מועמדים לתפקיד נשיא העמותה
(יש לבחור מועמד אחד)

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את

הפרויקטים להם היית אחראי והישגיך במסגרת ההנהלה
•

אחראי על הגשת FELLOW ,DIPLOMATE

•

אחראי-על אקדמי  -הכנת השתלמויות וקורסים והובלתם בפועל

•

יצירה וליווי קורס השתלות בסיסי לעמותה

•

השתתפות בכל פעילויות ההנהלה

•

תמיכה בהכנת הכנס הדו-שנתי והבאת מרצים וסדנאות
הקמת ועדה מדעית לעמותה

•

גיוס חברים חדשים לעמותה
פעולה לקבלת הנחה בהשתלמויות של חברות מסחריות
יצירת קורסים ופעילויות משותפות עם החברות המסחריות

•

עידוד חברים בעמותה לשיתוף ידע בהשתלמויות שונות

•
•
•

ד״ר אהוד טפרוביץ׳

מועמד לתפקיד נשיא העמותה
קורות חיים
ד״ר אהוד טפרוביץ‘ סיים את לימודי רפואת

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה לקדנציה
הקרובה?
•

השיניים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת

עיבוי המערך האקדמי העצמאי של העמותה:
•

הרחבת הפעילות של הועדה האקדמית ליצירת ניירות עמדה

 .7991מאז סיום לימודיו ועד היום ,משמש כמדריך
קליני ומרצה במסגרת המחלקה לשיקום הפה

והנחיה בנושאים שונים הקשורים לטיפולי השתלות דנטליות
(תרופות ,מצבים רפואיים ,עשה ואל תעשה ,נושאים משפטיים,

בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה ,וכיום משמש כמרכז קורס

הסכמה מדעת) ,יעוץ במקרים מורכבים ,בחירת נושאים ומרצים
להשתלמויות ,תמיכה בפרסום עבודות החברים בפורום העמותה

מיומנויות היסוד וכמרצה בקורס ההכנה לבחינות
הרישוי .שימש כבוחן בבחינות הרישוי מטעם משרד

ומחוצה לה.
•

הבריאות.
ד״ר טפרוביץ‘ היה מנהל הפיתוח הקליני ומייסד
שותף של חברת  ,ReDent Novaושותף בפיתוח
פוצר ה .SAF-בנוסף ,שימש כמוביל דעת קהל,

•

יועץ ומרצה מטעם החברות  ,Biom’upבוצר
•
•

ד״ר טפרוביץ‘ חבר בעמותה הישראלית להשתלות
•

המשך בניית התשתית הנדרשת לניהול עדכני שוטף של העמותה.

•

יצירת מנגנוני עזרה לחברים בתחומים שונים ,הכשרה ,עזרה במקרים
מורכבים ,הפניות הדדיות בתחומי נישה ,יעוץ משפטי.

•

הסדרת היחסים עם ארגון הגג של העמותה ,ICOI ,ובניית מנגנונים
לשיתוף פעולה שיתרמו לעמותה ויחזקו את מעמדה.

•

בדיקה וקידום נושא הכרת הביטוח בחברי העמותה.

•

חיזוק התחום החברתי ,הגדלת מספר האירועים המדעיים-חברתיים

ד״ר טפרוביץ‘ בעל מרפאה פרטית ברעננה ,בה
הוא מבצע את כל סוגי ההשתלות הדנטליות
והשיקום על-גבי שתלים ,תוך התמקדות מיוחדת
בהשתלות מונחות-מחשב.

המשך גיוס חברים לעמותה ,עד להגעה למספר קריטי שיבסס את כוחה

כושר ההתמודדות של העמותה מול אלו המנסים מעת לעת לקרוא תגר
על מידת הלגיטימיות שלה כמייצגת את ציבור המשתילים בארץ או
מנסים לשלול את החופש של כלל רופאי השיניים לעסוק בהשתלות
דנטליות.

וקורסים בישראל ובחו“ל ופרסם מספר מאמרים
מדעיים.

