אוקטובר 2020

פרופ' יפעת ביטון  -קורות חיים
פרטים אישיים:
תואר אקדמיPh.D. :
דואר אלקטרוניbittony@colman.ac.il :

תיאור כללי
* נשיאת המכללה האקדמית אחוה לחינוך ולמדעים.
* משפטנית בכירה ,מומחית לדיני נזיקין ולשוויון ,ועורכת-דין חברתית.
* נמנתה על רשימת המועמדים הסופית לשיפוט בבית המשפט העליון 2016 ,ו.2017-
* בוגרת במשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים (מסלול ישיר לדוקטוראט) ובוגרת תואר שני
בהצטיינות יתירה במשפטים מאוניברסיטת ייל ( .)Yale Universityחוקרת-אורחת כעמיתת קרן
פולברייט ,אוניברסיטת הרווארד (.)Harvard University
* כיהנה כחברת המועצה המנהלית ויו"ר ועדת הביקורת ,בנק ישראל.
* כיהנה כדירקטורית ויו"ר ועדת הביקורת לשעבר ,חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
* כיהנה כיו"ר-משותפת ,תכנית שכר-מצווה ,לשכת עוה"ד בישראל.
* מייסדת ,מנהלת וחברת ועד מנהל של מספר ארגוני חברה אזרחית.
* זוכת פרסים רבים על הישגים אקדמיים ופעילות ציבורית.
* מובילת דעת קהל – מגישה-שותפה" ,המילה האחרונה" בגל"צ .בעלת פרסומים רבים בכלי התקשורת
בתחום שוויון ,חברה כלכלה ומשפט .בעלת טור דעות ב"הארץ" ובמשך  3שנים "בידיעות אחרונות",
בעלת תכנית ברשת ב בעבר .פרסומים והופעות התקשורתיות ניתן למצוא בעיקר כאןhttp://he- :
 .il.facebook.com/yifatbittonמרצה בפורומים אקדמיים ,ממשלתיים ,עסקיים והתנדבותיים.

השכלה אקדמית:
תואר שני ) ,Yale University ,(LL.M.הצטיינות יתירה ()2009
תואר דוקטור ) ,(Ph.Dהאוניברסיטה העברית ,עבודה בהנחיית פרופ' ישראל גלעד" :קריאה-מחדש של
דיני הנזיקין מזווית חברתית-פמיניסטית" ()2005
בתר-דוקטוראט כחוקרת אורחת בביה"ס למשפטים,Harvard University, Cambridge, MA, USA ,
()2005-2004
תואר שני ) ,(LL.M.האוניברסיטה העברית ,הצטיינות ()2000
תואר ראשון ) ,(LL.B.האוניברסיטה העברית ,הצטיינות ()1996

שיוך אקדמי (נבחר):
הוראה:
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 2020ואילך נשיאה ,המכללה האקדמית אחוה לחינוך ולמדעים.
 2020-2009ביה"ס למשפטים ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל :דיני נזיקין ,תורת המשפט,
מאבקן של קבוצות לשינוי ,ביקורת דיני הנזיקין ,שוויון ודיני הנזיקין – קליניקה.
Israel Institute Visiting Faculty, Taub Center for Israel Studies, NYU
2018
 2009ואילך Affiliated visiting scholar, Peking University School of Transnational
 :Law, Chinaדיני נזיקין (אמריקאיים) ,משפט נזיקי בינלאומי ,משפט ומגדר.

 2018-2001מרצה מן החוץ– הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית :דיני נזיקין ,משפט
ומגדר ,ביקורת דיני הנזיקין.
מינויים אקדמיים:
2016
2012
2006

חברת סגל בדרגת "פרופסור חברה" – המכללה למנהל.
חברת סגל בדרגת "מרצה בכירה" – המכללה למנהל.
חברת סגל בדרגת "מרצה" – מכללת שערי משפט.

תפקידים אקדמיים  -מינהליים:
2020-2017

יועצת לשוויון מגדרי לנשיא המכללה ,המסלול האקדמי של המכללה למנהל.

