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מושב פתיחה
דברי פתיחה  9:00

ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ומנכ"ל חברת אוניפארם  
Data Driven Added Value Logistics  9:20

שרון צור, מנהל תפעול – לוגיסטיקה גלובאלית, טבע תעשיות      
פארמצבטיות   

• ניהול מבוסס דאטא בתהליך ניתוח וקבלת החלטות  
• יכולת תכנון ובניית תחזיות  

• כיצד להיות שותף עסקי בעל ערך מוסף לאורך השרשרת?  
9:50   לא רק שלילי: הנושאים הטכנולוגים שהקורונה קידמה בתעשיית   

התרופות והבריאות  
  BTG - Ferring ,נועה אביגדור, מנהלת שרשרת אספקה  

• הטמעת טכנולוגיות חדשות בתחומי הייצור ושרשרת האספקה  
• מגמות עדכניות ונתונים סטטיסטיים  

New Technology – New Normal •  
10:15 עידן הדחיפות, הישרדות ארגונית בעולם של הפרעה - היום שאחרי   

NGG רמי יאלוס, מנכ"ל קבוצת נירם – גיתן  
10:40 אתגרי שרשרת האספקה בעת הזו וההשפעה על הפעילות העיסקית   

פאנל מקצועי בהשתתפות אבי בוסקילה, מנכ"ל שראל  

להרשמה
לחץ כאן >

סדר היום נתון לשינויים ואינו סופי  •
העלות למשתתף בהרשמה מוקדמת עד ה-30.9.2020 הינה 390 ש"ח + מע"מ   •
העלות למשתתף בהרשמה רגילה עד ה-30.10.2020 הינה 450 ש"ח + מע"מ   •

העלות למשתתף בהרשמה מאוחרת החל ה-1.11.2020 הינה 550 ש"ח + מע"מ   •
מספר המקומות מוגבל, ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש   •

מושב מסכם
14:00 הסכמי סחר וההתפתחויות הבינלאומיות

אינג' דוד חורי, ממונה יחידת יצוא וכללי מקור במכס ישראל  
14:20 מה הקשר בין דובאי לטכנולוגיית Block Chain? המגמות החמות של 2021

DHL Express ,יונתן איבגי, סמנכ"ל סחר  
14:40 תנאי מכר וסוגיות ביטוחיות למוצרים רפואיים

עו"ד סיגל איפרגן, מנהלת המחלקה לביטוח ימי ואווירי, רמון-גרניט-תורן סוכנות לביטוח   
15:00 דברי סיכום

מושב פארמה וציוד רפואי
משבר הקורונה - ההקלות הרגולטוריות שנתנו      11:40

לצורך סיוע לחברות הציוד הרפואי  
ד"ר נדב שפר, ראש אגף ציוד רפואי, משרד הבריאות  

מעצבים שפת איכות חדשה לספקים הלוגיסטיים  12:10
 Enabling Insight אילן ביטון, מנכ“ל  

      Packaging Validation for Medical 12:30
Devices & Pharma  

RS-Ness ,סטפני סמל, מהנדסת ולידציה  
12:50 יישום סריליזציה בייצור תרופות ובשרשרת אספקה

Serialization Implementation Consultant ,מיכאל עצמון  
עדכוני GDP – פאנל מקצועי בהשתתפות       13:10
מג'ר רחל שימונוביץ, מפקחת ארצית תנאי יצור      

נאותים (GMP), משרד הבריאות  

מושב בנושא קנביס
לקראת מסחר בינלאומי - יבוא ויצוא קנביס  11:40
ד"ר טל לביא, סגן מנהל האגף ומנהל גידול,  

ייצור והפצה, האגף לפיקוח והסדרת מערך  
הקנביס הרפואי, משרד הבריאות  

אסטרטגיית האבטחה לאורך השרשרת  12:00
12:20 השאיפה לסטנדרטיזציה

בועז אלבו, מנהל היחידה למחקר קליני בקנביס,     
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר   
12:50 שרשרת האספקה לקנביס רפואי

IMP לימור תאומים, מנכ"לית  
13:10 פאנל מומחים בנושא הפצה ושרשרת הערך 

13:45 הפסקה וביקור בתערוכה הווירטואלית
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וועידה וירטואלית לניהול שרשרת
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8:30 התחברות למערכת וביקור בתערוכה הווירטואלית

11:10 הפסקה וביקור בתערוכה הווירטואלית
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https://ipl-live.forms-wizard.biz/

