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 1220     ב"פתש                           תכנית ללימודי מגדרה
 

 _____  תיאוריה, משפט ומציאות  שוויון: ____   :שם הקורס

 
 _________________    ורס :קמס' 

 
 ________ אורית גן__ שם המרצה:

 שעות קבלה: ____________ בבנין _______ חדר ________ 
 

 : יעדי ההוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : פרשיות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ו ויישומן בהקשרים  הכרה של תיאוריות שונות של שוויון )מאריסטו  עד תיאוריות פוסט מודרניות( 
שונות קבוצות  ולגבי  ועוד(  בספורט  בחינוך,  בצבא,  בעבודה,  )שוויון  ערבים,   שונים  להט"ב,  )נשים, 

 . אתיופים, שמנים ועוד(

שונותי • הפליה אוריות  תוצאתי,  שוויון  מהותי,  שוויון  פורמלי,  שוויון  שוויון:  של  ת 
 מתקנת ועוד 

 ( ום בדיני איסור אפליהכין המגמות  מה )מדוע בפועל יש אי שוויון? שוויון ומציאות •

שמנים  • אתיופים,  ערבים,  להט"ב,  מוגבלויות,  עם  )אנשים  שונות  קבוצות  של  שוויון 
 ועוד( 

 ועוד(.  ספורט, דיורנוך, שרים שונים )שוויון בעבודה, בצבא, חי יון בהקשוו •

לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות   רסם הסילבוסיש לפ

 הסטודנט 



  הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )יש למחוק את המיותר(  משקל בציון הסופי **

 בחירה __         חובה __         % ______   -  ות נוכח

   _____ %_  - זנטציהפר

 ____ %20_  - דוחות קריאה 2

 _____ %80_  - עבודה מסכמת 

 % ______   -  סיורים 

 100% -  סה"כ 

 



 : )קריאת חובה( רשימה ביבליוגרפית
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.  ** 

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

 
 ון תיאוריות של שווי

   (תשנ"ה) 893ב   דויספר לנ "פליית מין הנות וו, ש ןעל שוויוכרמל שלו "
"הפמינ  רימלט  בישראל  נויה  המשפטי  בין    –יזם  ושוויון  כבוד  שונות,  על  הרהורים  ולאן?  מנין 

 ( 2004) 857כז  עיוני משפטהמינים בעקבות ספרה של אורית קמיר 'פמיניזם, זכויות ומשפט'" 
איתך    5660/10בג"ץ   ישראל  –עמותת  ממשלת  ראש  נ'  צדק  למען  בנבו   משפטניות  ,  )פורסם 

22.8.2010 ) 
 ( 1976) 250( 1, פ"ד לא)ן בישראלבירם נ' לשכת עורכי הדיא-ליפשיץ  335/76בג"ץ 
 ( 1994)  441(  4, פ"ד מח)ית דין נ' השר לענייני דתותהמכון להכשרת טוענות ב 6300/93בג"ץ 

 - Women in Israelגיל-הרהורים בשולי ספרה של רות הלפרין-פלר "גבולות השוויוןגילה שטו

A State of Their Own” ( 2005) 391ח  למשפט וממש 
 ( 16.11.11)פורסם בנבו,  פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ 8821/09רע"א 

אי של  סיפורו  חמו:  לפרשת  ארן  פרשת  "בין  רימלט  המגד-נויה  בישראל"  השוויון  משפט  רי 
 )תשע"ג( 11טו  וממשל

 
 ת צות שונושוויון של קבו

מתיקון הפרט לתיקון החברה"    –קה  מוגבלויות בתעסושגית מור "שוויון הזדמנויות לאנשים עם  
 ( 2012) 97לה  עיוני משפט 

הסכמים  -ארד  781/15בג"ץ   חוק  פי  על  עוברים  לנשיאת  הסכמים  לאישור  הועדה  נ'  פנקס 
 (27.2.2020)פורסם בנבו,  1996-לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד הילוד(, התשנ"ו

