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 , פסקי דין ושונותרשימת פרסומים
 פרופ' נטע זיו

 2018אפריל 

 

 מאמרים 

קובי, -)פ.רדאי, כ.שלו, מ. ליבן 339 מעמד האשה בחברה ובמשפט "פורנוגרפיה, חופש הביטוי וזכויות נשים"
 (.1995עורכות, 

, יאוריה וביקורתת "בנה ביתך: פוליטיקה גדולה ופוליטיקה קטנה במאבק נגד הפליה בקרקע" )עם רונן שמיר(
16 45 (2000.) 

 .(2000) 253 2, כרך ביכורים עלי משפט )הרצאה( ?"מה בין עריכת דין, צדק חברתי ולימודי משפטים"

מיהו הציבור? מהי המטרה? דילמות אתיות ביצוג קבוצות מיעוט  –"עריכת דין למען מטרה ציבורית 
 .(2001) 129( 1כרך ו ) משפט וממשל בישראל?"

 עיוני משפט חריות חברתית: על הזיקה בין הפקולטה למשפטים והחברה בה היא מצויה""חינוך משפטי וא
 (.2001) 385( 2כרך כה )

, עיוני משפט המאבק לביטול מס רכוש כהכרה לשונות תרבותית של פלסטינים בישראל" –"מיסוי המיעוט 
 . (2002) 197 (1כרך כו)

 (. 2004) 115א  דין ודברים "המקרה של פלישות לדיור ציבורי –אי ציות, התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני "

 ותרבותיות כלכליות, חברתיות זכויותחברתיות לצרכים קיומיים" בין זכויות  –"אנשים עם מוגבלויות 
 (.2004)יורם רבין ויובל שני עורכים,  813 בישראל

הערת פסיקה בעקבות  לי או לך? –עיר "כללי ניגוד העניינים של עורכי דין ונגישות למשפט: 'עורך הדין האחרון ב
 .(2005) 311 10 המשפט" 18/98בד"מ  –פסק דינו של בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין 

מאחריות מוסרית לאחריות משפטית", תגובה למאמרה של לימור  –הדין כלפי נפגעי הייצוג -אחריות עורך"
 (.2005)  201 א דין ודברים ייזהר עורך הדין"  –גוטמן, ייצוג מול צד שכנגד בלתי מיוצג  -זר

 )תשס"ה(. 943ז  משפט וממשל" עוני, צמצום פערים ושוויון: המקרה של הזכות למים"

עלי " משפטית לעוסקים בייצוג אוכלוסיות החיות בעונימה על סדר היום? הצעה לאג'נדה  –משפט ועוני "
 )תשס"ה(.  17 ד' משפט

, משפט וממשל "בין שכירות לבעלות, חוק הדיור הציבורי והעברת הון בין דורית בפרספקטיבה היסטורית"
 .(2006) 411( 2ט)

 .(2008) 439 (2כד ) מחקרי משפט" על הסגת גבול מקצוע עריכת דין –מי הזיז את הגלימה שלי? "

למשפט ולתיקון  כתב עת –מעשי משפט  "מבט לעתיד אחרי שני עשורי פעילות –עריכת דין לשינוי חברתי "
 (. 2008) 19 חברתי

ארז, דורון נבות, ומרדכי -)דפנה ברק 461 יגוד עניינים במרחב הציבורינ" ניגוד עניינים ואתיקה של עורכי דין"
  (.2008, קרמניצר, עורכים

)ספר דייויד וינר על משפט ואתיקה(,  הפרקליט "דימוי מול מציאות –צוג' בערעורים פליליים טענת 'כשל ביי"
45 (2009 .)   

https://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%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%A9%D7%9C/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%95/mishpat-umimshal-06-1-129.pdf
https://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%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%A9%D7%9C/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%95/mishpat-umimshal-06-1-129.pdf
https://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%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%9B%D7%95/iyunei-mishpat-26-1-197.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/pabN/a1/%D7%A0%D7%98%D7%A2%20%D7%96%D7%99%D7%95%20-%20%D7%90%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf
https://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%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99/hamishpat-10-311.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/pabN/a1/%D7%A0%D7%98%D7%A2%20%D7%96%D7%99%D7%95%20-%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%20-%20%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/pabN/a1/%D7%A0%D7%98%D7%A2%20%D7%96%D7%99%D7%95%20-%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%20-%20%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9.pdf
https://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%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%A9%D7%9C/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%96/mishpat-umimshal-07-2-945.pdf
https://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%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%93/aley-mishpat-04-017.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Volume9B/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%98(2)%20%D7%A0%D7%98%D7%A2%20%D7%96%D7%99%D7%95%20-%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.colman.ac.il/sites/college.stage.linnovate.net/files/neta_ziv_mi_heziz_at_hagelima_sheli.pdf
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Maasei_Mishpat/Volume_A/ziv.pdf
http://www.hapraklit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/elav_ziv.pdf
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כות )בסדרה "משפט, חברה. תרבות", עור 171 האם המשפט חשוב? "מים זה לא בחינם. למה לא, בעצם?"
 (.2010נטע זיו ודפנה הקר, 

