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קורות חיים ורשימת פרסומים
השכלה גבוהה:
●

תואר דוקטור ברפואה  ,MDאוניברסיטת ת"א 1984-1991

●

תואר בוגר במשפטים  ,LLBאוניברסיטת ת"א 1988-1993

●

תואר רופא מומחה במחלות א.א.ג– .ניתוחי ראש וצוואר ,מרכז רפואי "בני ציון"1997-2003 ,

●

תואר דוקטור במשפטים  ,SJDאוניברסיטת ווירג'יניה ,ארה"ב.2003-2008 ,

 .Iמינויים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה
שנה אקדמית

שם המוסד

דרגה

 – 2005היום

הקריה האקדמית אונו –

מרצה בכיר

הפקולטה למשפטים
 – 2008היום

2006-2008

אוניברסיטת ווירג'יניה,

פרופסור משפטים ,חבר סגל כללי

הפקולטה למשפטים ארה"ב

https://www.law.virginia.edu

( )10 TOP

/faculty/photo-view

אוניברסיטת ווירגיניה,

מרצה אורח

הפקולטה למשפטים ,ארה"ב
2002-2005

אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה

מרצה בכיר

למשפטים
החוג לסיעוד
2004-205

מרצה אורח

אוניברסיטת ווירג'יניה,
הפקולטה למשפטים ארה"ב

2005-2006

מרצה מן החוץ

האוניברסיטה העיברית,
הפקולטה למשפטים

2005-2012

אוניברסיטת בר אילן הפקולטה

מרצה מן החוץ

למשפטים
2001-2009

הטכניון ,הפקולטה לרפואה

מרצה מן החוץ

1999-2001

אוניברסיטת מנצ'סטר (השלוחה

מרצה מן החוץ

בקריית אונו)
משרות ומינויים אקדמיים בשנים האחרונות:

.II
●

ראש המרכז למשפט רפואי ,ביואתיקה ומדיניות בריאות ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו -2006היום.

●

חוקר בכיר ,מכון גרטנר למדיניות בריאות ואפידמיולוגיה  – 2005היום.
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●

עמית מחקר במדיניות בריאות ואתיקה ,אוניברסיטת ווירג'יניה .2004- 2003 -

●

עמית מחקר ,ביה"ס לרפואה ,אוניברסיטת הארוורד ,בוסטון ,ארה"ב .2005- 2004

●

עמית מחקר ויועץ ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת הארוורד ,בוסטון ,ארה"ב .2005- 2004

●

רופא בכיר ,מחלקת א.א.ג – ניתוחי ראש וצוואר ,ביה"ח תל-השומר  – 2005היום.