 משפטים על אהבהי"  של חן אלקוב   אייל גרוס "התחזות כאדם אחר: חיקוי ומרי מגדרי במשפט
 )תשס"ה(  365

 ( 2000) 330( 5, פ"ד נד)בית הדין הארצי לעבודהנ'  רקנט 4191/97דנג"ץ  
 ׁ )תשע"ב(  455מא   טיםמשפיפעת ביטון "מזרחים במשפט: האין כיש" 

לפס  "עשור  ג'בארין  דין קעדאן:  יוסף  על השוויון"  ק  ביקורתיים  משפטהרהורים    173ג    מעשי 
 ע"א( )תש

רזון"   הגוף השמן בתרבות של  על  תיאוריה  יופי תירוש "להתיר את הקשירה הפנימית: כתיבה 
 ( 2008) 228, 32 וביקורת

 ( 23.10.12)פורסם בנבו,  בע"מ 101נ' א.א. מוקד  אבבה  9690-09תע"א )אזורי ת"א(  

 
 שוויון בהקשרים שונים 

 
שת על שוויון ומגדר  טית מחודנויה רימלט "בין סגרגציה לאינטגרציה: קריאה לחשיבה פמיניס

 ( 2008) 299כד  מחקרי משפטבשוק העבודה"  
רנן  רב-אריאן  א/עובדים  "הורים  ה-ברזילי  והפמיניזם  הפועלות  ממדיות  מעמד  של    –חברתי 

 ( 2012) 307לה  משפטני עיות תיאורטית לשילוב משפחה ועבודה בישראל" תשתי
 (1995) 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ 

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

 (2011)  530(  2, פ"ד סד)רגן נ' משרד התחבורה 746/07בג"ץ 
הלפרין ורות  הקר  בסכ-דפנה  ההכרעה  "כללי  משמורת  קדרי  אשליית    –סוכי  של  סכנותיה  על 

 )תשע"ג(   91טו   ממשלמשפט ו "וגדרתהדמיון ההורי במציאות ממ
 ( 7.1.2008)פורסם בנבו,   מזרחי נ' קיבוץ רמות מנשה 3724/06'( זי חיע"א )מחו

 (31.10.10)פורסם בנבו,   החינוך טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת  7426/08בג"ץ 
 ( 12.7.2021)פורסם בנבו,  והההמועצה להשכלה גבנ' תירוש   6500/17בג"ץ 
 ( 24.6.2021)פורסם בנבו,  ' בית הדין הרבני הגדול בירושליםפלונית נ 8537/18דנג"ץ  

 
 



 : להרחבה )קריאת רשות(  רשימה ביבליוגרפית
 

 מבוא 
 ( 2002) 61 פמיניזם, זכויות ומשפטאורית קמיר "הזכות לשוויון" 

 )תשס"ה(  459ז  משפט וממשלעל צדק ושוויון" גר "ג'ון רולס רזלצב-פניה עוז
 ( 1995קובי עורכות,  -)פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל ליבן  19 מעמד האישה בחברה ובמשפטפרנסס רדאי "על השוויון" 

 )תשע"ו(  191יז   משפט וממשלראם שגב "שוויון ודברים אחרים" 
משפט  אה? אדישות?" המשפט העליון: כוונה? תוצ-ההפליה בפסיקת בית אליה "על היסוד הנפשי שבבסיס איסור -משה כהן

 ו( )תשע" 147יז  וממשל
משפט  ברק מדינה "הזכות החוקתית לשוויון בפסיקת בית המשפט העליון" כבוד האדם, האינטרס הציבורי וצדק חלוקתי" 

 )תשע"ו(  63יז  וממשל
   (תשנ"ה) 893  ב דויספר לנ "פליית מין הנות וו, ש ןעל שוויוכרמל שלו "

 
 שוויון פורמלי 

 ( 1988)  232-71, 221( 2, פ"ד מב) תשקדיאל נ' השר לענייני דתו 153/87בג"ץ 
 ( 15.6.12)פורסם בנבו,   המועצה המקומית אופקים –חברת קדישא  מיכאלי נ' 12-02-33424ת"ק )תביעות קטנות ב"ש( 