נבחר לכהן כחבר בהנהלת העמותה .בנוסף ,ד״ר
טפרוביץ‘ בעל תואר  ICOI Diplomateמשנת
.1072

הוספת מודול מתקדם לקורס ההשתלות הבסיסי

ומרכזיותה של העמותה בעולם רפואת השיניים בארץ ,יצירת מסה
קריטית בעלת תוכן ומשמעות ,ומתן תעודות הכשרה .כל זה יעלה את

החברה; והיה ממקימי חברת GuideLine Dental
 .Ltdהשתתף כמרצה בעשרות כנסים מדעיים

דנטליות מאז הקמתה בשנת  ,1007ובשנת 1079

העדכניות בעולם ההשתלות במסגרת העמותה.
יצירת השתלמויות וקורסים עבור החברים הוותיקים בארץ ובחו"ל,
המתאימים לרמתם המתקדמת ,במטרה לשמור על עדכניות
בפרוצדורת החדשניות.

ארגונומיקס ,ישראימפלנט.HA-Pro / Simplant ,
ייעץ לצוות המחקר והפיתוח של ”עדין שתלים“
בפיתוח פתרון הכירורגיה מונחית-המחשב של

יצירת מערך קורסים והשתלמויות שיאפשרו למשתילים צעירים
למצוא את ביתם המקצועי בעמותה ,לצמוח ולהתקדם בדרכם
המקצועית בכול הקשור להקניית ידע מעשי ותיאורטי בפרוצדורות

המוצעים בכל שנה .

מועמדים להנהלת העמותה
(יש לבחור  4מועמדים)

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
•

בודק מצגות לפני הגשה ל Fellow-ו.Diplomate-

•

תיווך עם חברות דנטליות לחסויות

•

מציאת מרצים לימי עיון

•

ארגון כנסים

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה

ד״ר שחר בלחש

מועמד להנהלת העמותה

•

קידום יחסי הציבור של העמותה בקרב כול רופאי השיניים.

•

קירוב חברות דנטליות נוספות לתמיכה בעמותה.

קורות חיים
ד״ר שחר בלחש סיים את לימודי רפואת השיניים באוניברסיטה לרופאה על שם "סמלוויס" בודאפשט הונגריה .בשנת  1002עבר
בהצלחה את מבחנים של משרד הבריאות וקיבל את הרישיון לעבוד כרופא שיניים .משנת  1002מנהל מרפאה פרטית ועובד במספר
מרפאות במגזר הפרטי.

תחום עיסוקו העיקרי הנו בתחום הכירורגיה בעיקר החדרת השתלים קונבנציונלים ומיוחדים (שתלים קצרים נפתחים ,שתלים חלולים
להרמת סינוס ,שתלים עם כנפים להשתלות מידיות לאחר עקירה ,שתלי דיסק ו )ALL ON 2 ALL ON 6 -כל סוגי האוגמנטציות (בלוקים
אוטוגניים או מוכנים להרמה ורטיקאלית או עיבוי והרמות סינוס לסוגיהם) ושיקום מורכב על גבי שתלים ושיניים.
משנת  1002עבר קורסים בנושא שתלים ואוגמנטציות בארץ ובחו"ל (אלפא ביו ,ישראימפלט ו BOTISS-ומאותה שנה חבר בעמותה
הישראלית להשתלות דנטליות ( (IAOIובשנת  1077עבר בהצלחה את מבחני העמותה וקיבל את התואר " "DIPLOMATEבשיתוף
האגודה הגרמנית ((DGOIוהאגודה האמריקאית (.(ICOI
בין השנים  1006-1070רופא הבית של חברת השתלים "עדין" .משנת  1077ועד היום חבר לחברת "קורטקס" לצוות פיתוח ולימוד.
משנת  1071עד היום חבר לחברת "דנטאק" לצוות פיתוח ולימוד.
משנת  1072-1079היה חבר בהנהלת העמותה הישראלית להשתלות דנטליות (.(IAOI
בשנת  1077עבר קורס לעבוד בהרדמה כללית בבית "איזי שפירא" וקיבל אישור מטעם משרד הבריאות.
משנת  1070-1072נשיא סניף תל אביב של אחוות "אלפא אומגה".

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
ד״ר גליקשטיין לא היה חבר בהנהלת העמותה בעבר.

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה

לקדם את העמותה להשתלות ולהפוך אותה לגוף המוביל את רופאי
השיניים הכלליים (ובפרט המשתילים והמשקמים על גבי שתלים)

ד״ר אבי גליקשטיין

בישראל.

מועמד להנהלת העמותה

קורות חיים
—7921בוגר לימודי רפואת שיניים בבוקרשט ,רומניה.
עוסק בהשתלות דנטליות משנת .7921
עובד במרפאות פרטיות וב 6-סניפים של קופ"ח מאוחדת בתחום כירורגיה והשתלות.
חבר בעמותה להשתלות מיום היוסדה.

