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הציבור מוזמן

לשני ערבי עיון מקוונים
בנושא

סולידריות וחיסונים
ערב העיון הראשון

בין סולידריות לזכויות אדם במגפת הקורונה
דברי פתיחה :פרופ' שי לביא ,ראש מכון ון ליר בירושלים,
יו"ר ועדת ביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ביום ראשון
י' באדר ב' תשפ"ב

 13במרס 2022

בהשתתפות:

בשעה 19:00

פרופ' דני פילק ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
ד"ר שלי קמין פרידמן ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
מנחה :ד"ר חגי בועז ,מכון ון ליר בירושלים

האם מותר להטיל חובת חיסונים על יחידים לשם קידום בריאותם של הכלל? מהי מידת החירות
האישית בהחלטות הנוגעות לגופנו ולבריאותנו? מגפת הקורונה חידדה את המתח בין זכויות הפרט
לטובת הציבור במגוון רחב של תחומי חיים .שאלת ההתחסנות היא אחד הביטויים המובהקים של
מתח זה .בערב העיון נציג את השאלות העקרוניות על אודות חיסונים וסולידריות הנוגעות לישראל.
פרופ' דני פילק וד"ר שלי קמין פרידמן יציגו את ההיבטים התאורטיים והמעשיים של מדיניות
החיסונים בישראל.

ערב העיון השני

"עניי עירך קודמים"? סולידריות מקומית,
אזורית ועולמית

ביום שני
כ"ה באדר ב' תשפ"ב

בהשתתפות:

ד"ר

דורית ניצן ,לשעבר ראש מערך החירום של ארגון הבריאות העולמי ,אזור אירופה

 28במרס 2022
בשעה 19:00

ד"ר זוהר לדרמן ,רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם
ד"ר ענת רוזנטל ,המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
מנחה :פרופ' נדב דוידוביץ' ,ראש בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ההשתתפות ללא תשלום
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מגפות אינן מכירות בגבולות ,כידוע ,אבל המלחמה בהן נערכת על בסיס גאופוליטי .מתן חיסונים
מפני הקורונה היא מקרה בוחן מעניין לשאלת המיקום הגאופוליטי בבריאות .מה גבולות המחויבות
הציבורית? מה המחיר של פערים בשיעורי ההתחסנות? האם ניתן להמשיך להתעלם ממצב הבריאות
בדרום הגלובלי בעידן של מגפות כלל־עולמיות ,וכיצד ישראל מתנהלת כלפי שכנותיה בהתמודדות
עם הקורונה? אלה הן מקצת השאלות שיעלו בדיון.

