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 (2018הרשמה להשתלמות מתקדמת ברפואת שיניים אסתטית לשנת הלימודים תשע"ח )

 (2018דצמבר  – 2018משך ההשתלמות שנה )ינואר 

 ד"ר יובל וינד -מנהל  ההשתלמות  

 סגל ההוראה

 ד"ר יובל וינד  פרופ' ניצן ביצ'צ'ו  

 ד"ר גלית טלמור   ד"ר אלי סודאי 

 ד"ר שלומי דגון   ד"ר מירלה פררו 

 ארי– עוז בני ר"ד  ד"ר פאדי חורי 

 ד"ר דימטרי נרובאי  

 

 

 מבנה ההשתלמות

השתלמות  יוכשרו המשתלמים ברפואת שיניים אסתטית על גווניה השונים בהרצאות עיוניות הראשון של ה הבחלק

 בסדנאות מעשיות ובסמינרים.

 .בטיפול במטופלים בהדרכת צוות רופאים מנוסיםבחלק השני של ההשתלמות יתרגלו המשתלמים את הנלמד 

 הכוללת הכשרת הרופא וסייעת המרפאה. –ההשתלמות נועדה להכשרת צוות המרפאה 

 בגמר ההשתלמות תוענק תעודת השתלמות לרופא ולסייעת. 

 

 : תכני הקורס

  הערכה אסתטית של הפנים 

 אנליזה אסתטית של החיוך  

  גילוף אבחני –תכנון השיקום האסתטי   DSD-Digital Smile Design Mock –Up  

  מצלמות  –צילום דנטליSLR מוצר והציוד הנלווה  צילום אינטרהאורלי צילום סטודיו וצילום 

  הכרת תוכנות והכנת מצגות–Power point Key note 

  מבוא לתורת הצבע 

  פול בשיניים ובחומרי השחזור השונים חומרי קישור  דבקים רזינים עקרונות הטי–רפואת שיניים אדהזיבית 

 מבנה והרכב טכניקת הבניה האנטומית  שחזורים אסתטיים במשנן הקדמי והאחורי  -קומפוזיטים 

  הבהרה ויטלית והבהרה לא ויטלית . –הבהרת שיניים 

  חלוקת לקבוצות  מבנה שיטות יצור והתוויות לשימוש  –חומרים קרמיים 

  טכניקות אנלוגיות ודיגיטליות חומרים ושיטות –מידות 

 INLAYS &ONLAYS  
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  ציפויי חרסינה 

  שחזורי כל חרסינה ע"ג שיניים )כתרי  וגשרי כל חרסינה(  וע"ג שתלים 

  עיצוב הרקמות הרכות כחלק מהשיקום האסתטי 

  טיפול מולטי דיסיפלינרי כחלק מגישה טיפולית לשיקום אסתטי 

  קולטורים וקשת פנים ארטי–מבוא לתורת הסגר 

  אורליים , תכנון ממחושב ויצור דיגיטלי.   -סורקים אינטרה –רפואת שיניים דיגיטלית 

  .הכרת מעבדת השיניים הדיגיטלית  הכרת מערכות דיגיטליות לתכנון שיקומי וכירורגי 

 

 דת הפנטום ( במעבHands-On Trainingהנושאים הנלמדים בהרצאות וסמינרים יתורגלו בהתנסות מעשית )

 ובהמשך יתורגלו בטיפולים קליניים במטופלים בלווי מדרכי המרכז.

במהלך הלימודים יציגו המשתלמים את נושאי הלימוד בסמינרים שהכינו  בגמר ההשתלמות יבחנו המשתלמים 

 במבחן מסכם.

 

 מהלך ההשתלמות 

והתרגולים במעבדת הפנטום כהכנה לפרק בחודשים הראשונים להשתלמות תועברנה מרבית ההרצאות התאורטיות 

 השני בו יבצעו המשתלמים טיפולים במטופלים .

כדי להכשיר את המשתלמים בצורה מיטבית  בחלקו השני של הקורס המשתלם יעבוד עם סייעת אחת ממרפאתו 

 הפרטית ויטפל במטופלים האישיים שלו .

