
יום שלישי | 2 ביוני 2015 | 18:00-20:00
The Sonia Kossoy Conference Room (room 307)

The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University 

Book Discussion  

The Right to Health at the Public/Private Divide
Edited by Aeyal Gross and Colleen Flood

Greetings: Prof. Ron Harris, Dean of the Buchmann Faculty of Law, 
Tel Aviv University

Chair: Prof. Shai Lavi, The Buchmann Faculty of Law, 
Tel Aviv University and Director of the Edmond J. Safra Center for Ethics 

Speakers:

n Prof. Norman Daniels, Department of Global Health and Population, 
 Harvard University

n Supreme Justice Prof. Daphne Barak-Erez

n Prof. Guy Mundlak, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Responses by: 

n Prof. Aeyal Gross, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University 

n Prof. Colleen Flood, Faculty of Law, University of Ottawa  

יום רביעי | 3 ביוני 2015 
אולם גולדמן, הפקולטה למדעי הבריאות, 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

9:30–9:45 התכנסות

9:45–10:00 ברכות

פרופ’ עמוס כץ, דיקאן הפקולטה למדעי הבריאות, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

פרופ’ דן גרינברג, ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

10:00–11:30 מחוק ביטוח בריאות ממלכתי לוועדת גרמן – דיון בשולחן עגול

מנחה: פרופ’ נדב דוידוביץ’, המחלקה לניהול מערכות בריאות, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוברים:

ח"כ לשעבר חיים אורון, עו"ד עדי ניב-יגודה, פרופ' דב צרניחובסקי, ד"ר דנה שוורץ

11:30–11:45 הפסקה

11:45–13:00 אודות ועדת גרמן

מנחה: רוני לינדר גנץ, "דה-מרקר" 

פרופ' גבי בן נון, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון 

שרת הבריאות לשעבר, ח"כ יעל גרמן

13:00–14:00 הפסקת צהריים

14:00–16:00 פערים בנגישות לבריאות 

מנחה: פרופ’ דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוברים:

גב’ שלומית אבני, מנהלת תחום צמצום פערים בבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי   n
וכלכלי, משרד הבריאות

מר רמי אדוט, מרכז חזן לצדק חברתי ודמוקרטיה, מכון ון ליר   n

פרופ’ טוביה חורב, המחלקה לניהול מערכות בריאות,   n
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומשרד הבריאות  

ד"ר עמיד סעאבנה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,   n
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

חוק ביטוח בריאות ממלכתי:
מבט ביקורתי לאחר עשרים שנה
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יום חמישי | 4 ביוני 2015 
חדר כנסים ע”ש סוניה קוסוי )חדר 307(

הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

9:30–9:45 התכנסות

9:45–10:00 ברכות

פרופ’ אהרון שי, רקטור אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ אהוד גרוסמן, דקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ שי לביא, ראש מרכז אדמונד י׳ ספרא לאתיקה והפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן 

בין התוספת השנייה לתוספת השלישית:   11:30–10:00
הרפורמה בבריאות הנפש   

מנחה רן רזניק, “ישראל היום”

דוברים:

פרופ’ אורי אבירם, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית  n
והמרכז האקדמי רופין  

גב׳ עדית סרגוסטי, ארגון “בזכות”  n

פרופ’ משה קוטלר, מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב  n
וסגן דיקאן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב  

11:30–12:00 הפסקה

12:00–12:30 עשרה שינויים הכרחיים בחוק- מבט מקומי ועולמי 

ד”ר רוני גמזו, מנכ”ל משרד הבריאות לשעבר

12:30–14:00 מי נותר בחוץ? שאלות של הכלה והדרה בביטוח בריאות 

מנחה: פרופ’ אייל גרוס, הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן אוניברסיטת תל-אביב

דוברים: 

ד”ר גל וגנר, מנהל המרפאה הגאה בגן מאיר, קופת חולים כללית  n

גב׳ הדס זיו, מנהלת הפעילות הציבורית, רופאים לזכויות אדם  n

גב׳ אלישבע מיליקובוסקי, מנהלת מחלקת מהגרים וחסרי מעמד,   n
רופאים לזכויות אדם  

מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   n

14:00–15:00 הפסקת צהריים

15:00 – 16:30     Comparative Perspectives on the Public-Private
       Tension in Healthcare 
Chairperson: Prof. Neta Ziv, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Speakers:

n Prof. Colleen Flood, Faculty law, University of Ottawa

n Prof. Aeyal Gross, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

n Dr. Melanie Levy, The Edmond J. Safra Center for Ethics

n Dr. Baruch Rosen, The Israel National Institute for Health Policy Research

n Dr. Barbara Swisrski, Adva  Center

16:30–17:00 הפסקה

17:00 – 19:00 Keynote Lecture

Prof. Norman Daniels
Department of Global Health and Population, Harvard University

A Right to Health and Entitlements to Health Care 
Commentator: Prof. Dani Filc, Department of Politics and Governance,
University of Ben-Gurion at the Negev

Chair: Prof. David Heyd, The Hebrew University of Jerusalem 
and the Edmond J. Safra Center for Ethics

המחלקה לניהול מערכות בריאות
המרכז להומניזם 

חברה ובריאות בנגב

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום. להרשמה לכנס יש ללחוץ כאן

http://tfasim.org.il/tofes/2r892
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