2016-2012
 2012ואילך
2004-2002

חברת ועדת הקוד האתי ,ביה"ס למשפטים ,המכללה למנהל.
יו"ר-משותפת לקידום השוויון ,ביה"ס למשפטים ,המכללה למנהל.
מקימה ומנהלת ,הקליניקות המשפטיות ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.

תפקידים ציבוריים (נבחרים):
דירקטורית  /יועצת בכירה
 2019-2018חברת דירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת ,בנק ישראל .מינוי מטעם ועדה מקצועית
ובאישור הממשלה.
מחברת תכנית "הרפורמה לממשל התאגידי בביטוח הלאומי  ,"2018מינוי מקצועי
2018
מטעם מועצת הביטוח הלאומי.
 2018-2013חברת דירקטוריון ,יו"ר ועדת הביקורת וחברת ועדת הכספים ,חברת תשתיות אנרגיה
ונפט בע"מ (תש"ן) .מינוי מתוך נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות,
באישור השר הממונה.

ניסיון מקצועי לא-אקדמי
2020-2006
1997-1996

מנהלת וליטיגטורית ראשית ,מרכז תמורה (ר' פעילות ציבורית להלן).
מתמחה ,בית המשפט העליון ,בלשכת השופט מישאל חשין.

חברות ופעילות באגודות אקדמיות מקצועיות בארץ ובחו"ל:
2018-2014

נציגת משרד המדע ,קבוצת המחקר הבינלאומית של האיחוד האירופי בנושא רצח

נשים. - Cost Action on Femicide
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2015

חברה ,קבוצת מחקר אינטר-דיסיפלינרית על פוסט-ליברליזם ,מכון שחרית
ואוניברסיטת תל אביב.

 2008ואילך

חברה ,פורום המייסדים של ה ,World Justice Project Forum-פרוייקט לקביעת מדד
עולמי להערכת שלטון החוק ,מייסודם של American Bar Association and Yale

.University Law School
1997

חברה ,לשכת עורכי-הדין בישראל.

פעילות ציבורית התנדבותית:
 2006-2019מייסדת ויושבת-ראש" ,מרכז תמורה" – מרכז תמורה הוא מרכז משפטי למניעת
הפליה בישראל ,אשר ייעודו הוא להשתמש במשפט ככלי יעיל ומוביל להפסקת
הפליה ,בעיקר דרך שימוש בדיני הנזיקין .במרכז מתנהלת פעילות ליטיגטורית-
התנדבותית עניפה וכן פעילות לוביסטית-חקיקתית לקידום מטרות אלה.
 2019-2018חברת ועד מנהל וועדת הקריטריונים !IMPACT ,מיסודה של עמותת  ,FIDFלקידום
השכלה אקדמית בקרב חיילים וחיילות מהפריפריה בישראל ששירתו שירות קרבי.
 2017-2015יו"ר משותפת ,תכנית "שכר מצווה" ,לשכת עורכי-הדין בישראל – התכנית מיועדת
להסדיר את תחום העשייה החברתית וההתנדבותית של עורכי ועורכות דין בישראל.
2015

חברת ועד מנהל ,שדולת-הנשים בישראל .חלק מקבוצת מובילות פמיניסטיות שסייעו
לחדש את ימיה של השדולה ,ולאפשר את הפיכתה מחדש לארגון פמיניסטי מוביל.

