
תוכנית הכנס וחוברת תקצירים

ימים רביעי-חמישי, ל’ בניסן - א’ באייר התש”ע
2010. מלון הילטון תל-אביב 15-14 באפריל 

הכנס השנתי ה-20
של

האיגוד לשיקום הפה

תכנון מוקדם - המפתח להצלחה
EARLY PLANNING - THE KEY FOR SUCCESS



תכנון מוקדם - המפתח להצלחה

2 0 - ה י  ת נ ש ה ס  נ כ ה

חברים ועמיתים יקרים,

בשם האיגוד הישראלי לשיקום הפה אנו מתכבדים להזמינכם לכנס המדעי השנתי 
שיתקיים בימים רביעי-חמישי, 15-14 באפריל 2010, במלון הילטון תל-אביב.

יהיה זה הכנס השנתי ה-20 של האיגוד לשיקום הפה.

נושא הכנס: “תכנון מוקדם-המפתח להצלחה”.

ההרצאות בכנס מתמקדות בחשיבות התכנון המוקדם, לצורך קבלת תוצאות חזויות 
ומיוחלות. ערך התכנון המוקדם יידון דרך קשת רחבה של נושאים.

לצד מרצים ישראלים איכותיים ולרגל הכנס ה-20 הוזמנו שניים מהמרצים המבוקשים 
ביותר באירופה, הידועים באיכות הרצאותיהם: I. Gamborena מספרד ו-S. Gracis מאיטליה.

אנו מאחלים לכולנו כנס מוצלח ופורה, ומפגש מקצועי וחברתי מהנה.

הועדה המארגנת

ד”ר צחי להר - יו”ר
ד”ר שפרה לברטובסקי

ד”ר יוסי אזואלוס
ד”ר עמי שמידט

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לחברת “אופקים”:
טל’ ישיר: 03-7610819/805, פקס: 03-7610799

tali10@ofakim.co.il ,ofakimknasim@ofakim.co.il :דוא”ל
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תודתנו נתונה לנותני החסות בכנס:
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DR. GAMBORENA

•  Graduated in Dentistry at the University 
Odontológica Dominicana, UOD 1989

•  Certificate in Occlusion and Temporo-
Mandibular Disorders at the Mexican 
Association of Occlusal Reconstruction in 
México City, 1989-90

•  Certificate in Restorative Dentistry at the 
Autonoma of Nuevo León University in Monterey, 
México, 1990-92

•  Certificate in Prosthodontics & Master of Science in Dentistry. University 
of Washington-Seattle (USA), 1993-96 was awarded with the Bolender 
Contest Award for clinical and academic excellence

•  Certificate in Oral & Craneofacial Implant Fellowship Program. University 
of Texas, Houston (USA), 1996-97

•  Affiliate Professor, Department of Restorative Dentistry, University of 
Washington Dental School, Seattle, Washington, since 2001

•  Abjunct Assistant Professor, Department of Preventive and Restorative 
Sciences, University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Philadelphia 
(Pennsylvania) since 2007

•  Assistant Professor, Department of Periodontics, Medical College of 
Georgia, Augusta, Georgia since 2009

•  Active Member of the European Academy of Esthetics Dentistry since 2002

•  Fellow of the International College of Dentist, since 2009

•  Maintains private practice in San Sebastian, Spain, dedicated to Aesthetics, 
Restorative Dentistry and Implants
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DR. Stefano GRACIS, DMD, MSD

Dr. Gracis received his D.M.D. degree in 
1986 from the University of Pennsylvania, 
(Philadelphia, Pennsylvania, USA) and, in 
1987, from the University of Pavia (Pavia, 
Italy). In 1990, he obtained the certificate 
in Prosthodontics with an M.S.D. degree at 
the University of Washington in Seattle. He 
then returned to Milan, Italy, where he has 
been working ever since in private practice 
limiting his activity to prosthodontics and 
restorative dentistry. From 1998 to 2004, 
he was a guest lecturer at the University of 
Parma (Parma, Italy).

He is an active member and past Secretary General of the European Academy 
of Esthetic Dentistry (EAED) and the immediate past president of the Italian 
Academy of Prosthetic Dentistry (AIOP). He is on the Editorial Board of 
the International Journal of Prosthodontics, European Journal of Esthetic 
Dentistry and European Journal of Oral Implantology. He has contributed 
several articles in the field of restorative dentistry and he lectures and gives 
courses regularly, both nationally and internationally, on topics related to 
fixed prosthodontics and implant prosthodontics.
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תוכנית הכנס
14.4.2010 -  יום רביעי 

