרפא 
הטכניים־קוגניטיביים  בכישוריו  רק  ולא  וכדומה(,  היגיינה  על  שמירה 
של הרופא המטפל. השגת שיתוף פעולה בלבישת מכשיר תהא טובה 
יותר אם נצליח ליצור התנהגות אוטומטית רצויה. כלומר, במקום להגיד 
למתרפא כי עליו ללבוש את המכשיר כל אימת שהוא יכול או זמן רב 
ככל הניתן, עדיף להנחות אותו ללבוש את המכשיר מייד עם כניסתו 
הביתה או כשהוא נכנס למיטה. בכך אנו מצמידים את הפעולה הרצויה 
כך שהאירוע  לבית/למיטה(,  )כניסה  יומיומי  לאירוע  )לבישת המכשיר(, 

היומיומי ישמש כטריגר. 
השגת  של  השלישית  הצלע  חסרה  עדיין   - סיימנו  לא  בכך  אך 
הגמול. הגמול המושג צריך להיות ברור, מיידי וחיובי, שכן אנחנו רוצים 
לעורר את הרצון האוטומטי לנהוג לפי ההרגל בכל פעם שנחשפים 
לרוב  אורתודונטי,  מכשיר  ללבישת  הנחיות  במתן  לדוגמה,  לטריגר. 
)לדוגמה,  הטיפול  של  הסופית  התוצאה  את  להדגיש  נוטים  אנו 
Overjet( או את קיצור זמן הטיפול. שני אלה מהווים גמול  צמצום 
מהותי לשיתוף פעולה בטיפול, אולם אם נתייחס לשיתוף הפעולה 
הרי  מסוימת,  לתקופה  לעצמו  לסגל  אמור  המתרפא  אשר  כהרגל 
בחירת  מיידי.  לא  וגם  ברור  מספיק  אינו  מבטיחים  שאנו  שהגמול 
על  לעצמו  טפיחה  או  ההורים  מאחד  טובה  מילה  כמו  אחר,  גמול 
יותר. אנו יכולים להנחות  השכם, תיצור הרגל בצורה אמינה וטובה 
בכך  אותו  ולעדכן  ההורים  לאחד  יזום  באופן  לגשת  המתרפא  את 
ואת ההורה להנחות לומר מילה טובה.  שכרגע לבש את המכשיר, 
אוהב  שהוא  למשהו  קבועה  זמן  הקדשת  להיות  יכול  אחר  גמול 
מייד  וכדומה(  המראה  מול  לרקוד  חבר,  עם  לשוחח  שיר,  )לשמוע 
כך  ויומיומי,  זמין  להיות  כמו שעל הטריגר  לבישת המכשיר.  לאחר 
גם הגמול צריך להיות מיידי ולתמוך בתוצאות ארוכות הטווח - שהן 

כמובן חשובות וחיוביות, אך לא מספיקות. 
השיחה עם המתרפא והוריו, נכון שתהא חיובית ובונה. יש להדגיש 
מדויקת  בשפה  ולהשתמש  כולו  הטיפול  של  החיובית  המטרה  את 
ומעודדת )ב־NLP היא מכונה “שפה שלווה“(. לדוגמה, אם מתרפא 
מביע חשש מפני קושי מסוים )מבוכה חברתית, לחץ או כאב כתוצאה 
מהפעלת כוח אורתודונטי וכדומה(, נכון לקלינאי לנסח את תגובתו במילים 
לעתים  יכולה  המכשיר  “לבישת  להיות:  יכולה  נכונה  תגובה  חיוביות. 
להיות לא נוחה, אך ככל שתלבש את המכשיר יותר, כך התחושה תהיה 
יותר טבעית בעבורך“. יש לשים לב לשוני הקטן - שימוש במילה “לא 
נוח“ במקום במילה “קשה“ - שמשרה אווירה חיובית יותר וסביר שיקדם 
 יותר בדרך אל המטרה. כמו כן, סיום המשפט יוצר ציפייה חיובית לעתיד 
)ב־NLP זה מכונה “הובלה עתידית“( ויוצר הנחיה תת מודעת למתרפא 

