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 :פרסומים

 ונשים העוסקות בזנות"  יות, שוטריםלמשפטים בבית זונות? הרהורים על קליניקות משפט יתלסטודנט ה"מה ל
 (.3112) 161 המשפט יז

 Nomi Levenkron, Death and the Maidens: "Prostitution", Rape and Sexual Slavety during World 

War II, in SEXUAL VIOLENCE AGAINST JEWISH WOMEN DURING THE HOLOCAUST 13 (Sonja M. 

Hedgepeth & Rochelle G. Saidel eds., 2010.) 

  "(.3112) 97 ,1 מעשי משפט"העז, הקליניקה והסחר בנשים  

 Tsachi Keren-Paz & Nomi Levenkron, Clients’ strict liability towards victims of sex-trafficking, 

29(3) Legal Studies 438 (2009). 

  "(.3112) 1 ,23 תיאוריה וביקורת"העלמות והמוות: 'זנות', אונס ועבדות מינית במלחמת העולם השניה  

 'העצמה במשפט תביעות אזרחיות של קורבנות סחר כנגד סוחריהן: ואף על פי כן, נוע ינועו"  – "'כסף משלהן
 (.3112)גיא מונדלק ומימי אייזנשטדט עורכים,  151

 (.3111) 7 31 וביקורת תיאוריה" החוק שלטון בחסות בישראל בנשים סחר" דהאן ויוסי לבנקרון נעמי 
 

 :דו"חות מוקד הסיוע לעובדים זרים

 בשנת אדם בבני הסחר עם המשפט מערכת התמודדות" נזק כל נגרם לא למנוחה" זרים לעובדים סיוע מוקד 
 .(3112נעמי לבנקרון כתבה, ) 7002

 נעמי לבנקרון ) הישראלי הנשים סוחר של לדמותו קווים": מטשקנט משלוח עוד" זרים לעובדים סיוע מוקד
 .(3119 ,כתבה

  נעמי לבנקרון ) ארצות ארבע בין משווה מחקר: למציאות מיתוס בין הזנות מיסודמוקד סיוע לעובדים זרים
 (.3119 ,כתבה

  נעמי לבנקרון ושירי ) סרסורים של נייר: מודעות פרסום לשירותי זנות בישראלם מוקד סיוע לעובדים זרי
 (.3119כרבס כתבו, 
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  הגירשת וגם ירשת? מדינת ישראל והסחר בבני אדם: בין מאבק כלכלי לגזל שיטתי מוקד סיוע לעובדים זרים
  (.3119נעמי לבנקרון כתבה, ) דוח מוקד סיוע לעובדים זרים

  נעמי לבנקרון וטל רביב כתבו, ) אשרות לקרבנות סחר בבני אדם: בין המצוי לרצוימוקד סיוע לעובדים זרים
3116.) 

 משוואה עם נעלם: לקוחות של נשים הנסחרות בתעשיית  והאוניברסיטה העברית מוקד סיוע לעובדים זרים
 .(3115ישראל כתבו, -נעמי לבנקרון וחני בן) המין בישראל

 :עתיד להתפרסם

 " בגלל שלא כל אחד יפה תואר, שלא ילכו ויאנסו ברחוב': קווים לדמותו של הלקוח הישראלי" )עתיד'
 (.3112עורכות: אראלה שדמי ואסתר הרצוג,  חברה מופקרת,להתפרסם בספר 

  אלימות הגירתית': מהגרות נפגעות אלימות אינטימית בין כבלי הבירוקרטיה" (רוזנברג-הדר דנציג)יחד עם'" ,
 )כעת בשיפוט(.
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