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דבר העורך //

ד"ר בני רצקין

 30שנים למרפאת מומחים מוריה.
זו הכותרת ,התוכן והסיומת של
גיליון זה ,אתנחתא בעליה למחוזות
חדשים .וכאן המקום להזכיר את
הקטר של הרכבת ,את ברנרד דהן,
לספר על אהבה.
אהבה לאדם ,למטופל ,למקצוע
ולמקצועיות 30 .שנים של מצויינות
נחגגות במרפאת מומחים מוריה,
באירוע מיוחד עליו ניתן לקרוא
בהמשך.
עושר כתבות בגיליון זה כולל:
מקרה קליני העוסק ברגנרציה גרמית
באיזור קדמי ,בו נדרשת אסתטיקה
גבוהה.
פירוט חווית הקורס הראשון במסגרת
המרכז להכשרת רופאים ,שעסק
באוגמנטציה גרמית ,ומשתתפיו
הרבו לשבחו .והנה עוד אחד בא,
הקורס השני שעסק ברקמה רכה
והיה מוצלח כקודמו.
במסגרת המועדון הלימודי ,נארח
ב 27.04.2015 -את ד”ר בלן.
ד”ר בלן יציג נושא מבטיח “פתרונות
אימפלנטולוגיים ושיקומיים במקרים
מורכבים”.
בפינת האורח ,כותב ד”ר עודד גלפן
על שיקום אסתטי בשיניים שחוקות
במטופלת צעירה.
לד”ר רינה אלימלך מגיע מזל טוב
ללידת ביתה השלישית וגם קריאה
במאמרה על תאי גזע.
בפינת התקשורת ד”ר דהן משתף
אותנו על החשיבות של קשר עין
בעת ההרצאה.
ד”ר אן סופי אטל מפתיעה אותנו
עם הקשר האפשרי בין מחלה
פריודונטלית וכושר גופני.
ולבסוף ...אנחנו נפרדים מדנה
המנהלנית ,לאחר  10שנים מופלאות,
בהן היא הצעידה יחד עם ד”ר דהן את
המרפאה למקומה הנוכחי ,בכישרון
ובנועם רב .נתגעגע...
ונאחל לדקלה המחליפה אותה,
הצלחה רבה.
חג שמח
לתגובות mpc@m-m-m.co.il

מקרה החודש

רגנרציה גרמית מודרכת כטיפול פרדיקטבילי באיזור אסתטי

צוות המומחים במרפאה

מטופלת צעירה בת כ 18-הסובלת
מאגנזייה במספר שיניים קבועות ,מעוניינת
לשקם את פיה בעזרת שתלים דנטליים (.)1
לאחר אבחנה בצילומים תלת מיימדים,
נראה כי במרבית האיזורים ,עובי העצם
האלוואולארית אינו מתאים להתקנת
שתלים דנטליים .ביחוד אם מדובר באיזור
אסתטי.
בהתיעצות עם הרופא המשקם ,הועלו
מספר חלופות טיפוליות והוחלט כי
“רגנרציה גרמית מודרכת” ( , )GBR
היא האינדיקציה הטובה לעיבוי הרכס
האלוואולארי ,בהתחשב בגילה הצעיר של

המטופלת ,אשר כבר עברה טרנספלנטצית
בלוק אוטוגני בלסת התחתונה (גיליון מספר
 )28במהלך הנתוח הוקפד על עקרונות
ה:GBR -
עידוד האנגיוג’נזיס (דקורטיקציה
ופרפורציות) (.)2
יציבות העצם המושתלת בעזרת ממברנה
מקובעת ושמירה על מרווח לצורך
הרגנרצייה (.)3,4,5
שיחרור הרקמות להשגת סגירה פאסיבית
במהלך התפירה.
ניתן להתרשם מהריפוי בצילומי הסי טי
המעודכנים (.)6,7
עיבוי העצם שהושג במיימד האופקי (,)8
מאפשר בהחלט התקנת שתלים בתנאים
חיוביים.
בשל הרגישות האסתטית ,השתלים
מותקנים בעזרת ניווט ,דבר המבטיח מיקום
מירבי לשתלים (.)9,10
לסיכום ,התקנת שתל באיזור אסתטי
מחייבת עובי מינימלי של עצם ,כדי להבטיח
פרוגנוזה טובה (.)11
הרגנרציה הגרמית המודרכת הינה אחת
הדרכים היעילות להשגת מטרה זאת.