 2006-2004מייסדת ומנהלת-משותפת" ,מרכז נגה" – מרכז נגה הוא מרכז ראשון מסוגו ויחידי
בארץ לליווי משפטי לקורבנות עבירות חמורות ,הן במישור המשפט הפלילי והן בסיוע
במיצוי זכויותיהם בהליך אזרחי .המרכז הוקם כמענה למצוקת הקורבנות ובני
משפחותיהם שאינם זוכים לייצוג משפטי הולם וליידועם אודות כלל זכויותיהם
בתחום ,ומתוך הנחה כי המדובר בקבוצת אוכלוסיה מצויה במצב של מוחלשות קשה
עקב הפגיעה העבריינית בה .המרכז עוסק בייצוג משפטי ,בפעילות הסברה לשם
העלאת המודעות הציבורית למצבם של הנפגעים ובקידום חקיקת זכויות נפגעי
עבירה.
 2007-2014חברת ועד מנהל ויו"ר ועדת מענקים לצדק חלוקתי" ,הקרן החדשה לישראל" –
אחראית על תחום פיתוח ומענקים בנושאים חברתיים-כלכליים מובהקים על רקע
מוצא ,מגדר ומעמד כלכלי.
 2002-2001מייסדת וחברת ועד מנהל ,עמותת "איתך" – משפטניות למען צדק חברתי .העמותה
שמה לה למטרה לפעול ברוח "הפמיניזם החברתי" ,שעניינו הגשת סיוע משפטי מגוון
לנשים מאוכלוסיות מוחלשות ,במאבקן ההשרדותי הבסיסי בהקשרים שונים כמו
זכאויות דיור ,ביטוח-לאומי ,תנאי עבודה ועוד .בנוסף ,עוסקת העמותה בפעילות
פרלמנטרית ולוביסטית לקידומם של עקרונות שוויון כלפי נשים.

חברויות בוועדות ציבוריות ואקדמיות
2018
2016

יו"ר הועדה לשימוש בכספי ציבור בשלטון המקומי ,משרד הפנים (פרישה מטעמים
טכניים)
חברת הועדה הציבורית לתכנון עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל ,מיסודה של אגודת
הסטודנטים בישראל .המלצות הועדה הוגשו למל"ג.
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חברת ועדה "פרס צגלה" לבחירת המאמר המשפטי המצטיין לשנת המחקר ,2015
2015
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.
 2016-2014חברה בוועדת העזבונות של משרד המשפטים.
חברה בועדה הציבורית לבחירת "המורה של המדינה" ,מטעם העיתון "ידיעות
2013
אחרונות" ומפעל הפיס.
חברה בוועדת המשנה לבחינת החוק למניעת הטרדה מינית ,בראשות ח"כ אורית
2010
זוארץ.
חברה בוועדה למעמד האשה ,בראשותה ובמינויה של חברת הכנסת גילה גמליאל.
2008
חברה בוועדה לבחינת האתיקה בפרסומות של הרשות השנייה בראשות פרופ' אסא
2000
כשר .תפקיד הועדה היה לנסח קוד אתי לפרסומות בישראל.

יעוץ אקדמי ומקצועי:
2014
2010
 2006ואילך
 2005ואילך
 2003ואילך

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה – ייעוץ התנדבותי בתיקי ליטיגציה.
המחלקה לסיוע משפטי אזרחי במשרד המשפטים – ייעוץ קרוב בנוגע לבניית מחלקה
לייצוג אזרחי של קורבנות עבירה ,והרצאה בהכשרת העו"ד.
המכון להשתלמות שופטים של משרד המשפטים – מרצה בתחום דיני הנזיקין וביקורת
המשפט.
המכון להשתלמות פרקליטים של משרד המשפטים  -מרצה קבועה בהשתלמויות
מקצועיות ,בעיקר בנושא דיני הנזיקין וניתוח פמיניסטי של המשפט.
לשכת עורכי-הדין – מרצה במסגרות הארציות והאזוריות.

מענקים אקדמיים:
2018

מענק לביצוע מחקר על הטיות בפסיקת פיצויים בתאונות דרכים ,קרן מחקרים ,איגוד חברות
הביטוח

2017

מענק דו שנתי (ע"ס כולל של  )K440מאת קרן המחקר למדעים של ישראל ( ,)ISFמחקר עם
דר' יופי תירוש (רישום פורמלי כחוקרת-משנה ,בשל מועמדות לבימ"ש העליון)

2017

מענק לביצוע מחקר פמיניסטיHadassah-Brandies Research Grant ,

2016

מענק לביצוע מחקר ב Max Planck Institute, Heidelberg, Germany-מטעם

Cost

.Action: Femicide Across Europe
2016
2014
2012
2004

מענק מחקר שנתי בנושא זכויות אדם ,מרכז מינרבה לזכויות-אדם ,בית הספר למשפטים של
האוניברסיטה העברית.
מענק מחקר שנתי ,הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא ,המכללה למנהל.
מענק מחקר שנתי ,הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא ,המכללה למנהל.
מענק מחקר ,מרכז מינרבה לזכויות-אדם ,בית הספר למשפטים של האוניברסיטה העברית.