לגבי העתיד )3, 4(. 
הרגלים  יש  התנהגותיים;  בהכרח  אינם  הרגלים  כי  לזכור  חשוב 
 NLPב־ אוטומטיים.  ברגשות  או  אוטומטיות  במחשבות  שמתבטאים 
מקובל להתייחס למעגל החוויה כמורכב מרגשות, מחשבות והתנהגות. 
כלומר, כל חוויה אנושית מתוארת כחוויה רבת ממדים )3, 4(. הצימוד 
שתואר קודם, המחבר גירוי מסוים )טריגר( עם תגובה רגשית אוטומטית, 
מוכר וידוע. כל אחד יכול לאשר זאת מתוך הניסיון האישי שלו. יתרה 
מזאת, אנחנו חוזרים לאותן מחשבות ולאותם רגשות פעם אחר פעם, 
זאת,  עם   .)15  ,14( יותר  אותנו  משרתת  אינה  הזו  החזרה  כאשר  גם 
המקצועיים,  בחיים  מכך  ויתרה  האישיים,  בחיים  רבים  במתארים 
כזו תתרום  רגשית. שליטה  היכולת לשליטה  בידינו את  נכון שנשמור 

שהיה.  מה  היה  שהאתמול  משום  שהינו,  מה  הוא  “היום 
ואם היום הוא כאתמול, יהיה המחר כמו היום. אם רצונכם 

שהמחר יהיה שונה, עליכם לעשות את היום לשונה“
”חיפוש אחר המופלא”, פ.ד. אוספנסקי

הצוות  של  תפקידו  על  והולך  גדל  דגש  מושם  האחרונות  בשנים 
באמצעות  בריאות  בקידום  שיניים,  ורופאי  שינניות  לרבות  הרפואי, 
כתוצאה  בריאות  על  החברה  בהוצאות  העלייה  עם  מניעה.  תכניות 
הבנה  קיימת  הרפואית,  הטכנולוגיה  וקידום  האוכלוסייה  מהזדקנות 
רחבה בדבר נחיצותן של תכניות מניעה - הן ברמת הפרט והן ברמת 

האוכלוסייה )1(. 
יומיומיים,  הרגלים  של  נכונה  בהקניה  בעיקר  מתמקד  בריאות  קידום 
ובתוכם הרגלים לשמירה על בריאות השיניים והחניכיים )2(. שינוי הרגלים 
להשגה,  פשוטים  ולא  מאתגרים  נחשבים  חדשים  הרגלים  של  והקניה 
מאוגדים  חלקם  כזה.  שינוי  להשגת  וטובים  אמינים  כלים  קיימים  אולם 

 .)4 ,3) )NLP להלן( Neuro Linguistic Programingבתחום ה־
ג’ון  ידי  על  העשרים  המאה  של  השבעים  בשנות  פותח   NLPה־
בחרו  ובנדלר  גרינדר  הצלחה.  לאפיין  במטרה  בנדלר,  וריצ’רד  גרינדר 
התקשורת  דרכי  את  ובחנו  לימוד  כמודל  בתחומם  מובילים  אנשים 
אפשר  יהיה  בהם  התבוננות  מתוך  כי  בתקווה  שלהם,  אישית  הבין 
 .)4  ,3( לאחרים  אותם  וללמד  להצלחה  נרכשים  מאפיינים   לנסח 
ה־NLP נלמד כיום ברחבי העולם ומשמש הן כשיטה לשיפור תקשורת 
לרבות  רבים,  בתחומים  מיושם  הוא  טיפול.  כשיטת  והן  אישית  בין 

פסיכולוגיה, רפואה ורפואת שיניים )10-5(. 
מאחר שרוב הפגישות במרפאת השיניים הן קצרות בזמן, היישום של 
טכניקות NLP, כפי שנלמדו במקור על ידי בנדלר וגרינדר )תהליכים של 
וקווי  בין חצי שעה לשעה(, אינו אפשרי בהן. עם זאת, הבנת העקרונות 
היסוד המנחים תוכל לשפר מאוד את התקשורת הבין אישית ואף את 