רופא אורח

שיקום שיניים שחוקות במטופלת צעירה //
מטופלת כבת  30בריאה ולא נוטלת
כל תרופה ,פנתה למרפאתי לפני כ10
שנים בתלונה על מראה שיני החזית
העליונות .השיניים שחוקות ופוגעות
במראה האסתטי של פניה.
רופאים אליהם פנתה בעבר מיאנו לבצע
כל טיפול בטענה כי שרידות לאורך זמן
של שחזור משקם או משמר ,מוטלת
בספק .בבחינה הקלינית מצאתי כי
בשיניים  12-22קיימת שחיקה ניכרת
של להבי השיניים ,פסטות השחיקה
מדגימות כי קיימת פעילות ברוקסיסטית,
אולם תוצאותיה ניכרות אך ורק
בשיניים העליונות ובאזור הקדמי של
הקשת .בהיעדר סימני שחיקה בשיניים
התחתונות ,למרות קיומם של מגעים
בפרוטרוזיה ,נשאלה השאלה מדוע רק
החותכות העליונות נפגעו.
אחת מן ההשערות שעולות כהסבר,
במקרים בהם מודגמת שחיקה הרסנית
ובלסת אחת בלבד ,הינה נוכחותה של
פעילות חומצית או ארוזיה.
ארוזיה הינה פעולתם של נוזלים חומציים
בחלל הפה ,שמקורם במזון ובפרט
בפירות הדר או שמקורם בנוזלי קיבה
המגיעים לחלל הפה כתוצאה מ.Reflux
בנוכחות פעולת הארוזיה ,לשחיקת
השיניים תהיה השפעה הרסנית במיוחד,
שתתבטא בפגיעה מואצת בכותרות
השיניים.
דיון חוזר עם המטופלת בהיסטוריה
הרפואית העלה דיווח על הפרעת אכילה
מסוג בולימיה ממנה סבלה בנערותה.
בולימיה הינה הפרעת אכילה ששכיחותה
עומדת עד לכדי  5%מן האוכלוסייה
ובעיקר בנשים בגילאי  .16-40המטופל
נתון להתקפי אכילה ומסיים בצורך ופינוי

בפועל של המזון ע”י גירוי יזום להקאה.
תכולת הקיבה עולה אל חלל הפה,
הלשון נדחפת לפנים ומחפה על השיניים
התחתונות ,נוזלי הקיבה מוטלים אל פני
השטח הפלטינלי של החותכות העליונות
ומרככים אותם .ריכוך זה גורם לשחיקת
השיניים לקבל משנה אפקטיביות הרסנית
של להבי החותכות העליונות.
מטופלים שסבלו מבולימיה ,שיניהם
מדגימות הרס שחיקתי ויכולות לקבל
שחזורים פרותטיים עם סיכויי שרידות
טובים .מרכיב השחיקה אינו בהכרח
הרסני ויש לבחון אותו באמצעות סד,
בטרם יבוצע טיפול פרותטי .הסד
מאפשר הן זיהוי של פסטות שחיקה
ובחינת האינטנסיביות והן את רמת
הקומפליינס של המטופלת להשתמש
במכשיר בהמשך.
לאחר שימוש של מספר שבועות בסד
לילה הוחלט על ביצוע כתרי זירקוניה.
המטופלת קיבלה ראשית שחזורי מעבר,
שכותרותיהם שיוו מראה אסתטי .בחלוף
מספר שבועות נמצא כי השחזורים יציבים
ולא הודגמו פסטות שחיקה ניכרות ועל
כן הוחלט ובוצע השיקום הסופי.
השחזורים הסופיים נמסרו כאמור לפני
כ 10שנים ,מלבד קילוף קל של חרסינה
באחד מן הלהבים ,שנגרם מחבלה קלה
ואינו דורש תיקון ,השחזורים מתפקדים
בצורה נאותה וללא שימוש בסד לילה.
מקרה זה מדגים בצורה חדה כיצד
תשאול אנמנטי נכון  ,מאפשר הפקת מידע
המוביל לביצוע טיפול משפר איכות חיים,
במקרה שעל פניו נראה ככולל מכשולים
מתסכלים של שברי שחזורים ושחיקה.