 (. 2010)  9(, 1) 15 המשפט)הרצאה(.   "?מה צופן העתיד לעורכי דין –עריכת דין בעולם גלובלי "

 (. 2010) 159( 1טו ) המשפט", מוסדית-מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב רגולציה של  עורכי דין ישראלים:"

מלכוד ברשת טובענית  –ים  ליישובים קהילתיים המאבק המשפטי נגד מיון מועמד)עם חן תירוש( 
 .(2010)עורכים: אמנון להבי, מני מאוטנר,  303 משפט, חברה, תרבות –קהילות מגודרות ומחוררת, 

תרבותי להכרה בחובות ובזכויות טיפוליות:  המקרה של בג"צ -חברתי-מאבק משפטי( "דנה פרייבך חפץ )עם
 (. 2012) 267יג' עבודה, חברה ומשפט  ", בחטין ואח' נ' שר האוצר 1433/03

הדייר הממשיך מול זכאי הדיור הציבורי, קריאה ביקורתית של פסיקת  – 'דירת הרש'" (ענת רודניצקי )עם 
 (. 2014)יולי  99, 94 בטחון סוציאלי ",ציבוריה  בתי המשפט בנושא הדיור 

 (. 2014) 195כ'  המשפט", דילמות אתיות בייצוג לקוחה הפועלת )בשלב זה( מחוץ לחוק)עם גליה פיט( "

(, 1לט ) עיוני משפט "טכנולוגיה, שירותים משפטיים מקוונים ואתיקה מקצועית מי הזיז את העכבר שלי?"
189 (2016 .) 

 – ה"התשס(, ונפשית שכלית מוגבלות עם לאנשים התאמה) והעדה חקירה הליכי חוק" )עם יהודית לייבה(
 –חוקים  "נפשית או שכלית מוגבלות עם לאנשים הצדק למערכת נגישות - מוגבלות רתביקו לימודי בראי 2005

 (.2016) 85ח',  כתב עת לענייני חקיקה

 –לימודי מוגבלות )עם דבורית גלעד( "שכר מינימום מותאם, כלכלת שוק והבניה חברתית של מוגבלות", 
 (.2016)נ. זיו, ש. מור, א. אייכנגרין, עורכות,  82 מקראה

 –לימודי מוגבלות ", בתוך לימודי מוגבלות בעברית: שדה אקדמי בהתהוות" אייכנגרין( ואדוה מור שגית )עם
 (.2016 -)זיו, מור ואייכנגרין, עורכות  מקראה

בטאון איגוד המתכננים  –תכנון )עם אורי אטינגר וסבסטיאן וולרשטיין( "תכנית לדיור חברתי בשדה דב", 
 (.2017) 133( 1) 14 בישראל

שוויון וריבוד בקרב בוגרי משפטים בישראל -דפוסי אי –צבי, תמר קריכלי כץ( "החלום ושברו -)עם איסי רוזן
 (. 2018) 99ט'  כתב עת למשפט ותיקון חברתי –מעשי משפט בפתח המאה העשרים ואחת", 

 -תיד להתפרסם ב, עספר אליקים רובינשטייןמיפוי מושגי ראשוני" ) –"ביקורת שיפוטית פוגשת רגולציה 
2018 .) 

דין בעולם כולו חייבים לקחת חלק בניסיון להתמודד עם הבעיות -יש כל כך הרבה סבל אנושי בעולם. עורכי"
ראיון של ד"ר נטע זיו עם פרופ' הרמן שוורץ, מייסד התכנית להכשרת מנהיגות משפטית בתחום  –" הללו

 .(2009) 33ב מעשי משפט  זכויות האדם והאזרח של הקרן החדשה לישראל

"Civil Rights and Disability Law in Israel and the United States" 28 Isr. Yearbook. Hum. 

Rights 171 (1998). 