מענקי מחקר  /כנסים (מעל :)₪ 50,000
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גובה המענק
₪ 70,000
₪ 440,000

₪ 70,000

קרן  /המקור למענק המחקר
קרן המחקרים של איגוד
חברות הביטוח
ISF

Israel Institute’s
Conference Grant
Princeton
University’s
Center for
Behavioral Science
and Public Policy

•

תאריך
מאי2018 ,
יולי( 2018 ,הוגש יחד עם
דר' יופי תירוש .שמי
הוסר ,מסיבות פורמליות,
בשל מועמדותי לבימ"ש
העליון בעת ההגשה)
נובמבר2018 ,

•

מלגות ,פרסים וציונים לשבח:
מלגות:
2008
2004
2004
2004
2003
2003
2002
2002
2001
פרסים:
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2012
ציון דרך:
2017
2016

מלגת קרן ליליאן גולדמן לסטודנטית מרקע מצטיין.Yale Law School ,
מלגת קרן פולברייט ארה"ב-ישראל.
מלגת פרס סילבן כהן ללימודי חו"ל ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית.
מלגת "קרן איס"ף  -מיסודו של אדמונד ספרא" לתלמידי בתר-דוקטוראט בחו"ל.
מלגת "מרכז מינרבה לזכויות אדם" ,הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
פרס טדסקי לדוקטורנט מצטיין בתחום המשפט הפרטי ,הפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית.
מלגת "מרכז מינרבה לזכויות אדם" ,הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
מלגת ארגון נשים אקדמאיות בישראל.
מלגת "מרכז לייפר ללימודי האשה והמגדר" הפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית.
רשימת ה Honor Role-של קרן פולברייט ,ישראל-ארה"ב.
כלת פרס כי"ח לחינוך וחברה.
פרס השרה לשוויון חברתי ל"מרכז תמורה".
אות ע"ש אדמונד י .ספרא למצוינות ותרומה לחברה הישראלית.
אות הוקרה ,Honoris Causa ,מאת לשכת עורכי-הדין בישראל.
אחת מ 50-הנשים המשפיעות בישראל ,מגזין פורבס.
פרס ע"ש ברניס טננבאום למחוללת מהפיכה פפמיניסטית ,ארגון נשות הדסה העולמי.
פרס זכויות האדם לפעילה ישראלית ,ארוחת הערב השנתית של זכויות האדם
בלונדון.
פרס דפנה יזרעאלי לפמיניסטית פורצת-דרך.
הופעה ברשימת המועמדים הסופית לכהונת שיפוט בבית המשפט העליון
הופעה ברשימת המועמדים הסופית לכהונת שיפוט בבית המשפט העליון

השתלמויות:
בעלת תעודת גישור ,קורס גישור ,המכון לגישור של הקריה האקדמית אונו2004 ,
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:פרסומים
:א) מאמרים שעברו תהליך שיפוט
472- מיניים" קרית המשפט ב- כבוד האדם וחירותו על מעמדם של זוגות חד:יסוד-) "השפעתו של חוק1
.)2002( 401
.)2003( 657-585 ) "חוויית חיים נשית וצפיות של נזק" משפטים לג2
http://tmura.org.il/nashim.pdf

 ניתוח פמיניסטי והפער המסוכן שביניהם – מענה ליחיאל קפלן ורונן פרי" עיוני,) "עניינים נשיים3
)2005( 903-871 משפט כח
http://www.cwj.org.il/sites/default/files/%D7%99%D7%A4%D7%A2%D7%AA%20%
D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F.pdf