ד”ר עודד גלפן ,מומחה לשיקום הפה ,חיפה

פינת התקשורת
ד"ר ברנרד דהן

תאי גזע  -העתיד של רגנרציה? //

חפש את העיניים

ד”ר רינה אלימלך

השימוש בתאי גזע הוא נושא חם
בכל תחומי הרפואה .עם זאת ,השאלה
היא האם קיים מקום לטיפול בתאי גזע
ברגנרציה פריודונטלית?

גישות כירורגיות קלאסיות לאוגמנטציה
אנכית כוללת שימוש בDistraction -

Osteogenesis, Bone Blocks
))autologic/allogenic or xenogenic
ו. (GBR) Guided bone regeneration -
c

R

G

עם זאת ,רגנרציה גרמית מלאה היא
קשה להשגה ובלתי צפויה .לכן,
בשנים האחרונות חלו התפתחויות
בתחום הנדסת רקמות .הטיפולים
המוצעים כוללים שימוש במשתיות
שונות (  ,)scaffoldפקטורי גדילה
ותאי גזע שמטרתם לעודד רגנרציה
של פגמים גדולים בעצם תוך חיקוי
התהליכים הביולוגים אשר מתרחשים
במהלך ההתפתחות הקרניו-פציאלית
(.)craniofacial
תאי גזע הם תאים בגופם של יצורים
רב-תאיים ,הנבדלים מתאים אחרים
בכך שעדיין לא עברו תהליכי התמיינות
סופיים לסוג רקמה .תאים אלו יכולים
להתמיין ולהפוך לתאים ספציפיים או
להמשיך ולהתחלק כתאי גזע .ניתן לסווג
את תאי הגזע בהתאם למקורם  -אדם
בוגר (תאי גזע סומטיים) או עובר (תאי
גזע עובריים).
מקור הנפוץ ביותר של תאי גזע
בוגרים (ששמשו לפריודונטיה)

הוא תאים מזנכימלים ממח העצם

()bone marrow MSC- bmMSC

או תאי אנדותל פרוגניטורים
(Endothelial (Progenitor Cells ,EPC

שמבודדים מדם הקיפי.
 MSCו EPC -משתתפים בתהליך
יצירת עצם ולכן השתלתם עשויה
להגביר רגנרצית עצם MSC .יכולים
לעודד רגנרצית עצם באופן ישיר על
ידי התמיינותם לאוסטאובלסטים
ובהפרשת אוסטאואיד ומינרליזציה של
העצם החדשה .בנוסף MSC ,מפרישים
ציטוקינים ופקטורי גדילה ( TNFα,
 .)PDGF, IL- 1, IL-6בדומה לכךEPC ,
יכולים לעודד בניית עצם באופן ישיר על
ידי יצירת כלי דם באתר ההשתלה (אשר
מהווה תנאי הכרחי לרגנרצית עצם)
ולעבור דיפרנציאציה לתאים יוצרי עצם.
כמו כן EPC ,יכולים לעודד רגנרצית
עצם במסלול פארקריני על ידי הפרשת
(VEGF) Vascular endothelial growth