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
•

חבר הנהלה מורחבת משנת  ;1072חבר הנהלה מן המניין משנת
.1010

•

אחראי משנת  1072על כלל פעילות הפרסום והדיגיטל של
העמותה.

•

הקמתי את פעילות הוובינרים של העמותה במהלך סגר הקורונה.

•

שותף בפיתוח וניהול קורס היסוד בהשתלות דנטליות של
העמותה ,יחד עם ד״ר אהוד טפרוביץ'  -הקורס הביא לעמותה

ד״ר ולדי דבוייריס

חברים חדשים אחרי שנים של זליגה החוצה!

מועמד להנהלת העמותה

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה לקדנציה הקרובה?
ברצוני להרחיב את פעילות לימודי ההמשך וההכשרה של העמותה—קורסים וסדנאות ,למתחילים ולמתקדמים— כך
שרופאי שיניים צעירים המצויים בתחילת דרכם המקצועית יראו בעמותה בית ומוקד ידע ,בו ניתן לקבל הכשרה מעשית
בתחום ההשתלות הדנטליות והשיקום על-גבי שתלים.
העמותה חייבת לגדול ולהתחזק ,ושמה צריך לצאת למרחק  -והדרך לעשות זאת היא להביא אליה חברים חדשים אשר
יצמחו בתוך העמותה ויפיצו את הבשורה.

בנוסף ,בכוונתי לפתח את נכסי הדיגיטל של העמותה ולהפוך את חוויית התקשורת עם העמותה של החברים לפשוטה

קורות חיים
ד״ר ולדי דבוייריס סיים את לימודי רפואת השיניים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת  ,1009במסגרת העתודה
האקדמית .שירת כרופא שיניים צבאי בפיקוד הצפון ובחיל האוויר ,ותוך-כדי השירות עסק במחקר ולמד לתואר מגיסטר
במינהל עסקים בטכניון ,אותו סיים ב .1071-לאחר שחרורו משירות קבע ,ד״ר דבוייריס שימש כיועץ ומרצה עבור חברות
רפואיות ודנטליות בישראל ובחו"ל ,ביניהן  Dentsplyו .GSK-כיום הוא משמש כיועץ בתחום ההדרכה הקלינית וניהול
מוצרים ותהליכים דיגיטליים במספר חברות הזנק ,במקביל לפרקטיקה קלינית המתמקדת בשיקום על-גבי שתלים ולשירות
מילואים פעיל כרופא שיניים.
ד״ר דבוייריס חבר פעיל בעמותה הישראלית להשתלות דנטליות ,אחראי על פעילות הדיגיטל של העמותה משנת 4104
וחבר הנהלת העמותה משנת  .4141בנוסף ,הוא משמש כנגיד אחוות אלפא אומגה בישראל ,לאחר ששימש בעבר כנשיא
סניף תל-אביב ,מזכיר הסניף ,ונשיא סניף הסטודנטים באוניברסיטה העברית.
כמו-כן ,לאחרונה התקבל כחבר ב –International College of Dentists -ארגון כבוד בינלאומי של רופאי שיניים.
ד״ר דבוייריס מרצה לעתים קרובות בפורומים בינלאומיים שונים בתחומי רפואת השיניים ,החדשנות והשיווק; ואף יצא
לשליחויות כמרצה מטעם לשכת הקשר "נתיב" במשרד ראש הממשלה.

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
ד״ר הראל לא היה חבר בהנהלת העמותה בעבר.

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה

לקדם את העמותה כגוף המוביל את המחקר בתחום ההשתלות
הדנטליות ,ואת העברת הידע לדור הצעיר .להפוך את העמותה לכתובת

ד״ר יאן הראל

מועמד להנהלת העמותה

לכל רופא שיניים המעוניין להתקדם וללמוד ,ולהצמיח אותה כך שתהיה
גדולה וחזקה מספיק כדי לטפל בעיוותים הקיימים בענף רפואת השיניים
בישראל כיום.