 ( 26-40' מ( )ע2008)  406(  4, פ"ד סב)אלחנתי נ' שר האוצר 2911/05בג"ץ 
 

 שוויון מהותי 
 ( 1976) 250( 1, פ"ד לא)ן בישראלאבירם נ' לשכת עורכי הדי-ליפשיץ  335/76בג"ץ 
 ( 2000) 345( 2פ"ד נד)  ,הופמן נ' מנכ"ל משרד ראש הממשלה 3358/95בג"צ 

Christine A. Littleton, Reconstructing Sexual Equality, 75  Cal. L. Rev. 1279 (1987) 

Herman Hill Kay, Equality and Difference: The Case of Pregnancy, 1 Berkeley Women's L.J. 1 

(1985) 
 

 שוויון תוצאתי 
 ( 1994)  441(  4, פ"ד מח)ית דין נ' השר לענייני דתותהמכון להכשרת טוענות ב 6300/93בג"ץ 
 (2.10.14)פורסם בנבו,  קוליאן נ' שר האוצר 7717/13בג"ץ 

 ( .200826.11בו, )פורסם בנ הנהלת בתי הדין הרבניים –עמותת מרכז צדק לנשים  2007/08( ם-בש"א )אזורי י
 ( 16-32( )עמ' 8.9.2009פורסם בנבו, )  רכבת ישראל –עבדולכרים קאדי  3863/09בש"א )אזורי ת"א( 

 שוויון וקבוצות דומיננטיות 
 ( 16.11.11נבו, ב)פורסם  פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ 8821/09רע"א 
 ( 23.8.2018פורסם בנבו, ) מ"ח בעלביטו חברהאיי איי. די.  מירב נ' 8214-05/14 (זי, מרכזמחות"צ )

 )תשע"ד(  109טז   משפט ועסקיםרוז'אנסקי" מיטל פינטו "מהותו של השוויון המהותי בעקבות עניין פ 
 

 שוויון וחירות 
 )תשס"ג(  15ג  עלי משפטהפליה במוצרים ובשירותים"   רות והשוויון בראי החוק לאיסורמשה כהן אליה "החי
 )תשס"ג(  105ח  המשפטלימנליים במאבקים למימוש עצמי ולשוויון" ר וליסבון כמקומות יופי תירוש "על קצי

האם הדמוקרטיה הליברלית יכולה להחליפו  בשיח  ימין הרדיקלי:  של ה  (וויוןללא ש)  רותיחשיפת שיח החמיר "קאורית  
   (2018) 489 יט משפט וממשל "?בפרט ביחס לרב תרבותיות כבוד האדם,

 
 מנקודת מבט של ניתוח כלכלי של המשפט יוןביקורת על שוו

Richard A. Posner, The efficiency and the efficacy of title VII, 136 U. PA. L. REV. 513 (1987) 

Richard A. Posner, An Economic Analysis of Sex Discrimination Laws, 56 U. CHI. L. REV. 1311 

(1989) 

Richard A. Epstein, Gender is for Nouns, 41 DEPAUL L. REV. 981 (1992) 

Richard A. Epstein, Some Reflections on the Gender Gap in Employment, 82 GEO. L.J. 75 (1993) 

Richard A. Epstein, Point: The Subtle Vices of the Employment Discrimination Laws, 29 J. 

MARSHALL L. REV. 575 (1996) 
 

 שוויון ודומיננטיות 
 ( 2004)  65( 3, פ"ד נח) ש.י.ן נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין 5432/03בג"ץ 

 ( 2005) 23 פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקהקתרין מקינון "שוני ושליטה: על אפליה מינית" 
 



 שוויון וכבוד 
משמעויותיה החברתיות של הבחירה הישראלית בכבוד    ?אורית קמיר "מדוע עדיף )שוויון( כבוד האדם על שוויון החירות

 )תשס"ט(  263יג  המשפטהאדם הסגולי כערך יסוד" 

