יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות
הסטודנט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
התכנית ללימודי מגדר

תשע"ט

2019

שם הקורס__ :נשים ,מגדר ומשפט__________________
מס' קורס _________________ :
שם המרצה___ :אורית גן____________
שעות קבלה ____________ :בבנין _______ חדר ________
יעדי ההוראה:
הכרה של הפמיניזם המשפטי ותרומתו לענפי המשפט השונים.
בקורס הסטודנטיות יעמיקו בתיאוריות הפמיניסטיות השונות של המשפט ,וילמדו לנתח טקסטים
משפטיים מנקודת מבט פמיניסטית.

פרשיות לימודים:
מבוא
נישואין
הורות
נשים וחוזים
נשים ועבודה
נשים ונזיקין
אונס
זנות
הטרדה מינית
נשים מוכות
שוויון ודת
שוויון וצבא
חופש הביטוי

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר)
נוכחות -

______ %

פרזנטציה -

__01 %

 2דוחות קריאה ___01 % -
עבודה מסכמת __01 % -
סיורים -

______ %

סה"כ -

011%

__ חובה

__ בחירה

רשימה ביבליוגרפית (קריאת חובה):
שיעור  :1מבוא
אוון פיס "מהו פמיניזם" עיוני משפט יח ( 5תשנ"ד)
ליאורה בילסקי "יבוא תרבותי :המקרה של הפמיניזם בישראל" עיוני משפט כה )2001( 525
שיעור  :2נישואין
בג"ץ  1000292בבלי נ' ביה"ד הרבני הגדול ,פ"ד מח()1991( 221 )2
דפנה הקר "מעבר ל'בתולה זקנה' ול'סקס והעיר הגדולה' :רווקות כאפשרות חשובה לנשים ויחסו של
המשפט הישראלי כלפיה" עיוני משפט כח )2005( 905
שיעור  :5הורות
בע"מ  1111211פלונית נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים (פורסם בנבו)1.1.2015 ,
דפנה הקר ורות הלפרין-קדרי "כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת – על סכנותיה של אשליית הדמיון ההורי
במציאות ממוגדרת" משפט וממשל טו ( 91תשע"ג)
שיעור  :1נשים וחוזים
ע"א  5251291פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח()2001( 209 )6
עופר גרוסקופף וסלה חלבי "הפרה של הבטחת נישואין :מדגם 'הפיתוי הגברי' לדגם 'שברון הלב'"
משפטים על אהבה ( 101ארנה בן-נפתלי וחנה נוה עורכות ,תשס"ה)
שיעור  :5נשים ועבודה
בג"ץ  6115200ניב נ' בי"ד הארצי לעבודה ,פ"ד נו()2002( 665 )6
נויה רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה :קריאה לחשיבה פמיניסטית מחודשת על שוויון ומגדר בשוק
העבודה" מחקרי משפט כד )2001( 299
שיעור  :6נשים ונזיקין
ע"א  11152201פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד סא()2006( 510 )5
יפעת ביטון "חווית חיים נשית וצפיות של נזק" משפטים לג ( 515תשס"ג)
שיעור  :1אונס
ע"פ  5612292מדינת ישראל נ' בארי ,פ"ד מח()1995( 502 )1
אילת שחר "מיניותו של החוק – השיח המשפטי בנושא האונס" עיוני משפט יח )1995( 159
שיעור  :1זנות
ע"ע (ארצי)  110205בן שטרית – פלונית (פורסם בנבו)1.1.2001 ,
נויה רימלט "על זנות ,מגדר ,ומשפט פלילי :הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות" משפט וממשל
( 159תשע"א)
שיעור  :9הטרדה מינית
עש"מ  6115296מדינת ישראל נ' בן אשר ,פ"ד נב()1991( 650 )1
אורית קמיר "איזו מן הטרדה  -האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם" משפטים כט
)1991( 511
שיעור  :10נשים מוכות
ע"פ  6555291בוחבוט נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט()1995( 611 )5
אריאן רנן-ברזילי ושירלי יוסרי "אלימות כלכלית במשפחה – בין דומיננטיות גברית לגבריות נכפית?"
עיוני משפט לט )2016( 615
שיעור  :11שוויון ודת
בג"ץ  116201רגן נ' משרד התחבורה (פורסם בנבו)5.1.2011 ,
נויה רימלט "המשפט כסוכן של רב-תרבותיות :על אוטופיה ומציאות בפרשת ההפרדה באוטובוסים"
משפטים מב ()2012
שיעור  :12שוויון וצבא
בג"ץ  1511291מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט()1995( 91 )1
קארין כרמית יפת ושולמית אלמוג "הדתה ,הדרה וצבא :אפס ביחסי מגדר?" עיוני משפט לט )2016( 215
שיעור  :15חופש הביטוי
בג"ץ  5152205ש.י.ן – לשויון ייצוג לנשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויון ,פ"ד נח(65 )5
()2001
עירית נגבי "המרשתת ,מיזוגניה וחופש הביטוי" משפט וממשל טו ( 199תשע"ג)

**
***

אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.

