
 
 
 

 
 

 ועדה מדעית
 רז, יו"ר-ד"ר מאיה פלד
 פרופ' ערן דולב
 פרופ' נילי טבק

 פרופ' אברהם שטיינברג
 פרופ' עמוס שפירא

 
 :בנושא לכנסהזמנה 

 

 ועדה מארגנת
 גב' מרים פלד, יו"ר

 גב' יעל אמר
 גב' שושנה גולינסקי
 גב' מירה גרושקביץ

 

 "אתיקה ומשפט בבריאות: השראה, יריבות ודיאלוג"
 2011בדצמבר  18-19 –כ"ג בכסלו תשע"ב -שיתקיים בימים כ"ב

 , חיפה103ן "הר הכרמל", דרך הים במלו
 

 11.11.11תכנית ליום ראשון 
 הרשמה 8:45
  יו"ר הכנס, פרופ' אמנון כרמי ברכות: 9:15

                     , אוניברסיטת חיפהראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה                  
 :הרצאת פתיחה 9:30

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליעזר ריבלין                      

 משפט ואתיקה: רשלנות ואנושיות ברפואה                      
 

 "יחסי הגומלין בין המשפט והאתיקה בבריאות" 
 אתיקה וחוק זכויות החולה -מושב  10:40

 רז-: ד"ר מאיה פלדהמושב תמרכז
 

 היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה, מכון גרטנר, תל השומר ,ד"ר עו"ד עפרה גולן 

 האתיקה בחוק ובמגבלות החוק -יחסי הגומלין בין חוק לאתיקה 
 

 המכללה למנהל בית הספר למשפטים ע"ש עו"ד חיים שטריקס, המסלול האקדמי,ד"ר נילי קרקו אייל, 

 י להסדרת יחסי מטפל מטופל: יתרונות וחסרונותאתיקה ומשפט כאמצע
 

 , המרכז הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה ובית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפהרז -ד"ר מאיה פלד

 לחוק זכויות החולה (1)11אוטונומיה, פטרנליזם ופרשנות ס' 
 

 ארוחת צהרים 12:10
 אתיקה ומשפט בבריאות הציבור -מושב  13:10

 כז המושב: פרופ' נדב דווידוביץמר
 

 פרופ' לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואיתפרופ' אבינועם רכס,  

 אתיקה של בריאות הציבור וגבולות ההתערבות השלטונית -פאנדמיה 
 

 בעבאר ש, גוריון-בןיברסיט ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל, אונפרופ' דני פילק, 

Homo Liberalisהיסוד המשותף למשפט ולאתיקה הרפואית: ראיה ביקורתית , 
 

 גוריון, באר שבע-יו"ר המרכז לחקר מדיניות בריאות בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בןפרופ' נדב דוידוביץ, 

 לנפגעי גזזת ונפגעי חיסוןיחסי גומלין בין משפט ובריאות הציבור: דיון ביקורתי אודות חקיקה בנושא פיצויים 
 

 משפט והלכה -מושב  14:50

 מרכז המושב: פרופ' עמוס שפירא
 

 הממונה על האתיקה הרפואית במשרד הבריאות רופא, משפטן ואיש הלכה, ד"ר מרדכי הלפרין,  

 בישראל השפעת ההלכה על חקיקה ועל פסיקה -משפט רפואי 
 

 והמרכז הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה ,האקדמית צפת בית הספר למשפטים, המכללהעו"ד אורן אסמן, 

 השפעות דתיות ועדתיות על דיני הבריאות בישראל
 

 אוניברסיטת תל אביב, דיקן ביה"ס למשפטים, המרכז האקדמי כרמלפרופ' )אמריטוס( עמוס שפירא, 

 האמנם איזון ביואתי ראוי? -חוק החולה הנוטה למות 
 

 הסדרת הדיון בדילמות אתיות -ב מוש 16:30
 המושב: ד"ר כרמל שלו  תמרכז

 

 אילן-בר יברסיטת חבר הוראה בכיר לאתיקה והלכה, ביה"ס לרפואה של הטכניון, מופקד המגמה למדע הלכה וחינוך, אונהרב פרופ' יגאל שפרן,  

 הפורום המתאים לדיון בשאלות אתיות מיידיות ברפואה
 

 ' לוועדות אתיקה, המרכז הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפההמחנעמה ויצ'נר, עו"ד, 

 דילמות אתיות וועדות אתיקה סטטוטוריות במבחן המציאות
 

  המחלקה לפריון וחברה, המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהד"ר כרמל שלו 

 י ועדות מומחיםהטכנוקרטיה של החיים והמוות ביד
 

 סיום 18:00

 
U N E S C O Chair in Bioethics 



 

 11.11.11תכנית ליום שני   
 

 הרשמה 9:00

 :הרצאת פתיחה 9:30

 אביב-פרופסור )אמריטוס(, הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה, אוניברסיטת תל, פרופ' אסא כשר                      