בישראל   "הפמיניזם המשפטי  רימלט  של    –נויה  ספרה  בעקבות  בין המינים  ושוויון  כבוד  שונות,  על  ולאן? הרהורים  מנין 
 ( 2004) 857כז   עיוני משפטאורית קמיר 'פמיניזם, זכויות ומשפט'" 

 (1998) 317כט  משפטיםהאם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם"  -אורית קמיר "איזו מן הטרדה 
וכבוד" החוק למניעת הטרדה מינית במבחן התיאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית"   נויה רימלט "על מין, מיניות 

 )תשס"ה(  601משפטים לה 

 (2003)אהרן ברק עורך,  9א  ספר שמגר מאמרים אדם"דליה דורנר "בין שוויון לכבוד ה
 ( 2014) 685כרך ב  כבוד האדם: הזכות החוקתית ובנותיההבת לשוויון" -אהרון ברק "זכות

 
 הזכות החוקתית לשוויון 

ספר    ": כבוד האדם, האינטרס הציבורי וצדק חלוקתיהעליון   טפקת בית המשהזכות החוקתית לשוויון בפסיברק מדינה " 
 ( 2017)  67 וטה( קרמניצרמרדכי )מ

, א'  זמיר  'ק, יבר  ')א   203  כהן-גספר שטרסבר  "ת השונות'לנטרל א' הפליה: היקפה של החובה    איסור ושוויון  ברק מדינה "
 ( 2017' עפארי עורכים, ואכהן, מ' סבוראי  

 
 העדפה מתקנת 

 ( 22.8.2010, )פורסם בנבו משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת ישראל –עמותת איתך   5660/10בג"ץ 
 ( 1998) 630(  3, פ"ד נב)עבודה והרווחהשר ה אל נ'שדולת הנשים בישר 2671/98בג"ץ 
 ( 1994)  501(  5, פ"ד מח)שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל 453/94בג"ץ 

 )התשנ"ה(  145ג  משפט וממשלפרנסס רדאי "על העדפה מתקנת" 
 ( 2009) 699 ספר משאל חשיןיים ריאלסטי" יופי תירוש "ייצוג הולם במשפט הישראלי,סיכום בינ

תירו "ייצוג  יופי  מס'  ש  תיקון  המדינה  בשירות  המינים  שני  לבני  תשי"ט  7הולם  )מינויים(,  המדינה  שירות    1959-לחוק 
 )תשנ"ט(  183ל  משפטיםפרשנותו וקווי יסוד ליישומו" 

 
 ייצוג הולם 

 ( 20.4.2009)פורסם בנבו,  ארן נ' ממשלת ישראל 5755/08בג"ץ 
 ( 2003) 31( 3נז)  , פ"דישראלעדאלה נ' ראש ממשלת  10026/01בג"ץ 

 ( 2013)  171טו   משפט וממשליופי תירוש וענת טהון אשכנזי "ייצוג הולם של מגוון נשים בגופים לעיצוב מדיניות לאומית" 
 

 שוויון ומציאות 

השוויון "גבולות  שטופלר  הלפרין-גילה  רות  של  ספרה  בשולי   Women in Israel - A State of Theirגיל-הרהורים 

Own” ( 2005) 391ח  למשפט וממש 
 )תשע"ג( 11טו  משפט וממשלהשוויון המגדרי בישראל" -נויה רימלט "בין פרשת ארן לפרשת חמו: סיפורו של אי

הלפרין בישראל"  -רות  חברתי  ושינוי  משפט  נשים,  הבדל...מין':  זכויות...בלי  "'שוויון  דמוקרטיתקדרי    163,  10  תרבות 
(2006 ) 
 

Intersectionality 
 ( 27.6.13)פורסם בנבו,  פלונית נ' בית הדין השרעי העליון לערעורים 3856/11בג"ץ 

Kimberle W. Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 

against Women of Color, 43 STAN. L. REV. 1241 (1991) 

Kimberle W. Crenshaw, Demarginalizing The Intersection of Race and Sex, 1989 U. CHI. LEGAL F. 