רשימה ביבליוגרפית להרחבה (קריאת רשות):
מבוא
שולמית אלמוג "סיפורים על-אודות משפט וגבריות" עיוני משפט לט )2016( 101
ליאורה בילסקי "יבוא תרבותי :המקרה של הפמיניזם בישראל" עיוני משפט כה )2001( 525
רות הלפרין-קדרי "'שוויון זכויות...בלי הבדל...מין' :נשים ,משפט ושינוי חברתי בשראל" תרבות דמוקרטית )2006( 165 ,10
צבי טריגר "מדינה יהודית ,פמיניסטית ודמוקרטית :על שלושה ספרים פמיניסטיים" המשפט טז )2011( 551
צבי טריגר "תאוריות פמיניסטיות וזכויות להט"ביות" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט נטייה מינית וזהות מגדרית ( 11עינב
מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
רונית עיר-שי ותנאי ציון וולדקס "הפמיניזם האורתודוקסי-המודרני בישראל – בין נומוס לנרטיב" משפט וממשל טו ( 255תשע"ג)
אוון פיס "מהו פמיניזם" עיוני משפט יח ( 5תשנ"ד)
רונן פרי ,אורן גזל-אייל וחן טובול "הטיות מגדריות בתפיסות הכרעות שיפוטיות" המשפט כד ( 259תשע"ח)
קרני פרלמן "פרספקטיבה מגדרית ותרומתה לבחינת סגנונות ניהול של הליכי שפיטה" המשפט טז ( 525תשע"א)
טלי קריצמן-אמיר ,ענת בן דור ונורית וורגפט "בין ניטרליות להזנחה :מבקשות מקלט ופליטות בישראל" משפט וממשל טו 529
(תשע"ג)
בנימין שמואלי "מה לפמיניזם ולזכויות הילד? השפעת תיאוריות פמיניסטיות על איסור ענישה גופנית לילדים כמקרה מבחן" משפחה
במשפט א ( 51תשס"ז)
 .1נשים ומשפחה :נישואין
בג"ץ  1000292בבלי נ' ביה"ד הרבני הגדול ,פ"ד מח()1991( 221 )2
דפנה הקר "מעבר ל'בתולה זקנה' ול'סקס והעיר הגדולה' :רווקות כאפשרות חשובה לנשים ויחסו של המשפט הישראלי כלפיה" עיוני
משפט כח )2005( 905
רות זפרן "שיח היחסים כתשתית להכרעה בסוגיות מתחום המשפחה :מספר הערות על דאגה וצדק" משפטים על אהבה ( 605ארנה
בן-נפתלי וחנה נוה עורכות ,תשס"ה)
צבי טריגר "'המשפט הישראלי הוא אחד' :דיני המשפחה וסחר בנשים בישראל כשני הקצוות של רצף אחד" ספר דליה דורנר 565
(תשס"ט)
צבי טריגר "אהבה ודעה קדומה :על הפרדוקסליות של תופעת הנישואין הבין-דתיים בישראל" עיונים במשפט מגדר ופמיניזם 155
(תשס"ז)
צבי טריגר "יש מדינה לאהבה :נישואין וגירושין בין יהודים במדינת-ישראל" משפטים על אהבה ( 551ארנה בן-נפתלי וחנה נוה
עורכות ,תשס"ה)
צבי טריגר "נישואין חד-מיניים בפסיקת בית המשפט העליון האמריקני :ירידת ההומופוביה ועליית ההטרופיליה במשפט" המשפט
ברשת )2015( 21
אייל כתבן "רפואה מונעת (נישואין וגירושין :בדיקות טרום-נישואין והמדיקלזיציה של אלימות במשפחה)" עלי משפט י )2012( 15
אייל כתבן "אבחנה מבדלת או הבחנה מבדלת? הקשר בין בדיקות רפואיות ,גופניות ונפשיות כפויות לדיכוי נשים והפלייתן" עיונים
במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 119דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
אייל כתבן "דופן התא המשפחתי :איסורי בדיקות ,ייסורי בדיקות ומידותיה הטובות של האישה" משפט ועסקים ו )2001( 111
שחר ליפשיץ "דיני זוגיות חילוניים ביובל הבא – בין 'ליברטריאניזציה' ובין בית המשפט 'המחשק'" מחקרי משפט יז )2001( 159
שחר ליפשיץ "דיני המשפחה בעידן האזרחי :מדיני הנישואים של מי שנישאו מחוץ לגבולות המדינה אל היום שאחרי כינונם של
נישואים אזרחיים בישראל" משפט ועסקים י ( 111תשס"ט)
שחר ליפשיץ "הסדרה אזרחית של הזוגיות :בין תחליף ותגובת נגד לחלופה עצמאית" ספר דניאל ( 519תשס"ח)
שחר ליפשיץ "נשואים בעל כורחם? ניתוח ליברלי של מוסד הידועים בציבור" עיוני משפט כה )2002( 111
שחר ליפשיץ "שוויון בנישואים ,הזכות להתגרש ואוטונומיה קהילתית" עיוני משפט כז )2005( 159
אהרון ליש "מעמד האישה המוסלמית בבית-הדין השרעי בישראל" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 561פרנסס רדאי ,כרמל שלו
ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
יוסף מנדלסון "יחסי ממון בין בני-זוג" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 151פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
יובל מרין "על התמורות בקשר בין אהבה לנישואין – השלכות משפטיות ומגדריות" משפטים על אהבה ( 221ארנה בן-נפתלי וחנה נוה
עורכות ,תשס"ה)
אורית קמיר "היי אישה יהודייה בביתך – וגבר ישראלי (קטן) בצאתך :על שורשי הפיצול בהוויה הקיומית של הנשיות ההגמונית
בישראל" משפט חברה ותרבות זהות יהודית )2011( 525
אליאב שוחטמן "מעמד האשה בדיני נישואין וגירושין" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 510פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי
עורכות)1995 ,
כרמל שלו "חופש ההתקשרות לנישואין ולחיים משותפים" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 159פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-
קובי עורכות)1995 ,
כרמל שלו "צדק במשפחה והעיקרון של שוויון בין המינים על רקע הצעת חוק יסוד :זכויות האדם" המשפט ב ( 21תשנ"ה)
 .2נשים ומשפחה :גירושין
בג"ץ  2609205פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים (פורסם בנבו)51.5.11 ,
בע"מ  5151211פלונית נ' פלוני (פורסם בנבו)5.11.2015 ,

בע"מ  919215פלוני נ' פלונית (פורסם בנבו)19.1.2011 ,
רינה בוגוש ,רות הלפרין-קדרי ויעל רונן "מגדר וגישור בהליכי גירושין" המשפט ז ( 555תשס"ב)
רינה בוגוש ורות הלפרין-קדרי "הקול קול הגישור ,אד הידיים ידי המשפט :על גישור ועל ניהול גירושין בישראל" הפרקליט מט 295
(תשס"ח)
איילת בלכר-פריגת ,רונה שוז ומוסה אבו רמדאן "נשים מוסלמיות והדין האישי בישראל – המאבק על סמכות דתית חברתית"
משפחה במשפט ח ( 1תשע"ז-תשע"ח)
יעל ברוידא-בהט "מעורבותם של ארגוני הנשים בחקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג בשנים  :1911-1915המאבק שנשכח" משפט
וממשל טו ( 21תשע"ג)
רות הלפרין-קדרי "שיקולי מוסר בדיני משפחה וקריאה פמיניסטית של פסיקת המשפחה בישראל" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם
( 651דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
רות הלפרין-קדרי "בגידת הבעל כעילה לכפיית גט" מחקרי משפט ז ( 291תשמ"ט)
רות הלפרין-קדרי "מזונות אישה :מתפישה של שונות לתפישה של (אי) שוויון" משפט וממשל ז ( 161תשס"ה)
דפנה הקר "פמיניזם דילמתי ומודל המשמורת הפיזית הרצוי בגירושין" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 699דפנה ברק-ארז ,שלומית
יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
שחר ליפשיץ "יחסי משפחה וממון :אתגרים ומשימות בעקבות תיקון מספר  1לחוק יחסי ממון" חוקים א )2009( 221
שחר ליפשיץ "על נכסי עבר ,על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של חזקת השיתוף" משפטים לד ( 621תשס"ה)
שחר ליפשיץ "ברצוני להתגרש ומייד! על ההסדרה האזרחית של הגירושים" עיוני משפט כח )2005( 611
רונית עיר-שי ותנאי ציון וולדקס "הפמיניזם האורתודוכסי-המודרני בישראל – בין נומוס לנרטיב" משפט וממשל טו ( 255תשע"ג)
רות (וורמן) רוזנברג "סמכויות שיפוט ומירוץ הסמכויות בתביעות גירושין" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 516פרנסס רדאי ,כרמל
שלו ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
בנימין שמואלי "מי רוצה לקנות את הגט שלי? היבטים משפטיים וכלכליים של סחירות ( )commodificationשל הזכות להתגרש"
מחקרי משפט לא )2011( 101
 .5נשים ומשפחה :ידועים בציבור
בג"ץ  695291אפרת נ' הממונה