התקשורת התוך אישית, כפי שיוצג להלן.  
בבואנו לשנות הרגלים, עלינו לבחון תחילה מהם בדיוק הרגלים, במה 
הם משרתים אותנו וכיצד אפשר לשנותם. הרגל הינו תגובה אוטומטית 
של האדם לגירוי או לסימן נתון. גירוי זה מכונה ב־NLP בשם “טריגר“. 

ניכר  הטריגר מוביל לפעולה אוטומטית, שבהמשך תוביל לגמול. חלק 
מהפעילות היומיומית שלנו מוכתב על ידי הרגלים )11, 12(, כאילו אנחנו 

סוג של “מכונה“, המגיבה בתגובות אוטומטיות. 
הרגלים משרתים את האדם, כי הם חוסכים את הצורך לחשוב על 
כל פעולה, רגש או מחשבה בכל רגע נתון. לדוגמה, ההרגל של צחצוח 
לחדר  )הליכה  אוטומטיות  פעולות  אוסף של  לרוב  הוא  בבוקר  שיניים 
האמבט, עמידה ליד הכיור, נטילת המברשת והמשחה, פתיחת הפקק 
של המשחה וכדומה( אשר אינן דורשות מחשבה או התלבטות. אם היה 
עלינו להתלבט בכל “צומת החלטות“ או בתגובה לכל גירוי, אזי חיינו היו 

מסובכים הרבה יותר. 
אוטומטית  תגובה  אחריו  גורר  אחר  או  זה  גירוי  רבות  שפעמים  אלא 
וברצוננו לשנותו. לחלופין,  )הרגל מזיק(,  אשר אינה משרתת את האדם 
לעתים אנו רוצים להקנות לאדם הרגל חדש, שיתרום לבריאותו ולאיכות 
חייו. כיצד ניתן לעשות זאת? המפתח למענה על שאלה חשובה זו טמון 

בהבנת הצימוד המשולש שתואר לעיל: טריגר-פעולה אוטומטית-גמול. 
כל  שמאחורי  היא   NLPה־ מתבסס  שעליהן  היסוד  מהנחות  אחת 
התנהגות יש כוונה חיובית )3, 4(. כלומר, ה־NLP מפריד בין ההתנהגות 
יכולה  או אחרת  זו  להבין שאף שהתנהגות  הכוונה. מכאן אפשר  לבין 
להיות הרסנית )לדוגמה, הימנעות מטיפול(, הכוונה העומדת מאחוריה 
שליטה(.  חוסר  של  מסיטואציה  להימנע  רצון  )לדוגמה,  חיובית  הינה 
הבחירה  את  אחד  כל  בוחר  נתון  רגע  שבכל  היא  נוספת  יסוד  הנחת 
אדם  כי  משתמע  הללו  ההנחות  משתי  לו.  האפשרית  ביותר  הנכונה 
שסיגל לעצמו הרגל מסוים, קודם שיזנח אותו ויחליפו באחר עליו להבין 
במה ההרגל הזה משרת אותו ולהשיג את אותו גמול באופן אחר. כלומר, 
לפני החתירה לשינוי, עלינו להבין את היתרונות שבמצב הקיים. הבנה זו 
מחייבת זווית הסתכלות שונה על הסיטואציה: במקום להציג את המצב 
העכשווי כמצב “שלילי“ שיש לשנותו, אנחנו מנסים תחילה להבין מה 
רבות,  פעמים  השינוי.  החלת  במסגרת  לוותר  ניאלץ  מה  ועל  בו  חיובי 
גורם לשינוי המציאות אך  זו מאפשרת למצוא פתרון אשר  הסתכלות 