התכנסות הרשמה וביקור בתערוכה  08:00-08:45

 08:45-09:00  דברי פתיחה
 ד"ר צחי להר - יו"ר האיגוד הישראלי לשיקום הפה

ד"ר יצחק חן - יו"ר הר"ש

 09:00-11:00  מושב ראשון
יו”ר: ד”ר דניאל זיסקינד, ד”ר אירית קופרשמיט

Dr. Stefano Gracis :09:00-10:30  שם המרצה 
 MULTIDISCIPLINARY TREATMENT PLANNING: THE PLACEMENT
 AND RESTORATION OF IMPLANTS WHEN ORTHODONTICS IS

CONTEMPLATED

 10:30-11:00  ד"ר אילן גלבוע: הדמיה קלינית - שלב מפתח בטיפול אסתטי 
בחזית הפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  11:00-11:30

 11:30-13:00   מושב שני
יו”ר: פרופ’ נירה הוכמן, ד”ר צבי גוטמכר

11:30-12:00  ד"ר יואב גרוסמן: התותבת החלקית הנשלפת בעידן השתלים - תכנון 
שונה ופשוט

Dr. Stefano Gracis :12:00-13:00  שם המרצה 
 ESTHETICS AND FUNCTION: FORMULAS FOR A SUCCESSFUL

OCCLUSAL REHABILITATION. Part I

 13:00-14:15  ארוחת צהרים וביקור בתערוכה
אסיפה כללית של האיגוד הישראלי לשיקום הפה

 14:15-15:15   מושב שלישי
יו”ר: ד”ר מקס סקסטין, ד”ר מרים כלב-אילוז

Dr. Stefano Gracis  14:15-15:15 
 ESTHETICS AND FUNCTION: FORMULAS FOR A SUCCESSFUL

OCCLUSAL REHABILITATION. Part II
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 15:15-15:30  טקס חבר כבוד של האיגוד הישראלי לשיקום הפה
חתן הטקס: פרופ' פילו רפאל

15:30-16:00  ד"ר בנימין רצקין: חסר גרמי - השפעתו על התכנון המוקדם בשיקום 
על גבי שתלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  16:00-16:30

 16:30-17:00   מושב רביעי
יו”ר: ד”ר פול שדה, ד”ר שאול גלברד

16:30-17:00  ד"ר איתן מזריצקי: השתלות מונחות מחשב - מימד חדש בתכנון 
וביצוע של שיקום נתמך שתלים

17:00-17:30  ד"ר נועם ירום: שיקולים רפואיים המשפיעים על תכנון הטיפול 
הדנטלי. סוף מעשה במחשבה תחילה.

 17:30-18:15  פרופ' דוד כוכבי: ממשק עצם-שתל
מההתרחשויות המוקדמות ועד התגובות המאוחרות

ערב קוקטיל מפואר כולל מופע של הבדרן יעקב כהן  18:30

7



תכנון מוקדם - המפתח להצלחה

2 0 - ה י  ת נ ש ה ס  נ כ ה

15.04.2010 -  יום חמישי

התכנסות וביקור בתערוכה  08:00-08:45

 08:45-10:45   מושב חמישי
יו”ר: ד”ר עמי שמידט, ד”ר הדס הרצנו

Dr. Inaki Gamborena  08:45-10:15 
    MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE ANTERIOR ESTHETIC ZONE

ד"ר חיים בהרב: החותכות שעושות את החיוך  10:15-10:45

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:45-11:30

 11:30-13:00   מושב שישי
יו”ר: פרופ’ אריאל בן-עמר, ד”ר שפרה לברטובסקי

 11:30-12:00  ד"ר אייל תגרי: תכנון המקרה השיקומי המורכב - מאיסוף הנתונים 
ועד ליצירת תוכנית הטיפול

12:00-12:30  ד"ר שרון מרקו-כהן: תכנון ובחירת חומר השיחזור בהתאם למידת 
השחיקה

12:30-13:00  ד"ר דוד לביא: חוקים לתכנון יחסי הגומלין בין הרקמה הרכה והשיקום 
הסופי על גבי שתלים

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה  13:00-14:00

 14:00-14:20   מושב שביעי - הצגת מתמחים ע"ש ד”ר צבי ל. אברמובסקי ז"ל
יו”ר: פרופ’ אורן אברמובסקי, פרופ’ מרדכי סלע

Skeletal Class III ד"ר דן גורדון: שיקום פה במתרפא עם  14:00-14:20

מתמחה מתוכנית ההתמחות בצה”ל  14:20-14:40

14:40-15:00  ד”ר יוסי גליטמן: שיקום פה במתרפא עם מחלת חניכיים מתקדמת 
וחוסר שיניים נרחב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  15:00-15:30

 15:30-17:00   מושב שמיני
יו”ר: פרופ’ ארוין וייס

Dr. Inaki Gamborena  15:30-17:00 
 NEW TRENDS TO OPTIMIZE AESTHETIC RESULTS ON ANTERIOR

SINGLE TOOTH IMPLANTS
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