פרופ' יפה זילברשץ
השכלה:
 ,Ph.D 1992אוניברסיטת בר אילן.
LL.M, N.Y.U (International Legal Studies( 1980
 1977אוניברסיטת בר אילןLL.B ,Cum Laude ,
ניסיון מקצועי:
 – 2015 -2010משנה לנשיא אוניברסיטת בר-אילן
 - 2015- 2005חברת הנהלת המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 - 2015 - 2011חברת הנהלת הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים.
 – 2015 - 1995יועצת אקדמית לארגון הבינלאומי של עורכי דין יהודים.
 - 2014חברה בועדה למינוי דירקטורים ל"הדסה"
 – 2012חברה בוועדת קש"ב לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל (במינוי ראש הממשלה)
 - 2009חברה בוועדה ציבורית להכנת חוק אזרחות (במינוי שר הפנים).
 2006 -2005חברה בוועדה לניסוח חוקי הגירה למדינת ישראל (במינוי שר הפנים).
 2007-2004דיקן הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן.
 2011- 2004סגן נשיא הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים.
 2009- 2004חברת הנהלת הסוכנות היהודית.
 2004-2003חברת וועדת נאמן להשלמת ניסוח החוקה (במינוי ראש הממשלה).
 2004-2003חברת הוועדה לפיקוח פרלמנטארי על רשויות הביטחון (במינוי יו"ר הכנסת).
 2003-2001סגנית דיקן הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן.
 2006-1999חברת הוועדה לבחינת סוגיות בנושא אבטחת אישים (במינוי ראש הממשלה).
 2001-1999דירקטורית מטעם הציבור ברשות שדות התעופה.
 1997-1996הוראת משפט חוקתי במכללה לביטחון לאומי של צה"ל.
 1999-1995עורכת כתב העת של הפקולטה "מחקרי משפט".
 2010- 1988הוראת משפט חוקתי ,משפט בינלאומי והגנה על זכויות האדם באוניברסיטת בר-אילן.
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השתלמויות ,הוראה וביקורים אקדמיים במוסדות אקדמיים אחרים:
Bok Visiting International Professor in University of Pennsylvania - 4.10.2013 - 15.9.2013
Law School. Title of course at Penn Law: Legal Aspects of the Israeli-Palestinian Conflict.
.Visiting Scholar, NYU Law School 2002-2001
תחומי הוראה:
משפט חוקתי ,משפט בינלאומי ,הגנה על זכויות אדם.
חברות במערכת כתבי עת:
 1999 -1995עורכת כתב העת של הפקולטה "מחקרי משפט".
 2015 -1994חברה במערכת Journal of the International Association of Jewish - Justice
Lawyers and Jurists.
אירגון כנסים ,סמינרים וימי עיון מדעיים:
מפגש הפסגה השני בנושא עגונות :הפתרון לבעית העגונות  -בין דת לממלכה,
3/3/2014
הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן
 19-22/6/2013כנס כפר בלום של הקרן לפילוסופיה שווייץ-ישראל בנושא :ביואתיקה
 22-26/6/2011כנס כפר בלום של הקרן לפילוסופיה שווייץ-ישראל בנושא :מלחמה ושלום בראי
הדתות.
 2-5.2.2011ארגון כנס מטעם הארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים בנושא Israel as a Jewish
and Democratic State
16/12/2010

ארגון ערב עיון בנושא בשביל הנפש :אמונה ,כפירה וטיפול פסיכולוגי ,אונ' בר-אילן.

