
 

 

  סייעות רופאי שינייםורס ק

 

 הקניית כלים,יוני הנדרש,בשילוב התנסות מעשיתקורס סייעות רופא שיניים מקנה את כל הידע הע

 תיאורטיים ומעשיים המכינים את הלומדת להשתלב כסייעת במרפאת שיניים.

רבה לעובדים )ישנו חוק המחייב את  השוק היום חסר מספר רב של עובדים מיומנים בתחום ובעלי מרפאות רבים מציפים דרישה

 . במרפאה ציבורית  רופא השיניים להיעזר בסייעת צמודה

לסייעת רופא השיניים תפקיד חשוב ומהותי בתפקודה התקין של מרפאת השיניים. סייעת רופא השיניים הינה יד ימינו של רופא 

 השיניים, והיא המאפשרת קבלת טיפול יסודי ומקיף ברפואת הפה.

 

 רוב מסיימות הקורס משתלבות בעבודה במרפאות שיניים בעיר. 

 קהל היעד

 .ולעבוד עם צוות רופאים מומחיםנשים המעוניינות להשתלב בעבודה נוחה 

 דלימו  נושאי

 אנטומית ראש וצוואר.

 היסטולוגיה דנטלית 

 :בתחומי המקצוע

 , השתלת שינייםת פה ולסתכירורגי, פריודונטיה, פרותטיקה, אנדודונטיה פדודונטיה,

 

 היקף הקורס

  16:30 – 20:45' בין השעות בפעם בשבוע בימי שעורים עיוניים , 32מתוכם שעות אקדמאיות  180

 ציבוריות/פרטיות בחודשים האחרונים של הקורס ובמקביל לשיעורים העיוניים. הקורס כולל סטאג' במרפאות

 אפשרות לתשלומים₪,  0096 – שכר לימוד
 

 20191.07.: פתיחה 
 

 התעוד
מטעם המרכז ללימודי  סייעות רופאי שיניים" תוענק תעודת גמר ב ")אלה אשר יעברו את הבחינה העיונית והמעשית( לבוגרים 

 אילת.ב גוריון -בן חוץ של אוניברסיטת
 
 
 
 
 
 
  



 
 6304529-08בטלפון:  אילנהלמידע נוסף והרשמה ניתן לפנות ל

 

 להלן תוכנית לימודים מפורטת 

 

 מבוא תחומים ברפואת השיניים.-י הסייעת ,מבנה מרפאת השינייםתפקיד 

 טרמינולוגיה משורי ייחוס  . 

 מפרק אנטומיה: מערכת העצמות של גולגולת( TMJ) 

 .מערכת השרירים גולגולתי 

 .מערכת בלוטות הרוק 

 .חלל הפה 

 .מערכת העצבים גולגולתי 

 .מורפולוגיה של השיניים ושיטות מספור 

 .התפתחות השיניים היסטולוגיה 

  עששת חלוקה של מוקד העששת. –תורת רובד השיניים 

 .כלים ידניים במשמרת 

 

 . שעות במינימום 50 -ל 40בין  במקביל לנושאים שלהלן נכנסים לעבודה מעשית במרפאות

 הסטריליזצי. 

 .רנטגן 

 .אלחוש 

 ..אנדודונטיה 

 .פרותטיקה 

 .פריודונטיה 

 .פדודונטיה 

 אורתודונטיה. 

 חזרה לפני הבחינה 

 

  – נושאים ללימוד עצמי

  ההחייא-עזרה ראשונה

 אנטומיה של הגוף פרט לגולגולת

 פרמקולוגיה

 

 כללי התנהגות בקורס: 

 מפגשים( 7מכלל השיעורים. )ניתן להיעדר עד  80%נוכחות חובה הינה 

 כל חמישה איחורים ירד שעור שלם ויתווסף להיעדרות הכללית.

 לא יוכל לגשת לבחינה הסופית הן העיונית והן המעשית . 20%מעל ל תלמיד אשר יעדר

כמעט בכל תחילת שיעור יתקיים בוחן קצר לצורך בדיקה עצמית בהבנת הנושא האחרון הנלמד, הדבר יתרום 

 להכנה לבחינה הסופית.

ס, יתכן ובימים במקביל לשיעורים העיונים בחודשיים האחרונים של הקורס, יתקיימו שיעורים מעשיים של הקור

 שונים  מימי הקורס העיוני.

  (היכן ומתי יתקיים הסטאג' של כל לומד )במרפאה פרטית או ציבורית האחראית והקובעתהמרצה היא 

שעות )במשך חודשיים( המרצה תקבע יום נוסף לצורכי עבודה  40-כמות שעות השיעורים המעשיים הינו מינורי כ

 המעשית.

 5כל הקורס ,המבחנים הסופיים )עיוני והמעשי( מתקיימים במרפאה, הבחינה תכלול  יש להשקיע וללמוד לאורך

 שאלות פתוחות בחלק התאורטי +חלק מעשי.

 

 .סיוםאם הלומד לא עבר את הבחינה העיונית והמעשית הוא לא יהיה זכאי לקבל תעודת 