על

מרשם

האוכלוסין

במשרד

הפנים,

פ"ד

מז()1

119

()1995

שחר ליפשיץ "נשואים בעל כורחם? – ניתוח ליברלי של מוסד הידועים בציבור" עיוני משפט כה )2002( 111
אורית קמיר "לכל אישה יש שם" משפטים כז ( 521תשנ"ז)
 .1נשים ומשפחה :הורות
דנ"א  2101295נחמני נ' נחמני ,פ"ד נ()1996( 661 )1
בג"ץ  1011212פלונית נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו)5.2.15 ,
בע"מ  1111215פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)22.12.2016 ,
בע"מ  1111211פלונית נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים (פורסם בנבו)1.1.2015 ,
חיים אברהם "הורות ,פונדקאות והמדינה שביניהן" חוקים ט )2011( 111
אורנה אליגון דר "על הספר בכוונה תחילה מאת תמר הגר" משפט וממשל טו ( 515תשע"ג)
שולמית אלמוג "'עיני המערער חשכו' בין הנרטיבי לנורמטיבי" מחקרי משפט טו )2000( 295
איילת בלכר פריגת ודפנה הקר "הורים או זרים :מעמדם המשפטי המצוי והרצוי של בני-זוג של הורים" משפטים מ ( 5תש"ע)
איילת בלכר פריגת "מזוגיות להורות משותפת – מסגרת משפטית להסדרת היחסים הכלכליים בין הורים במשותף" משפט ועסקים
יט )2016( 121
דפנה ברק ארז "פרשנות פמיניסטית" המשפט טז ( 51תשע"א)
דפנה ברק ארז "על סימטריה וניטרליות :בעקבות פרשת נחמני" עיוני משפט כ )1996( 191
ליאור ברשק ודנה פוגץ' "בין פרטי לציבורי :המשפט הפלילי והמשפחה בעקבות ע"פ  1596291פלונית נ' מדינת ישראל" מחקרי משפט
כ )2005( 1
סיגל דוידוב-מוטולה "פסק דין פמיניסטי? היבט נוסף על פרשת נחמני" עיוני משפט כ )1996( 221
רות הלפרין קדרי "שניים שהם אחת ,אחת שהיא שניים :יחסי אם-עובר ושימוש בסמים על-ידי נשים הרות" פלילים ו ( 261תשנ"ח)
דפנה הקר ורונן שמיר "'אמהות'' ,אבהות'' ,משפחה' :בין אינטואיציה להלכה פסוקה" סוציולוגיה ישראלית ה ( 511תשס"ד)
דפנה הקר ורות הלפרין-קדרי "כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת – על סכנותיה של אשליית הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת" משפט
וממשל טו ( 91תשע"ג)
יעל השילוני-דולב וצבי טריגר "בין רצון המת לבין רצונם של הנותרים בחיים :שימוש בזרע לשם הולדה לאחר המוות ,פטריארכיה,
פרו-נטליזם ומיתוס המשכיות הזרע" עיוני משפט לט )2016( 661
רות זפרן "מתחם הלגיטימיות בבחירת מאפיניו הגנטיים של הילד על-ידי הוריו – בחירת מין העובר מטעמים חברתיים כמקרה מבחן"
משפט ועסקים ו )2001( 151
צבי טריגר "טכנולוגיות פריון ,זכויות וחרטה :מחשבות בעקבות בג"ץ  1011212פלונית נ' משרד הבריאות" המשפט ברשת )2015( 1
צבי טריגר "על הרגולציה של שירותי הפריון בישראל" משפט ,חברה ותרבות )2016( 269
נופר ליפקין ואתי סממה "ממעשה הרואי למוצר-מדף" נורמטיביזציה זוחלת של פונדקאות בישראל" משפט וממשל טו ( 155תשע"ג)
יחזקאל מרגלית "לקראת קביעת הורות משפטית בהסכמה בישראל" משפטים מב )2012( 155
יחזקאל מרגלית "על קביעת הורות משפטית בהסכמה כמענה לאתגרי קביעת ההורות המשפטית בעת החדשה" דין ודברים ו ()2012

יחזקאל מרגלית "הורות משפטית מן הדין ומן הצדק – גבולותיו הנורמטיביים הראויים של צו ההורות הפסיקתי" משפטים מז 115
()2011
טלי מרקוס "צריך (רק) שניים לטנגו?" משפטים מד )2011( 115
טלי מרקוס "על הורטון ,בת פרעה והבריידי באנץ' – האפשרות להעניק מעמד משפטי להורה חברתי" מאזני משפט יא ( 155תשע"ו)
נויה רימלט "אמא טובה ,אמא רעה ,אמא לא רלבנטית :הורות במשפט בין אידאל השוויון למציאות האמהית" משפטים לט 515
(תש"ע)
נויה רימלט "הפמיניזם המשפטי בישראל – מנין ולאן? הרהורים על שונות ,כבוד ושוויון בין המינים בעקבות ספרה של אורית קמיר
'פמיניזם ,זכויות ומשפט'" עיוני משפט כז )2001( 151
פנחס שיפמן "משמורת ומזונות ילדים" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 551פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
כרמל שלו "דיני פוריות וזכות הפרט להיות הורה" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 505פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי
עורכות)1995 ,
בנימין שמואלי "ציווי משפטי על אהבת הורה לילדו ופיצוי בגין הזנחה רגשית :האם ילך משפט המדינה בעקבות משפט הטבע? עיון
משווה במשפט הרומי ,הישראלי ,האמריקאי והעברי בעקבות ע"א  2051291אמין נ' אמין" משפטים על אהבה ( 269ארנה בן-נפתלי
וחנה נוה עורכות ,תשס"ה)
 .5נשים ומשפחה :הפלה
ע"א  115210פלונית נ' פלוני ,פ"ד לח()1911( 51 )5
דלילה אמיר וניבה שושי "פמיניזם והעצמת נשים בישראל :מדיניות ההפלות כמקרה בוחן" משפטים על אהבה ( 219ארנה בן-נפתלי
וחנה נוה עורכות ,תשס"ה)
דלילה אמיר וניבה שושי "חוק ההפלות הישראלי – היבט מגדרי ופמיניסטי" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 111דפנה ברק-ארז,
שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
רות הפלרין-קדרי "שניים שהם אחת ,אחת שהיא שניים :יחסי אם-עובר ושימוש בסמים על-ידי נשים הרות" פלילים ו )1991( 261
נויה רימלט "מנגישות חלקית ,שאין בה צדק ,לחקיקה צודקת :לקראת פרדיגמה חדשה של הפסקות הריון בישראל" עיוני משפט לט
)2016( 115
גילה שטופלר "מדיניותה הדמוגרפית של ישראל בתחום הילודה וזכויות נשים ומיעוטים" משפט וממשל יא ( 115תשס"ח)
 .6נשים ומשפחה :משפחה חד מינית
בג"ץ  1559215האגודה לשמירת זכויות הפרט נ' משרד הפנים (פורסם בנבו)51.1.2011 ,
ע"א  10210201ירוס-חקק נ' היועמ"ש ,פ"ד נט()2005( 61 )5
בג"ץ  111215ארד-פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) ,התשנ"ו( 6991-פורסם בנבו)5.1.2011 ,
יפעת ביטון "השפעתו של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו על מעמדם של זוגות חד מיניים" קרית המשפט ב )2002( 101
איילת בלכר-פריגת ורות זפרן "'ילדים זה שמחה' :הורות בסיוע טכניקות הולדה מלאכותית על ידי בני זוג בני אותו מין" זכויות
הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית ( 595עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
רות זפרן "אימהות יש גם שתיים – הגדרת אימהות לילד שנולד לבנות זוג מאותו המין" דין ודברים ג ( 551תשס"ח)
רות זפרן "המשפחה בעידן הגנטי – הגדרת הורות בנסיבות של הולדה מלאכותית כמקרה מבחן" דין ודברים ב ( 225תשס"ו)
צבי טריגר "'משפחות חורגות' ו'רשיון הורות' :מחשבות על הקשר בין הכרה בזכות להורות ובין הכרה בזוגיות בעקבות ע"א ירוס-חקק
נ' הי"מ" המשפט )2006( 11 ,22
צבי טריגר ומילי מאסס "לקראת הצבת הילד במשפחתו במוקד סוגיית האימוץ :מפנה חיוני להרחבת האימוץ להורים להט"בים"
זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית ( 151עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
לוסיאן לאור "מחשבות על פרפורמטיביות אימהית" המשפט טז ( 111תשע"א)
 .1נשים וחוזים :כפייה
ע"א  5190292פגס נ' פגס (פורסם בנבו)29.12.1991 ,
רע"א  1121209פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ (פורסם בנבו)16.11.11 ,
עדי אייל "הגישה הפמיניסטית והגישה הכלכלית למשפט :יריבות נצח או אי-הבנה בין ידידים?" תרבות דמוקרטית )2006( 11 10
שולמית אלמוג "קודיפיקציה עברית :שפת המשפט ושפת השוויון" משפט ועסקים ד ( 559תשס"ד)
צבי טריגר "כסף ,חוזים ומגדר" משפט ועסקים יח ( 155תשע"ה)
צבי טריגר "כוחות הביטחון :ביטול הסכם גירושין שנכרת על רקע התחזות בן הזוג בעקבות עמ"ש  10191-12-15פלוני נ' פלונית"
המשפט ברשת )2011( 5
צבי טריגר "על החתום :נשים ,חתימה והשוק" קפיטליזם ומגדר – סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק  ( 161רונה ברייר-גארב ,דנה
אולמרט ,ארנה קזין ויופי תירוש עורכות)2011 ,
הילה קרן "הצעת חוק הממונות ובעיית האונס החוזי :היש חדש תחת השמש?" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 211דפנה ברק-ארז,
שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
הילה קרן "שוויון בדיני חוזים" משפטים לא )2001( 269
 .1נשים וחוזים :הבטחת נישואין