.)2006( 187-137 ) "כאבים באזור הכבוד – פיצוי בעקבות פגיעה בזכויות חוקתיות" משפט וממשל ט4
-%20ביטון%20)יפעת1(ט%20כרך/http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Volume9A
pdf.חוקתיות%20בזכויות%20פגיעה%20בגין%20פיצוי%20הכבוד%20באזור%20כאבים%20%20
)5
The Limits of Equality and the Virtues of Discrimination, 2006 MICHIGAN STATE LAW REV.
593-635 (2006).
http://tmura.org.il/the_limits_of_equality_and_the_virtues_of_discrimination.pdf

מגדר בעוולת הרשלנות" עיונים במשפט פמיניזם ומגדר-) "מחירן של דמעות – אינטרסים מיוחסי6
.)2007 ,'רביד ודנה פוגץ- שלומית יניסקי, יפעת ביטון,ארז- דפנה ברק: (עורכות283-233
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/Tears_5.pdf

216-145 כוח" משפטים לח-) "ההגנה על עקרון השוויון בדיני הנזיקין והאחריות ברשלנות במסגרת יחסי7
.)2008(
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/Power%20relations_%207.
pdf

)8
Wishing for Discrimination? A Comparative Gaze on Categorization, Racism and the Law, 2
SORTUZ: ONATI JOURNAL OF EMERGENT SOCIO-LEGAL STUDIES 39-92 (2008).
http://sortuz.org/content/pdfs2008/3%20yifat.pdf

)9
Reclaiming Power? Tort Claims of Women Victims of Sexual Violence, in TRENDS AND ISSUES
IN VICTIMOLOGY 130-150 (Natti Ronel, K. Jaishankar, Moshe Benshimon eds., Newcastle,
United Kingdom, Cambridge Scholars Publishing) (2008).
http://books.google.co.il/books?id=Cf3Odmcw2psC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=Recl
aiming+Power?+Tort+Claims+of+Women+Victims+of+Sexual+Violence&source=bl&ots
=H_FDWOCl. אישור שיפוט מצ"ב. המאמר עבר שיפוט חיצוני מלא.מאמרים- מאמר זה פורסם בספר מסוג אסופת
. כל המאמרים לספר נשלחו בהתבסס על "קול קורא" ועברו שיפוט חיצוני מלא.מאמרים- מאמרים שפורסמו בספר מסוג אסופת
.אישורי שיפוט מצ"ב
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P&sig=CtTKdgHCGAKFAoDr6QfHlHGrzPA&hl=en#v=onepage&q=Reclaiming%20Po
wer%3F%20Tort%20Claims%20of%20Women%20Victims%20of%20Sexual%20Violence&
f=false

)10
Public Hierarchy – Private Harm: Negotiating Divorce within Judaism in
(RE)INTERPRETATIONS: THE SHAPES OF JUSTICE IN WOMEN'S EXPERIENCE 115-35 (Laurel S.
Peterson and Lisa Dresdner eds., Newcastle, United Kingdom, Cambridge Scholars
Publishing) (2009).#

)11
Liability of Bias: A Comparative Study of Gender-Related Interests in Negligence Law, 2010
ANNUAL SURVEY OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW 63-128 (2010).
http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1140&context=
annlsurvey

.)2011( 97-53  שינויים" המשפט טז, העמקתם, חשיפתם:) "תולדות הניתוח הפמיניסטי לדיני הנזיקין12
http://hamishpat.colman.ac.il/Files.ashx?file=06_2011/04YifatBitton.pdf&objid=763&nsid=294&lcid=1037&boneid=12654

.)2011( 516-455 )3( ה'אין' כ'יש'" משפטים מא:) "מזרחים במשפט13
http://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%
AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%
D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%90/
mishpatim-41-3-455.pdf

.)2012( 75 ) "על טיבה וטובה של הפליה" מעשי משפט ד14
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/biton.pdf