Cause Lawyers, Clients and the State - Congress as a Forum for Cause Lawyering During the 

Enactment of the Americans with Disabilities Act", Cause Lawyering and the State in the 

Global Era 211 (A. Sarat & S. Scheingold (eds., 2001). 

(With Ronen Shamir) "State-Oriented and Community-Oriented Lawyering For A Cause: A Tale 

of Two Strategies", Cause Lawyering and the State in the Global Era 287 (A. Sarat & S. 

Scheingold, eds, 2001). 

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Society_Culture/books/is_law_important/%D7%A0%D7%98%D7%A2%20%D7%96%D7%99%D7%95.pdf
http://hamishpat.colman.ac.il/files/05_2011/02-Neta_Ziv.pdf
http://hamishpat.colman.ac.il/files/05_2011/06-Neta-Ziv.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon94/Documents/160-ziv.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon94/Documents/160-ziv.pdf
http://hamishpat.colman.ac.il/files/03_2015/08-ZivFeit.pdf
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Review/Volume39/Issue1/NetaZiv.pdf
https://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%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%97/hukim-08-085.pdf
https://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%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%97/hukim-08-085.pdf
http://israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=7172&page_data%5Bid%5D=161&cookie_lang=he
http://israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=7172&page_data%5Bid%5D=161&cookie_lang=he
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"Combining Professionalism, Nation Building and Public Service: The Professional        Project 

of the Israeli Bar", 1928-2002, LXXI Fordham L. Rev. 4 1621 (2003). 

"Water Poverty in Israel: Human Rights and Distributive Justice" 14 (3) The Journal of Water 

Law 150 (May-June 2003). 

"Lawyers Talking Rights and Clients Breaking Rules: Between Legal Positivism and 

Distributive Justice in Israeli Poverty Lawyering", 10(1) Clinical L. Rev.. 209 (2004). 

"Excessive Use of Force as a Means of Social Exclusion: Forced Evictions of Squatters in Israel"  

7(1) Theoretical Inquiries in Law 167 (2006). 

"Witnesses with Mental Disabilities: Accommodations and the Search for Truth – The Israeli 

Case" 27(4) D.S.Q (Fall 2007).  

"The Social Rights of People with Disabilities, Reconciling Care and Justice".Exploring 

Social Rights Between Theory and Practice, 370 (Daphne Barak Erez & Aeyal Gross, eds., 

Hart, 2007).   

"Regulation of Israeli Lawyers: from Professional Autonomy to Multi Institutional Regulation", 

77(4) Fordham L. Rev. 1763 (2009). 

"Overlooking Needs and Disparities — Comment on Jeremy Waldron, Community and Property 

for Those Who Have Neither", 10(1) Theoretical Inquiries in Law (2009) (e-version). 

"Credit Cooperative Societies in Early Israeli Statehood: Financial Institutions and Social 

Transformation", 11(1) Theoretical Inquiries in Law 209 (2010).  

)With Christopher J. Whelan) "Privatizing Professionalism: Client Control of Lawyers’  Ethics" 
80 Fordham Law Review 2577 (2012). 

"Unauthorized Practice of Law and the Production of Lawyers in Israel", 19(2-3) Int'l J. Legal 

Profession 175 (2012). 

(With Christopher J. Whelan)"Law Firm Ethics in the Shadow of Corporate Social 

Responsibility", XXVI(1) Georgetown J. Legal Ethics 153 (2013).  

"Production of Lawyers in Israel – What Does Unauthorized Practice of Law Have to Do with 

it?" 3(3) Oñati Socio-Legal Series (2013). 

Constitutional Review of Eligibility Conditions in Social Rights Litigation, in Israeli 

Constitutional Law in the Making (Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez and Aharon Barak, eds., 

p 349 , HART, 2013).  

(with Eyal Katvan & Limor Zer-Gutmann) "Lawyers in Israel: Numbers, Make-Up and Modes 

of Practices - What Can Facts tell us about the State of the Profession"? in Comparing Legal 

Professions: Lawyers in Society 30 Years After (Abel, R., Hammerslev, O., Schultz, U., 

Sommerlad, H.  Hart Publication, 2018).  

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3888&context=flr
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3888&context=flr
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/NetaZivLawyersTalkingRigh.pdf
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/NetaZivLawyersTalkingRigh.pdf
http://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/til/article/view/586/549
http://dsq-sds.org/article/view/51/51
http://dsq-sds.org/article/view/51/51
http://fordhamlawreview.org/assets/pdfs/Vol_77/Ziv_Vol_77_Mar.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/til.2008.10.issue-1_Forum/1565-3404.1006/1565-3404.1006.pdf
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