 .IIIמינויים ציבוריים או/או מקצועיים
 .1חבר המועצה הלאומית לביואתיקה –  -2012היום (הגוף המוסמך על פי חוק למייעץ לכנסת ולממשלה).
 .2חבר – הוועדה הלאומית לשימוש במדפסות תלת מימד בבריאות .2018 -2017
 .3חבר ,המועצה העליונה לניסויים בבעלי חיים( 2016 -2011 ,נציג האקדמיה הלאומית למדעים).
 .4חבר ,הוועדה הציבורית ליישום חוק מוות מוחי-נשימתי  2009 -ועד היום.
 .5חבר ,הוועדה העליונה לניסויים בבני אדם (הלסינקי העליונה) –  2002ועד היום.
 .6חבר ,הוועדה לבחירת מין העובר מ .2005 -יו"ר הוועדה מ  - 2015היום.
 .7חבר המועצה הלאומית לגנטיקה ,מיילדות וניאונטולוגיה  – 2013היום.
 .8חבר ,המועצה המלווה של פרויקט הביו-בנק של "מכבי שירותי בריאות" -2017 ,היום.
 .9חבר ,הוועדה הלאומית המייעצת לנושא המידע גנטי – – 2002היום.
 .10יו"ר צוות" ,כנס ים המלח" בנושא שימוש משני בנתוני בריאות ,המכון הלאומי למדיניות בריאות2016 ,
 .11חבר וועדה מייעצת בינ"ל ,פרויקט הביו-בנק האוסטרי [.2009-2011 ;2009 -2006 ]GATIB
 .12חבר וועדה מייעצת בינ"ל של החברה האירופאית לקרדיולוגיה בנושא "הנחיות לטיפול בקוצבי לב בסוף החיים",
.2009-2010
 .13ראש הפורום הארצי לגנטיקה אתיקה ומשפט (מכון גרטנר) .2006-2014
 .14מנהל הקורסים "בגנטיקה ,אתיקה ומשפט" – ביה"ס האירופאי לגנטיקה ,בולוניה איטליה .2008-2012
 .15חבר הוועדה המייעצת ,פרויקט  CHERISHהקרן הגנטית האירופאית .2009 ,EGF
 .16חבר צוות ,כנס ים המלח בנושא טלה רפואה ,המכון הלאומי למדיניות בריאות2010 ,
 .17חבר צוות ,כנס ים המלח בנושא תמריצים כלכליים במערכת הבריאות ,המכון הלאומי למדיניות בריאות.2006 ,
 .18חבר ,הוועדה הציבורית לחקיקת חוק הנוטה למות (וועדת שטיינברג) 2000-2002
 .IVהשתתפות וחברות בוועדות ארגון של כנסים מדעיים וסמינרים (מבחר דוגמאות)
(לאחר המינוי למרצה בכיר:)2002 ,
 .1יו"ר הכנס – "חידושים בנזיקין ורפורמות מוצעות –  ",2019הקריה האקדמית אונו.2019 ,
 .2יו"ר הכנס – "רגולציה של בחירת מין העובר" ,הקריה האקדמית אונו .2018
 .3יו"ר הכנס – "רשלנות רפואית ובית המשפט העליון" הקריה האקדמית אונו.2017 ,
 .4יו"ר הכנס – " 20שנה לחוק זכויות החולה" ,הקריה האקדמית אונו 2016
 .5יושב ראש ,תת-הוועדה לענייני אתיקה ,משפט והסדרה" ,בעלות על מידע רפואי" ,ועידת ים המלח ה ,13-המכון
הלאומי למדיניות בריאות ,משרד הבריאות ,ישראל .2016-2015
 .6יו"ר הכנס" ,הכנס הלאומי ה 3-בנושא גנטיקה ,אתיקה ומשפט" ( 22-24במאי ,)2013 ,ביה"ס למשפטים באוניברסיטת
וירג'יניה ,ארה"ב (בשיתוף החברה האמריקנית לגנטיקה אנושית .)ASHG
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 .7יו"ר הכנס "יעוץ גנטי – עבר ,הווה ועתיד" – הקריה האקדמית אונו ,ישראל (בשיתוף החברה הישראלית לגנטיקה
אנושית) .2012
 .8יושב ראש ,ועדת ארגון" ,הכנס הלאומי ה 2-בנושא גנטיקה ,אתיקה ומשפט" ( 1-2ביוני ,)2011 ,ביה"ס למשפטים
באוניברסיטת וירג'יניה ,ארה"ב (בשיתוף החברה האמריקנית לגנטיקה אנושית).
 .9מנהל תכנית ,הקורס ה 2-על גנטיקה ,אתיקה ומשפט ,הקרן האירופאית לגנטיקה ( 9-11במרץ  ,2011בולוניה,
איטליה).
 .10יושב ראש ומארגן ,כנס ארצי ,סריקה לסרטן המעי – מדיניות חוק ואתיקה ,)5/2010( ,מרכז רפואי שיבא.
 .11יושב ראש ,ועדת ארגון ,כנס לאומי" ,חגיגת עשור לחוק המידע הגנטי –  14-15( "2000באוקטובר  ,)2009הקריה
האקדמית אונו ,ישראל.
 .12יושב ראש ,כנס לאומי" ,גנטיקה ,אתיקה ומשפט" ( 29-31במאי  ,)2009ביה"ס למשפטים באוניברסיטת וירג'יניה,
ארה"ב.
 .13ועדת ארגון" ,אתיקה בגנומיקה – היום שאחרי מחר" ( 11בפברואר  ,)2008אוניברסיטת בר-אילן.