."עד כאן פרסומים ששימשו לקבלת תואר "מרצה בכירה
15) Finally, Our Own Brown!(?), 45(2) Israel Law Review 267 (2012)

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2F48047_F5DC8ED8D1E4B1FB1560
5E559EAD834A_journals__ISR_ISR45_02_S0021223712000052a.pdf&cover=Y&code=
ae32eafb01c6050613924f0d065b8fde
.)2015( 703-657  עיוני משפט לו," על אתגרי ייצוג נפגעות עבירה:) "הנזק ועונשו16
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/Biton(1).pdf

) "'היריון זה לא מחלה'? תיעול מחדש בתעלת הלידה של נזקי אבדן העוברה או פגיעה בה" מחקרי17
)2013( 107 משפט כט
http://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%
AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D
7%A7%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D
7%9A%20%D7%9B%D7%98/mechkarey-mishpat-29-107.pdf
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Discrimination Based on Sameness, Not Difference: Re-Reading the Israeli Case for )18
Discrimination, 12(1) JOURNAL OF HATE STUDIES 177-236 (2014)
https://jhs.press.gonzaga.edu/articles/abstract/10.33972/jhs.108/

Transformative Feminist Approach to Tort Law: Exposing, Changing, Expanding - the )19
Israeli Case, 25 HASTINGS WOMEN'S LAW JOURNAL 221 (2014).
http://static.squarespace.com/static/52090c00e4b0734e32dca796/t/53ef15dfe4b042bb7c
b5acbb/1408177631756/YIFAT.pdf
The Dream and Its Construction: Mizrahi-Arab Cooperation to Combat )20
Discrimination, 4 JOURNAL OF LEVANTINE STUDIES 174 (2014)
http://www.levantinejournal.org//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/1NJfUT/Jls%204.1_Dock_Bitton%20.pdf

Palestinian Mizrahi Feminism, 55 ISRAELI AFFAIR JOURNAL 61 (2014) )21
The Differences between Men’s and Women’s Monetary Valuation of Crime Avoidance )22
Behavior (with Tal Shavit), 10 FEMINIST CRIMINOLOGY 115-139 (2015)
A Woman of Valor Goes to Court: Tort Suits as a Tool for Social Change in Multicultural )23
Regimes (with Ella Glass), 31(1) ISRAEL STUDIES REVIEW 107–127 (2016).
https://academic.oup.com/jrls/article/doi/10.1093/jrls/jlx004/4430796/Strictly-RelationalDuties-for-Strictly-Random?guestAccessKey=f8e1adde-4a55-4128-8450-a9f8b3edbc6e
Discriminatory Religious Practices, Compensatory H(wo)uman Rights Laws: Suspensions and )24
Exclusions in Remedying Feminine Suffering, 14 SEATTLE JOURNAL OF SOCIAL CHANGE 1-60
(2016).
/http://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol14/iss3/9

 קפיטליזם ומגדר – סוגיות,") "לבטים במאבק הפמיניסטי לשינוי חברתי באמצעות קפיטליזם נזיקי25
.)2017 , עורכות,'גארב ואח-פמיניסטיות בתרבות השוק (רונה ברייר
.)2017( 17  לשחק את המשחק או להמציא משחק חדש?" דין ודברים יא:) "קפיטליזם בדיני הנזיקין26
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9
B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%
93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99%D7%90/dinudvarim-11-077.pdf

"עד כאן פרסומים ששימשו לקבלת תואר "פרופסורה חברה
1 ,103 ) "אמא (ניזוקה) יש רק אחת – נזקי הריון ולידה והבניית האמהות בישראל" בטחון סוציאלי27
.)2018(
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon103/Documents/12biton.pdf
Strictly Relational Duties for Strictly Random Victims and the Need to Let Go When You )28
Have Nothing to Hold on to—Discussion of John Gardner’s Book
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FROM PERSONAL LIFETOPRIVATE LAW, JERUSALEM REVIEW OF LEGAL STUDIES, ,
)jlx004, 1 (2017) (Oxford Publishing
https://academic.oup.com/jrls/article/doi/10.1093/jrls/jlx004/4430796/Strictly-RelationalDuties-for-Strictly-Random?guestAccessKey=f8e1adde-4a55-4128-8450-a9f8b3edbc6e

