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  האפרמ לוהינ סרוק
 תיטתסאו תיביטרנגר

 
 בלתשהל ףאושש ימל דעוימה ,האפרמ לוהינ סרוק קישה תיביטרנגר האופר ידומילל זכרמה
 תויונמוימהו עדיה תא רישעהל ןיינועמו ךכב קסוע רבכש ימל ןכו ,םוחתה לש ילוהינה דצב
  .ולש תוילוהינה
  

 םייטנוולר םילכ ןתונו ,םייטתסאהו םייביטרנגרה םימוחתב תואפרמ לוהינב דקמתמ סרוקה
  .ריכשכ האפרמ לוהינל ןהו ,םילעבכ האפרמ תמקהל ןה
  

 ידומילל זכרמה םעטמ הדועת סרוקה ירגובמ דחאו תחא לכל תקנעומ ,הרשכהה םויסב
 .תיביטרנגר האופר
 
  ?סרוקה דעוימ ימל
 ימל ןכו ,תויאופר תוריכזמ ,םייאופר-ארפ תועוצקמ ילעב ,םיאפורו תואפורל דעוימ סרוקה
 םיניינועמו םוחתב םידבוע רבכש וא ,תויטרפ תואפרמ לוהינ םוחתב דובעל םיניינועמש
  .םהלש םילכה זגרא תא לידגהל
 

 ?סרוקה ךשמנ ןמז המכ
 תוימדקא תועש 16

 
  ?סרוקה םייקתמ יתמ
 :םיאבה םידעומב ,םישגפמ 3 ינפ לע סרפנ סרוקה
 8:30-12:30 28.4 יעיבר םוי
 8:30-12:30 5.5 יעיבר םוי
 8:30-12:30 12.5 יעיבר םוי
 

 ?סרוקה םייקתמ הפיא
 Zoom תנכות ךרד ,ןווקמ ןפואב
 
 ?סרוקב םידמלמ ימ
 רישע ימואלניב ןויסינ ילעב םיריכב םיאפור םהב ,םיליבומ םיחמוממ בכרומ סרוקה לגס
  .םינוש לוהינ ימוחתב םיחמומ ןכו ,תיטתסאהו תיביטרנגרה האופרה ימוחתב
 

  ₪ 2,400 :סרוקה תולע
  ףתתשמל ₪ 0002,  :״רבח איבמ רבח״ תבטה תרגסמב םימשרנל סרוקה תולע
  מ״עמ םיללוכ םיריחמה*
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 :סרוקה תינכת

 
  תיביטרנגר האופר

  ?תיביטרנגר האופר יהמ

 PRP ילופיטל תויצקידניא

  עזג יאתב לופיט

 םירמוחה תנכה

 

 הקיטתסאה םלוע

  ?םיעצבמ םיאפור םילופיט וליא

  ?אפורב ךרוצ אלל עוציבל םינתינ םילופיט וליא

  תינורולאיה הצמוח

  )סקוטוב( ןיסקוט םוינילוטוב

  תונושה תויגולונכטה יגוס – רעיש תחמצה

  רעיש תלתשה

  תונושה תויגולונכטה יגוס – רעיש תרסה

  םיעוקעקו תוקלצ תרסה

 

 יעוצקמ לוהינ

  ?האפרמל ןוכנה םוקמה תא אוצמל דציכ

  ?מ״עב הרבח וא השרומ קסוע ,ריעז קסוע תויהל יאדכ םאה

  ?תיטפשמ ןגומ תויהל דציכ

  םירות ןומיזו האפרמ לוהינל תונכות

  האפרמה קווישו גותימ ?ךמצע תא גתמל דציכ

 ?דחי לכה להנל דציכ

  

www.regenerative.co.il 