 .14מנהל תכנית ,הקורס ה 1-על גנטיקה ,טכנולוגיה רפואית ומדיניות ציבורית רפואית ,הקרן האירופאית לגנטיקה (14-17
בפברואר  ,2008בולוניה ,איטליה).
 .15מארגן מושב ויושב ראש" ,רפואה ,משפט והתקשורת" הקונגרס ה 14-של האגודה העולמית למשפט רפואי,
מאסטריכט ,הולנד.2002 ,
 .16יושב ראש" ,רפואה ,משפט והמדיה" ,אוניברסיטת חיפה ,ישראל (דצמבר .)2002
 .Vוועדת עריכה:
 .1רפואה ומשפט – כתב עת בינלאומי.2005 – 1996 .
 .2כתב-עת למשפט רפואי וביואתיקה [עברית] – עורך ראשי ,כרכים  – 2007 ,1-7היום.
 .VIשופט ומבקר עבור כתבי-עת מקצועיים ,מוציאים לאור ,או מכוני מחקר (לאחר המינוי למרצה בכיר:)2002 ,
Bar Ilan University Law Review (Rubenstein Books), 2018 .1
Children and Youth Services Review, 2017 .2
Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2015 .3
BioMedCen – Medical Ethics, 2013 .4
International Journal of Pediatrics, 2013 .5
Journal of Law Medicine & Ethics, 2013, 2015 .6
McGill Journal of Law & Health, 2013 .7
American Journal of Law, Medicine & Ethics, 2012-2013 .8
Journal of Health Policy, Politics and Law (Duke University), 2012 .9
Israel Journal of Health Policy Research, 2012, 2014, 2016 .10
Israeli Medical Association Journal, 2012 .11
Welcome Trust, UK, 2011 .12
Routledge, UK, 2011 .13
Cambridge University Press, NY, USA, 2010 .14
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European Commission, FP7 –Health, 2009 .15
Bioethics, 2009, 2010 .16
Social Sciences & Medicine 2008 .17
German-Israel Science Foundation (GIF) 2007 .18
Israel National Institute for Health Policy Research 2006 - present. .19
 .20מחקרי משפט [עברית] ,אוניברסיטת בר-אילן2008 ,2006 ,
 .21מחקרי משפט 'עלי משפט' [עברית]2011 ,
American Medical Association, Ethical Force Program, Patient-Centered Communication .22
Initiative, External reviewer, 2004-2005
Israel Science Foundation [ISF], 2005 .23
Journal of Medical Ethics (British Medical Journal Group), 2002 .24
' .25הרפואה' (כ"ע של האגודה הרפואית הישראלית) [עברית]2002 ,
 .26רפואה ומשפט [עברית]2002-2005 ,
מנחה ו/או שופט תזות של תלמידי מחקר ( )(MD, LLM, MA, PhDלאחר המינוי למרצה בכיר:)2002 ,
 .1ר.ג ,.בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן (תיזה ל2010-2009 )LLM-
 .2א.ב ,.בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן (תיזה ל2012-2011 )LLM-
 .3ד.ק ,.בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת העברית (תיזה לתואר שני) 2010-2009
 .4ר.ס ,.בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב (תיזה לתואר שלישי) -2010היום
 .5א.פ ,.בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת חיפה (תיזה לתואר שלישי) 2014-2011
 .6ס.ק ,.בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת חיפה (תיזה לתואר שלישי) 2015-2013
וועדות לתואר שלישי (מבקר):
 .7מר ט.מ ,.הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב (תיזה לתואר שלישי) 2012-2011
 .8גב' ר.ל ,.המחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר אילן (תיזה לתואר שלישי) 2012
 .9גב' ס.ק ,.הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה (תיזה) 2017-2014
 .10מר מ.ק ,.האוניברסיטה העיברית ,בית הספר לבריאות הציבור (תיזה) -2016היום
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הוראה במוסדות אקדמיים:
המוסד