139 (1989) 
 

 הפליה של אנשים עם מוגבלויות 
 ( 5.5.14)פורסם בנבו,  מחמלי נ' שירות בתי הסוהר 6069/10בג"ץ 

 ( 12.1.99)פורסם בנבו,  שמסיאן נ' מסעדת גני רוזמרי 15/97ת"א )שלום ת"א( 
 (1996)  19( 1, פ"ד נ)ם רעותמועצה מקומית מכביבוצר נ'  7081/93בג"ץ 

 ( 2012) 97לה  עיוני משפט מתיקון הפרט לתיקון החברה"  –שגית מור "שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה 
  וציאליסבטחון    "ם שוויון זכויות?נהאומ  –ן זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל  חוק שוויו רימרמן " אריק  שירלי אברמי ו 

68 ,51  (2005 ) 
אופירירא מוגבל "  אלה  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  התשנ"חוק  ה 1998-חות,  המאה  בסוף  אמנציפציה  מנחם    " 20-:  ספר 

 ב( )תשס" 41 גולדברג



 
 הפליה של להט"ב 

 ( 1994)  749(  5ח), פ"ד מעל נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץ-אל  721/94בג"ץ 
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 ( 15.5.2018פורסם בנבו,  ) הדין הארצי לעבודהל נ' בית שדולת הנשים בישרא 3515/18בג"ץ 
 ( 7.10.2020פורסם בנבו, )  ' המועצה המקומית קרית ארבעשוקרון נ 3865/20בג"ץ 

נ  ותרבותפרדות לחרדים: בין הנגשה ושילוב למדיניות מעודדת הפרדה"  נויה רימלט "תוכניות אקדמיות  א   משפט חברה 
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 ( 2012מב ) משפטיםובוסים" באוט  תרבותיות: על אוטופיה ומציאות בפרשת ההפרדה-סוכן של רבנויה רימלט "המשפט כ
 )תשס"ג(  99ג   עלי משפט נויה רימלט "הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים"

 ( 2013) 703לה  עיוני משפטת" ה מיני צבי טריגר "הפרדה בין גברים לנשים כהטרד
 ( )תשס"ג 71ג  עלי משפטהפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית" אלון הראל ואהרון שנרך "ה 

 ( 2019) 107י   מעשי משפטיופי תירוש "הסיפור של המאבק בהפרדה בין המינים באקדמיה: גילוי, מיפוי, הנעת שינוי" 
 

 משפחה ויון ושו
 ( 2002) 419( 1, פ"ד נז)משפחה חדשה נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים 2458/01בג"ץ 
 ( 19.7.2019פורסם בנבו, ) ' פלוניתפלוני נ 919/15ם בע"



לנ  5771/12בג"ץ   הסכמים  לאישור  הוועדה  נ'  הסכם ש משה  )אישור  עוברים  לנשיאת  הסכמים  חוק  לפי  עוברים  יאת  
 ( 18.9.2014פורסם בנבו,  ) 1996-נ"ותשה(, דומעמד היילו

הלפרין ורות  הקר  בסכ-דפנה  ההכרעה  "כללי  משמורת  קדרי  במציאות    –סוכי  ההורי  הדמיון  אשליית  של  סכנותיה  על 
 )תשע"ג(  91טו  משפט וממשל  וגדרת"ממ

 )תשס"ה(  767ז  משפט וממשלתפישה של )אי( שוויון" של שונות ל קדרי "מזונות אישה: מתפישה-רות הלפרין 
-)דפנה ברק  699פט, מגדר ופמיניזם  עיונים במש  דפנה הקר "פמיניזם דילמתי ומודל המשמורת הפיזית הרצוי בגירושין"

 טון ודנה פוגץ' עורכות, תשס"ז(יפעת בי  רביד,-ארז, שלומית יניסקי 
במשפט  רות במעמד האישה  ואוטונומיה קהילתית: הרהורים בעקבות תמו  להתגרש  זכותון בנישואים, השווי יץ "ר ליפש שח

