ד"ר ולדי דבוייריסMBA ,DMD ,
קורות חיים
ד"ר ולדיסלב )ולדי( דבוייריס הוא רופא שיניים בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים
) (2009ובעל תואר מגיסטר במנהל עסקים מהטכניון ) .(2012הוא החל את הקריירה
המקצועית שלו בחיל הרפואה ,שם התמקד ,במקביל לעבודה קלינית כרופא שיניים,
במחקר בתחומי החינוך הרפואי ,לימוד מרחוק וניהול רפואי .עבודתו בתחומים אלה
הניבה מספר מאמרים מחקריים ושני פרקים בספרים רפואיים שיצאו לאור בהוצאות
אקדמיות מובילות.
בהיותו סטודנט לרפואת שיניים ,ולדי הצטרף לאחוות אלפא אומגה ,ובמהלך שנת לימודיו האחרונה שימש
במקביל כנשיא סניף הסטודנטים של אלפא אומגה בירושלים ,וכיו"ר אגודת הסטודנטים לרפואה בירושלים.
לאחר סיום לימודיו ,הוא הצטרף לסניף תל-אביב של אלפא אומגה ,שם כיהן כמזכיר ) (2010-2013וכנשיא
הסניף ) .(2014-2016לאורך כהונתו כנשיא ,סניף תל-אביב קיבל חיים חדשים עם הצטרפותם של עשרות רופאי
שיניים צעירים .בשנת  2017מונה לנגיד אלפא אומגה בישראל ,והפגין עמדות עקרוניות ועצמאיות באשר להווה
ולעתיד של רפואת השיניים בישראל.
לאחר שחרורו משירות קבע בצה"ל ,ד"ר דבוייריס שימש כיועץ ומרצה עבור חברות רפואיות ודנטליות בישראל
ובחו"ל ,ביניהן "דנטספליי סירונה" ו .GSK-כיום הוא משמש כיועץ למספר חברות הזנק דנטליות ,במקביל
לפרקטיקה קלינית המתמקדת בשיקום על-גבי שתלים ולשירות מילואים פעיל כרופא שיניים .מעורבותו עם
קהיליית חברות ההזנק הישראלית אף הובילה את ולדי לשמש במשך שנתיים כחוקר ומנהל הקהילה של מכון
קולר ליזמות סיכון בפקולטה למנהל עסקים של אוניברסיטת תל-אביב.
בין המיזמים האחרונים של ד"ר דבוייריס ניתן למנות את " – Dentist Sapiensהכנס לרפואת שיניים
אינטגרטיבית" – כנס פרטי ראשון מסוגו הנערך זו השנה השלישית ומאפשר לרופאי שיניים מן השטח ,שאינם
חלק מן הממסד האקדמי ,לשתף את עמיתיהם בתובנות קליניות מרתקות .ולדי הוא גם הבעלים של חברת
הייעוץ  Ex Juvantהמתמחה בייעוץ ליזמות רפואית; והוא מרצה בתכיפות בפורומים בינלאומיים שונים בתחומי
רפואת השיניים ,החדשנות והשיווק.
ד"ר ולדי דבוייריס הוא חבר פעיל בעמותה הישראלית להשתלות דנטליות משנת  ,2014ומתחילת דרכו
בעמותה הוא מנהל את פעילות הדיגיטל של העמותה באינטרנט וברשתות החברתיות .בנוסף לכל אלה ,ולדי
הוא המרכז האקדמי של קורס ההכנה לבחינות רישוי ברפואת שיניים של הסוכנות היהודית )ברוסית( ומשמש
כמרצה קבוע מטעם לשכת הקשר "נתיב" של משרד ראש הממשלה.
ולדי בן  ,36נשוי לד"ר מירב מירון ,חוקרת מוסיקה ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ,ואב לאיתמר בן ה.4,5-