ע"א  5251291פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח()2001( 209 )6
עופר גרוסקופף וסלה חלבי "הפרה של הבטחת נישואין :מדגם 'הפיתוי הגברי' לדגם 'שברון הלב'" משפטים על אהבה ( 101ארנה בן-
נפתלי וחנה נוה עורכות ,תשס"ה)
צבי טריגר "בהחלט הייתם צריכים :מבט חוזי על תרבות מתנות החתונה בישראל" עיוני משפט לה )2012( 51
נילי כהן "ירידתה ועלייתה של הבטחת נישואין" המשפט יא ( 21תשס"ז)
נילי כהן "חוזים בין הבית לבין השוק – סיפורן של רותי נחמני וזהבה כנען כמקרי מבחן" ספר שטרסברג-כהן ( 119א' ברק ,י' זמיר ,א'
כהן ,מ' סבוראי וא' עפארי עורכים)2011 ,
שחר ליפשיץ "הסדרת החוזה הזוגי במשפט הישראלי  :מתווה ראשוני" קרית המשפט ד ( 211תשס"ד)
 .9נשים ועבודה
בג"ץ  1151211גורן נ' הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ (פורסם בנבו)11.5.2012 ,
בג"ץ  6115200ניב נ' בי"ד הארצי לעבודה ,פ"ד נו()2002( 665 )6
שולמית אלמוג "התנכלות תעסוקתית ( ")mobbingעבודה חברה ומשפט יא ( 225תשס"ו)
ליאורה בילסקי "יבוא תרבותי :המקרה של הפמיניזם בישראל" עיוני משפט כה )2001( 525
אורלי בנימין "במורדות שוק העבודה :מסחור כוח-עבודה נשי בישראל" תרבות דמוקרטית )2006( 65 10
יעל ברוידא "להביט למדוזה בעיניים :הנקה והמרחב הציבורי" עבודה ,חברה ומשפט יב )2010( 219
דפנה הקר ומיכל פרנקל "הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה :הצורך בשינוי מאפיניו של שוק העבודה" עבודה ,חברה ומשפט יא
( 215תשס"ו)
רויטל טרנר "הקץ להפליה מגדרית בשכר :רפורמה מוצעת לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד" ספר סטיב אדלר )2016( 511
אייל כתבן "טיפול שורש :תהליך הדה-פמיניזציה של רפואת השיניים בארץ-ישראל וחקיקה בין מזרח למערב" המשפט טז 115
(תשע"א)
אייל כתבן ורות הלפרין-קדרי "' 'The Feminist Proposal is Really Ridiculousהמאבק על זכותן של נשים לשמש עורכות דין בארץ
ישראל" מחקרי משפט כה )2009( 251
אייל כתבן "לא עוד 'פטרוזיליה לייפוי הסלט' :כניסתן של נשים לתפקידי שיפוט ופרקליטות בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל" עיוני
משפט לב )2010( 69
רותי לזר "'הן נראות עצובות יותר' :סיפור על העצמה וחושך" המשפט יז ( 101תשע"ג)
פאינה מילמן-סיון וארנה רבינוביץ'-עיני "גישור בין פרוצדורה למהות :על הפרטת הצדק ושוויון בעבודה" משפט וממשל יא 511
(תשס"ח)
יפעת מצנר-חרותי "'צריך לעבוד על זה' :בחינת יחסי הגומלין בין נורמות של גבריות ,אבהות ודרישות שוק העבודה" המשפט כג 251
(תשע"ז)
שרון רבין מרגליות "המקרה החמקמק של אפליה בעבודה – כיצד מוכיחים את קיומה?" הפרקליט מד ( 529תש"ס)
שרון רבין מרגליות "ההסבר (תירוץ) השוקי לפערי שכר מגדריים :בעקבות פסק דין הומסנטרס (עשה זאת בעצמך) בע"מ נ' אורית
גורן" הפרקליט נ ( 501תשס"ח)
פרנסס רדאי "נשים בשוק התעסוקה" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 61פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
נויה רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה :קריאה לחשיבה פמיניסטית מחודשת על שוויון ומגדר בשוק העבודה" מחקרי משפט כד 299
()2001
אריאן רנן-ברזילי "הורים א2עובדים :רב ממדיות והפמיניזם החברתי של מעמד הפועלות – תשתית תיאורטית לשילוב משפחה ועבודה
בישראל" עיוני משפט לה )2012( 501
אריאן רנן-ברזילי "בין שוק לרגולציה בעקבות בג"ץ גורן :שכר שווה ,שוויון הזדמנויות ומחויבות משפחתית" מחקרי משפט לא 515
()2011
גילה שטופלר "הקונפליקט בין חופש הדת וחופש ההתאגדות לבין שוויון ההזדמנויות בעבודה – מבט השוואתי" עבודה ,חברה ומשפט
יא ( 525תשס"ו)
 .10נשים וקניין
קלריס חרבון "השתכנות מתקנת :סיפורן של נשים המתקנות עוול היסטורי" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 115דפנה ברק-ארז,
שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
נאדירה שלהוב-קיבורקיאן "כשחוקים הם כלי לדיכוי :השיח הנוגד של נשים פלסטיניות ומדיניות הריסת הבתים" עיונים במשפט,
מגדר ופמיניזם ( 165דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
 .11נשים וקנין רוחני
שלומית יניסקי-רביד "הדרת ממציאות בנקודת המפגש בין פטנט כזכות קניין ,תחום העבודה והשיח הפמיניסטי" עיונים במשפט,
מגדר ופמיניזם ( 551דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
 .12נשים ונזיקין :רשלנות
ע"פ  1152200יעקובוב נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו()2002( 551 )2
יפעת ביטון "חווית חיים נשית וצפיות של נזק" משפטים לג ( 515תשס"ג)

