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הוועידה והתערוכה למיכשור, ציוד 
וטכנולוגיות רפואיות בישראל
3.2.2014 | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:15-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר זיו רוזנבוים, ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית 

 מושב 1
יו"ר: ד"ר אוסנת לוקסנבורג, ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות, משרד הבריאות

עתיד הרפואה: שלוש שאלות לשנים הבאות09:20-09:50
ד"ר רועי צזנה, חוקר עתידים באוניברסיטת תל אביב, מחבר "המדריך לעתיד"

דימות הולוגרפי תלת-ממדי בזמן אמת לשימוש בקרדיולוגיה פולשנית09:50-10:05
RealView Imaging אביעד קאופמן, מנכ"ל חברת

טכנולוגיות מתקדמות בהדרכה רפואית וחזון חיל הרפואה לעתיד )שימוש במדפסת תלת-מימד(10:05-10:20
אל"מ יעקב מנדלוביץ, מפקד בית הספר לרפואה צבאית, חיל הרפואה  

תדריך - ד"ר עודד איזנברג, מנהל היחידה לצנתורי לב, מרכז רפואי קפלן, רחובות 10:20-10:30
צינתור בשידור חי10:30-10:40

פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן, רחובות
סיוע: ד"ר גרא גנדלמן, ד"ר שרה שמעוני

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2
יו"ר: ד"ר ברוך מרגנית, ראש אגף טכנולוגיות ומחשוב, אסותא מרכזים רפואיים

ישום טכנולוגיות ואיכות הטיפול11:10-11:30
ד"ר ערן סגל, מנהל המערך להרדמה וטיפול נמרץ, אסותא מרכזים רפואיים

טכנולוגיות מתקדמות במשלחות הומניטאריות של צה"ל         11:30-11:50
סא"ל ד"ר גדי לוי, ראש ענף מידע ומחשוב, חיל הרפואה

11:50-12:10CT-המימד הבא ב
פרופ' יעקב סוסנה, מנהל מערך הדימות, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

תדריך - פרופ' שמואל בנאי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, המרכז הרפואי תל אביב12:10-12:20
צינתור בשידור חי12:20-12:30

ד"ר אריאל פינקלשטיין, מנהל יחידת הצנתורים, המרכז הרפואי תל אביב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב 3
יו"ר: אבי בוסקילה, מנכ"ל שראל

תדריך - ד"ר עודד איזנברג, מנהל היחידה לצנתורי לב, מרכז רפואי קפלן, רחובות12:50-13:00
צינתור בשידור חי13:00-13:20

פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן, רחובות
סיוע: ד"ר שרה שמעוני, ד"ר מיכאל יונש, ד"ר משה סואיסה

פאנל - כיצד נשרוד את חוק הציוד הרפואי13:20-14:10
משתתפים לפי סדר הא"ב:

ד"ר לאוניד אידלמן, יו"ר הר"י
פרופ' אריה אלדד, יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי

יהודה גיל, יו"ר ענף ציוד רפואי, לשכת המסחר
עו"ד אייל זליכה, שותף, מנהל תחום מכרזים, ליפא מאיר ושות'

יהושע טורנובסקי, עוזר מנכ"ל, שראל
עו"ד דן כרמלי, סמנכ"ל יחסי ממשל, כנסת וחקיקה. לשכת המסחר תל אביב והמרכז

כרמל פלדמן, סגנית מנהל איגוד בכימיה, הפרמבצטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים בישראל   
ד"ר נדב שפר, מנהל אגף ציוד רפואי )אמ"ר(, משרד הבריאות      

תדריך - ד"ר יואב מיכוביץ, היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, המרכז הרפואי תל אביב14:10-14:20
צינתור בשידור חי14:20-14:40

ד"ר רפאל רוסו, היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, המרכז הרפואי תל אביב 

ארוחת צהריים14:40

דמי השתתפות בתערוכה ובוועידה:
� רישום מוקדם עד ה-27.01.14: 220 ש“ח

� רישום מה-28.01.14 וביום הוועידה: 320 ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

יו"ר: ד"ר זיו רוזנבוים | חברי הוועדה: אבי בוסקילה, ד"ר אוסנת לוקסנבורג, ד"ר ברוך מרגנית, ד"ר בנימין זאב סנדר, פרופ' שוקי שמר

לתשומת ליבכם

במהלך הכנס ישודרו 

צינתורים בשידור חי


