
Solutions for Life Science companies

מרכז הקונגרסים Avenue  | יום רביעי 8:00-15:00

להרשמה
לחץ כאן >

• האירוע יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות
• המחיר למשתתף בהרשמה רגילה עד לתאריך 15.10.2021 הנו 650 ₪ + מע"מ
• המחיר למשתתף בהרשמה מאוחרת החל מה-16.10.2021 הנו 750 ₪ + מע"מ

• מספר המקומות מוגבל, ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
• סדר היום אינו סופי ועשוי להשתנות

IFL    Forum
Israel FoodTech Logistics

IPL    Forum
Israel Pharma & Medical Logistics

20.10.2021

הוועידה השנתית לניהול שרשרת האספקה
Healthcare-לתעשיית ה

8:30 התכנסות וארוחת בוקר

מושב פתיחה

מושב בנושא קנביס רפואי

9:10 דברי פתיחה: 
ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ומנכ"ל אוניפארם

Israel Pharma & Medical Logistics שי חיימוב, מנהל פורום
9:20 יישום GDP בישראל – אתגרי הרגולציה ותובנות מרכזיות מביקורות:

מגר‘ רחל שימונוביץ, מפקחת ארצית תנאי יצור נאותים (GMP), משרד הבריאות
Gsap ד"ר סיגלית אריאלי פורטנוי, מנכ"לית

09:40 מגמות בעולם הפארמה וקפיצה קטנה ל-2040 – שרון אלון, מנכ"לית Medison Pharma ישראל
10:00 חדשנות בשרשרת האספקה ככלי לשיפור האיכות – אבי בוסקילה, מנכ"ל שראל

10:15 המרוץ לחיסון - האתגרים הלוגיסטיים המרכזיים והפתרון בישראל - אורי גת-פלש, מנכ“ל ס.ל.א
Networking–10:30 הפסקת קפה ו

11:00 עדכוני רגולציה בתחום האמ"ר – ד"ר נדב שפר, ראש אגף ציוד רפואי, משרד הבריאות
11:20 תהליך Production Part Approval Process (PPAP) והשפעתו על שרשרת האספקה -

RS Ness ,לינור סקוטלסקי, מנהלת פרויקטים בהבטחת איכות
11:40 ניהול רכש בתנאי אי וודאות - איתן שלייפר, ראש מנהל אספקה, שירותי בריאות כללית

12:00 פאנל מקצועי בנושא שרשרת אספקה ושילוח 
Medical-השפעת המשבר בעולם הספנות על תחום ה •  

• הובלה מבוקרת טמפרטורה של מוצרים רגישים  
• משמעויות פתיחת הנמלים החדשים על הלקוחות בישראל  

Networking–12:20 הפסקת קפה ו

12:45 דברי פתיחה:
חיים הורוביץ, יו“ר חברת Univo ויו“ר פורום 

הקנביס הרפואי בהתאחדות התעשיינים
13:00 יצוא ויבוא של מוצרי קנביס רפואי –

ד"ר טל לביא, מנהל גידול, ייצור והפצה,
האגף לפיקוח והסדרת מערך קנביס הרפואי

13:20 מגמות גלובאליות וההזדמנויות לחברות 
הפועלות בישראל 

13:40 תנאי איכות בייצור והפצה –
שולמית עטרי גורליק, רכזת ארצית פיקוח תנאי 

ייצור נאותים (קנביס), משרד הבריאות
14:15 עשרת הדיברות באריזת תפרחות –

IMP לימור תאומים, מנכ"לית
14:30 ארוחת צהריים

מושב שרשרת האספקה

12:45 הענק המתעורר – חשיבותן העולה של 
שרשראות אספקה בעולם של הפרעה –
NGG רם יאלוס, מנכ"ל קבוצת נירם גיתן

13:00 הובלה באמצעות רחפנים - הזדמנויות ואתגרים – 
Heven Drones ,אור פרל, מנהל פתרונות הרפואה

13:20 אופטימיזציה באמצעות בינה מלאכותית ושימוש 
Big Data-ב

Casesense Technologies ,אלדד גרנות, מנכ“ל
13:40 הרמוניה בתהליכים לוגיסטיים - מהלכה למעשה, 

Enabling Insight אילן ביטון, מנכ"ל
14:00 הצגת Case Study בעולמות התפעול וניהול 

שרשרת האספקה
14:20 דברי סיכום

14:30 ארוחת צהריים

A 
Gsap Family Company