יפעת ביטון "נשים ונזיקין :בין הפלייה להשעייה :מחשבות בעקבות ת"א (בית שמש)  11269-02-15פיליפ נ' אבוטבול" המשפט ברשת
)2015( 1
יפעת ביטון "מחירן של דמעות :אינטרסים מיוחסי מגדר בעוולת הרשלנות" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 255דפנה ברק-ארז,
שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
יפעת ביטון "תולדות הניתוח הפמיניסטי של דיני הנזיקין :חשפיתם ,שינוים הרחבתם" המשפט טז ( 55תשע"א)
יפעת ביטון "ההגנה על עקרון השוויון בדיני הנזיקין והאחריות ברשלנות במסגרת יחסי כוח" משפטים לח ( 115תשס"ח)
יפעת ביטון "עניינים נשיים ,ניתוח פמיניסטי והפער המסוכן שביניהם – מענה ליחיאל קפלן ורונן פרי" עיוני משפט כח )2005( 111
יפעת ביטון "המאבק – פמיניסטי ,האמצעי – קפיטליסטי :הידורו יחדיו?" קפיטליזם ומגדר – סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק 11
(רונה ברייר-גארב ,דנה אולמרט ,ארנה קזין ויופי תירוש עורכות)2011 ,
יפעת ביטון "קפיטליזם בדיני הנזיקין :לשחק את המשחק או להמציא משחק חדש?" דין ודברים יא )2011( 11
דפנה ברק-ארז "האשה הסבירה" פלילים ו )1991( 115
אורית קמיר "איך הרגה הסבירות את האישה – חום דמם של 'האדם הסביר' ו'הישראלית המצויה' בדוקטרינת הקנטור בהלכת
אזואלוס" פלילים ו )1991( 151
יחיאל קפלן ורונן פרי "על אחריותם בנזיקין של סרבני גט" עיוני משפט כח ( 115תשס"ה)
צחי קרן-פז "מבט פמיניסטי וחלוקתי על חובת זהירות של נשים בהריון :אידיאולוגיה ,סמליות ופרגמטיות" עיונים במשפט ,מגדר
ופמיניזם ( 521דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
בנימין שמואלי "הד ור הבא של תביעות נזיקין בשל סרבנות גט כדי להשיג את הגט וכללי האחריות של קלברזי ומלמד" משפטים מא
)2011( 155
בנימין שמואלי "פיצוי נזיקי למסורבות גט" המשפט יב ( 215תשס"ז)
בנימין שמואלי "תביעות נזיקין בין בני זוג – התדיינות או חסינות?" מחקרי משפט כז )2011( 159
בנימין שמואלי "סרבנות גט – עילה נשית ,גברית או עצמאית המאפשרת לפצות גם גברים מסורבי גט? בין צדק חלוקתי ,צדק מתקן
והגברת כוח המיקוח של המסורב2ת" עיוני משפט לט )2016( 515
 .15נשים ונזיקין :פיצויים
ע"א  11152201פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד סא()2006( 510 )5
יפעת ביטון "חווית חיים נשית וצפיות של נזק" משפטים לג ( 515תשס"ג)
יפעת ביטון "'הריון זו לא מחלה?' תיעול מחדש בתעלת הלידה של נזקי אובדן העוברה או פגיעה בה" מחקרי משפט כט )2015( 101
יפעת ביטון "'כאבים באזור הכבוד' – פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות" משפט וממשל ט ( 151תשס"ו)
יפעת ביטון "קפיטליזם בדיני הנזיקין :לשחק את המשחק או להמציא משחק חדש?" דין ודברים יח ( 11תשע"ח)
צחי דוידוביץ ואורן טרגש "ליווי בלא פיצוי? על פיצוי עבור שירותי ליווי בראי דיני הנזיקין והפמיניזם הרדיקלי" הארת דין ד 121
(תשס"ז)
שחר שפירא "להגן על הלקוחה מ'אהבה לשעה' :הבניית המיניות במשפט במקרה של פסיקת פיצויים למימון שירותי מין" עיונים
בשפה וחברה )2011( 151 ,10
 .11סדר דין אזרחי
נורית צימרמן "ההליך כמערכת יחסים" משפט חברה ותרבות פרוצדורות )2011( 119
 .15נשים ופלילים :אונס
ע"פ  5612292מדינת ישראל נ' בארי ,פ"ד מח()1995( 502 )1
אורנה אליגון דר "זכרונות מודחקים :ראיה משפטית במחלוקת חברתית" משפט וממשל יח )2011( 115
ליאורה בילסקי "אלימות האלם :ההליך המשפטי בין חלוקה לקול" עיוני משפט כג ( 121תש"ס)
ליאורה בילסקי "'לפני זה לא עברנו על גדרות' :העיר ,האישה והמשוטט במשפט יעקובוביץ" המשפט טז )2011( 151
ליאורה בילסקי ואנאלו ורבין "העסק של רוטשטיין' :נחום גוטמן ,מיתולוגיה מקומית ונסיון האונס הראשון בתל אביב" עיוני משפט
כו )2002( 591
צפורה האופטמן "אונס – יסוד ההסכמה ודיני ראיות" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 119פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי
עורכות)1995 ,
אסף הרדוף "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס? על מחוקק אדיש ,על תביעה יצירתית ועל דיני האונס ,מטרתם וגבולותיהם" עלי משפט
יג )2016( 65
צחי זמיר וג'ניפר שקבטור "סוג של ליווי :על האונס של לוקרציה וסחר בנשים" משפטים על אהבה ( 109ארנה בן-נפתלי וחנה נוה
עורכות ,תשס"ה)
יובל לבנת "אונס ,שתיקה ,גבר אישה (על יסוד אי-ההסכמה בעבירת האונס)" פלילים ו ( 111תשנ"ח)
יובל לבנת "איזה מין פמיניזם? הרהורים בעקבות פרשת גלילי" מחקרי משפט טז ( 111תשס"א)
עירית נגבי "על הרגולציה המשפטית של מגדר ומיניות בע"פ  51019209חליווה נ' מדינת ישראל" המשפט ברשת )2015( 5
עירית נגבי ותמר ברנבלום "מבט פמיניסטי ביקורתי על הישגי הרפורמות החקיקתיות בדיני האונס" המשפט טז )2011( 209
לסלי סבה ומיכל ליבן-קובי "עבירת האונס – היבטים קרימינולוגיים" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 255פרנסס רדאי ,כרמל שלו
ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
אריאל סלטו "כשאת אומרת שאמרת לא! עדות מתלוננות בתיקי 'אינוס הכרות' אמרה שאינה ניתנת להפרכה" הפרקליט נג 111
()2011