תואר

סוג הקורס

שנים

שם הקורס

הקרייה האקדמית

הפקולטה למשפטים

חובה

–  -2005היום

דיני נזיקין

אונו
הפקולטה למשפטים

)J.D. (LL.B.

בחירה

אוניברסיטת

2017-

כיצד מחוקקים -

עד היום

ישום בחקיקה

ווירג'יניה
הפקולטה למשפטים

)J.D (LLB

בחירה

2006-

אוניברסיטת

גנטיקה ומשפט

עד היום

ווירג'יניה
הפקולטה למשפטים

)J.D. (LL.B.

בחירה

2016-

אוניברסיטת

רשלנות רפואית

עד היום

ווירג'יניה
הפקולטה למשפטים

)J.D. (LL.B.

בחירה

2014- 2015

משפט האיברים

אוניברסיטת
ווירג'יניה
הפקולטה למשפטים

)J.D (LLB

בחירה

2010

אוניברסיטת

היבטים משפטים
בטכנולוגיה רפואית

ווירג'יניה
אוניברסיטת בר אילן

LL.M.

חובה

2006- 2010

הפקולטה למשפטים

)J.D (LLB

בחירה

2011-2015

רפואה משפט
ואתיקה

אוניברסיטת

משפט ורפואה
בישראל

ווירג'יניה
הפקולטה למשפטים

)J.D (LLB

בחירה

2004-2005

משפט רפואי בני"ל

אוניברסיטת
ווירג'יניה
אוניברסיטת בר אילן

LL.B.

בחירה

2005- present

משפט רפואי

האוניברסיטה

הפקולטה למשפטים

בחירה

2005- 2006

טכנולוגיה רפואית

העיברית
אוניברסיטת חיפה

ומשפט
פקולטה משפטים

בחירה

1995-2003

רפואה ומשפט

LLB
אוניברסיטת חיפה

פקולטה למשפטים,

בחירה

2001-2003

ביוטכנולוגיה ומשפט

LLB
אוניברסיטת חיפה

משפטים ,תואר שני

סמינר

2002-2003
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חקיקת בריאות

אוניברסיטת חיפה

 BAהפקולטה למדעי

חובה

1998-2003

הבריאות
אוניברסיטת

אתיקה ומשפט
בסיעוד

בחירה

LL.B,

1999-2002

מנצ'סטר (שלוחה

רפואה ומשפט –
במבט בינ"ל

בישראל)
אוניברסיטת חיפה

 BAהפקולטה למדעי

סמינר מחקרי

2002-2003

הבריאות

אחריות מקצועית
וניהול סיכונים

השתתפות פעילה בכנסים אקדמיים בינלאומיים (מבחר מייצג) (לאחר המינוי למרצה בכיר:)2002 ,
שם הכנס

מיקום ותאריך

נושא ההצגה

עמותת המשפטנים הישראלית-

נירנברג גרמניה 2019

גנטיקה ואתיקה במבט משווה -
PGD

אוניברסיטת תל אביב 2019

גישת הוועדה הארצית לבחירת מין
העובר

בחירת מין העובר והילוד

הקריה האקדמית אונו יוני 2018

מתמודדים עם מקרים קשים...

טלה-רפואה ,רשתות חברתיות

הקריה האקדמית אונו יוני 2018

הסכמה מדעת לטיפול רפואי –
השפעת הטכנולוגיה

קליבלנד ,אוהיו ,ארה"ב

טיפול בשובתי רעב – עמדות

יוני 2018

בארה"ב ,ישראל ,ובעולם

מרכז כנסים כפר בלום ,יוני 2018

Clinical Practice Guidelines
– Do's and Don'ts

מרכז כנסים כפר בלום ,מאי 2018

Human Subject Research
and Phase I Studies – Legal
Requirements
בחירת מין העובר כמקרה בוחן

מרץ 2018

מכריע

גרמנית
הכנס השנתי של האירגון הישראלי
לפוריות (איל"ה)

וחדשנות
הכנס ה 41-למרצים במשפט רפואי
הכנס השנתי של החברה
הישראלית לרינולוגיה
הכנס השנתי של החברה
הישראלית לפרמקולוגיה קלינית
גשרים ומחסומים בפני הורות
הועידה השנתית של האגודה
האמריקנית לאוטולרינגולוגיה-
נתוחי ראש וצוואר
הועידה השנתית של לשכת עורכי
הדין האמריקנית – המחלקה ל-
ADR
 – MedInIsraelהיי-טק וחדשנות

