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" .1עילת חוסר-הוודאות במשפט הציבורי" ,משפט וממשל ה (תש"ס) .555-794
" .2הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות" ,הפרקליט מה (תש"ס) .124-97
" .3קלישאות חוקתיות – בין ביטוי ציבורי לכבוד פרטי" ,משפטים לב (תשס"ב) 664-623
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(.252-214 )2515
" .2המשפט לאור הפילוסופיה של היוגה :תובנות ראשונות על מפגש בינתחומי" ,עלי משפט
ח (.316-249 )2515
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https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%
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%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%90/mishpatim-41-3-663.pdf

- )2517(  "מינוי בכירים – על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה" משפט ועסקים יז.15
.) (עם אריאל בנדור776-759
364-715 (2016)  משפט וממשל יז,"? "חלופת מעצר – האומנם הן תמיד לטובת הנאשם.11
.וספר קרמניצר
) ו חוקים (האוניברסיטה העברית," עתיד, הווה, עבר: "הסדר טיעון הוא הסדר טיעון.12
.) (עם יוני לבני159-79 )2517(
 "הטעות שבהתנגדות – על ביקורת חיונית והתנגדות מיותרת לנציבות הביקורת על.13
.223-253 )2515(  מעשי משפט ז,"מערך התביעה
http://www.law.tau.ac.il/Heb/?CategoryID=1152&ArticleID=3049&Page=1
" מעמדו של הנפגע במסגרת דוקטרינת פסילת הראיות: "ההליך הפלילי כמשחק שחמט.17
.)'עתיד להתפרסם בספר ביניש (עם דנה פוגץ
 משפט: משפט חברה ותרבות,” בין ליברליזם ל(חוסר) הכרה: “"החברה הבדואית בנגב.15
.729-742 ,)2514 ,מיעוט וסכסוך לאומי (עורכים ראיף זריק ואילן סבן
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Soci
9ety_Culture/books/tfarim/TAMIRGERSHON.pdf

עת עם שיפוט – אנגלית-מאמרים בכתבי
1. “Public Law as a Whole and Normative Duality: Reclaiming Administrative
Insights in Enforcement Review", 12 Texas Journal on Civil Liberties and
Civil Rights 43-99 (2006).
2.

“The Hebrew Language Has Not Created A Title for Me': A Legal and
Sociolinguistic Analysis of New-Type Families”, 17 American University
Journal of Gender, Social Policy and the Law (2009) 545-600 (With Dalia
Cahana-Amitay).

3. "Racial Profiling – Who is the Executioner and Does he have a Face?" 15
Texas Hispanic Journal of Law and Policy (2009) 71-91.
4. "Side Judges: The Case of the Military Courts in Israel", 8 Socio-Legal
Review 1-35 (2012) (with Judge Amir Dahan).

2

5. "The Reciprocal Engulfment of Law and Ethics in Israel: The case of
Appointments to Senior Positions", 23 Transnational Law & Contemporary
Problems Journal (2014) 229-260 (with Ariel Bendor)
6.

“Law and Yoga”, 7 Journal of law and Social Deviance (2014) 1,
http://www.lsd-journal.net/archives/Volume7/LawAndYoga.pdf.

7. "The Freedom to Exclude: The Case of the Israeli Society”, 49 Israel Law
Review (2016) 237-266. https://www.cambridge.org/core/journals/israel-lawreview/article/the-freedom-to-exclude-the-case-of-israelisociety/503E0A8B4610AF48A48EDA1130E0F4E3
8. “The Declaration of Independence as a Transitional Constitution: The Case of
Israel”
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(2016)

75-89

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/1876337500801003;jsessionid=3aup96mxbbq7w.x-brill-live-03
9. “Nudging the Criminal Justice System into Listening to Crime Victims in Plea
Agreements”, Hastings Women's Law Journal (forthcoming) (with Dana
Pugach).

מאמרים בקובץ מאמרים באנגלית עם שיפוט
"Human Rights in Private Law: Hybridization of the Balancing Tests", in Israeli
Constitutional Law in the Making (ed. by Gideon Sapir, Daphna Barak-Erez &
Aharon Barak, Hart Publishing, 2013) 401-418.

מאמרים בקובץ מאמרים בעברית עם שיפוט
 ארבעים שנות שיפוט באזור יהודה,""אכיפה סלקטיבית והתנגדות לפעולה שלטונית
.) חברתיים והיסטוריים (בדפוס, היבטים משפטיים:והשומרון

.1

4  ספר בך (זהה לפריט," היבטים ייחודיים לתחום האכיפה:"על רשלנות וכוונה להפלות
.)ברשימת המאמרים עם שיפוט

.2

3

ביקורת ספרים
"The Pig Taboo in a Jewish and Democratic State", on Dafna Barak-Erez, Outlawed
Pigs: Law, Religion, and Culture in Israel, 10 Hagar: Studies in Culture, Polity
and Identities 187-195 (2012).
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.)2515 , (אוקטובר155 ) "במדינת דמיונה" הלשכה (ביטאון עורכי הדין של מחוז ירושלים.7

מאמרים מקוונים מוזמנים
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Guide

to

Legal

Research

in

Israel", Globalex,
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http://www.nyulawglobal.org/globalex/israel.htm (August, 2006)
,2552  אפריל,15 ' לדמוקרטיה (גיליון מס.צ. נ," "חולשת השידור הציבורי בישראל.2
http://www.democracy.co.il )בעריכת ברוך מאירי
NYU

-

Global

Law

Working

Papers .3

http://www.law.nyu.edu/global/workingpapers/index.htm
 פרשת רמון כביטוי לצורך: "מקומה של ביקורת המדינה במערך החוקתי בישראל.7
,)4.3.2554(
לדמוקרטיה
הישראלי
המכון
אתר
,"גבולות
בהתוויית
http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/152.aspx
 אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה," "נסיעות הבכירים והצורך בתיחום סמכויות.5
http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/376.aspx ,)6.7.2511(

ערך באנציקלופדיה
Israel" entry in Legal Systems of the World: a Political, Social and Cultural
Encyclopedia (edited by Prof. H.M. Kritzer, University of Wisconsin).
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האנציקלופדיה שבה הערך פורסם מציגה בארבעה כרכים את שיטות המשפט השונות ברחבי
העולם.
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