V

 factorשמעודד פרוליפרציה של תאים
מזנכימלים מהפונדקאי והתמיינותם
לאוסטאובלסטים.
בעוד מחקרים בבעלי חיים הראו יעילות
של  MSCו EPC-ביצירה והתחדשות
עצם ,המנגנונים שבאמצעותם התאים
הללו משפרים רגנרציית עצם אינם
ברורים .פגמים שנוצרו בניסוי בשימוש
במחקרים בבעלי חיים לא מספיקים
לחקות את הפתופיזיולוגיה של הרקמות
בבני אדם ,ולכן יש עדיין צורך במחקרים
נוספים .מספר המחקרים בבני אדם
עדיין מוגבלים.
בנוסף ,יש צורך לפתח טכנולוגיות
שיאפשרו הגדלת כמות התאים הזמינים
להשתלה וסטנדרטיזציה של תנאי
הגידול .הבנת מנגנוני פעולת התאים
תאפשר פריצת דרך בתחום רגנרציית

פתרון מושלם
לתאורה ותיעוד
במהלך הניתוח
•מנורת ניתוח בעוצמת תאורה של  LUXES 55,000הכוללת מצלמה מובנת
באיכות  FULL HDעם הגדלה .60X
•המצלמה מסוגלת לזהות את הפרט הקטן ביותר במבנה השן והרקמות
הרכות (מיקרוסקופ) ,אפשרות צפייה ישירה בזמן אמת ותיעוד.
•מצויידת בזום נשלט דרך מתנע אל-חוטי ,שלט וצמצם אוטומטי.
•ניתנת להרכבה על ציוד ,תקרה או גלגלים.
•תוצרת חברת ( EKLERצרפת).

054-5990372
פתרונות דנטליים

igal_61@bezeqint.net

יבוא ושיווק בלעדי

הזכרנו פעמים רבות את תפקידן של
העיניים כאלמנט מרכזי בקשר שאנו
יוצרים עם הסביבה ובחשיפת אישיותנו.
עצב ,שמחה ,כנות ,אמינות ,חיוביות,
התלהבות ועוד תכונות רבות אחרות
מוצאות ביטוי דרך העיניים.
ומהי מעורבות העיניים בהופעתינו על
במה?
כל אחד מאיתנו התנסה פעם בהופעה
מול קהל ולא תמיד היא זכורה כחוויה.
האתגר של הופעה מוצלחת על במה
תלוי במספר גורמים.
כולנו מודעים לכך כי תוכן הנאום אינו
תמיד בעל חשיבות עליונה ,אלה יותר
המסר הבלתי מילולי ,כמו :ההופעה,
הקול ,טון וקצב הדיבור ,תנועתיות
ועוד ,הם אלה שתופסים מקום מרכזי
ברושם שנשאר מהנאום.
אספקט בעל משמעות בהתחברות
ישירה עם הקהל ,הוא המבט והחיפוש
אחר קשר עין מתמיד עם הצופים.
מי מאתנו לא זוכר את המרצה
המשעמם הקורא את הרצאתו מבלי
להרים את ראשו אל הצופים? שלא
עצם מושרית תאים.
טיפול בתאי גזע עשוי להיות המפתח
לרגנרציית עצם סביב שיניים (לכן
פוטנציאל לפחות אובדן שיניים),
רגנרציה של עצם  alveolarבחולים
עם אובדן גרמי מתקדם שלא מאפשר
התקנת שתלים דנטלים ושחזור של
מומי .craniofacial

לדבר על נואם אחר המטייל על
הבמה “הלוך ושוב” ,כשמבטו מופנה
אל האופק?
אומנם קיימת בעיה טכנית להסתכל על
כל הקהל בו זמנית ,אך ניתן להתבונן
במספר אנשים בודדים ולהתמקד בהם
ע”י יצירת “קשר עין” למשך מספר
שניות ,להמשיך ולסובב את הראש
בחיפוש אחר קבוצת אנשים חדשה
בקהל ולחזור על פעולת ההתמקדות
מחדש וזאת במהלך כל ההופעה.
טכניקה זאת ,הידועה מאנשי תקשורת
ופוליטיקאים ,נותנת תחושה של יצירת
קשר ישיר תוך כדי נגיעה אישית עם
כל אחד באולם.
הרושם שיישאר מהנאום הוא:
שהמרצה דיבר בגובה העיניים ,ישירות
ובאופן אישי עם כל צופה ,ושהמסר,
ככל שיהיה ,אכן עבר.
Reference

