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 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.  ** 

 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.  *** 

 
 בחירה זכות ה

 (2.10.2014ם בנבו, )פורס וצראקוליאן נ' שר ה 7717/13בג"ץ 
ן של בנות ונשים חרדיות  ל זכותחזן "'אין חכמה לאישה אלא בפלך'? ע -שולמית אלמוג ולטם פרי

לזכויות"   שטרסברגלחינוך  סבוראי   123  כהן-ספר  מ'  כהן,  א'  זמיר,  י'  ברק,  עפארי    )א'  וא' 
 ( 2017עורכים, 

 גיל הרך קת החז
 ( 3.4.14ם בנבו, ס)פור פלוני נ' פלונית 1858/14בע"מ 

הלפרין ורות  הקר  משמו-דפנה  בסכסוכי  ההכרעה  "כללי  אשל  –רת  קדרי  של  סכנותיה  יית  על 
   )תשע"ג(  91טו   משפט וממשלדרת" הדמיון ההורי במציאות ממוג

 ירושין ג
 ( 5.11.2015)פורסם בנבו,   פלונית נ' פלוני 3151/14 "םבע

עיר האור-רונית  "הפמיניזם  וולדקס  ציון  ותנאי  בישראל  -ודוכסית שי  נומוס    –המודרני  בין 
 )תשע"ג(  233טו  משפט וממשל לנרטיב"

 עבודת נשים 
 ( 2002)  663( 6, פ"ד נו) הארצי לעבודהניב נ' בי"ד  6845/00בג"ץ 

נויה רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה: קריאה לחשיבה פמיניסטית מחודשת על שוויון ומגדר  
 ( 2008) 299כד  מחקרי משפטהעבודה"  בשוק 

 אצב
 (1995) 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ 

לט    עיוני משפטסי מגדר?"  "הדתה, הדרה וצבא: אפס ביח  קארין כרמית יפת ושולמית אלמוג
243 (2016 ) 

 זנות 
 ( 8.7.2008)פורסם בנבו,   פלונית –בן שטרית  480/05ע"ע )ארצי(  

 )תשע"א( 471טו המשפט וגש קולנוע" פ משפט  –שולמית אלמוג "'זה הסיפור של זנות' 
 אונס 
(3199) 302( 1, פ"ד מח)נ' בארי  שראלידינת מ 5612/92ע"פ   

 ( 1993)  159יח  עיוני משפטושא האונס"  השיח המשפטי בנ  –אילת שחר "מיניותו של החוק 
 הטרדה מינית 

 ( 26.3.2008)פורסם בנבו,  נ' אלמוניפלונית  274/06ע"ע 
" קמיר  באראורית  מו לצפות  למשעים  תרבעד  תיאורטיים:  פמיניסטיוקפיים  תיאוריות  ת  גול 

 (2018) 191ט  פטמעשי מש "רת סרט עלילה )ארץ קרה(בעז
 
 

 



 : להרחבה )קריאת רשות(  רשימה ביבליוגרפית
 

 ספרות כללית מומלצת: 

 

 ( 2012) משפט וקולנועשולמית אלמוג 

 (2006) הקולנוע טנראות אשמות: נשים במשפ אורית קמיר

FILM AND THE LAW: THE CINEMA OF JUSTICE (Steve Greenfield, Guy Osborn & Peter Robson eds., 2010) 

 

 בחירה כות הז

Suffragette (2015) 

 (2.10.2014ם בנבו, )פורס קוליאן נ' שר האוצר 7717/13בג"ץ 

פרי ולטם  אלמוג  בפלך'?  -שולמית  אלא  לאישה  חכמה  "'אין  לזכויות"  עחזן  לחינוך  חרדיות  ונשים  בנות  של  זכותן  ספר ל 

 ( 2017וא' עפארי עורכים,   )א' ברק, י' זמיר, א' כהן, מ' סבוראי 123 כהן-שטרסברג

Reva B. Siegel, She the People: The Nineteenth Amendment, Sex Equality, Federalism and the Family, 115 

HARV. L. REV. 947 (2002) 

 

 הגיל הרך  קתזח

Kramer vs. Kramer (1979) 

 ( 3.4.14)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 1858/14בע"מ 

הלפרין ורות  הקר  משמו-דפנה  בסכסוכי  ההכרעה  "כללי  במציאות    –רת  קדרי  ההורי  הדמיון  אשליית  של  סכנותיה  על 

   )תשע"ג( 91טו  משפט וממשלדרת"  ממוג

-)דפנה ברק  699עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם    ת הפיזית הרצוי בגירושין"רודפנה הקר "פמיניזם דילמתי ומודל המשמ 

 , תשס"ז(טון ודנה פוגץ' עורכותת בירביד, יפע-ית יניסקי ארז, שלומ

Michael Asimow, Divorce in the Movies: From the Hays to Kramer v. Kramer, 24 LEGAL STUD. F. 221 (2000) 

 

 גירושין 

Gett (2014) 

 ( 5.11.2015)פורסם בנבו,   פלונית נ' פלוני 3151/14 "םעב

  233טו    משפט וממשל  בין נומוס לנרטיב"  –המודרני בישראל  -שי ותנאי ציון וולדקס "הפמיניזם האורתודוכסי-רונית עיר

 )תשע"ג( 

Cynthia D. Bond, Laws of Race/Laws of Representation: The Construction of Race and Law in 

Contemporary American Film, 11 TEX. REV. ENT. & SPORTS L. 219 (2010) 

David Ray Sapke, Special Feature: Skepticism Bordering on Distrust: Family Law in Hollywood Cinema, 50 

FAM. CT. REV. 13 (2012) 

 

 עבודת נשים 

Made in Dagenham (2010) 