 )תשס"ג(  139כז  עיוני משפט  " העברי
אהר ג "לית  שוויוןן  בישראל    אי  נשואות  נשים  של  כלכלית  תלות  הבית:  זמןלאבמשק  ישר  "ורך    87ח    אליתסוציולוגיה 
 (תשס"ז)

 ב()תשס" 131ב  קרית המשפט את עקרון השוויון בדיני הורים וילדים?   היש ליישםורינלדי "מיכאל ק 
 

 יון ומשפט פרטי שוו
 (.  7.1.2008)פורסם בנבו,   מזרחי נ' קיבוץ רמות מנשה 3724/06'( זי חיע"א )מחו

 (5.11.2009ורסם בנבו, )פ בע"מ חברת רזידנט מיוזיק נ'סרור  198/09ע"א )מחוזי נצ'( 
 (2001)  269לא  משפטיםת" הלה קרן, "שוויון בדיני חוזים: קריאה פמיניסטי

 )תשס"ג(  37ג  עלי משפטלכלית" ל תיאוריה כ מבט שליה במשפט הפרטי מנקודת ברק מדינה, "איסור הפ

 )תשס"ח(  145לח  משפטיםכוח" יפעת ביטון "ההגנה על עקרון השוויון בדיני הנזיקין והאחריות ברשלנות במסגרת יחסי 

ה דחיית  יותר:  עולה  זה  "לי  פז  קרן  הנטענותצחי  מוגזמת  ועלות  הלגיטימיות  חוסר  בדבר  השוויון    טענות  קידום  כלפי 
 )תשס"ה(  541ז  ממשלמשפט ורטי" פט הפבמש

 ( 2006) 115 ספר מנשה שאוה: מחקרים במשפט לזכרוגבריאלה שלו "שוויון בדיני החוזים" 
 

 חינוך שוויון ו
 (31.10.10)פורסם בנבו,   טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך 7426/08בג"ץ 

 ( 2013) 1003מג  משפטים "ושוויון הזדמנויות  אוטונומיה הורית לע   -הפרטה המשפט בשירות היוסי דהאן "
 

 שוויון וספורט 
 (2004) 79( 5, פ"ד נח)רמת השרוןועצה המקומית נשים נ' המ  דורסלל.כ.ן לקידום כעמותת  5325/01בג"ץ 
 ( 16.7.2018רסם בנבו, פו) גוד הסיוף הישראלעמותת רומח אבירים סיוף עכו נ' אי 27697-06-18( א" תמחוזי הפ )

 
 שוויון ודיור 

 )תשס"א( 73כה  עיוני משפטרות גביזון "הפרדה בדיור כמרכיב בהפליה: הניסיון האמריקאי" 
במגורים "בדלנות  זילברשץ  אתנית ב  יפה  השתייכות  המיעוט"    –לאומית  -גין  של  זכותו  רק  וממשלהאמנם    87ו    משפט 

 (תשס"א)
 )תשנ"א(  131טז  עיוני משפטלה, היקף וסעדים במסגרת המשפט הקיים" לר "אי הפליה בדיור: תחויוחאי בנק 

 
 המאבק לשוויון 

ישראל ובמדינת ישראל"  -ט ופרקליטות בארץיפואייל כתבן "לא עוד 'פטרוזיליה לייפוי הסלט: כניסתן של נשים לתפקידי ש
 ( 2010) 69לב  עיוני משפט
טז   המשפטישראל וחקיקה בין מזרח למערב"  -ואת השיניים בארץפמיניזציה של רפ -ליך הדה ול שורש: תה"טיפ   אייל כתבן

 )תשע"א( 173

על זכותן של נשים לשמש מאבק  ה  'The Feminist Proposal is Really Rediculous'קדרי "-אייל כתבן ורות הלפרין
 ( 2009)  237כה   מחקרי משפטעורכות דין בארץ ישראל" 

 ה( )תשס" 945ז  משפט וממשל "ה של הזכות למיםפערים ושוויון: המקר עוני, צמצוםנטע זיו "