ג .מיכאלי גלר ,ה .זיגדון-גלעדי .רגנרצית
עצם מושרית תאים  -מחקר עדכני
ותחזית לעתיד.
רפואת הפה והשיניים ,שבט תשע״ה,
כרך ל״ב.

מאמרים עדכניים בתחום הפריודונטיה

כושר גופני ומחלה פריודונטלית:
הקשר האפשרי? //
ד”ר אן סופי אטל

בשנים האחרונות נכתבו מאמרים
רבים המציגים את הקשר בין השמנת
יתר ומחלת החניכיים.
בהם נחשף התפקיד השלילי של עודף
השומן ( )fat accumulationבמעורבותו
בהתפתחות תהליכים דלקתיים.
לאחרונה פורסם מאמר חדש ב Journal
 Of Periodontologyאשר בדק את
הקשר האפשרי שבין מחלת החניכים
לבין הכושר הגופני.
מטרת המחקר הייתה לבחון“ :האם
מחלת החניכיים יכולה להיות אינדיקטור
לסיכון בכושר גופני ירוד?”
במחקר ,השתתפו  111שוטרים ,לא
מעשנים ,בני  20עד  56שנה כאשר
כולם עברו בדיקת כושר גופני ע”י
 )PFT) Physical Fitness Testובמקביל
בדיקה פריודונטלית.
בדיקת הכושר כללה תרגילי הערכה
של מהירות ,שיווי משקל ,כוח והתנגדות
השרירים וסיבולת לב-ריאה.
הבדיקה הפריודונטלית נעשתה על ידי
מומחה אשר בדק את העומק הכיסי

(  ,)PDאובדן תמיכה (  )ALודימום
בפרובינג (.)BOP
הניתוח הסטטיסטי של התוצאות הראה
כי השוטרים שלא הגיעו לציונים הגבוהים
ביותר ב ,PFT -היו בעלי ממוצע גבוה
של ,PD, BOP, AL :כלומר עם רמות
שונות של מחלה פריודונטלית מתקדמת
לעומת השוטרים שהיו בכושר גופני
טוב יותר.
עבור כל תוספת של  1מ״מ ב  PDאו
 ,ALהסיכוי להגיע לציון הגבוה ביותר
ב Physical Fitness Test -ירד ב 69%
או  75%בהתאמה.
לסיכום ,מחלת חניכיים יכולה להיות
אינדיקטור לסיכון אובדן כושר גופני
אצל גברים ,ויתכן ותחזוקה פריודונטלית
מתאימה תהיה בעלת משמעות
כאסטרטגיה לשיפור הכושר הגופני
בקרב ספורטאים.
נושא מפתיע ומעניין אך מתבקשים
מחקרים נוספים.
J Periodontol 2015;86:44-52

המרכז להכשרת רופאים בחיפה //
ב ,20.11.2014 -בשעות הבוקר
המוקדמות ,נפתח לראשונה קורס
של יומיים במרכז להכשרת רופאים,
שבמרפאת מומחים מוריה .כ20 -
רופאים מרחבי הארץ הגיעו להשתתף
בחוויה מקצועית.
רופאי המרפאה ,בנו והעבירו את הקורס
לרופאים המשתלמים.
נושא הקורס הראשון היה “אוגמנטצית
עצם לטראלית באימפלנטולוגיה”,
וחולק למספר שלבים :בשעות הבוקר
חלק עיוני ,עם הרצאות המכילות חומר
תאורטי רב עם הצגת עשרות מיקרים
קליניים .אחר הצהרים נערך חלק מעשי
על ראשי חיות ולמחרת הרופאים צפו
בניתוחים שבוצעו בחדר הניתוח ושודרו
בשידור חי למרכז ההכשרה.
כל המשתתפים שסיימו את הקורס
הראשון נתנו משוב חיובי ומפרגן על
האירוע.
בחודש מרץ התקיים קורס נוסף
בנושא “הטיפול ברקמה הרכה
באימפלנטולוגיה” והוא חלק מסדרת
קורסים נוספים אשר יתקיימו בעונה
.2015-2016