" )29בין הפרטה לפרט :תמורות נזיקיות ותמורות פוליטיות" עיוני משפט מ – גיליון חגיגי לרגל  40שנה
.)2017( 493
https://www-nevo-coil.ezproxy.colman.ac.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%
AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D
7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D
7%9A%20%D7%9E/iyunei-mishpat-40-493.pdf

" )30ללמד נזיקין מבלי לגרום נזק" מעשי משפט ט(.)2018( 195 )1
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Maasei_Mishpat/
Volume_I/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F.pdf

" )31על שלושה דברים העולם (הליברלי) עומד ,והשוויון נופל" ,עבודה ,חברה ומשפט טו .)2018( 92
" )32לבנטיניות ומשפט" אלפיים (עתיד להתפרסם.)2018 ,
“’The Perfect Murder’: An Exploratory Study of Staged Homicide Scenes and )33
Concealed Femicide” (with Hava Dayan), The British Journal of Criminology,

)azz015,https://doi.org/10.1093/bjc/azz015 (May 14th, 2019
“The Foreseeability of Rape - Sharon P. v. Arman Rewritten” FEMINIST JUDGEMENTS: )33
REWRITTEN TORTS OPINIONS (MARTHA CHAMALLAS & LUCINDA FINELY EDS., forthcoming,
)2019

 )34״'וקולה לא יישמע' :אתגר כימות הנזק בפרשת רדיו קול ברמה" (עם יופי תירוש) ,משפט ועסקים
(עתיד להתפרסם)2019 ,

ג) ספרים:
עיונים במשפט פמיניזם ומגדר (דפנה ברק-ארז ,יפעת ביטון ,שלומית יניסקי-רביד ודנה פוגץ' ,עורכות.
הוצאת נבו.)2007 ,
ד) פרקים בספרים:
 )1דפנה ברק-ארז ,יפעת ביטון ,שלומית יניסקי-רביד ודנה פוגץ'" ,משפט ,מגדר ופמיניזם בישראל" בתוך
עיונים במשפט פמיניזם ומגדר ( 19-11דפנה ברק-ארז ,יפעת ביטון ,שלומית יניסקי-רביד ודנה פוגץ',
עורכות .הוצאת נבו( )2007 ,מאמר הקדמה ,לא עבר שיפוט חיצוני).
" )2המאבק  -פמיניסטי ,האמצעי  -קפיטליסטי :הידורו יחדיו?" בתוך קפיטליזם ומגדר :סוגיות
פמיניסטיות בתרבות השוק ( 105-84עורכות :רונה בראייר-גארב ושות'.)2017 ,
ה) הארות פסיקה:
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 מבזקי הארות פסיקה-  זכויות אדם: "המשפט" ברשת, בעקבות פרשת מליסה נלסון,""המלכוד הכפול הוכפל
)2013 (ינואר
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/1_january_2013_4_biton.pdf

 מבזקי הארות-  זכויות אדם: "המשפט" ברשת, בעקבות פרשת מועדון הבלוק,"?"זה שעולה או זה שיורד
)2013 פסיקה (יוני
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/10_june_2013_4_Biton.pdf

 מבזקי הארות-  זכויות אדם: "המשפט" ברשת, בעקבות פרשת פיליפ," בין הפליה להשעייה:"נשים ונזיקין
)2015 פסיקה (אפריל
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_HumanRights/Psika/Documents/41/4
1_april_2015_4_biton.pdf

:)ו) מאמרים שהוצגו בכנסים מדעיים (נבחרים
 הכנס השנתי של פורום לימודי נשים ומגדר,""דיני הנזיקין ויצירת עוני נשי
.באוניברסיטת ת"א

2002 )1

. הכנס ההומולסבי השנתי של אוניברסיטת ת"א,""זהות כנזק

2002 )2

 הפקולטה," כנס בנושא "תביעות נזיקיות ושינוי חברתי,""הנזק של הגדרת הנזק
.אביב- אוניברסיטת תל,למשפטים

