
התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה   09:00-09:20
עו“ד אוריאל לין, נשיא אגוד לשכות המסחר   

צמחי מרפא ורפואה משלימה בארץ ובעולם  09:20-09:45
ד"ר טל לביא, מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים, משרד הבריאות    

תוספי תזונה בעיני הרגולטור  09:45-10:05
ד"ר זיוה חממא-אלישוב, מנהלת תחום מזון חדש, היחידה לניהול סיכונים במזון, שרות מזון ארצי, משרד הבריאות       

רגולציה של תוספי תזונה בישראל בהשוואה למדינות אחרות  10:05-10:25
ד“ר משה נוימן, יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי וניסויים קליניים   

מגמות צרכניות עולמיות בשוק תוספי התזונה  10:25-10:40
גלי ניר, מנכ"לית טעם טבע אלטמן   

הפסקה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

זיופים של תוספי תזונה ותרופות במסווה של תוספי תזונה     11:10-11:35
מגר‘ מיקי אריאלי, מנהל האגף לאכיפה ופיקוח, משרד הבריאות    

היבטי איכות, בטיחות ויעילות של תוספי תזונה   11:35-12:00
מגר‘ רונית מינקוב, רוקחת מומחית בפרמקולוגיה קלינית ותוספי תזונה, ביה"ס לרוקחות   

וביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת בן גוריון   

דברים שרואים מפה לא רואים משם - השימוש בתוספי תזונה וצמחי מרפא ברפואה - מבט מן השטח  12:00-12:25
ד"ר עופר כספי, מנהל הרפואה האינטגרטיבית ומנהל מרפאת המחלימים, המרכז הרפואי רבין      

הועדה הממלכתית להמלצות תזונה ותוספי תזונה למניעה והפחתת תחלואה במחלות לב    12:25-13:00
ד"ר דב גביש, מחלקה פנימית א', המרכז הרפואי ע"ש וולפסון ומכון ברונר למחקר קרדיווסקולרי   

הפסקה וביקור בתערוכה  13:00-13:20

הערך המוסף של התוסף - תוספי תזונה לעוסקים בפעילות גופנית וספורט  13:20-13:45
איילת וינשטיין, ראש מדור תזונה, המרכז לרפואת ספורט ומחקר ע"ש ריבשטיין, מכון וינגייט    

מהמחקר לתוסף התזונה - כלים לבחינת רכיבים בתוספי תזונה  13:45-14:10
סיגל טפר, מנהלת מדעית, טעם טבע אלטמן   

תובענות ייצוגיות בגין מסרים )claims( המיוחסים לתוספי תזונה - האם השינוי נמצא בפתח?  14:10-14:35
עו"ד גיל נדל, ראש תחום יבוא ייצוא וסחר בינלאומי, משרד גולדפרב זליגמן ושו"ת עורכי דין   

סיום וארוחת צהריים   14:35

הכנס הישראלי
לתוספי תזונה
וצמחי מרפא

5.11.14
מלון הילטון, ת“א

מזכירות 
הכנס

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-2.11.14: 450 ש“ח + מע"מ 

� רישום מה-3.11.14:  550 ש"ח + מע"מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בשיתוף

בחסות