דנה פוגץ' "'ברצון שניהם ובשמחתם' :אינוס בידי בן זוג והתווית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה" עיונים במשפט ,מגדר
ופמיניזם ( 501דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
דנה פוגץ' "'ביום שאחרי' – גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של פגיעה מינית – מענישה בלבד לפיקוח ומניעה" הפרקליט
נא ( 159תשע"א)
אורית קמיר "'יש סקס אחר  -הביאוהו לכאן' :עבירת האינוס בין הדרת כבוד ( ,)honorשוויון וכבודו הסגולי של האדם (,)dignity
והצעה לחקיקה חדשה ברוח ערך כבוד האדם" משפט וממשל ז ( 669תשס"ה)
אורית קמיר "'ואם בעל – קנה' :סיפורי 'בעילה' ו'היבלעות' בחוק העונשין" פלילים ז ( 121תשנ"ט)
רוני קרני "מבוקש מקום שקט :על אונס שני בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בת"א  "1051-05-10המשפט ברשת )2015( 5
אילת שחר "מיניותו של החוק – השיח המשפטי בנושא האונס" עיוני משפט יח )1995( 159
נאדירה שלהוב קיבורקיאן "תגובה על אירוע של התעללות מינית בילדה בחברה הפלשתינית :הגנה ,השתקה ,הרתעה או ענישה"
פלילים ז ( 161תשנ"ט)
נאדירה שלהוב קיבורקיאן "על מי מגינים :ילדות פלשתיניות בישראל ומדיניות הגנת הילד" מגמות בקרימינולוגיה :תיאוריה,
מדיניות ויישום ( 555תשס"ג)
יופי תירוש "'סיפור של אונס לא יותר' – על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע"פ  5051291מדינת ישראל נ' דן שבתאי" משפטים לא
( 519תשס"א)
 .16נשים ופלילים :הטרדה מינית
עש"מ  6115296מדינת ישראל נ' בן אשר ,פ"ד נב()1991( 650 )1
יפעת ביטון "בין נזיקין לעונשין או בין הנזק לעונשו? דילמות מבניות ,דיוניות ותפקודיות בייצוג נפגעות תקיפה מינית" עיוני משפט לו
)2015( 651
רחל בנזימן "הטרדה מינית בעבודה" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 511פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
הדר דנציג רוזנברג ורוני רוזנברג "פורנוגרפיית נקם כהטרדה מינית" חוקים ט )2011( 265
רותי לבנשטיין לזר "כשאת אומרת כן – למה את מתכוונת?" המשפט ברשת ב )2011( 111
קתרין מקינון "מעבר למוסרנות :מגמות בדיני הטרדה מינית" פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה )2005( 11
אורית קמיר "איזו מן הטרדה  -האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם" משפטים כט )1991( 511
אורית קמיר "מדוע עדיף (שוויון) כבוד האדם על שוויון החירות? משמעויותיה החברתיות של הבחירה הישראלית בכבוד האדם
הסגולי כערך יסוד" המשפט יג )2001( 265
אורית קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית – איפה אנחנו במלאת לו עשור?" משפט ועסקים ט ( 9התשס"ח)
אורית קמיר ,רונית הריס ,יעל ברנדווימן ,שני פגודה ושיורלי ויטנר "החוק למניעת הטרדה מינית במערכות המשפט והמשמעת:
נתונים מן העשור הראשון" המשפט ברשת ב )2011( 15
אורית קמיר "תגובה :בחזרה אל כשאת אומרת לא למה את מתכוונת" שערי משפט ב ( 501תשס"א)
אורית קמיר "משפט ,חברה ותרבות בפרשת חיים רמון :ניתוח עבירת 'מעשה מגונה' ,מסוכמות חברתיות רלוונטיות והצעת 'החוק
למניעת כפייה מינית'" המשפט יג )2001( 219
אורית קמיר "אהבה עזה כמוות או הטרדה מאיימת?" משפטים על אהבה ( 115ארנה בן-נפתלי וחנה נוה עורכות ,תשס"ה)
אורית קמיר "כבוד האדם :הטרדה מינית" פמיניזם ,זכויות ומשפט )2002( 119
שרון רבין מרגליות "מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?" שנתון משפט העבודה ז ( 155תשנ"ט)
שרון רבין מרגליות "הטרדה מינית בעבודה :מעבירה פלילית לטיפול פנים-ארגוני" ספר סטיב אדלר )2016( 129
נויה רימלט "על מין ,מיניות וכבוד" החוק למניעת הטרדה מינית במבחן התיאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית" משפטים לה
( 601תשס"ה)
נויה רימלט "בין פרשת ארן לפרשת חמו :סיפורו של אי-השוויון המגדרי בישראל" משפט וממשל טו ( 11תשע"ג)
נויה רימלט "על משפט ,פמיניזם ושינוי חברתי :החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה לדוגמה" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם 915
(דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
 .11נשים ופלילים :נשים מוכות
ע"פ  6555291בוחבוט נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט()1995( 611 )5
בע"מ  1212210פלונית נ' פלוני (פורסם בנבו)1.1.11 ,
שולמית אלמוג "'עיני המערער חשכו' בין הנרטיבי לנורמטיבי" מחקרי משפט טו )2000( 295
ליאורה בילסקי "נשים מוכות :מהגנה עצמית להגנת העצמיות" פלילים ו )1991( 5
חוה דיין ועמנואל גרוס "הגנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה :הצעה לתיקון חוק העונשין" הארת דין ו ( 1תשע"ב)
הדר דנציג-רוזנברג ויפעת פרדר "'האחרת שבתוכנו' :על עריכת-דין חברתית 'רגישת-תרבות'" מעשי משפט ג )2010( 15
הדר דנציג רוזנברג ודנה פוגץ' "'כשאהבה כואבת' :על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים החיות בצל האלימות להקל בענישת
הפוגע" מחקרי משפט כו )2010( 519
רבקה מקייס "החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א "1991-מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 501פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל
ליבן-קובי עורכות)1995 ,
יובל סיני ובנימין שמואלי "הגיעו מים עד נפש' דרכי התמודדות עם התעללות בבן זוג בדיני הנזיקין ,בדין הפלילי ובדיני המשפחה:
הצעת מודל חדש-ישן" מאזני משפט ו ( 215תשס"ז)
לימור עציוני " FGMמילת נשים בישראל :על הצורך בעיגון חקיקתי שיאסור את התופעה" שערי משפט ט )2011( 191

