
הציבור מוזמן לכינוס בנושא

לשכתב את ספר החיים: היבטים אתיים, 
חברתיים ורגולטוריים של עריכת גנים
יום רביעי י׳ באייר תשע״ט, 15 במאי 2019, בשעה 10:00 

 בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
כיכר אלברט איינשטיין, רח׳ ז׳בוטינסקי 43, ירושלים

 10:30–12:00 | עריכת גנים: מדע, משפט, מסחור
יושבת ראש: סוזי פישר, תוכנית המחשבה הביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה 

מדריך בסיסי | אפרת לוי להד, המכון לגנטיקה רפואית, המרכז הרפואי שערי צדק
עריכת גנים והחוק בישראל | טליה אגמון, המשנה ליועץ המשפטי, משרד הבריאות
חדשנות והמלחמה על הפטנט CRISPR | דב גרינבאום, מכון צבי מיתר לחדשנות 

טכנולוגית, משפט ואתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה

הפסקת צוהריים

 09:30 | התכנסות
10:00 | דברי פתיחה: נילי כהן, נשיאת האקדמיה  

הקדמה: עתניאל א. דרור, יו”ר הוועדה המייעצת לביואתיקה של האקדמיה

להרשמה <<

 13:00–14:30 | במעבדה ובקליניקה
יושב ראש: יעקוב חנא, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

עריכת גנים בבני אדם: הדיון האתי | סיון תמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה  
 עריכת גנים בעוברים ובתאי גזע | דלית בן–יוסף, החטיבה לפריון והפריה חוץ-גופית, 

בי”ח איכילוב והמחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית, אוניברסיטת תל אביב

 אתיקה רפואית ושינוי הגנום האנושי | תמי קרני, המכון לבריאות השד, המרכז הרפואי שמיר 
)אסף הרופא( ויו”ר הלשכה לאתיקה, ההסתדרות הרפואית בישראל

הפסקת קפה

 14:50–16:20 | שפה, אסתטיקה ואתיקה: עריכת גנים בזירה הציבורית
יושבת ראש: נורית קירש, תוכנית המחשבה הביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה

“ככה זה נשמע יותר טוב“: עריכת גנים לשיפור רווחת בעלי חיים
דגנית בן דב, השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אתיקה ואסתטיקה: אומנים, מעצבים ומעבדות קהילתיות בחזית הביוטכנולוגיה
נורית בר-שי, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ ע״ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

התערבות גנטית וחשיבות השפה בעיצוב דעת הקהל והמדיניות הציבורית
ורדית רביצקי, התוכנית לביואתיקה, אוניברסיטת מונטריאל

הפסקת קפה

 16:40 | שולחן עגול – האם אנו ערוכים לעריכת גנים?
יושבת ראש: סנאית גיסיס, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, 

אוניברסיטת תל אביב. המשתתפים: ורדית רביצקי, התוכנית לביואתיקה, אוניברסיטת 
מונטריאל; מישל רבל, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע; דוד הד, החוג לפילוסופיה, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

מארגני הכינוס:
עתניאל א. דרור, יו”ר הוועדה המייעצת לביואתיקה של האקדמיה | סוזי פישר, תוכנית המחשבה הביולוגית, 

האוניברסיטה הפתוחה 
הכניסה חופשית בהרשמה מראש | מספר המקומות באולם מוגבל | הכניסה על בסיס מקום פנוי | חניה ציבורית 

ותחבורה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה

https://bioethics2019.forms-wizard.co.il