 ( 2002)  663( 6, פ"ד נו) הארצי לעבודה ניב נ' בי"ד 6845/00בג"ץ 

 ( 2006) 63, 10 בות דמוקרטיתתרעבודה נשי בישראל"  -אורלי בנימין "במורדות שוק העבודה: מסחור כוח

עבודה, חברה  בשינוי מאפיניו של שוק העבודה"  הצורך    דפנה הקר ומיכל פרנקל "הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה:

 )תשס"ו(  275יא  ומשפט



כלב, חנה  -)דפנה יזרעאלי, אריאלה פרידמן, הנרייט דהאן  167  מין מגדר פוליטיקה"המגדור בעולם העבודה"  דפנה יזרעאלי  

 ( 1999ביז'אוי עורכות, -הרצוג, מנאר חסאן, חנה נוה, סילביה פוגל

בשוק ומגדר  שוויון  על  מחודשת  פמיניסטית  לחשיבה  קריאה  לאינטגרציה:  סגרגציה  "בין  רימלט  מחקרי  העבודה"    נויה 

 ( 2008) 299כד  משפט

Michael Thomson, Reprodutivity, the Workplace Gendering of the Body (Politic), 14 LAW & LITERATURE 565 

(2002) 

 

 צבא

Zero Motivation (2014) 

 (1995) 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ 

 ( 2016) 243לט  עיוני משפטסי מגדר?" דתה, הדרה וצבא: אפס ביחהקארין כרמית יפת ושולמית אלמוג "

בישראל"    הנשי בשיח על שילוב נשים בתפקידי לחימה  יופי תירוש "אליס בארץ ה)ה(מראה: הרהורים על השתקפויות הגוף

 ת, תשס"ז(וגץ' עורכביד, יפעת ביטון ודנה פור-סקיארז, שלומית יני -)דפנה ברק 885 ט, מגדר ופמיניזםעיונים במשפ

)דפנה    65עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם  ות וסרבניות מצפון: מאבק אחד או מאבקים שונים?"  ארז "על טייס-דפנה ברק

 תשס"ז(  נה פוגץ' עורכות,רביד, יפעת ביטון וד-ארז, שלומית יניסקי-ברק

Noya Rimalt, Women in the Sphere of Masculinity: The Double-Edged Sword of Women Integration in the 

Military, 14 Duke J. Gender L. & Pol'y 1097 (2007) 

 

 זנות 

Or (2004) 

 ( 8.7.2008)פורסם בנבו,   פלונית –בן שטרית  480/05ע"ע )ארצי(  

   (2005)  46 מפנה"אור כסרט פוליטי"   ונקמ יעל 

 )תשע"א( 471טו המשפט משפט פוגש קולנוע"  –שולמית אלמוג "'זה הסיפור של זנות' 

 2019-ון חקיקה(, תשע"טשעה ותיקחוק איסור צריכת זנות )הוראת 

 )תשע"א( 439 ממשלומשפט צעת החוק להפללת צרכני זנות" נויה רימלט "על זנות, מגדר, ומשפט פלילי: הרהורים על ה

  " : מבט אוהד על הפער שבין המשפט עלי ספר לבין המשפט בפעולה ות לרגולציה של הזנותות פמיניסטישגיהילה שמיר "

 (2016, עורכים קרייטנר  ועיפאור, ר -לוי  ודבלנק, ד  שיי) 121 משפט ומדיניותמסדירים רגולציה: 

Elizabeth C. Hirschman & Barbara B. Stern, Women as Commodities: Prostitution as Depicted in the Blue 

Angel, Pretty Baby, and Pretty Woman, 21 ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH 576 (1994) 

 

 אונס 

The Accused (1988) 

(1993) 302( 1, פ"ד מח)נ' בארי  שראלידינת מ 5612/92ע"פ   

 ( 1993)  159יח  עיוני משפטושא האונס"  השיח המשפטי בנ  –אילת שחר "מיניותו של החוק 

 )תשנ"ט(  121ז   פליליםבחוק העונשין" קנה': סיפורי 'בעילה' ו'היבלעות'  –בעל  אורית קמיר "'ואם

Ann Althouse, Thelma and Louise and the Law: Do Rape Shield Rules Matter, 25 LOY. L.A. L. REV. 757 

(1992) 

Sherri L. Burr, Screening for Justice in The Accused (1988), in SCREENING JUSTICE – THE CINEMA OF LAW: 

SIGNIFICANT FILMS OF LAW, ORDER AND SOCIAL JUSTICE 475 (Rennard Strickland, TereeE. Foster & Taunya 

Lovell Banks eds., 2006) 

 

 הטרדה מינית 

http://law.haifa.ac.il/images/documents/Rimalt13.pdf
http://law.haifa.ac.il/images/documents/Rimalt13.pdf


North Country (2005) 

 ( 26.3.2008)פורסם בנבו,  נ' אלמוניפלונית  274/06ע"ע 

 ( 2005) 41 הפמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקקתרין מקינון "מעבר למוסרנות: מגמות בדיני הטרדה מינית" 

  " רת סרט עלילה )ארץ קרה(ת בעזגול תיאוריות פמיניסטיוקפיים תיאורטיים: תרבעד למשלצפות בארועים מאורית קמיר " 

 ( 2018) 191ט  מעשי משפט

 ( 2018) 81ט  משפט מעשי "קות בבאקדמיה מחייב דבק בהטרדה מינית  א: הממקץ עשרים שנהאורית קמיר "

 ( 2018) 81ט  משפט מעשי "קות בבאקדמיה מחייב דבק בהטרדה מינית  : המאמקץ עשרים שנהאורית קמיר "

Rebecca Korzec, Viewing North Country: Sexual Harassment Goes to the Movies, 36 U. BALT. L. REV. 303 

(2006) 


