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 3332דצמבר -ערבי עיון לחודשים ספטמבר -:הנדון 
 .כרשום מטה  7102דצמבר  –ספטמבר כנאי שיניים יתקיימו בחודשים ערבי עיון לט  .3

 ערבי העיון -למעט  ה, א"ת 13רחוב  טרומפלדור  -ב : ערבי  העיון יתקיימו במכון ההשתלמויות  .3
 ,8הפסגה ' בית הארחה בית גן  רח –ירושלים . מלון רימונים חוף התמרים, עכו-:ב  ושיתקיימ           
 . סיטי אשדוד 4ז כיוונים הציונות מרכ           
 יום

 ותאריך
 

 הדגמה/נושא ההרצאה
 

 שם המרצה
 

 שעות

 

 מספר
 'משתת

 עלות
 למשתתף

 
 'ב

33.9.32 
הקשר בן שיחזורים 

-ליקויים למחלות חניכיים
תפקידו של טכנאי 

 השיניים במניעה

 
 ר אילן הירש"ד

 
33:33-30:33 

 עכו

 
13 
 

 ללא תשלום
לחברי 
 אגודה

 'ד
31.9.32 

שחיקת שיניים והפתרונות 
השיקומיים בעזרת שחזורים 

 ישירים ולא ישירים

 
 ר אילן גלבוע"ד

33:33-30:33 
 באגודה 

 
33 

 
 םללא תשלו

 לחברי אגודה
 'ג

32.33.32 
 71:11-08:11 ר נבוראי דמיטרי"ד עיצוב החיוך הדגיטלי

 באשדוד
 
33 

 ללא תשלום
 לחברי אגודה

 א
6.33.32 

יציבות שיקום הפה 
 -והרקמות התומכות

 .הקשר לטכנאי שיניים

 
 ר טייב איציק"ד

33:33-30:33 
 בירושלים 

 ללא תשלום 33
 לחברי אגודה

 'ד
0.33.32 

הרמת האיכות של שיקום 
על גבי שתלים באמצעות 

 שכפול מבנים

טכנאי -לב בדרק  
 שיניים

33:33-30:33 
 עכו

13 
 

 ללא תשלום
 לחברי אגודה

 'ג
33.33.32 

מה למדנו בעשרים שנות 
 ג שתלים"שיקום ע

 33:33-30:33 ר אורמינר זאב"ד
 באגודה

 ללא תשלום 33
 לחברי אגודה

 'ג
6.33.32 

ר  שרון כהן "ד ק"סגר בתח
 מרקו

33:33-30:33 
 באגודה

 
33 

 ללא תשלום
 לחברי אגודה

 'ד
33.33.32 

חזיתיות חרסינה באזור 
ליך היצירה תה-החיוך

 והקשר לטכנאי

 
 ר ניר יקירה"ד

33:33-30:33 
 עכו

13 
 

 ללא תשלום
 לחברי אגודה

  א"ת -להרצאות שמתקיימות ב₪  333עלות השתתפות לטכנאים שאינם חברי אגודה. 

 0.33.32למעט  ,₪ 051 אשדוד/עכו/ירושלים -עלות השתתפות לטכנאים שאינם חברי האגודה להרצאה ב     
 .במקום חניון . ₪ 363עלות לטכנאי שאינו חבר באגודה 

 (. מאחורי בית כלל)חניון בית כלל /חניון דיזנגוף סנטר -:א לנוחיותכם"ת -יה בתשלום בחנ      
 .הקדימו הרשמתכם  -מספר המקומות מוגבל  !  שימו לב      
 .10 - 5781801באמייל כרשום למעלה ובטלפון במשרדי האגודה  -:אפשרויות הרישום הם      

                                                                            
 בברכת שנה טובה וחתימה טובה                                                                                   



 
 שמוליק   סין     הרשקו                                                                                                                  

  מזכיר              האגודה                                                                                                                   


