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 תיאור כללי 
 דמית אחוה לחינוך ולמדעים.המכללה האק* נשיאת 

 חברתית. דין-ועורכתשוויון, זיקין ולי נדינמומחית למשפטנית בכירה, * 
 . 2017-ו 2016פוט בבית המשפט העליון,  לשי פיתהסוהמועמדים רשימת  על * נמנתה

  בוגרת תואר שניו )מסלול ישיר לדוקטוראט(  בירושלים אוניברסיטה העברית ה במשפטים של בוגרת * 
 קרןכעמיתת אורחת -קרתוח (. Yale University) אוניברסיטת ייל במשפטים מ בהצטיינות יתירה 

 (.Harvard University)  רדאו ו אוניברסיטת הר  ,פולברייט
 .בנק ישראלויו"ר ועדת הביקורת,   חברת המועצה המנהליתכיהנה כ *

  .חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ,לשעבר ביקורתהויו"ר ועדת  דירקטוריתכיהנה כ* 
 ."ד בישראלוה, לשכת עוהוצמ-משותפת, תכנית שכר-יו"רכיהנה כ* 
 .חיתר ארגוני חברה אזרשל מספוחברת ועד מנהל הלת מנ, מייסדת* 
 .ציבוריתפעילות הישגים אקדמיים ועל זוכת פרסים רבים * 
  פרסומים רבים בכלי התקשורתשותפה, "המילה האחרונה" בגל"צ. בעלת -מגישה –לת דעת קהל  י וב מ  * 

, "בידיעות אחרונות"שנים   3ובמשך  "ץרא"הב בעלת טור דעותומשפט. כלכלה  בתחום שוויון, חברה 
http://he-כאן: בעיקר תן למצוא שורתיות ניהופעות התקפרסומים ו . עברברשת ב ת בעלת תכניב

.com/yifatbittonil.facebook .עסקיים והתנדבותייםממשלתיים, בפורומים אקדמיים,  מרצה. 
 

 

 : אקדמית  השכלה

 ( 2009, הצטיינות יתירה )Yale University, (.LL.M)תואר שני 

מחדש של -קריאה" :דבהנחיית פרופ' ישראל גלעעבודה האוניברסיטה העברית, , (Ph.D)טור תואר דוק

 ( 2005) "פמיניסטית-דיני הנזיקין מזווית חברתית

,  Harvard University, Cambridge, MA, USAדוקטוראט כחוקרת אורחת בביה"ס למשפטים, -בתר

(2005-2004 ) 

 ( 2000נות )האוניברסיטה העברית, הצטיי  ,(.LL.M)ני ר שתוא

 ( 1996האוניברסיטה העברית, הצטיינות ) ,(.LL.B)תואר ראשון 

 

 : )נבחר( מי  אקד שיוך 

 הוראה: 

mailto:bittony@colman.ac.il
http://he-il.facebook.com/yifatbitton
http://he-il.facebook.com/yifatbitton
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 ה, המכללה האקדמית אחוה לחינוך ולמדעים.נשיא ואילך   2020
למשפ 2020-2009 האקדמי,  טיביה"ס  המסלול  למנהלם,  נזיקיןהמכללה  דיני  המ:  תורת  שפט, , 

 . ניקהקלי –ון ודיני הנזיקין שווי   ן,קיני הנזי יד, ביקורת מאבקן של קבוצות לשינוי
2018 Israel Institute Visiting Faculty, Taub Center for Israel Studies, NYU 

 
 Affiliated visiting scholar, Peking University School of Transnational ואילך   2009

Law, China:   ומגדר. ט שפאומי, מלננזיקי בי דיני נזיקין )אמריקאיים(, משפט 
הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית: דיני נזיקין, משפט   –חוץה מן המרצ   2018-2001

 .ומגדר, ביקורת דיני הנזיקין
 

 :דמייםמינויים אק

 הל. למנהמכללה  –ה" ר חברת "פרופסוסגל בדרג  חברת 2016
 . המכללה למנהל  –חברת סגל בדרגת "מרצה בכירה"  2012
 . מכללת שערי משפט –"מרצה"  גל בדרגתס תרחב 2006

 
 

 : מינהליים  -תפקידים אקדמיים 

 מסלול האקדמי של המכללה למנהל. ה , המכללה  יא נש לשוויון מגדרי ל יועצת         2020-2017

 , ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל. עדת הקוד האתית ו חבר         2016-2012

 המכללה למנהל.  פטים,"ס למש, ביהשוויון לקידום ה משותפת  -יו"ר ואילך         2012

 .האקדמית, קרית אונו , הקריה ת הקליניקות המשפטיו   , מקימה ומנהלת          2004-2002

 

 : (ים)נבחר יםציבוריתפקידים  

 בכירה   צת ע ו י   /   ת רי קטו דיר 
 

  מקצועית הועד מטעם . מינוי בנק ישראל  , הביקורת   ויו"ר ועדת   טוריון רק די רת  חב      2019-2018
 ה.הממשל  אישורבו

מינוי מקצועי   ," 2018  הרפורמה לממשל התאגידי בביטוח הלאומי " ת תכנית  מחבר            2018
 .ח הלאומימטעם מועצת הביטו

נרגיה  חברת תשתיות א, הכספים  וחברת ועדת   יו"ר ועדת הביקורת   , טוריון רקדי חברת   2018-2013
הממשלתיות, קטורים של רשות החברות  הדיר תוך נבחרתמ. מינוי )תש"ן( מנפט בע"ו

 .ר השר הממונהבאישו

 

 אקדמי-לא  סיון מקצועיינ

 ילות ציבורית להלן(. רה )ר' פעוליטיגטורית ראשית, מרכז תמו  מנהלת       2020-2006

 . אל חשיןמיש בלשכת השופטון, י להע בית המשפטה, מתמח       1997-1996

  

 ארץ ובחו"ל: אקדמיות מקצועיות בחברות ופעילות באגודות 

המדע  נציגת  2018-2014 המ,  משרד  הבינלאומית  קבוצת  בנושאחקר  האירופי  האיחוד  רצח   של 

 . Cost Action on Femicide - נשים
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פוסט  דיסיפלינרית-אינטר  מחקר  קבוצתחברה,   2015 ית שחר  מכוןליברליזם,  -על 

 . אביבת תל טיאוניברסו

 מדדט לקביעת  ק, פרוייWorld Justice Project Forum-ים של הפורום המייסד  ,חברה ואילך   2008

 American Bar Association and Yaleשל    םסודישלטון החוק, מיעולמי להערכת  

University Law School . 

 . הדין בישראל-חברה, לשכת עורכי 1997

 

 : התנדבותית ריתפעילות ציבו

 
ויושבת  2006-2019 תמורה",  ראש-מייסדת  משפ  –  "מרכז  מרכז  הוא  תמורה  לממרכז  ניעת טי 

בישפה אשליה  להפסקת ראל,  ומוביל  יעיל  ככלי  במשפט  להשתמש  הוא  ייעודו  ר 
דר בעיקר  בהפליה,  שימוש  הנזי ך  ליטיגטוריתדיני  פעילות  מתנהלת  במרכז  -קין. 

 ית לקידום מטרות אלה. יקתחק-טיתסהתנדבותית עניפה וכן פעילות לובי
 

לקידום ,  FIDFת  ל עמותסודה שמי !IMPACT,  וועדת הקריטריונים   חברת ועד מנהל  2019-2018
 .  ששירתו שירות קרבי ישראלבריפריה פמהחיילים וחיילות השכלה אקדמית בקרב 

 
משותפת 2017-2015 עורכיו"ר  לשכת  מצווה",  "שכר  תכנית  בישראל  -י,   מיועדת   התכנית  –הדין 

 דין בישראל. ועורכות כיורם העשייה החברתית וההתנדבותית של עלהסדיר את תחו
  

שסייעו    מובילות פמיניסטיותחלק מקבוצת  בישראל.    הנשים-תל, שדוהלעד מנ ת ו חבר    2015
 מוביל. ניסטי יארגון פמחדש את ימיה של השדולה, ולאפשר את הפיכתה מחדש לל

  
ומנהלת    2006-2004 נגה"  ,משותפת-מייסדת  הוא  –  "מרכז  נגה  מסוגו    מרכז  ראשון    יויחיד מרכז 

המשפט הפלילי והן בסיוע   הן במישור ,תחמורו עבירות בנותלקורווי משפטי לליבארץ 
זכ אזרחי.במיצוי  בהליך  ובני    ויותיהם  הקורבנות  למצוקת  כמענה  הוקם  המרכז 