 בין משפט לאתיקה והצורך להבחין ביניהם בחיי המעשה                       
 

 סוגיות ספציפיות" –"משפט ואתיקה בבריאות  
 אתיקה ומשפט בהקשרי גנטיקה ושיבוט -מושב  10:40

 מרכז המושב: הרב יובל שרלו
 

 יעוץ משפטי )זכויות החולה(, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות-, ממונהעו"ד טליה אגמון 

 , מדע ואתיקה: חוק מידע גנטי וחוק השיבוט כמבחןחקיקה
 

 , ראש ישיבת ההסדר "אורות שאול" פתח תקוה, ממייסדי וחבר הנהלת רבני צהר, המרכז לאתיקה בירושליםהרב יובל שרלו

 כפיל בחנות חרסינה -המשפט בסוגיות אתיות 
 

 רכז הרפואי "בני ציון", הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון חיפה, , מנהל מכון שמעון וינטר לגנטיקה של האדם, המפרופ' צבי בורוכוביץ
 יו"ר ועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם

 בבני אדם תובנות מנסיונה של הוועדה העליונה לניסויים רפואיים -הגנטיקה בראי האתיקה הרפואית 
 

 ארוחת צהרים 12:10
 ים בעוולההפסקות הריון וחי -מושב  13:10

 מרכז המושב: ד"ר דניאל שפרלינג
 

 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהד"ר שגית מור 

 מוגבלותם הערך, האיכות והעלות של חיים ע
 

 אילן-אתיקה, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-, ראש התוכנית ללימודים מתקדמים בביופרופ' נועם זוהר

 ומה מוסרי?הפלות בישראל ובארה"ב: מה חוקי 
 

 עו"ד ומגשר, מרצה בכיר בביה"ס למדיניות ציבורית וביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית ירושליםד"ר דניאל שפרלינג, 

 משפטיזציה יתירה או אתיקה חסרה? -הולדה בעוולה 
 

 שקיפות לאחר טעות -פאנל  14:50
 מרכז המושב: פרופ' מאיר ברזיס

 
 

 הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ומייצגת תובעים -, יועצת חיצונית חב' "ענבל"כביהר-עו"ד אלונה סיגלר 
 

 משרד עו"ד כספי, סרור ושות', ייצוג נפגעי רשלנות רפואיתעו"ד דורון כספי , 
 

 מרצה בכיר לפילוסופיה במכללת ספיר, מלמד במח' למדע המדינה באוניברסיטה העבריתד"ר יותם בנזימן , 
 

 המרכז לאיכות ובטיחות קלינית, המרכז הרפואה "הדסה" והאוניברסיטה העברית, ירושליםפרופ' מאיר ברזיס , 
 

 סיום 17:00

  

 
 

 1188בדצמבר  81-81 ,חיפה • בבריאות משפטאתיקה ו •טופס הרשמה 

 

  יםימולי₪  450ליום, ₪  250 דמי הרשמה:

 וחניה  , כיבוד קלארוחת צהרים ,כולל השתתפות במושבים, תכניההמחיר 
 

 דיחילחדר ₪  390י, זוג חדרל₪  499 הר הכרמל: לינה במלון

 

. אין ביטולים לאחר ₪ 75יחויב בסך  10/12/11עד  ביטול הרשמה ביטולים:

  מועד זה אך ניתן לשלוח מחליף.
 יחויב במחיר לילה אחד. 14/12/11לאחר  ביטול חדר במלון

 

  ___________________ שם פרטי  __________________ שם משפחה

  _____________________________________________ מקום עבודה

  _____________________ ת.ז.  ________________________ דוא"ל 

 בית( עבודה   מען למשלוח מכתבים )נא לסמן: 

  _________________________________________________ כתובת

  ______________________ מיקוד  ________________________ עיר

  ______________________ טלפון  _____________________ פלאפון

 

 19.12 ב' יום      18.12 א'יום  שני ימי כנס      ברצוני להשתתף ב:
 

 18.12'  איום    17.12  ש' יום  ה של:לללי זוגי*  יחיד   להזמין חדר נא
 

  ______________________________________________ שותף לחדר: 
ף/ה לחדר מוטלת על המזמין.  ללא ציון שם שותף לחדר האחריות למציאת שות*

 .דיחימזמין במחיר חדר היחוייב 
 

 פירוט התשלום:

  ________________________ דמי הרשמה: 

  _________________________ לינה במלון: 

  _______________________ סה"כ לתשלום:

 

 מצ"ב המחאה לפקודת איסס ארגון כנסים 

 :נא לחייב כרטיס האשראי 

  ____________ תוקף  _________________________________ מספר

  _____________________ חתימה  _______________________ תאריך

 

 register@isas.co.il: , דוא"ל4111111-11, פקס: 4111175-11טל:  11115, ירושלים 175ארגון כנסים, ת.ד.  נא לשלוח אל מזכירות הכנס: איסס
 

mailto:register@isas.co.il