אוניברסיטת בר אילן

שיקגו ,אילינוי ,ארה"ב
ספטמבר 2017
סן פרנסיסקו ,קליפורניה ,ארה"ב
 21באפריל 2017
תל אביב

רשלנות באוטולוגיה
כש"כן" אומר "לא" :חשיבה
מחודשת על הסכמה מדעת בתחום
נהלי פתרון סכסוכים
היי-טק רפואי – ממדים חדשים,
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(משרד המדע ,משרד הבריאות)

 8במרץ 2017

רעיונות חדשים

"לקראת רפורמת האתיקה של

מרכז ספרא ללימוד אתיקה,

מה ניתן להרוויח ממסגור מחודש

המחקר הרפואי האנושי" – גישות

אוניברסיטת תל אביב

של המחקר האנושי בתור בעיה של

ישראליות ואמריקניות

 22בנובמבר 2016

פעולה קיבוצית

בית ספר למשפטים ,אוניברסיטת
- JETLawסימפוזיום שנתי

ואנדרבילט ,נאשוויל ,טנסי,
ארה"ב ינואר ( 2016נדחה בשל

Aiming at Human/e

סופה)
הכנס השנתי של ארגון רופאי

תל אביב 2014

הילדים בישראל

Tel Aviv, Nov 2014

האם יש עתיד לתניות פטור ?
ננו-טכנולוגיה2EuroNanoMed ,
מדיניות בריאות
החברה הישראלית לקרדיולוגיה

מידע גנטי – הטוב הרע והלא נודע

אוניברסיטת וירג'יניה אוקטובר

העצמת צרכנים באמצעות

2014

טכנולוגית המידע

אוסלו ,נורווגיה

האתיקה של ננו-טכנולוגיה – מפת

דצמבר 2014

דרכים מוצעת

אסת'אנה ,קזחסטן

הדרך לבטיחות המטופל ולקיחת

דצמבר 2014

אחריות

תל אביב ,נובמבר 2013

על זכות המטופל והמטפל לבחור
את המכשיר שיושתל בגופם של
המטופלים

Israel Heart
Society/Cardiology
כנס ירושלים הבינלאומי ה5-
בנושא מדיניות הבריאות

תל אביב

לבחור בחכמה – נקודת מבט

יוני 2013

חוקית על חכמה ,בחירות
ועדיפויות גלויות

מרכז ספרא ללימודי אתיקה,

אוניברסיטת תל אביב

אלטרואיזם והשתלת איברים – זמן

אוניברסיטת תל אביב

 3בנובמבר 2013

לחשיבה מחודשת

הכנס השנתי של החברה
לאנדוסקופיה גניקולוגית

רמת גן2012 ,

היבטים משפטיים ואתיים של
אמצעי מניעה בלתי הפיכים

כנס החברה הישראלית לרפואת
טיפול נמרץ
גנטיקה מודרנית – מימדים ותובנות
חדשים

הרצליה 2012

האתיקה של תיעדוף בתנאי מחסור

אוניברסיטת תל אביב2012 ,

חבויות ואחריות בגנטיקה מודרנית

אוניברסיטת בר אילן2012 ,

פיצוי לנפגעי תאונות דרכים –

כנס זכויות נפגעי עבירה

מעבר ליחוד העילה?
הגלובליזציה של הבריאות

בית ספר למשפטים,

הגלובליזציה של הבריאות בעידן

אוניברסיטת הרווארד

טכנולוגית המידע – הזדמנויות

מאי 2011

ואתגרים חוקיים

רפואה  – 2.0ממדים חוקיים

אוניברסיטת חיפה

ואתיים של רפואה מקוונת

אפריל 2011

טלה-רפואה – בחינה חוקית
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גנטיקה ,אתיקה ומשפט ,הקרן
האירופאית לגנטיקה
כנס שנתי החברה הישראלית