2004 )3

 בנושא פערים חברתיים, האוניברסיטה העברית,הכנס השנתי של מרכז מינרבה
.) "כאבים באזור הכבוד" (הרצאה מוזמנת- בחברה הישראלית

2004 )3

– Oslo University, Norway- לענייני מגדר ודת בCrossroads הכנס השנתי של
.) סבל פרטי" (הרצאה מוזמנת,"היררכיה ציבורית

2005 )5

6) 2007 - “The Virtues of Discrimination.” Law and Society Association Annual
Conference, Hamboult University, Berlin.

7) 2007 “Reclaiming Power for Women Victims of Sexual Violence.” The International
Victimology Conference, Bar-Ilan University.

8) 2008 “Mizrahi Identities in Israeli Law”, The Annual Sociology Association
Conference, Tel Aviv University Sociology Department.

9) 2008 “Discrimination based on sameness, not difference.” Forum on Multidiciplinary
Research, Yale University Law School.
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10) 2010 “Finally, Our Own Brown!(?),” Toleration, Equality, and Segregation in the
Name of Culture Conference, The Minerva Center for Human Rights,” Hebrew
University Law School.

11) 2010 “Education and Multicultural Toleration,” Canadian Law & Society Association,
McGill University, Montreal, Canada.

12) 2010 Liability of Bias: A Comparative Study of Gender-Related
Negligence Law,

Interests in

 האוניברסיטה,הכנס המייסד של האגודה הישראלית למשפט פרטי

.העברית
13) 2010 Triadic Intersectionality and Representation Strategies, Intersectionality &
Critical Race Theory Conference, UCLA.

14) 2011 Rebelious Lawyering in Tort Law: Social Change through Private Law, The
Annual Rebelious Lawyering Conference, Yale University Law School.

, תמונת מצב ומחשבות לעתיד: כנס פונדקאות בישראל,) אחריות המדינה כלפי הצדדים המעורבים15
.2013  יוני,האוניברסיטה העברית
 הפקולטה למשפטים, השופט ריבלין, כנס לפרישתו של מ"מ הנשיאה,"?) "הריון זה מחלה16
.2013  מרץ,אילן-באוניברסיטת בר
 מאי, המכללה למנהל, יום עיון של ביה"ס לתקשורת, זהות ותרבות," חלוקות וזהויות,) "מחלוקות17
.2013
Discrimination Based on Sameness, Not Difference, The Pursuit of Justice )18
Conference, The Hate Institute, Gonzaga University, Washington, April 2013.
Suspension and Feminine Suffering: Religious Discrimination, Secular Sacrifice , )19
Religion as a Social Force, Association for Sociology and Religion's Annual Conference,
San Francisco, August 2014.
Rights Suspension tactics in Remedying Discriminatory Religious Practices and Hu(wo)man )20
Feminine Suffering through Tort Law, Public Law in an Uncertain World, International Society of
.Public Law (ICON·S) New York, 2015
It Takes Two to Tango: on the Forefront and Frontiers of Torts and Human Rights, ALIC )21
Distinguished Scholar Annual Lecture, Hawaii University Law School (invited)

Crossing Identity Boundaries in Israeli Law, Law and Society Anual Conference,
Mexico City, June, 2017
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Negligence and Discrimination, Legal Philosophy Workshop Conference, College
University of London, May, 2017
The Yemenite Children Affair, Historical Dialogue and Recourse, Columbia University,
December, 2017
The Price of Women’s Excusion – A Challenge, ICON’s Annual Constitutional Law
Conferece, IDC, March, 2018
2018 , פברואר,גוריון- אוני' בן, הכנס הפמיניסטי השנתי,""לבנטיניות ומשפט
Difference as a Virtue, Prejudice and Expertise

Kenote Speaker
An Overview of Israeli Discrimination and Denial, Mizrahi Legal Studies Conference, Harvard
Law School, Dec. 2019.
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