עדיין שומר על היתרונות של המצב העכשווי )3, 4(. 
שונה מרמת החשיבה  דורשת רמת חשיבה  זה  מעין  מציאת פתרון 
שבה נוצרה הבעיה והסתכלות אחרת על המציאות )13(. לדוגמה, מטופל 
שאינו משתמש באביזר לניקוי בין שיני בשעות הבוקר מאחר שחשוב 
הבחירה  את  מבחינתו  עושה  חיובית(,  )כוונה  בזמן  לעבודה  להגיע  לו 
הנכונה עבורו. אם רצוננו להקנות לו הרגלי היגיינה נכונים יותר, נחפש 
פתרון שמאפשר לו הן להגיע לעבודה בזמן והן להשתמש באביזר לניקוי 
יותר פנאי(. נוכל, למשל,  בין שיני )בזמן אחר, קבוע ומוגדר, שבו יש לו 

 M.A. R.D.H רני פלדמן־נחמיאס  ,D.M.D. M.A. ד“ר עודד יצחקי

----
יצחקי - המחלקה לאורתודונטיה, בית הספר לרפואת שיניים, הדסה, האוניברסיטה  ד“ר עודד 

העברית ירושלים; מרפאה פרטית. 
ומנחת  מרצה  ארגונית,  יועצת  שיננית,  עבודה,  בלימודי  שני  תואר  בעלת   - פלדמן־נחמיאס  רני 

קבוצות.
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מטופלינו,  לבריאות  המקצועי,  לתפקודנו 
להצלחה עסקית ולהנאה יומיומית גבוהה יותר. 

פעמים רבות נדמה כי אין האדם יכול לשלוט 
כמשהו  רבים  בעיני  נתפס  רגש  ברגשותיו. 
יוצר.  שהאדם  כמשהו  ולא  לאדם  שקורה 
על  בדברו   ,NLPה־ ממייסדי  בנדלר,  ריצ’רד 
“הכוח הטמון במוח“, מציין כי המוח שלנו עובד 
כל הזמן ואין לנו יכולת לכבות אותו )14(, אולם 
יש לנו יכולת לשנות את האופן שבו אנו חווים 
ההתנסות  את  לשנות  כלומר,  המציאות;  את 
לשנות  הזה  השינוי  ובאמצעות  שלנו  האישית 

את הרגש. 
לשינוי  ביותר  היעילות  הטכניקות  אחת 
שינוי של מרכיבי החושים  היא  החוויה האישית 
במוח  מיוצג  מסוים  אירוע   .)Submodalities(
)ראייה,  בחושים  נקלט  הוא  שבו  האופן  ידי  על 
אחד  לכל  קול.  או  כתמונה  וכדומה(,  שמיעה 
נכנה  שאותם  שונים,  מאפיינים  מהחושים 
“מרכיבי החושים“. לדוגמה, תמונה יכולה להיות 
)בדמיון(  המרחק שלה  גודלה,  ידי  על  מאופיינת 
החדות  מידת  שלה,  הבהירות  מידת  מהצופה, 
שלה, מידת הרוויה של הצבע ועוד. קול יאופיין על 
בינוני(,  איטי,  )מהיר,  )Volume(, קצב  עוצמה  ידי 
משתנה(  )אחיד,  הקצב  אחידות  הצליל,  גובה 
ועוד. שינוי של מרכיבי החושים בדמיון ישנה את 
וזוכרים אותה  האופן שבו אנו חווים את החוויה 
וישפיע על הרגש )3, 4(. לדוגמה, אדם שבשיחה 
תגובה  לאותה  לחזור  נוטה  לו  קרוב  אדם  עם 
ובאיכות  ביחסים  פוגע  והדבר  )מתעצבן(  רגשית 
החיים שלו, יכול לנסות לבודד מה בדיוק מעורר 
את התגובה האוטומטית )מבט מסוים, טון הקול 
וכדומה( ולשנות בעיני רוחו את מרכיבי החושים 
להרחיק  או  לבן  לשחור  התמונה  את  )להפוך 