המרכז הינו הגשמת חלום יקר לליבו
של ד”ר דהן ,לממש ולקיים מרכז
להכשרה קלינית לרופאים ,עם נגיעה
ובהדרכה אישית.

דנה קליינמן
דנה קליינמן ,מנהלת אדמינסטרטיבית
MORIA
STUDY
CLUB

The Private Academy

Training with a Personal Touch
By Dr. Bernard Dahan

MSC

מועדון לימודי מוריה

במפגש הקרוב של מועדון לימודי
מוריה ,נארח הפעם את ד”ר יגאל בלן
 מנהל מרפאה ,המתמקדת בהתקנתשתלים והעמסה מיידית במקרים
קיצוניים של חוסר עצם.
ד”ר בלן סיים את לימודיו ברפואת
שיניים בטימישוארה  -רומניה שנת
.1990
בוגר התוכנית הפוסטאוניברסיטאית
להשתלות שיניים מאוניברסיטת
פיטסבורג  -ארה”ב משנת .1992
ד”ר בלן יעביר את הרצאתו בנושא
“פתרונות אימפלנטולוגים ושיקומיים
במקרים מורכבים וקיצוניים”.
ההרצאה תחשוף בפנינו את הקונספט
מאחורי טכניקת אקסטה מאקסילארית.
תתקיים סקירה על היסטוריה ומה
חדש בנושא .יוצג הפרוטוקול הכירורגי,
הכלים ,מקרים קליניים ותהליך
השיקומי.
המפגש יערך ביום ב’ 27.04.2015
בשעה  19:30במרפאתנו “על קפה
ועוגה” ,כאשר מספר המשתתפים
למפגש מועדון לימודי הינו מצומצם
(עד כ 20 -רופאים).
אנו מעמידים לרשות מפגש זה את
חדר הישיבות של המרפאה .למעוניינים
להשתתף ,ניתן לפנות למרפאה.

חג אביב
שמח

מרפאת מומחים מוריה | רפואת חניכיים והשתלות |
ד”ר ברנרד דהן ,ד”ר בנימין רצקין ,ד”ר רינה אלימלך  -מומחים למחלות חניכיים | ד”ר אן סופי אטל  -מחלות חניכיים
ד”ר רפי רומנו  -מומחה ליישור שיניים למבוגרים | ד”ר מארי כהן  -יישור שיניים
שד’ מוריה  ,78חיפה  .34613טל’  ,04-8348107 ,04-8343333/2פקס’ e-mail: mpc@m-m-m.co.il | www.m-m-m.co.il | 04-8244991
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 שנות מצויינות30 חוגגים

רפואת חניכיים והשתלות
מרפאת מומחים מוריה

The Power of Passion

The Pursuit of Excellence in Dental Esthetics
 שני שמות עולמיים בתחום שיקום הפה והאסתטיקה,אירוע ייחודי בו נפגשים על במה אחת

Prof. Galip Gurel (Istanbul) & Prof. Nitzan Bichacho (Tel-Aviv(
בתאטרון הלאומי הבימה

 בה יופיעו, החלטנו להזמין אתכם לחוויה מקצועית יחודית, שנות פעילות של עשייה פוריה30 לכבוד
 התיאטרון הלאומי הבימה!״,מרצים מהשורה הראשונה בתכנית עשירה ומרתקת במקום קסום
ד״ר ברנרד דהן
08:00-09:00
09:00-09:15