ענת פירסט ומיכל אגמון-גונן "המכונית שווה יותר?! הענישה בעבירות אלימות נגד בנות זוג" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם 515
(דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
נויה רימלט "כאשר נשים נעשות אלימות" פלילים י ( 211תשס"ב)
אריאן רנן-ברזילי ושירלי יוסרי "אלימות כלכלית במשפחה – בין דומיננטיות גברית לגבריות נכפית?" עיוני משפט לט )2016( 615
 .11נשים ופלילים :זנות
ע"ע (ארצי)  110205בן שטרית – פלונית (פורסם בנבו)1.1.2001 ,
עת"מ (מחוזי ת"א)  1101-01-15הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן נ' ירושלמי (פורסם בנבו)21.1.2011 ,
שולמית אלמוג "'זה הסיפור של זנות' – משפט פוגש קולנוע" המשפט טו ( 111תשע"א)
שולמית אלמוג "זנות ודיני העבודה" עבודה חברה ומשפט יב )2010( 295
שולמית אלמוג וקארין כרמית יפת "מיניות מגדר ומשפט חלק א :בין כלכלת מין לקלקלת מין" משפטים מה )2015( 515
שולמית אלמוג וקארין כרמית יפת "מיניות מגדר ומשפט חלק ב :לקראת המשגה חדשה של מיניות נשית" משפטים מה )2016( 655
נעמי לבנקרון "'כסף משלהן' :תביעות אזרחיות של קורבנות סחר כנגד סוחריהן" ואף על פי כן נוע תנוע" משפט חברה ותרבות העצמה
במשפט ( 151תשס"ח)
נעמי לבנקרון "העז ,הקליניקה והסחר בנשים" מעשי משפט א )2001( 19
נעמי לבנקרון "מה לה לסטודנטית למשפטים בבית זונות? הרהורים על קליניקות משפטיות ,שוטרים ונשים העוסקות בזנות"
המשפט יז )2012( 161
נויה רימלט "על זנות ,מגדר ,ומשפט פלילי :הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות" משפט וממשל ( 159תשע"א)
תהילה שגיא "נדרש כפר שלם כדי ליצור זנות :מלחמתם של ארגוני זכויות אדם בסחר בנשים בישראל ותרומתם למיסוד הזנות"
עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 515דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
 .19נשים ומיסים :הוצאות מוכרות
ע"א  1215201פקיד שומה גוש דן נ' פרי (פורסם בנבו)50.1.2009 ,
ברק אתירם ואורי ויס "על מס והדרה קהילתית בשוק העבודה" משפטים מב )2012( 111
צילי דגן "הוצאות הטיפול בילדים בעקבות תיקון מס'  110לפקודת מס הכנסה" מחקרי משפט כה )2009( 119
צילי דגן "הוצאה מוכרת" עיוני משפט לא )2009( 251
צילי דגן "ההשלכות החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסים" צדק חלוקתי בישראל ( 261מנחם מאוטנר עורך )2000
אסף לחובסקי "קטיגוריות של מין ומעמד בדיני מס הכנסה" עיוני משפט כד )2000( 205
אריה לפידות "הטלת המס על הכנסת האישה הנשואה" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 111פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי
עורכות)1995 ,
אילת מגן "הוצאות טיפול בילדים – מיסוי ,זמן ומגדר" משפט וממשל טו ( 515תשע"ג)
יורם מרגליות "על רגרסיביות מדומה בתחום מיסוי המשפחה" מאזני משפט ב )2002( 551
 .20נשים ומדיניות רווחה
בג"ץ  10662201חסן נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו.)21.2.2012 ,
סטפן אדלר "האשה הבדווית והבטחת הכנסה המשפחה הפוליגמית" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 155פרנסס רדאי ,כרמל שלו
ומיכל ליבן-קובי עורכות)1995 ,
אורלי בנימין "קפיטליזם ,מיקומים מוצלבים ומדינת הרווחה" קפיטליזם ומגדר – סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק  ( 15רונה
ברייר-גארב ,דנה אולמרט ,ארנה קזין ויופי תירוש עורכות)2011 ,
דנה פריבך חפץ וגילה שטופלר "בין אהבה לצדק :משוויון לנשים במשפחה ועד מדינת הרווחה" עבודה חברה ומשפט יב )2010( 261
שירי רגב-מסלם "שינויים במדינת הרווחה ובגבולות האזרחות :הדרתן של נשים עניות" עבודה ,חברה ומשפט יד )2015( 115
שירי רגב-מסלם "'אזרחות אימהית' :הונאות רווחה של נשים עניות בישראל" קפיטליזם ומגדר – סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
 ( 106רונה ברייר-גארב ,דנה אולמרט ,ארנה קזין ויופי תירוש עורכות)2011 ,
פרנסס רדאי "'הפרטת זכויות האדם' והשימוש לרעה בכוח" משפטים כג ( 21תשנ"ד)
עדה שמיר "מעדה של עקרת-הבית בביטוח הלאומי" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 111פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-קובי
עורכות)1995 ,
 .21נשים ומשפט חוקתי :העדפה מתקנת
בג"ץ  5660210עמותת איתך – משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת ישראל (פורסם בנבו)22.1.10 ,
בג"ץ  155291שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מח()1991( 501 )5
דליה דורנר "הבחנה משווה ומעמד האישה" עיוני משפט כ )1991( 511
דפנה יזרעאלי "פוליטיקה מגדרית בישראל :המקרה של העדפה מתקנת במינוי נשים לדירקטוריונים" תרבות דמוקרטית 215 10
()2006
סטיבן פלאוט "העדפה מקלקלת" משפט וממשל ג ( 255תשנ"ה)
פרנסס רדאי "על העדפה מתקנת" משפט וממשל ג ( 115התשנ"ה)
פרנסס רדאי "תאוריה משפטית ,חקיקה והתדיינות פמיניסטית בישראל :רטרוספקטיבה" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 19דפנה

ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
פרנסס רדאי "על השוויון" משפטים כד ( 211תשנ"ד)
נויה רימלט "בין פרשת ארן לפרשת חמו :סיפורו של אי-השוויון המגדרי בישראל" משפט וממשל טו ( 11תשע"ג)
יופי תירוש "ייצוג הולם במשפט הישראלי,סיכום ביניים ריאלסטי" ספר משאל חשין )2009( 699
יופי תירוש "ייצוג הולם לבני שני המינים בשירות המדינה תיקון מס'  1לחוק שירות המדינה (מינויים) ,תשי"ט 1959-פרשנותו וקווי
יסוד ליישומו" משפטים ל ( 115תשנ"ט)
יופי תירוש וענת טהון אשכנזי "ייצוג הולם של מגוון נשים בגופים לעיצוב מדיניות לאומית" משפט וממשל טו )2015( 111
 .22נשים ומשפט חוקתי :שוויון וצבא
בג"ץ  1511291מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט()1995( 91 )1
שולמית אלמוג "על נשים ,צבא ושוויון" משפט וממשל ג (תשנ"ו) 651
ליאורה בילסקי "יבוא תרבותי :המקרה של הפמיניזם בישראל" עיוני משפט כה )2001( 525
דפנה ברק-ארז "על טייסות וסרבניות מצפון :מאבק אחד או מאבקים שונים?" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 65דפנה ברק-ארז,
שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
דפנה ברק ארז "פרשנות פמיניסטית" המשפט טז ( 51תשע"א)
קארין כרמית יפת ושולמית אלמוג "הדתה ,הדרה וצבא :אפס ביחסי מגדר?" עיוני משפט לט )2016( 215
יוסי נחושתן "אפליית גברים בצה"ל (בעקבות בג"צ  1511291אליס מילר נ' שר הביטחון" המשפט ד ( 115תשנ"ט)
פרנסס רדאי "הצבא – פמיניזם ואזרחות" פלילים ט ( 115תשס"ט)
נויה רימלט "על מצפון ,מגדר ושוויון :גלגוליה של סרבנות-המצפון הנשית בין חוק שירות ביטחון לבג"צ ליאורה מילוא" עיוני משפט
כט )2006( 119
יופי תירוש "אליס בארץ ה(ה)מראה :הרהורים על השתקפויות הגוף הנשי בשיח על שילוב נשים בתפקידי לחימה בישראל" עיונים
במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 115דפנה ברק-ארז ,שלומית יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
 .25נשים ומשפט חוקתי :שוויון וקווי מהדרין
בג"ץ  116201רגן נ' משרד התחבורה (פורסם בנבו)5.1.2011 ,
רע"א  6191211רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך – פורום נשים דתיות (פורסם בנבו)9.12.2015 ,
צבי טריגר "הפרדה בין גברים לנשים כהטרדה מינית" עיוני משפט לה )2015( 105
נויה רימלט "המשפט כסוכן של רב-תרבותיות :על אוטופיה ומציאות בפרשת ההפרדה באוטובוסים" משפטים מב ()2012
נויה רימלט "הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים" עלי משפט ג ( 99תשס"ג)
גילה שטופלר "גבולות השוויון-הרהורים בשולי ספרה של רות הלפרין-קדרי ”Women in Israel - A State of Their Ownמשפט
וממשל ח )2005( 591
 .21נשים ומשפט חוקתי :שוויון ולהט"ב
בג"ץ  111215ארד-פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
הילוד) ,התשנ"ו( 6991-פורסם בנבו)5.1.11 ,
עירא הדר "זכויות כלכליות לזוגות מאותו המין" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית ( 515עינב
מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
אלון הראל "חירות ,הומוסקסואליות וזכויות של מיעוטים מיניים" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות
מגדרית ( 255עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
יותם זעירא וברק מדינה "לא שווים לבד :נטייה מינית ,זהות מגדרית והזכות לשוייון" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה
מינית וזהות מגדרית ( 159עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
אמיר פז-פוקס ורויטל טרנר "שווויון והפליה בעבודה לקהילה הלהט"בית" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית
וזהות מגדרית ( 569עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
אורית קמיר "כבוד האדם של להט"ב בהקשר התרבותי הישראלי :הצעה פרשנית לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו ולאיסור הטרדה
מינית" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית ( 259עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל
עורכים)2016 ,
פנחס שיפמן "מעמדם המשפטי של זוגות בני אותו מין" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית 509
(עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,
 .25נשים ומשפט חוקתי :חופש הביטוי
בג"ץ  5152205ש.י.ן – לשויון ייצוג לנשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויון ,פ"ד נח()2001( 65 )5
דפנה ברק ארז "פרשנות פמיניסטית" המשפט טז ( 51תשע"א)
עמליה זיו "בין סחורות מיניות לסובייקטים מיניים :המחלוקת הפמיניסטית על פורנוגרפיה" תיאוריה וביקורת )2001( 165 25
נטע זיו גולדמן "פורנוגרפיה ,חופש הביטוי וזכויות נשים" מעמד האישה בחברה ובמשפט ( 559פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן-
קובי עורכות)1995 ,

צבי טריגר "בין ירושלים לאום אל פאחם :על מה שיש ועל מה שאין בפסיקת בג"ץ בעניין מצעדי הגאווה בירושלים וצעדת הימין
הקיצוני באום אל פאחם" המשפט יד ( 559תשע"א)
נעמי לבנקרון "מציץ ונפגעת" המשפט ברשת )2011( 25 ,12
קתרין מקינון "לא בעיה מוסרית" פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה )2005( 15
עירית נגבי "המרשתת ,מיזוגניה וחופש הביטוי" משפט וממשל טו ( 199תשע"ג)
אורית קמיר "על פורנוגרפיה ('הזניה מתועדת') וכבוד האדם :פסק הדין שלא נכתב (בעניין הארגונים החברתיים וחברי הכנסת נגד
שידורי ערוץ פלייבוי ואח')" שקט מדברים! ( 211מיכאל בירנהק עורך ,תשס"ו)
אורית קמיר "כבוד האדם :זנות ופורנוגרפיה" פמיניזם ,זכויות ומשפט )2002( 115
אורית קמיר "צריכת נשים לשימושם המיני של גברים במתחם הבורסה ברמת גן :על הרצף הבידורי או על רצף הפגיעה בכבוד אדם
וחווה? מסה על ליברליזם וחירות ,פמיניזם ,פטריארכליות וההיבט הקבוצתי של ערך כבוד האדם" המשפט ברשת )2011( 5 ,12
גילה שטופלר "גבולות השוויון-הרהורים בשולי ספרה של רות הלפרין-קדרי ”Women in Israel - A State of Their Ownמשפט
וממשל ח )2005( 591
גילה שטופלר "זכויות נשים ,משפט וצדק במדינת ישראל" עלי משפט י )2012( 55
ויקי שירן "המאבק הפמיניסטי נגד הפורנו בישראל" מגמות בקרימינולוגיה :תיאוריה ,מדיניות ,ויישום ( 605משה חובב ,לסלי סבה
ומנחם אמיר עורכים ,תשס"ג)
 .26נשים וחופש דת
דנג"ץ  1121200מנכ"ל משרד ראש הממשלה נ' הופמן ,פ"ד נז()2005( 219 )5
בג"ץ  1111215קוליאן נ' שר האוצר (פורסם בנבו)2.10.2011 ,
שולמית אלמוג ולטם פרי-חזן "'אין חכמה לאישה אלא בפלך'? על זכותן של בנות ונשים חרדיות לחינוך לזכויות" ספר שטרסברג-כהן
( 125א' ברק ,י' זמיר ,א' כהן ,מ' סבוראי וא' עפארי עורכים)2011 ,
פרנסס רדאי "תביעה לשוויון בהגדרת הזהות הדתית :מקרה נשות הכותל – סאגה בבית המשפט העליון" המשפט יג )2001( 101
גילה שטופלר "מאחורי הרעלה – הטלת מגבלות על עטיית כיסוי-ראש לנשים במדינות ליברליות" משפט וממשל יב ( 191תש"ע)
 .21נשים ומשפט בינלאומי :פשעי מין במשפט הבינלאומי הפלילי
עע"ם  1110211גונזלס נ משרד הפנים (פורסם בנבו)25.1.15 ,
ליאורה בילסקי "בין הזכות לאמת לאונס במרמה" משפט ,חברה ותרבות ,משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל  -כשלים ואתגרים
( 595אלון הראל עורך)2011 ,
אלונה חגאי-פריי "על הדרה ופשעים יוצאים מן הכלל :פשעי מין ,מגדר והמשפט הבין-לאומי הפלילי" המשפט טז ( 259תשע"א)
קתרין מקינון ""אונס ,השמדת עם וזכויות האדם של הנשים" פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה )2005( 109
גיל-עד נועם "התבוננות פמיניסטית במשפט הבין-לאומי הפומבי" עיונים במשפט ,מגדר ופמיניזם ( 111דפנה ברק-ארז ,שלומית
יניסקי-רביד ,יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות ,תשס"ז)
טלי קריצמן-אמיר ,ענת בן דור ונורית וורגפט "בין ניטרליות להזנחה :מבקשות מקלט ופליטות בישראל" משפט וממשל טו 529
(תשע"ג)
דוד קרצ'מר ויניב לושינסקי "זכויותיהם של להט"בים במשפט הבינלאומי" זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית
וזהות מגדרית ( 1055עינב מורגנשטרן ,יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים)2016 ,

