
 –כנית מפגשים ת
2018 



ניהול שרשרת מהן ההשפעות על ? כיצד לקדם חדשנות? מהי יצירתיות

נענה במפגש ייחודי שיפתח את שנת , שאלות הללו ועודהעל  ?האספקה
,  Big Dataבאמצעות סיכונים וחיזוי נתייחס לניהול , כמוכן. הפעילות

מעקב בזמן אמת אחר נתוני מלאי ושילוח  , Block chain –מהפכת ה 

 .ועוד( טמפרטורה, מיקום)

 מפגש בנושא חדשנות ויצירתיות 

3.1.2018 



המפגש יערך במרכז למחקר וייצור מוצרי קנביס רפואי ויכלול סקירה על 

התאמת תהליכי הייצור וההפצה לדרישות  , התפתחות הענף בישראל

 הרגולציה וההיבטים הנוגעים לאבטחת שרשרת האספקה

(IMC – GSP). 

 מפגש בנושא קנביס רפואי

23.1.2018 



תוך התמקדות  , לישראלובתהליכי היצוא והיבוא יום העיון יעסוק ברגולציה 

ציוד רפואי באירופה והשפעתם על חברות הציוד   באסדרתבשינויים 

דרישות  , תהליכי שילוח ומכס: הנושאים המרכזייםבין . הרפואי בישראל

 .רגולציה עולמית ועוד, משרד הבריאות

 

 

 רפואיציוד ומכשור יצוא ויבוא יום עיון בנושא 

7.2.2018 



ויעסוק בחידושים טכנולוגיים בניהול   שראלהמפגש יתקיים בחברת 
 .  Healthcare –שרשרת האספקה לתעשיית ה 

 :בין הנושאים שיוצגו

 מעקב בזמן אמת, עבודהבתהליכי  אוטומיזציה

 לאורך השרשרת ועוד

 

 חידושים טכנולוגיים בניהול  

 14.3.2018 –שרשרת האספקה 



,  מניעת זיופים, ויעסוק בפשיעה פרמצבטית א.ל.ס ג"במרלוהמפגש יערך 
 של המכס" גורם כלכלי מאושר"אבטחת שרשרת האספקה ובתכנית 

 אבטחת שרשרת האספקה

20.3.2018 



 הובלה מבוקרת טמפרטורה

23.5.2018 

 :המפגש יתמקד בנושאים הבאים

 

 מוצרי פארמהלהובלה ואחסנה של תהליכים רלוונטיים. 

 בתחוםודרישות הרגולציה שיטות העבודה. 

 טמפרטורההיערכות מקדימה ומניעת חריגות. 



 קורס הובלה אווירית מבוקרת טמפרטורה

4-6.6.2018 

 :בנושאים הבאיםימים רצופים ויתמקד  3יערך הקורס 

 בתחוםודרישות הרגולציה העבודה הנהוגות בעולם ובישראל שיטות. 

 מבוקרי  ממשקי עבודה משמעותיים הנוגעים לתפעול משלוחים

 .טמפרטורה

ביצוע תחקירים התנסות מעשית ב(CAPA) , איכותהסכמי עריכת  , 

 בניית אמנת שירות ועוד   

 

 IPLלחברי פורום הנחה  15%* 



סיורים  , הפארמהיכלול ביקור במרכז לוגיסטי ייעודי לתעשיית הסיור 

המטען המבוקר והיכרות  בדגש על לתחום , במסופים אוויריים וימיים

אחסנה , כגון אריזה, פתרונות ייעודיים למשלוחים מבוקרי טמפרטורה עם

 .  והתאמה לדרישות הרגולציה

 

 
 .הרשמה לסיור זה הנה בתשלום נפרד*  

 

  –ל"סיור לימודי בחו
10-14.6.2018 



 .אופטימיזציה ושיפור תהליכים, המפגש יעסוק בתהליכי קבלת החלטות

וכלים לביצוע מעקב לאורך   Srialisationיוצגו פרויקט הטמעת , כמו כן

 .שרשרת אספקה מבוקרת טמפרטורה

 

 

 

  –ניהול שרשרת האספקה 
17.7.2018 



בו חלק מאות משתתפים מקרב בקיסריה וייקחו המפגש השנתי יערך 

יצואנים ויבואנים וגורמי  , ספקים לוגיסטיים, ציוד רפואי, הפארמהחברות 

לצד יום העיון יציגו ספקי שירות מובילים את פתרונות חדשניים  . רגולציה

 .ניטור ומעקב בזמן אמת, שילוח, פתרונות אריזה, וביניהם

 

  –המפגש השנתי של הפורום 
7.11.2018 



 !תודה

shay@extrml.com 
054-9197187 
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