 

  15.12.2017-ההרשמה תסתיים ב 

 (2018דצמבר – 2018ר משך ההשתלמות שנה )ינוא

  09:00-16:00 ההשתלמות תתקיים בימי ראשון בין השעות

 

 ציוד אישי

 ירכשו לקראת הקורס :המשתלמים 

 עם עדשת מקרו פלאש וציוד נלווה  ומחשב נייד. DSLRאו יותר( ותאורה, מצלמת  2.5משקפי הגדלה )מינימום הגדלה 

 

 
ההוצאה לאור ואיזו מהדורהצריך יותר פרטים על הספר: שם המחבר שם   Esthetic rehabilitation in fixed 

prosthodontics Volume 1: Esthetic analysis ספר הלימוד של הקורס :  
 

 

  ₪ 55,000- ההשתלמות עלות
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 תנאי הרשמה להשתלמות:

 שיניים בתוקף .רשאים להירשם להשתלמות רופאים בעלי שנתיים ניסיון לפחות ורישיון ישראלי לעסוק ברפואת 

 על המועמדים להגיש : 

 צילום רישיון לעסוק ברפואת שיניים .1

 צילום ת.ז. + ספח  .2

 קורות חיים .3

 גיליון ציונים של כל שנות הלימודים ברפואת שיניים  ומיקום בכיתה  .4

 מכתבי המלצה מממליצים בתחום רפואת השיניים  .5

 מקרים שבהם בוצע טיפול אסתטי   3מצגת המכילה לפחות  .6

 התיעוד יכלול צילומים קליניים ורנטגניים  לפני  במהלך ובגמר הטיפול וצילומי מעקב .

  ביטוח אחריות מקצועית בתוקף .7

   דמי רישום

 )ישולמו עם הגשת המועמדות(:   ₪ 750בסך 
 לא ניתן להגיש מועמדות מבלי להסדיר את תשלום דמי הרישום.

בתהליך ואינם מהווים חלק משכר הלימוד )במידה והתכנית לא יודגש כי דמי הרישום אינם מוחזרים בשום שלב 
 תיפתח ביוזמת היחידה יזוכה המועמד בסכום דמי הרישום ששולמו על ידו(

 

 הלכי הקבלה

 המועמדים יעברו ראיון בפני ועדת הקבלה  .1

 המועמדים יציגו מצגת מקרים קליניים בפני ועדת הקבלה . .2

 כישורים ואפיון במכון התאמה )כדוגמת מכון פילת (המועמדים יופנו למבחני התאמה לבחינת  .3

 

 כללי: 

 הפתיחה מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

ביצוע הליך הרישום אינו מהווה אישור קבלת לתכנית. המשתלמים יוכלו ללמוד בתכנית רק לאחר אישור מוועדת 

 הקבלה )מכתב קבלה( והסדרת תשלום שכר הלימוד.

 לשינויים.התכנית כפופה 

 

 ההרשמה להשתלמות מבוצעת במזכירות בית הספר לרפואת שיניים

או בדואר אלקטרוני: 6409112-03פרטים נוספים וטופסי רישום ניתן לקבל מאוסנת פרץ בטל': 
osnatp@tauex.tau.ac.il 

  

mailto:osnatp@tauex.tau.ac.il
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 :לכבוד
 גולדשלגרלרפואת שיניים ע"ש הספר -בית

  6997801אביב  -אביב, רמת אביב, תל-אוניברסיטת תל

 6409250-03: פקס
 6409112-03: טלפון
 osnatp@post.tau.ac.il :מייל

 
 להשתלמות המתקדמת ברפואת שיניים אסתטית לשנת הלימודים תשע"חאבקש לרשום אותי 

 

 ת.ז.                                   שם פרטי                                 שם משפחה 

 מיקוד           עיר                                                  רחוב                                          מס'                       

 ניידטלפון                                             2טלפון                                            1 טלפון

 פקס                                                                                 דוא"ל 

 תאריך לידה                               מין: ז / נ

 תחום עיסוק

 תואר ראשון

 תואר שני

 תואר שלישי

 אחר -/ הכשרה השכלה

 

 ותק                                                        תפקיד                                                         מקום עבודה

 היכן שמעת על התכנית? 

 
  750 בסך  מצ"ב דמי הרישום בכרטיס אשראי  ₪  

   להשתלמות המתקדמת ברפואת שיניים אסתטית לשנת תשע"חבמכתב הקבלה הריני מאשר/ת שקראתי את כל המידע הרשום 

 

 תשלום דמי רישום לתכנית: 
 
 ישראכרט /ויזה / דיינרס / אמריקן אקספרס 

 מס' הכרטיס:                                                                    

                
 

 בתוקף עד:   קוד בגב הכרטיס: 
  

____________|_________ 

 
 פרטי בעל הכרטיס:

 מס' טלפון מס' ת"ז שם

   
 

 
 _________________________________תאריך ____________________ חתימה 