Registration
Introduction: Excellence-Nature or Culture?
Dr. Bernard Dahan, Moria Periodontal Center, Haifa

09:15-11:15

The Pursuit of Excellence in Dental Esthetics: The Power of Passion (part1)
Prof. Galip Gurel (Istanbul) and Prof. Nitzan Bichacho (Tel Aviv)

11:15-11:45
11:45-12:30

Coffee Break
An Algorithm for Excellence in Implantology
Dr. Bernard Dahan, Moria Periodontal Center, Haifa

12:30-13:15

Excellence and Creativity through Music: The Power of Passion
Dr. Orit Wolf, Concert Pianist and Senior Innovation Mentor

13:15-14:30
14:30-16:00

Lunch
The Pursuit of Excellence in Dental Esthetics: The Power of Passion (part 2)
Prof. Galip Gurel (Istanbul) and Prof. Nitzan Bichacho (Tel Aviv)

16:00-16:30

Debate

הארוע בחסות ראשית של חברת
Keshet_hafkot@walla.com

* תרגום סמולטני להרצאות באנגלית

,054-5219532  נייד, כוכי זיכרמן-  קשת הפקות:לקבלת פרטים והרשמה מוקדמת

30

By Dr. Bernard Dahan

חוגגים  30שנות מצויינות

רפואת חניכיים והשתלות
מרפאת מומחים מוריה

 18.6.2015טופס הרשמה
The Power of Passion
The Pursuit of Excellence in Dental Esthetics
אירוע ייחודי בו נפגשים על במה אחת ,שני שמות עולמיים בתחום שיקום הפה והאסתטיקה

(Prof. Galip Gurel (Istanbul) & Prof. Nitzan Bichacho (Tel-Aviv
בתאטרון הלאומי הבימה
פרטי המשתתף
תואר _______ שם פרטי ____________ שם משפחה ______________ רחוב ________________ עיר ____________ מיקוד________
טלפון _______________ נייד _________________ פקס ___________ כתובת דוא”ל ____________________________________

אופן התשלום
תשלום בכרטיס אשראי :ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /דיינרס
מספר כרטיס ____________________________________ תוקף ____  _____ /סכום ________________ תאריך _____________
שם בעל הכרטיס _______________________________ ת.ז ___________________ .חתימת בעל הכרטיס ____________________
תשלום בהמחאה:
לפקודת “קשת הפקות” | שיק מס’ _______________________ על סך ____________________
המחאה יש לשלוח לחברת “קשת הפקות” רח’ הזית  ,158מושב בית גמליאל 76880
דמי הרשמה לכנס (לא כולל מע”מ)
הרשמה מוקדמת
עד 31.3.2015

הרשמה מאוחרת
1.4-17.6.2015

הרשמה במקום
18.6.2015

רופאי שיניים

 190ש”ח

 220ש”ח

 280ש”ח

טכנאים  /שינניות  /צוות מרפאה

 170ש”ח

 190ש”ח

 250ש”ח

מעוניין בתרגום סימולטאני
לא מעוניין בתרגום סימולטאני
בהרשמה מראש  -התרגום ללא עלות
בהרשמה במקום  100 -ש”ח
* המחירים אינם כוללים מע”מ

הנני מעוניין להצטרף להסעה (הלוך חזור) מחיפה ביום האירוע
הנני
מדיניות ביטול

עד לתאריך  31.5.2015יוחזר התשלום למעט  50ש”ח דמי ביטול .לאחר תאריך זה לא יתקבלו ביטולים.

את טופס ההרשמה יש להעביר באמצעות פקס 08-9435192
או בדוא”ל keshet_hafkot@walla.com
נא לוודא הגעת הפקס ב SMS -לנייד 054-5219532
לברורים נא לפנות לכוכי 054-5219532

הארוע בחסות ראשית של חברת

