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עלה , בארצות הברית שהתרחשה בעקבותיהם ושליחת מעטפות האנתרקסבספטמבר  11-מאז אירועי ה

ביטחון ביולוגי הוא מערכת של נהלים או אמצעים אשר . לסדר היום האמריקאי נושא הביטחון הביולוגי

נחקקו מספר , במסגרתו. בין אם בשוגג או במזיד, נועדו למנוע התפשטות של חומרים ביולוגיים מזיקים

הועברו לטובת קידומו סכומי כסף גבוהים והוקמה וועדה שתפקידה לייעץ , חוקים מחמירים בנושא

ב בחנו כיצד "סקירות של נושא הביטחון הביולוגי בארה. (NSABB)לממשלה בנושא הביטחון הביולוגי 

שינוי זה הינו בלתי . חוניתו כחלק מבריאות הציבור הפכו לחלק מהקטגוריה הביטתפשנושאים שבעבר נ

 .נפרד מהשינוי בשיח שחל בקרב קובעי המדיניות בנושא

מקבלת משמעויות שונות ברחבי " ביטחון ביולוגי"מחקרים אנתרופולוגיים בנושא מראים כי הבעיה של 

נחקק בישראל החוק  8002בשנת . תחום הביטחון הביולוגי בישראללבחון  ובמחקר זה אני מבקשת, העולם

והוקמה המועצה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות , סדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגייםלה

בעיית הביטחון  לבחון מתי וכיצד הופיעהמטרת המחקר הינה . אשר שייכת למשרד הבריאות, ביולוגיים

אל ממצאי המחקר מעלים כי הבעיה הופיעה בישר .המדיניות הנלווית לכךלאפיין את ו, הביולוגי בישראל

לאומיים אשר הגדירו סטנדרטים של -לאור העיסוק הגובר בנושא בארצות הברית ודרישות מגורמים בין

מהמחקר עולה כי ישנם שני משתנים עיקריים אשר השפיעו ומשפיעים על , בנוסף. ידע ופיקוח בנושא

 . וזה שבין המדע לחברה, עיצוב המדיניות בנושא בישראל הם הקשר בין המדע למדינה

כאשר לאור החקיקה , כת היחסים שבין המדע למדינה במקרה זה שונה מהמוצג בספרות המחקריתמער

, "עבודת גבולות"נוצר מאבק כוח בצורה של וכך , המחקר הביולוגי הופך לתלוי בגורמים מדיניים, בנושא

 כןמערכת היחסים שבין המדע לחברה שונה גם . אשר שונה גם היא מהמתואר בספרות המחקרית

בדומה למקרה האמריקאי , כאשר עולם המדע במקרה זה מחצין את החברה וצרכיה, מתואר בספרותמה

החברה  במקרה הישראלי, עם זאת; (Samimian-Darash, Forthcoming)דרש מראה במחקרה -שסמימיאן

 ייעים להבין את צורתו הנוכחיתכל אלה מס. גם לא באופן זמני, באף שלבהמדעי  חלק מהשיח לא מהווה

המחקר , בנוסף. את המדיניות שנקבעה ואת מידת הצלחת היישום שלה, של הביטחון הביולוגי בישראל

אשר עודנה מעידה על הצורך והתלות של המדינה , מעלה קטגוריה חדשה של הקשר שבין המדינה למדע

בספרות אולם השימוש של המדינה במדע נעשה לא מתוך ניסיון הידמות לו כפי שהודגם , בקשר עם המדע

על אופיו , כל אלה מהווים בסיס למחקר עתידי על ביטחון ביולוגי בישראל. כי אם מתוך הניגוד לו, עד כה

 .ועל דומיננטיות המדינה אל מול שוליות החברה בנושא ובישראל, של קשר התלות שבין המדע למדינה