בלוניה ,איטליה

 .1רשלנות וגנטיקה – תיאור

 11-9במרץ 2011

הזירה והמתגוששים בה
 .2גנטיקה ובריאות הציבור
בחינה מנדטורית של ספורטאים –

ירושלים 2010

האם חוקי? – הירהורים על חוק

לקרדיולוגיה

הספורט בישראל
כנס ירושלים הבינלאומי ה,4-
2009

ירושלים

אחריות אישית להתנהגות בריאה

 6בדצמבר 2009

– בין תפיסת חופש ,אוטונומיה
והתערבויות פטרנליסטיות

אוניברסיטת ווירג'יניה ,ארה"ב
"גנטיקה אתיקה ומשפט" כנס ארצי

 .1אתגרים בגנטיקה של
אוכלוסיות

2009

 .2רשלנות וגנטיקה
השתלמות של בית הספר האירופאי
לגנטיקה
החברה הישראלית לניתוחי ראש

בלונה ,איטליה

 .1גנומיקה של האוכלוסיה –

מרץ 2009

אתגרים חוקיים ואתיים
 .2מחקר גנטי – המסגרת האתית
ניהול סיכונים בניתוחים אונקולוגים

צפת 2008

וצוואר
כנס בינלאומי בנושא "רשלנות
רפואית ובטיחות המטופל"
הקונסורציום בנושא ביואתיקה של
אוקספורד-מאונט סיני
הכנס השנתי של האגודה
הישראלית לאוטולירינגולוגיה –
ניתוחי ראש וצוואר
כנס ירושלים ה 3-בנושא מדיניות

בראש וצוואר
פקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב
 5-4במאי 2008
מכללת אוריאל
אוניברסיטת אוקספורד
 11-8באפריל 2008

פצוי ללא הוכחת אשם – ממודל
חיצוני לישום ישראלי
בדיקות וסינון גנטיים בקהילות
דתיות שונות

אילת

רשלנות ב – ENT-עבר ,הווה

מרץ 2007

וניהול סיכונים

ירושלים

מסגור מחודש של הרפואה:

2006

מטיפול ממוקד חולה לרפואה
ממוקדת אוכלוסיה – אתגרים

הבריאות

אתיים
האגודה הישראלית למשפט
וכלכלה

מרכז הבינתחומי

לקחים מכלכלה התנהגותית בתכנון

הרצליה

מדיניות הבריאות

יוני 2006

בריאה בצלם א-לוהים – אתגרים

אוניברסיטת קולומביה

אתיים במחקרי תא-הגזע והפרייה

ואוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן

חוץ גופית

ספטמבר 2005

הכנס הבינלאומי ה 2-של

החברה המלכותית

אבחון הריוני מקדים – עניינים
אתיים וחוקיים
עלייתה של 'גנטיקה זוגית' :על
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" ,CESAGenגנומיקה וחברה"

לונדון ,אנגליה

סינון גנטי קדם-נישואי בחברות

(עם ב .פריינסק)

