
מזכירות 
הכנס

הכנס השנתי לאיכות ורגולציה
בצמחי מרפא ותוספי תזונה

15.06.15
לאונרדו סיטי טאואר, ר“ג

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום
• רישום מוקדם עד ה-13.6.15: 550 ש“ח + מע״מ

• רישום מה-14.6.15 וביום הוועידה: 650 ש“ח + מע״מ 
 * המחיר כולל ארוחת צהריים

התכנסות ורישום 08:30-09:00

09:00-09:10
 

דברי פתיחה 
יו"ר הכנס: ד"ר טל לביא, מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים, משרד הבריאות 

השוק בארה"ב ואירופה והזיקה לישראל09:10-09:30
ד"ר טל לביא, מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים, משרד הבריאות 

הומאופתיה אמת או פלצבו09:30-09:50
ד"ר מוטי לוי, רופא ראשי, כללית רפואה משלימה

תנאי גידול של צמחי מרפא - מזהמים שכיחים בחקלאות וסיכונם לבריאות ציבור. הצורך ברגולציה של תוספי תזונה09:50-10:10
ד"ר יהושע מאור, יועץ בכיר בפרמקולוגיה, טוקסיקולוגיה ורגולציה של תרופות וצמחי מרפא - חברת פיטאור בע“מ,

רכז של מרכז המצוינות לחקלאות ובריאות הסביבה של האוניברסיטה העברית

היבטים נזיקיים בייצור ושיווק תוספי מזון10:10-10:30
ד"ר אבי רובינשטיין, עו“ד, משרד עו“ד רובינשטיין - יקירביץ

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר 
יו"ר:  ד"ר יהושע מאור, יועץ בכיר בפרמקולוגיה, טוקסיקולוגיה ורגולציה של תרופות וצמחי מרפא - חברת פיטאור בע“מ, 

 של מרכז המצוינות לחקלאות ובריאות הסביבה של האוניברסיטה העברית

שילוב תוספי תזונה – כן או לא?11:00-11:20
ד"ר משה פרנקל, פרופסור חבר קליני, אוניברסיטת טקסס, ארה“ב. מנהל היחידה לרפואה משלימה,

מכון אונקולוגי, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא  ויו“ר החברה הישראלית לרפואה משלימה, ההסתדרות הרפואית בישראל 

האיכות וסביבת הסיכונים שלה11:20-11:40
דב פרי, יו“ר האיגוד הישראלי לאיכות

המחקר הקליני כתומך במסרים תפקודיים/בריאותיים של תוספי תזונה11:40-12:00
ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע“מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

הערך המוסף של התוסף, האמנם?12:00-12:20
איילת ויינשטיין, ראש מדור תזונה, המרכז לרפואת ספורט ומחקר ע“ש ריבשטיין, מכון וינגייט.

דיאטנית האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט ומשלחות אולימפיות 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
יו"ר: דב פרי, יו“ר האיגוד הישראלי לאיכות

מחקר בצמחי רפואה בישראל ובעולם12:40-13:00
ד"ר שחר לב-ארי, מנהל המרכז לרפואה משולבת-משלימה והמעבדה לצמחי רפואה וחקר הסרטן,

המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

צמחי מרפא ותוספי תזונה - מציאות מול רגולציה13:00-13:20
מגר' דוד פפו, יו“ר הסתדרות הרוקחים

פשיעה פרמצבטית13:20-13:40
ד"ר  רוני ברקוביץ', סגן ראש אגף אכיפה ופיקוח, משרד הבריאות

מניעה חכמה - תוספי תזונה כחלק מראיה טיפולית מניעתית שלמה13:40-14:00
סיגל פרישמן, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:30


