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הוועידה הלאומית
למחקרים קליניים בישראל

יו“ר: ד“ר משה נוימן
 מנכ“ל חברת BRD - ביומדיקל בע“מ. יועץ בינלאומי 

לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

3 בפברואר 2020
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת“א

תוכנית הכנס



התכנסות ורישום 08:30-09:00

09:00-09:20
 

דברי פתיחה
 יו"ר הכנס: ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע”מ.

יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

רגולציה בניסויים קליניים
מסלולי פיתוח ייחודיים המאפשרים הגעה מהירה לשלב הניסוי הקליני והנגשת התרופה 09:20-09:50

לחולים
ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע”מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים

ניסויים קליניים בבסיסי נתונים - שימושים משניים במידע בריאות
09:50-10:20TBA
אתיקה בפרסום מחקרים קליניים: מהמעבדה למדיה10:20-10:40

ד"ר יפה שיר-רז, חוקרת תקשורת בריאות ותקשורת סיכונים, אוניברסיטת חיפה והמרכז הבינתחומי הרצליה
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

יוזמות לעידוד המחקר הרפואי בישראל
11:10-11:40

 
Bio-Convergence: Multi-Disciplinary Innovation, Integrating Biology With 
Diverse Engineering Fields Such As: AI, Physics, Computation, Nanotech, 
Materials Science and Advanced Genetic Engineering to Address Unmet 
Needs in Healthcare

ד”ר איתי קלע, ראש ענף טכנולוגיות בריאות, הרשות לחדשנות

11:40-12:00The Health Network – 8400 פרויקט
גב' מיכל קאהן, סמנכ”לית שותפויות ופיתוח עסקי, 8400

2



פאנל: פתיחת חסמים ברגולציה של ניסויים קליניים בארץ והיערכות12:00-12:40 
לשינויים רגולטורים בעולם

 מנחה: ד"ר מיכל רול, חברת רשת ומרכזת את נושא הרגולציה ב-8400
 משתתפים:

 פרופ' יונתן הלוי, מנכ”ל המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
 ד”ר קתרין אלה, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

 מר מיכה פרלמן, מנהל תפעול Biolojic Design, חבר רשת ומייצג את תעשיית הביומד הישראלית
בצוות הרגולציה של 8400

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:40-13:00 
טיפולים חדשניים באימונותרפיה13:00-13:30

ד"ר רונן ברנר, מנהל המכון לאונקולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון

רפואת ריאות –האופק  הטיפולי והמחקרי בשנת 13:30-14:002020
 פרופ' אורן פרוכטר, מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי, המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון

ואוניברסיטת תל אביב

שילוב ילדים בניסויים קליניים  - מחלת גושה כמודל14:00-14:30
פרופ‘ ארי זימרן, מנהל יחידת גושה, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15



ייזום ואירגון
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לפרטים והרשמה: 03-7650504 

 לאפשרויות לחסויות ולתצוגה בתערוכה 
יפעת רון | טל’. 03-7650503 

ifat@medical-expo.co.il .מייל

דמי רישום לנציגי חברות:
� הרשמה מוקדמת עד ה-2.1.2020 – 800 ₪ + מע"מ

� הרשמה מה-3.1.2020 ועד ה-30.1.2020 – 900 ₪ + מע"מ
� הרשמה מה-31.1.2020 ועד יום הכינוס - 1,100 ₪ +מע"מ

* המחיר כולל ארוחת צהריים

דמי רישום לצוות רפואי ומתאמות מחקר:
� הרשמה מוקדמת עד ה-20.1.2020 - 280 ₪

� הרשמה מה-21.1.2020 ועד ה-30.1.2020 - 350 ₪
� הרשמה מה-31.1.2020 ועד יום הכנס - 450 ₪

* המחיר כולל מע״מ ארוחת צהריים
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