2005

יהודיות אורתודוקסיות

טרטו ,אסטוניה

ערכים בביו-רפואה – החוויה

יוני 2006

הישראלית

הועידה ה 22-של הקרן הגרמנית-

היידלברג ,גרמניה

פרטיות ,חסיון וזהות אנושית

הישראלית

2002

בעידן הגנטי בישראל

הקונגרס ה 14-של האיגוד העולמי

הולנד

רפואה ,משפט והתקשורת –

למשפט רפואי

2002

היבטים חוקיים

האקדמיה האסטונית למדע

הרצאות בכנסים והרצאות אחרות (מבחר)( :לאחר המינוי למרצה בכיר(2005 ,
● דירקטוריון בנק לאומי "ניהול סיכוני התנהלות עיסקית – תובנות מעשיות מקבילות ואחרות" 2/2019
● קבוצת עבודה של תעשיית הפארמוקולוגים ([ )I-PWGקבוצת חברות הפארמה המובילות בעולם https://www.i-
 – ]pwg.org/about-i-pwg/membersהסדרת המחקר הגנטי ,הגנומי והפארמקוגנומי ,אפריל .2018
● סמינריון פקולטטי – "על הזכות של שובתי רעב בישראל" ,הקריה האקדמית אונו 12/2016
● הכנס השנתי של רופאי מכבי "אתיקה בטלה-רפואה"9/2016 ,
● כנס האגודה הישראלית ל " CFאתיקה ומשםט של ילדים על מוגבלויות"6/2016 ,
● המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות" ,נתוני בריאות  -קריאה להסדרה :היבטים משפטיים
ואתיים ,היבטים טכנולוגיים וניהוליים" כנס ים-המלח ה 25 -4 ,16-בפברואר .2016
● כנס שנתי ,המועצה הלאומית לביואתיקה" ,הזכות למות – פרספקטיבה בינלאומית" ,מכון ויצמן ,פברואר .2015
● כנס שנתי של החברה הישראלית לגניקולוגיה = גנטיקה ומשפט – רעיונות חדשים" 4/2014
● כנס לשכת עוה"ד (ת"א) " מבט מחודש על ביעות הסכמה מדעת ופגיעות דיגניטריות" 11/2013
● האיגוד האנגלי-ישראלי התשיעי" ,תפיסות השוואתיות של פרטיות גנטית" ,מכון ויצמן ,ירושלים ,ספטמבר .2012
● עדות ,הועידה הציבורית בנושא הולדה בעוולה (חברי בית הדין העליון ,משרד הבריאות ,משרד המשפטים) ,יוני
.2012
● כנס לשכת עוה"ד (אילת) "רשלנות רפואית – הערכה מחודשת של תפקידי העדים המומחים" 5/2011
● כנס שנתי של משרד המשפטים "הרהורים על חוק תרומת הביציות החדש" 12/2010
● הכנס הבינלאומי ה 32-בנושא הגנת הפרטיו ואבטחת מידע" ,מגמות חדשות במחקר הרפואי :רפואה מותאמת
אישית ",אוקטובר .2010
● כנס ים-המלח ה :11-מערכת הבריאות בעידן הדיגיטלי(2010).
● אוניברסיטת אריזונה CAPS" ,בבריאות הציבור – לקחים ללמוד ומחסומים להתגבר עליהם" ,פברואר .2010
● אוניברסיטת קולומביה ,ניו יורק" .אסדרת מחקר גנטי בישראל".2010 ,
● סימפוזיון ביו-בנק המשותף ,אוניברסיטת גראז ,אוסטריה – "ביו-בנקים ציבוריים ואתיומיקה – עיצוב מחדש של
החוקים והאתיקה בתחום הביו-בנקים" ,יולי .2009
● הכנס השנתי של הוועדה העליונה לניסויים בבני אדם " – 2009 ,מחקרים ב –  WHOLE GENEOMEהיבטים
משפטיים ואתיים" .מרץ 2009
● המכון לאתיקה יישומית ,אוניברסיטת וירג'יניה" ,בריאות הציבור בישראל – מסורת ,דת ומדע" ,ינואר .2009
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● אוניברסיטת וירג'יניה ,קולוקויום של הפקולטה למשפטים" ,בעיות פעולה קולקטיבית בבריאות הציבור" ,ינואר
.2009
● הכנס השנתי של לשכת עוה"ד (אילת) "רשלנות רפואית – איומים חדשים ,פתרונות מיושנים?" 5/2008
● הכנס השנתי של סוכני הביטוח בישראל "ביטוחי השתלות איברים – האמנם?" 3/2008
● הכנס השנתי של הוועדה העליונה לניסויים בבני אדם "בדיקות גנטיות ללא תיווך רפואי 2/2008 “DTC
● אוניברסיטת הרווארד ,האגודה למחקרי תאי גזע" ,פרספקטיבות דתיות בנושא מחקר תאי הגזע" ,מרץ .2007
● אוניברסיטת וירג'יניה ,האגודה לביואתיקה( ,פרופ' אראס)" ,מגנטיקה לגנומיקה" ,פברואר .2007
● אוניברסיטת וירג'יניה ,המכון לאתיקה יישומית (פרופ' צ'ילדרס)" ,מאבחון גנטי לפני הנישואין לביו-בנק לאומי -
הזהות הגנטית המשתנה" ,ינואר .2007
● פרויקט הביו-בנק  ,ELSAווינה ,אוסטריה – "ביו-בנקים – משילות אתית" ,יוני .2006
● אוניברסיטת גראז ,אוסטריה – "ביו-בנקים ,משאבים ציבוריים ואתיומיקה" ,יוני .2006
● הקואליציה למחקרי תאי הגזע – מחקרי תאי הגזע בישראל" ,הרטפורד ,קונטיקט ,מרץ .2006
● סמינר פקולטטי – "אירציונאליות ומדיניות בריאות" הפקולטה למשפטים ,בר אילן 10/2005
● הכנסת ,ועדת המדע והטכנולוגיה" ,מחקרי תאי הגזע – עדכון חוקי ומדעי" ,אוקטובר .2005
● סמינר על התקדמות במחקרי ביואתיקה" ,חוק השתלת איברים לאומי אחרי עשרים שנה :הזמן לרפורמה",
אוניברסיטת הרווארד ,ביה"ס לרפואה (פרופ' ד .ברוק) ,המחלקה לאתיקה רפואית ,מאי .2005
● "דנ"א ,ביוטכנולוגיה ,ואכיפת חוק" ,הסימפוזיון "כתב העת של הרווארד למשפט וטכנולוגיה" ,אפריל .2005
● "מחקרי תאי הגזע – עניינים אתיים ומשפטיים" ,בניין הממשלה של מסצ'וסטס ,יוזמת הדסה למחקרי תאי הגזע
הלאומיים ,פברואר .2005
● "סינון ואבחון גנטי" ,ביה"ס למשפטים בהרווארד , E.LaB ,מרץ .2005
● "ההווה והעתיד של שיפור ביצועים בספורט" ,ביה"ס למשפטים בהרווארד ,E.LaB ,אפריל .2005
● סמינר פקולטטי ,ביה"ס למשפטים באוניברסיטת ווירגינה" , ,הגדלת זמינות של איברים להשתלה – פרדיגמה חוקית
ואתית חדשה" ,מרץ .2005
מלגות ,פרסים ומענקי מחקר:
●

