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לבריאות משפט ואתיקה
המרכז הבינלאומי

אוניברסיטת חיפה

משפט וממשל
כתב העת של הפקולטה למשפטים

זכויות מטופלים בסיום חייהם
ד"ר ענת מאור, יו"ר עמותת לילך, האוניברסיטה הפתוחה (אמריטוס)

אתיקה ב"חוק זכויות החולה" ודרכים ליישומה בשדה הקליני
ד"ר גילה יעקב וד“ר אורית גולן, החוג למנהל מערכות בריאות, אקדמית עמק 

יזרעאל 

איזוק אסירים ועצורים בעת טיפול רפואי בבתי החולים בישראל - מחקר רב 
מרכזי

ד"ר ניתאי בר, מחלקת רדיולוגיה, הקריה הרפואית רמב״ם

הנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות - בדגש על מוגבלות שאינה נראית
ד"ר דליה נסים, מכון טראפ, בית איזי שפירא

שיתוף ציבור בתחום מחלות נדירות - אתגרים ופתרונות
ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, חטיבת הרפואה,

משרד הבריאות

זכויות, חובות ושיתוף פעולה בזמן מצב חירום אפידמיולוגי:
לקראת מודל התחסנות סולידרי

מר מיכאל גולדבוים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

עדי יהוה - אתגרים רפואיים ואתיים
מר מארק איינשטיין, יו"ר ועדת הקישור עם בתי חולים לעדי־יהוה

יישום חוק החולה הנוטה למות: היבטים משפטיים מול שיקולים מערכתיים
וכלכליים

גב' ורד קריחלי, בית הספר למשפטים, אקדמית נתניה

האדם במרכז: התייחסות טכנולוגית ועיצובית לרצף הטיפולי
ד״ר מאירה לוי, בית הספר להנדסת תעשיה וניהול, שנקר

גב' מיכל פאוזנר, המחלקה לתקשורת חזותית, שנקר

תוכנית הכנס:
09:30-09:00

התכנסות וכיבוד

10:00-09:30
ברכות ודברי פתיחה 

ד"ר שגית מור, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט 
ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורן גזל אייל, דיקן הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת חיפה 

פרופ' סלמאן זרקא, מנהל בית החולים זיו בצפת, 
פרויקטור הקורונה

ד"ר תמי קרני, יו"ר ועדת אתיקה, ההסתדרות הרפואית 
לישראל

11:30-10:00
מושב מליאה | הסכמה מדעת - מבט רב ממדי

יו"ר: ד"ר נילי קרקו-אייל, הפקולטה למשפטים,
המכללה למנהל המסלול האקדמי

הסכמה מדעת לקבלת חיסון: האמנם?
ד"ר מאיה פלד רז, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה 

לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה
ד"ר שלי קמין-פרידמן, בית הספר לבריאות הציבור,

אוניברסיטת בן גוריון והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

הסכמה מדעת והדרישה לידיעה: מבט ביקורתי
ד"ר ארנון קרן, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח, 

אוניברסיטת חיפה
ד"ר אורי לב, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית,

מהמכללה האקדמית ספיר

תביעות בגין הולדה בעוולה: על חזקה ההפלה, 
רקע דתי והסכמה מדעת בפסיקה

פרופ' רועי גילבר, בית הספר למשפטים, המכללה
האקדמית נתניה

(אי) מסירת מידע רפואי לקרובי המטופלים - 
צדק או דאגה

ד"ר גליה הילדסהימר, בית הספר למשפטים, המרכז 
האקדמי פרס

11:45-11:30
הפסקת קפה

13:15-11:30
מושבים מקבילים 

|| שוליות והדרה במערכת הבריאות 
יו"ר: ד"ר חדוה אייל, החוג לאנתרופולוגיה,

אוניברסיטת חיפה

האם אוכלוסיות מודרות מוגנות על ידי חוק זכויות 
החולה?