טכניקה  ועוד(.  הקול  עוצמת  את  לשנות  אותה, 
זו ניתנת ללימוד ולהשמה יעילים ומיידיים ויכולה 
לשנות את האופן שבו נחווה גירוי מסוים )טריגר(, 
באופן שיעורר תגובה אוטומטית אחרת; כלומר, 

רגש אחר )14(. 
ביותר  והיעילה  הנכונה  הדרך  לסיכום,   
דרך  היא  אדם  של  בריאותו  על  להשפיע 
יומיומיים.  הרגלים  של  ושינוי  מחדש  בדיקה 
מאוד  תלויה  השיננית  טיפול  הצלחת  כידוע, 
השיננית  אם  המטופל.  של  הפעולה  בשיתוף 
של  והפעולה  ההתהוות  אופן  את  תכיר 
הנכונה  הדרך  את  למצוא  תוכל  היא  ההרגל, 
ולהשיג  המטופל  הרגלי  את  לשנות  ביותר 

תוצאות טובות יותר.
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שינניות יקרות,
בימים אלו, חלקכן יקבלו מכתב או פניה במייל, שיכללו שאלות שונות הקשורות במקצוע השיננות. 

השאלון הינו תוצר של שיתוף פעולה בין אש"י לבין המחלקה לרפואת שיניים קהילתית בהדסה והוא 
מתייחס לרמת התעסוקה במקצוע ומידת המרוצות מהעיסוק בו, מספר השעות שתוכלו/תרצו להוסיף 

אם תהיה אפשרות כזאת, ועוד.
תכנית  לשינוי  רעיונות  לקבל  המקצוע,  עתיד  לגבי  מסקנות  להסיק  נוכל  השאלון  מן 
הלימודים ופני המקצוע, להבין עד כמה חשובים בעיניכן לימודי שיננות לקראת תואר, 

וכדומה.
ולעצמכן  לנו  תעזרו  כי  מקווים  אנו  רבה.  חשיבות  יש  שלכן  הפעולה  לשיתוף 

ותקדישו כמה דקות מזמנכן למילוי השאלון.
בברכה,

פרופסור יהונתן מן, מנהל המחלקה לרפואת שיניים 
קהילתית, האוניברסיטה העברית, הדסה עין כרם

שרון פרידמן יניב, יו"ר איגוד השיננות הישראלי

הפך  נרגילה  עישון 
האחרונות  בשנים 
ואופנתי  לפופולרי 
תופס  והוא  יותר 
מקום מרכזי בפעילות 
של  החברתית 
תלמידים  סטודנטים, 
משרד  של  סקר  )לפי 
הבריאות, מדובר כבר בתלמידי כיתות ה’( ואף 
משפחות. סקר שערכה המחלקה לחינוך וקידום 
הבריאות במשרד הבריאות בקרב צעירים גילאי 
התנסו  מהמשתתפים   40% כי  העלה   ,17-12

בעישון נרגילה.
כדי להבין את סכנות השימוש בנרגילה, חשוב 
מורכבת  הנרגילה  שלה.  המבנה  את  להכיר 
זכוכית  ובקבוק  פייה  עם  צינורית  גוף,  מראש, 
מתחיל  הטבק  שריפת  תהליך  המים.  לאחסון 
בוערים  פחם  גחלי  בעזרת  הנרגילה,  בראש 
את  שואף  המעשן  לטבק.  בסמוך  הנמצאים 
נוצר  מכך  כתוצאה  הצינורית.  דרך  הטבק  עשן 
אשר  אוויר  לכניסת  הגורם  ואקום,  המים  מעל 
עובר דרך גוף הנרגילה. בניגוד למה שאנו נוטים 
סינון;  תהליך  אינו  המים  דרך  המעבר  לחשוב, 
שאיפת  בעשן.  הלחות  את  להגביר  תפקידו 
האוויר הלח גורמת להרגשה נעימה, אך בה בעת 
גם לנזק חריף פי כמה מזה של עשן הסיגריה. 

כמו חפיסת סיגריות שלמה

מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה כי עישון 
לזה של  שווה  ונזקו  דקות  כ־45  אורך  נרגילה 

עישון חפיסת סיגריות שלמה!
במאמרם של Kinshkowy & Amitai העוסק 
במחקרים  כי  מדווח  נרגילה,  שבעישון  בסכנה 
עשן  של  הכימי  ההרכב  את  שבדקו  שונים 
חד  פחמן  של  גבוהים  ריכוזים  נתגלו  הנרגילה 
חמצני, ניקוטין, עופרת, זפת וחומרים מסרטנים 
הפה  חלל  דרך  עוברים  אלה  חומרים  נוספים. 
במערכת  נספגים  וכן  לריאות,  הנשימה  ודרכי 
מצוין  במאמר  הדם.  למחזור  ומועברים  העיכול 
מאוד  דומה  הנרגילה  עישון  של  ההשפעה  כי 
פוגע  מסרטן,  העישון  הסיגריה:  עישון  של  לזו 
ופוגע  מוקדמת  ללידה  גורם  הריאות,  בתפקוד 
גרימת  ידי  על  המעשן  של  החיים  באיכות 
קמטים וכתמים בעור, כאבי גב, מחלות כלי דם 
ומחלות חניכיים ושיניים. בנוסף, מעשני הנרגילה 
נוהגים להעביר את הפייה ביניהם ובכך מגדילים 
את הסיכון לחלות במחלות מידבקות כמו הרפס 

השפתיים, מחלת הנשיקה או שחפת.

התמכרות פיזית ונפשית

ילדים רבים מעשנים נרגילה באישור הוריהם, 
תמים  מכשיר  היא  הנרגילה  כי  שחושבים 
שהשימוש בו אינו ממכר כמו שימוש בסיגריה - 

אבל שוכחים כי החומר המצוי בטבק שבנרגילה 
הוא ניקוטין, הגורם להתמכרות פיזית ונפשית.

ברגע שהניקוטין חודר לגוף הוא נספג ישירות 
למחזור הדם, חודר למוח ובתוך זמן קצר עובר 
קיים שחרור של  במוח  דם-מוח.  את המחסום 
פעימות  קצב  האצת  לערנות,  הגורם  אדרנלין 
הלב ועלייה בלחץ דם. הוא גם גורם לשחרור של 
הנאה  תחושת  נוצרת  מכך  וכתוצאה  דופאמין, 
מהעישון. בסופו של דבר, הוא גורם להתמכרות.

הדרכה והסברה 

בחלל  רבים  נזקים  גורם  שבנרגילה  הטבק 
בעיות  לפריודונטיטיס.  מובהק  עם קשר  הפה, 
בהן  מעשנים,  של  בפיותיהם  נצפות  חמורות 
פתולוגיים  כיסים  של  רב  מספר  עצם,  איבוד 
)באשת(  הליטוזיס  שיניים,  איבוד  עמוקים, 

וחניכים מודלקות.
לקיים  היתר,  בין  הוא,  כשינניות  תפקידנו 
הקהל  ערנות  את  שיגבירו  והסברה  הדרכה 
עישון  של  הפוטנציאליים  לסיכונים  הרחב 
בכלל ושל עישון נרגילה בפרט. במחקר שנערך 
במחלקה להיגיינת הפה באוניברסיטת מרילנד 
חלל  סרטן  גורמי  לגבי  שינניות  של  ידע  נבדק 
העלה  המחקר  שלו.  האבחנה  ודרכי  הפה 
שיש חוסר גדול בידע ובחינוך למניעת שימוש 
ולחזק  והוא ממליץ להעמיק בהדרכות  בטבק, 

את הידע של השינניות.
חובה עלינו, כשינניות, להמליץ למטופל בצורה 
מקצועית על אפשרויות שונות להפסקת עישון. 
חשוב  קטלני!  להיות  עלול  שבנרגילה  הטבק 
שנתמקד לא רק בבני הנוער, אלא גם בהוריהם. 
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