זו שאינם  לייצמשפחותיהם  הולםכים  משפטי  אודות    וג  זכווליידועם  יותיהם כלל 
קשה  צב של מוחלשות  מצויה במ  ה י המדובר בקבוצת אוכלוסיה כבתחום, ומתוך הנח

הפגע העקב  משפטי,המרכז  .  בה  ניתייבריעה  בייצוג  לשם בפעילות    עוסק  הסברה 
ל הציבורית  המודעות  ההעלאת  של  חקיקמצבם  ובקידום  נפגעי    תנפגעים  זכויות 

 .עבירה
 

מנהל    2007-2014 ועד  ל מענק ועדת  ר  ויו"   חברת  חלוקתי צ ים  לישראל"  ,  דק  החדשה   –"הקרן 
בנמענקיו   פיתוח  םתחועל    אחראית מוכלכלי-יםחברתי  םושאים  עלים  רקע   בהקים 

 מוצא, מגדר ומעמד כלכלי. 
 

משפטניות למען צדק חברתי. העמותה    –עמותת "איתך"    ,וחברת ועד מנהל  ייסדת מ    2002-2001
  גווןי", שעניינו הגשת סיוע משפטי מהחברת  רה לפעול ברוח "הפמיניזםה לה למטשמ

מאוכלוסיו מוחלשולנשים  במאבקןת  הבסההשרדות  ת,  בהי  כמו נוש קשרים  יסי  ים 
ביטוחזכאויות   תנאי  -דיור,  ועולאומי,  בפעילות עבודה  העמותה  עוסקת  בנוסף,  ד. 

 . םכלפי נשיומם של עקרונות שוויון פרלמנטרית ולוביסטית לקיד
 
 

 
 ואקדמיות   יבוריות חברויות בוועדות צ 

 
ם רישה מטעמיפ)משרד הפנים  ,ן המקומישלטוימוש בכספי ציבור ביו"ר הועדה לש 2018

 ( טכניים
מיסודה של אגודת  ,לשרא בי   הציבורית לתכנון עתיד ההשכלה הגבוהה עדה  הו חברת            2016

 המלצות הועדה הוגשו למל"ג.ודנטים בישראל. הסט
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,  2015יין לשנת המחקר שפטי המצטהמאמר המ לבחירת "הצגל סר חברת ועדה "פ          2015
 רסיטת תל אביב. הפקולטה למשפטים, אוניב

 . וועדת העזבונות של משרד המשפטיםחברה ב 2016-2014
העיתון "ידיעות   ה", מטעםת "המורה של המדינלבחירחברה בועדה הציבורית  2013

 נות" ומפעל הפיס.אחרו
שות ח"כ אורית ינית, בראת הטרדה מק למניעוחנת היחחברה בוועדת המשנה לב 2010

 זוארץ.
 חברת הכנסת גילה גמליאל.  שלנויה  במיה והאשה, בראשות חברה בוועדה למעמד 2008
בראשות פרופ' אסא   ל הרשות השנייהמות שחברה בוועדה לבחינת האתיקה בפרסו 2000

 אל. וד אתי לפרסומות בישר ה לנסח ק. תפקיד הועדה היכשר
 

 מקצועי:  ו אקדמייעוץ 

 ליטיגציה.י בתיקי ייעוץ התנדבות  – מנויות בעבודה נציבות שוויון הזד  2014

ה  מחלק  בנייתנוגע לבייעוץ קרוב    –  במשרד המשפטיםרחי  משפטי אז   סיוע חלקה ל מה  2010

 . דשל קורבנות עבירה, והרצאה בהכשרת העו" ג אזרחייצולי

ביקורת ו  זיקיןמרצה בתחום דיני הנ  –  משפטים של משרד ה  המכון להשתלמות שופטים  ילך וא  2006

 .שפטמה

להשתלמות  ואילך   2005 משרד    המכון  של  בהשתלמויות   -  המשפטיםפרקליטים  קבועה  מרצה 

 .טשפהמ של בעיקר בנושא דיני הנזיקין וניתוח פמיניסטי ,מקצועיות

 .ארציות והאזוריות במסגרות המרצה  – ין הד -עורכי   לשכת  ואילך   2003

 

 : מייםאקד מענקים

איגוד חברות    , מחקרים קרן  דרכים,  מענק לביצוע מחקר על הטיות בפסיקת פיצויים בתאונות   2018

 ביטוח ה 

מחקר עם   (,ISF)   קרן המחקר למדעים של ישראל מאת    ( 440K  כולל של  סע") דו שנתי  מענק   2017

 משנה, בשל מועמדות לבימ"ש העליון( -רמלי כחוקרתום פו)ריש  תירוש  יופידר' 

 Hadassah-Brandies Research Grantלביצוע מחקר פמיניסטי,  נקמע 2017

לביצמ 2016 בענק  מחקר   Costמטעם    Max Planck Institute, Heidelberg, Germany-וע 

Action: Femicide Across Europe. 

אדם, בית הספר למשפטים של  -רבה לזכויותשא זכויות אדם, מרכז מיני בנומענק מחקר שנת 2016

 ברית.סיטה העהאוניבר

 . ללמנה , המכללהל זולאמענק מחקר שנתי, הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמי 2014

 רה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, המכללה למנהל. י, הקתדתנענק מחקר שמ 2012

 .אוניברסיטה העבריתשל ה ם, בית הספר למשפטיםאד-ות ז מינרבה לזכוימענק מחקר, מרכ 2004

 

 

 : (₪ 050,00ל מע)  כנסים / ענקי מחקרמ 
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 תאריך  ר נק המחקמעקרן / המקור ל  גובה המענק  
קרים של איגוד  קרן המח    ₪ 70,000

 ח חברות הביטו 
 2018, אימ

440,000  ₪ ISF עם  יחד הוגש ) 2018, יולי
תירוש. שמי  יופי דר' 

  ות,ורמלי, מסיבות פהוסר
בשל מועמדותי לבימ"ש  

   (שהבעת ההג העליון
70,000 ₪   • Israel Institute’s 

Conference Grant  

• Princeton 

University’s 

Center for 

Behavioral Science 

and Public Policy 

 2018בר, נובמ

 

 

 : פרסים וציונים לשבח מלגות,

 :מלגות 
 . Yale Law Schoolצטיין, רקע ממלגת קרן ליליאן גולדמן לסטודנטית מ 2008
 . ישראל-ארה"ב פולברייט מלגת קרן 2004
 . העבריתהאוניברסיטה  למשפטים,  הן ללימודי חו"ל, הפקולטהסילבן כ פרס גתמל 2004

 . דוקטוראט בחו"ל-מונד ספרא" לתלמידי בתרודו של אדמיס -ס"ף מלגת "קרן אי 2004     
 .למשפטים באוניברסיטה העבריתלטה הפקו "מרכז מינרבה לזכויות אדם", מלגת   2003
בתח 2003 מצטיין  לדוקטורנט  טדסקי  המשפרס  למשפטים ום  הפקולטה  הפרטי,  פט 

 .ריתסיטה העבבאוניבר
 .ניברסיטה העבריתשפטים באופקולטה למת אדם", המרכז מינרבה לזכויות " מלג 2002
 .ראלמאיות בישת ארגון נשים אקדמלג 2002
לייפר  תמלג 2001 והמגדר"  ללימ  "מרכז  האשה  באוניברסיטה ודי  למשפטים  הפקולטה 

 .העברית
  

 פרסים:
 ארה"ב.-יט, ישראלן פולברישל קר  Honor Role-ת הרשימ 2017
 כלת פרס כי"ח לחינוך וחברה. 2016
 רכז תמורה". יון חברתי ל"מפרס השרה לשוו 2016
 . תשראלית ותרומה לחברה הי למצוינו . ספראאדמונד י אות ע"ש 2015
 הדין בישראל. -לשכת עורכי, מאת Honoris Causaרה, אות הוק   2015
 הנשים המשפיעות בישראל, מגזין פורבס. 50-מאחת  2015
 י.נשות הדסה העולמ לת מהפיכה פפמיניסטית, ארגון אום למחולברניס טננבפרס ע"ש    2014
ז 2014 של  השנתית  הערב  ארוחת  ישראלית,  לפעילה  האדם  זכויות  האדם   כויותפרס 

 בלונדון. 
  דרך.-פרס דפנה יזרעאלי לפמיניסטית פורצת   2012

 
 :דרך ציון  
 ט העליון משפשיפוט בבית ה תת לכהונפיעה ברשימת המועמדים הסוהופ 2017
 יפוט בבית המשפט העליון ש  תהונפית לכעה ברשימת המועמדים הסוהופ 2016

 
 

 : השתלמויות
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http://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol14/iss3/9/
http://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol14/iss3/9/
http://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol14/iss3/9/
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon103/Documents/12-biton.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon103/Documents/12-biton.pdf
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FROM PERSONAL LIFETOPRIVATE LAW, JERUSALEM REVIEW OF LEGAL STUDIES, , 
jlx004, 1 (2017) (Oxford Publishing)   

-Relational-.com/jrls/article/doi/10.1093/jrls/jlx004/4430796/Strictlyttps://academic.ouph

bc6ea9f8b3ed-8450-4128-4a55-Random?guestAccessKey=f8e1adde-Strictly-for-Duties 
 
 שנה   40  ון חגיגי לרגל גילי   –מ  עיוני משפט    "ט: תמורות נזיקיות ותמורות פוליטיותבין הפרטה לפר"( 29

493 (2017) . 
-co-nevo-https://www

il.ezproxy.colman.ac.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%
%DAA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A2%D7%99

9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%
93.pdf4-40-mishpat-7%9A%20%D7%9E/iyunei 

 
 
 (.  2018) 195(  1ט) מעשי משפט נזיקין מבלי לגרום נזק"  "ללמד( 30

rver/law_heb/Maasei_Mishpat/files/media_seaw.tau.ac.il/https://law.tau.ac.il/sites/l
Volume_I/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F.pdf 

 
 
 . (2018) 92  טו  עבודה, חברה ומשפט ( "על שלושה דברים העולם )הליברלי( עומד, והשוויון נופל", 31
 
 (. 2018)עתיד להתפרסם,  אלפיים " נטיניות ומשפט"לב( 32
 
33 )“’The Perfect Murder’: An Exploratory Study of Staged Homicide Scenes and 

, yCriminolog of Journal British The(with Hava Dayan),  ”Concealed Femicide

, 2019)th4(May 1 ttps://doi.org/10.1093/bjc/azz015h,azz015 
 
33  )“The Foreseeability of Rape - Sharon P. v. Arman Rewritten” FEMINIST JUDGEMENTS: 

REWRITTEN TORTS OPINIONS (MARTHA CHAMALLAS & LUCINDA FINELY EDS., forthcoming, 

2019)  
 
  ים עסק משפט ו , (עם יופי תירוש ) "רדיו קול ברמהות הנזק בפרשת : אתגר כימ'וקולה לא יישמע'״( 34

 ( 2019רסם, )עתיד להתפ
 
 
 

 : ספריםג( 

רביד ודנה פוגץ', עורכות.  -ארז, יפעת ביטון, שלומית יניסקי -)דפנה ברק   זם ומגדר ט פמיני פ ש עיונים במ 

 (. 2007הוצאת נבו, 

 

 : פרקים  בספריםד( 

  בתוך"משפט, מגדר ופמיניזם בישראל" רביד ודנה פוגץ', -ת יניסקי ארז, יפעת ביטון, שלומי-ברק דפנה( 1
ב  ומגדר עיונים  פמיניזם  בר  19-11  משפט  יפ-ק )דפנה  ביטון, ארז,  יניסקי  עת  פוגץ', -שלומית  ודנה  רביד 

 ( )מאמר הקדמה, לא עבר שיפוט חיצוני(.2007עורכות. הוצאת נבו, 
2" האמצעי  פמיניס  -המאבק  (  הידק  -טי,  יחדיו פיטליסטי:  סוגיות  בתוך    "?ורו  ומגדר:  קפיטליזם 

 (. 2017 ,גארב ושות'-)עורכות: רונה בראייר 105-84  ות השוק פמיניסטיות בתרב 
 

 ה( הארות פסיקה: 

https://academic.oup.com/jrls/article/doi/10.1093/jrls/jlx004/4430796/Strictly-Relational-Duties-for-Strictly-Random?guestAccessKey=f8e1adde-4a55-4128-8450-a9f8b3edbc6e
https://academic.oup.com/jrls/article/doi/10.1093/jrls/jlx004/4430796/Strictly-Relational-Duties-for-Strictly-Random?guestAccessKey=f8e1adde-4a55-4128-8450-a9f8b3edbc6e
https://www-nevo-co-il.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%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E/iyunei-mishpat-40-493.pdf
https://www-nevo-co-il.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%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E/iyunei-mishpat-40-493.pdf
https://www-nevo-co-il.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%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E/iyunei-mishpat-40-493.pdf
https://www-nevo-co-il.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%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E/iyunei-mishpat-40-493.pdf
https://www-nevo-co-il.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%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E/iyunei-mishpat-40-493.pdf
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
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
https://doi.org/10.1093/bjc/azz015
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מבזקי הארות פסיקה   -"המלכוד הכפול הוכפל", בעקבות פרשת מליסה נלסון, "המשפט" ברשת: זכויות אדם 

 ( 2013)ינואר 
tes/college.stage.linnovate.net/files/1_january_2013_4_biton.pdfac.il/si.https://www.colman 

 

י הארות  בזקמ -המשפט" ברשת: זכויות אדם ", בעקבות פרשת מועדון הבלוק, "?זה שיורד וא"זה שעולה 

 (2013פסיקה )יוני 
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/10_june_2013_4_Biton.pdf 

 

י הארות  מבזק -ברשת: זכויות אדם  יה", בעקבות פרשת פיליפ, "המשפט"  ונזיקין: בין הפליה להשעיים "נש

 (2015 אפריל) פסיקה
institute/katedra_HumanRights/Psika/Documents/41/4an.ac.il/research/research_http://www.colm

on.pdfil_2015_4_bit1_apr 

 

 

 : נבחרים() מדעיים מאמרים שהוצגו בכנסים ו(

ומגדר  2002( 1 נשים  לימודי  פורום  של  השנתי  הכנס  נשי",  עוני  ויצירת  הנזיקין  "דיני 
 באוניברסיטת ת"א. 

 
 של אוניברסיטת ת"א.   ומולסבי השנתיכנזק", הכנס הה"זהות  2002( 2
 
כנס   2004( 3 הנזק",  הגדרת  של  "תביעות"הנזק  הפקולטה    בנושא  חברתי",  ושינוי  נזיקיות 

 אביב.-תל וניברסיטתפטים, אשמל
 
חברתיים  2004( 3 פערים  בנושא  העברית,  האוניברסיטה  מינרבה,  מרכז  של  השנתי  הכנס 

 (.באזור הכבוד" )הרצאה מוזמנת "כאבים -בחברה הישראלית  
 
של   2005( 5 השנתי  ב  Crossroadsהכנס  ודת  מגדר   –  Oslo University, Norway-לענייני 

 זמנת(.)הרצאה מו פרטי"  לב"היררכיה ציבורית, ס
 
 

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. 

 

https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/1_january_2013_4_biton.pdf
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/10_june_2013_4_Biton.pdf
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_HumanRights/Psika/Documents/41/41_april_2015_4_biton.pdf
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_HumanRights/Psika/Documents/41/41_april_2015_4_biton.pdf


 2020 יפעת ביטון פרופ'
 

11 

 

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    Interests in 

Negligence Law, הישראלית האגודה  של  המייסד  פרט  הכנס  האוניברסיטלמשפט  ה  י, 

 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 

.e, Yale University Law Schooling ConferencAnnual Rebelious Lawyer 

  כנס פונדקאות בישראל: תמונת מצב ומחשבות לעתיד,המדינה כלפי הצדדים המעורבים, אחריות   (15

 . 2013האוניברסיטה העברית, יוני  

הפקולטה למשפטים  ריבלין,  הנשיאה, השופט    כנס לפרישתו של מ"מ "הריון זה מחלה?",  (16

 . 2013  רץמ, ילןא -אוניברסיטת בר ב

, יום עיון של ביה"ס לתקשורת, המכללה למנהל, מאי ותות ותרב זה ( "מחלוקות, חלוקות וזהויות",  17

2013 . 

18 )Discrimination Based on Sameness, Not Difference, The Pursuit of Justice 

Conference, The Hate Institute, Gonzaga University, Washington, April 2013. 

19 )Suspension and Feminine Suffering: Religious Discrimination, Secular Sacrifice , 

Religion as a Social Force, Association for Sociology and Religion's Annual Conference, 

San Francisco, August 2014. 

20 ) Discriminatory Religious Practices and Hu(wo)man Rights Suspension tactics in Remedying 

Feminine Suffering through Tort Law, Public Law in an Uncertain World, International Society of 

2015New York,  Public Law (ICON·S) . 

21 )It Takes Two to Tango: on the Forefront and Frontiers of Torts and Human Rights, ALIC 

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 

  2018ואר, , פברריוןגו-הכנס הפמיניסטי השנתי, אוני' בןניות ומשפט", "לבנטי

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. 