גב' הדס זיו, ארגון רופאים לזכויות אדם 

הפרטה, הדרה והפקרה: בריאותם של מהגרי 
העבודה לחקלאות בישראל 

ד"ר יהל קורלנדר, החוג לשירותי אנוש, המכללה 
האקדמית תל חי ואוניברסיטת תל אביב

הקול האזרחי ובריאות דיגיטלית:
אפליקציה חברתית לנגישות לתרופות בישראל

ד"ר דורית גורפנקל, החממה החברתית בטכניון 
גב' רונית פיסו, החממה החברתית בטכניון

|| בין זכויות החולה לזכויות אנשים עם
מוגבלויות 

יו"ר: עו"ד רינה פיקל, הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת חיפה והמרכז הבינלאומי לבריאות, משפט 

ואתיקה

הזכות לסרב שלא "מדעת" והזכות לייצוג משפטי 
מותאם

עו"ד ד"ר מיטל סגל-רייך, ממונה ארצית - ייצוג זקנים 
ותחום כשרות משפטית בסיוע המשפטי, משרד

המשפטים

היחס שבין חוק זכויות החולה לאשפוז כפוי -
הדרה משפטית והבניית מוגבלות

עו"ד שרון פרימור, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה 
העברית 

תקנות נגישות שירותי בריאות: הפער בין הרצוי 
למצוי

גב' אסנת יחזקאל־להט, רכזת פורום לבריאות/ِصحة, בית 
איזי-שפירא

חוק זכויות החולה בראי הנגישות: הנגשת מידע 
רפואי לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית 

ד"ר סיגל עוזיאל, בית הספר לחינוך והחוג להפרעות 
בתקשורת, המכללה האקדמית אחווה 

16:30-16:00
רב שיח מסכם 

יו"ר: ד"ר שגית מור, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט 
ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נילי קרקו-אייל, הפקולטה למשפטים, המכללה למנהל 
המסלול האקדמי

פרופ' דניאל שפרלינג, החוג לסיעוד, הפקולטה לרווחה
ובריאות, אוניברסיטת חיפה

ההתמחות הרפואית באורוגניקולוגיה בישראל
ועקרונות חוק זכויות החולה 

ד"ר נטע אבנון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
האוניברסיטה העברית

הוספיס בית לחולי דמנציה בראי חוק זכויות 
החולה וחוק החולה הנוטה למות 

גב' ענבל הלוי-הכוולד, החוג לסיעוד, המכללה האקדמית 
עמק יזרעאל 

ד"ר גילה יעקב, החוג למנהל מערכות בריאות, המכללה 
האקדמית עמק יזרעאל

|| זכויות בתחילת וסוף החיים
יו"ר: ד"ר מעין סודאי, הפקולטה למשפטים והחוג למגדר, 

הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה

מי במרכז? האדם שעדיין לא נולד או הוריו
הפוטנציאליים

פרופ' בנימין שמואלי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 
בר אילן

ד"ר יחזקאל מרגלית, בית הספר למשפטים, אקדמית 
נתניה

כתיבה ועריכה של הוראות מקדימות באמצעות 
חקירה נרטיבית

ד"ר רבקה אמאדו, לימודי משפט, אוניברסיטת קליפורניה, 
ברקלי 

בין חוק זכויות החולה לחוק החולה הנוטה למות:
המטוטלת בהסדרת הטיפול בחולה המתמודד עם 

מחלה חשוכת מרפא וזכויותיו
ד"ר לימור מלול, החוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת 

ואוניברסיטת בן גוריון שבנגב

הסכמה מדעת לתרומת איברים לאחר המוות
עו"ד עדי פרידמן-בר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 

חיפה

14:30-13:15
ארוחת צהריים ותערוכת פוסטרים*

16:00-14:30
מושבים מקבילים

|| הזכות לבריאות ולטיפול רפואי 
יו"ר: פרופ' תמר גדרון

בית הספר למשפטים, מכללה אקדמית צפת

חוק זכויות החולה:
תפיסה צרה של הזכות לבריאות

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, רופאים לזכויות אדם

חוק זכויות החולה: ממצאי סקר בחלוף דור - 
השוואה בין תפיסות הציבור הרחב לתפיסות 

עובדי מערכת הבריאות
ד"ר רועי ברנע, מכון אסותא לחקר שירותי בריאות

בין מרכז לפרפריה: פערים בישום חוק זכויות 
החולה, התשנ"ו- 1996

עו"ד קרן סמיונוב-טל, חוג ללימודי עבודה,
אוניברסיטת תל-אביב

bioethics@univ.haifa.ac.il הכניסה ללא תשלום, יש להירשם מראש | הכנס נגיש. להתאמות פרטניות צרו עמנו קשר

* 14:30-13:15 תערוכת פוסטרים  

בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה