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות" ,רפורמה בינוי אפוטרופוס לפעולה רפואית" 2018-2020
(חוקר ראשי)

●

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות" ,בעלות על ביג-דאטה ומידע רפואי" (חוקר ראשי)2016- ,
2015

●

הקרן הלאומי למדע (גוף המחקר המרכזי בישראל)" ,אלטרואיזם בהשתלת איברים" (בשיתוף עם נורית גוטמן,
אוניברסיטת תל אביב).2012 ,

●

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות" ,מתן עדיפות לבעלי כרטיסי תרומת איברים" (חוקר ראשי),
.2013-2011

●

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות – מענק מחקר " ,-בקרת איכות דיווחי התעללות בילדים
בבתי חולים גדולים"( ,חוקר משותף).2012-2010 ,

●

מלגה ללימודי מוסמכים ,אוניברסיטת חיפה.2005-2004 ,2004-2003 ,

●

עמית מחקר במדיניות בריאות ואתיקה בביה"ס למשפטים והמכון לאתיקה יישומית ,אוניברסיטת וירג'יניה ,ארה"ב,
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.2004-2003
●

עמית מחקר באתיקה רפואית ,ביה"ס לרפואה באוניברסיטת הרווארד ,בוסטון ,ארה"ב.2005-2004 ,

●

יועץ ועמית מחקר – רשלנות רפואית ,ביה"ס לרפואה ציבורית ,בוסטון ,ארה"ב.2005 ,

●

עמית מחקר במדיניות רפואית ואתיקה ,בביה"ס למשפטים והמכון לאתיקה יישומית ,אוניברסיטת וירג'יניה ,ארה"ב,
.2004-2003

●

חוקר אורח ,המועצה הבריטית" ,ניצול ידע גנטי 50 :שנה אחרי ווטסון קריק" ,ניוקאסל ,בריטניה.2003 ,

●

מרצה מצטיין ,אוניברסיטת חיפה.2003-2002 ,
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