קורות חיים
ד״ר ין הראל סיים את לימודי רפואת השיניים באוניברסיטה הלאומית לרפואה בבוקרשט ,רומניה ,ב .7921-עם סיום לימודיו
חזר לישראל והחל לעסוק בהשתלות דנטליות ושיקום על-גבי שתלים .בשנת  7921סיים התמחות בתחום זה ,וכן למד
לימודים אקדמיים נוספים בתחומי מדע החומרים ,מטלורגיה ופילוסופיה של המדעים.
הודות לידע הייחודי שלו ,שימש ד״ר הראל לאורך השנים כיועץ ליצרני שתלים מובילים בעולם ,השתתף במחקר ופיתוח של
שתלים ומערכות שיקומיות ,והוא בעל מספר רב של פטנטים בתחום זה .בנוסף ,לד״ר הראל ניסיון בפיתוח וחדשנות בתחום
מערכות  HIS, PACSו RIS-לניהול תיקים רפואיים ודימות רדיולוגי ממוחשב .כל זאת במקביל לפרקטיקה פרטית כרופא
שיניים משתיל ומשקם בישראל ובאירופה.
כיום ד״ר הראל משמש כמייסד שותף ומנהל המו״פ של חברת אברקדברה אימפלנטס בע״מ.

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
ד״ר יגודייב לא היה חבר בהנהלת העמותה בעבר.

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה

שיח פורה בין חברי העמותה ,שיתופי פעולה בין רופאים שלא בעמותה
ורופאים מומחים ,קידום מעמד הרופא המשתיל והכרה ע"י משרד

ד״ר דודו יגודייב

מועמד להנהלת העמותה

הבריאות וחברות הביטוח .קידום מפגשים חברתים שלא לצורכי לימוד
וכל דבר שיקדם וישפר יכולות כירורגיות ושיקומיות אצל החברים.

קורות חיים
ד״ר דודו יגודייב החל את דרכו בענף רפואת השיניים כטכנאי מעשי בצה“ ל .לאחר שירותו הצבאי ,סיים את לימודי רפואת
השיניים באוניברסיטת קובנה (ליטא) בשנת  , 1002והחל לעבוד כרופא שיניים במרפאתו הפרטית בחולון ובמרפאות
נוספות.
ד״ר יגודייב חבר בעמותה הישראלית להשתלות דנטליות ובעל תואר  . ICOI Fellowבנוסף לפרקטיקה הפרטית שלו ,הוא
משמש כרופא הבית של חברת .Magdent

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
ד״ר רודברג לא היה חבר בהנהלת העמותה בעבר.

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה
מעוניין לקדם את העמותה בדרך של הרחבת בסיס החברים ,הרופאים

ד״ר עמרי רודברג
מועמד להנהלת העמותה

המשתילים בארץ ,צירוף רופאים צעירים ומתן מענה לכדאיות של

החברות בעמותה על ידי הרחבת מגוון הקורסים וההכשרות הרלוונטיים
לנו במקצוע.

קורות חיים
ד״ר עמרי רודברג סיים את לימודי רפואת השיניים בשנת  7997בבית -הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית
והדסה בירושלים .בין השנים  7992-7992היה מנהל תכנית ההשתלמות ברפואת שיניים גריאטרית של ארגון ”יד שרה“
בירושלים ,ובין  1001-1002שימש כיו“ר האיגוד הישראלי לרפואת שיניים גריאטרית.

משנת  , 1002ד״ר רודברג מרכז את היחידה לטיפול במתרפאים סיסטמיים במסגרת מרפאת השיניים של המרכז הרפואי
סוראסקי (איכילוב) בתל-אביב ,ומנהל מרפאת שיניים פרטית במושב כפר חיים משנת .1002
ד״ר רודברג בעל תואר  ICOI Diplomateמשנת  . 1071הוא מרצה ומעביר סדנאות בארץ ובעולם בנושא העמסות מיידיות
ושיטות מתקדמות בשתלים.

במידה שהיית בעבר חבר בהנהלת העמותה ,אנא פרט את
ד״ר שלזינגר היה חבר בהנהלת העמותה לאורך מספר קדנציות.
בקדנציה האחרונה ,היה אחראי על פרסומי העמותה ב “ עדכן “
וב“קולדנט“.

מה בכוונתך לבצע ולקדם אם תיבחר להנהלת העמותה
ד״ר שלזינגר לא השיב לשאלה זו.

ד״ר ניצן שלזינגר
מועמד להנהלת העמותה

קורות חיים
בוגר האוניברסיטה העברית.7992 ,
.ICOI Diplomate
חבר הנהלת העמותה משנת .1072
בעל מרפאת שיניים פרטית רב-תחומית בראש העין.

המועמדים שסימנתי

חברי הנהלה
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