 30/6-4/7/2010ארגון כנס מטעם הארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים בנושאdemocratic :
.and Legal Norms in the Age of Terror
 21/10/09ארגון סימפוזיון בנושא  Ethical and Legal Aspects in the War Against Terrorמטעם
הפקולטה למשפטים בבר אילן והארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים.
 21-24/6/2007כנס של קרן פילוסופיה שווייץ-ישראל ,בנושא Public Space: Cross- Religion and
.Cultural Dimensions
 5-7/6/2007כנס בינלאומי ,בנושא:
Forty Years After: Reappraising the Role and Limits of the Legal Discourse on Occupation in
the Israeli Palestinian Context
 15-18/6/2006כנס של הקרן לפילוסופיה שוויץ -ישראל ,בנושא:
The Justification and Limits of Humanitarian Intervention: Normative and Practical Aspects
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 25-26/1/2006כנס בינלאומי באוניברסיטת בר -אילן ,בנושא:
Academic Freedom and the Politics of Boycotts
 22/11/2005כנס של בימת הרקטור -שיח אקדמי במבחן המציאות ,בנושא :מגדל השן האקדמי -האם
יש פוליטיקה באקדמיה? האם מדע טהור?
 10-13/11/2005כנס של הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים :היבטים בינלאומיים של
סוגיות משפטיות.
 9/11/2005האם נורתה הממלכתיות? עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
 15/06/2005ערב עיון לכבוד הוצאת ספרו של ד"ר שחר ליפשיץ בנושא :הידועים בציבור בראי
התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה.
 7/06/2005ערב עיון לכבוד הוצאת ספרו של השופט פרופ' אהרן ברק ,בנושא :שופט בחברה
דמוקרטית.
 24/5/2005ערב עיון לכבוד הוצאת ספרה של ד"ר צילי דגן ,בנושא :מיסוי בינלאומי.
 20/12/2004הרצאה של פרופ' ארווין קוטלר ,בנושא :רדיפת הצדק.
 14-15/6/2004כנס בינלאומי באוניברסיטת בר-אילן ,בנושא:
War, Terrorism and Rogue States
 23-26/12/2003כנס בינלאומי של הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים:
.Israel 2004- Dilemmas and Solutions
במסגרת מרכז ג'ולסון לישראליות ,יהדות ודמוקרטיה ,אחראית על קיום כנסים:
 14-15/1/2002כנס :תנועת חב"ד במאה ה.20-
 19-21/3/2001כנס :ביהמ"ש העליון.
במסגרת תכנית פוזן לציביליזציה יהודית ,אחראית על קיום האירועים:
סדרת הרצאות:
 25/4/2002פרופ' אליעזר שבייד" :יסודות הזהות של העם היהודי".
 10/3/2002פרופ' שמואל אייזנשטדט" :הניסיון ההיסטורי היהודי במסגרת היסטוריה אוניברסלית".
 30/1/2002פרופ' שלמה אבינרי" :הגדרה עצמית ונטל ההיסטוריה בהבניית הזהות היהודית
המודרנית".
סדרת ערבי עיון בנושא זהות יהודית במבחן הזמן:
" 13/5/2002זהות יהודית חילונית".
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" 22/4/2002מעמד האישה בזרם הציוני הדתי".
" 18/3/2002תנועת ש"ס — מטאור פוליטי וחידה חברתית".

השתתפות בכנסים ,סמינרים וימי עיון מדעיים:
הכינוס ה 15-של הארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים באילת ,בנושא
20/11/2014
? . International Human Rights and Israel – Politicization or a Complex Realityהרצאה בנושא:
Occupation and Apartheid
מפגש הפסגה השני בנושא עגונות :הפתרון לבעית העגונות  -בין דת לממלכה,
3/3/2014
הפקולטה למשפטים ,אונ' בר-אילן .יו"ר המושב השני :תפקיד המדינה בפתרון מצוקתן של מסורבות
הגט.
 16-17/6/13כנס המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא" :מקומה של הציונות הדתית בחברה
הישראלית :השתלבות ,בדלנות או הנהגה?" ,יו"ר המושב השמיני בנושא משפט ותקשורת.
 17-18/3/13כנס בינלאומי של המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון מציל"ה בנושא הגירה ועתידה
של מדינת הלאום .יו"ר המושב האחרון והערות סיכום לכנס.
 – 20-22/12/2012כנס העמותה למשפט ציבורי בישראל .השתתפות במושב בנושא :החובה לשרת
בצבא או בשירות אזרחי.
– 31/1/2012פורום שגרירים ה ,7-אונ' בר-אילןUNRWA, Refugees and the Peace process: " :
 ."Options and Alternativesהרצאה בנושא "Return of Palestinian Refugees to the State of
"Israel
" 5-7/7/2011לא בשמים" -חגיגת לימוד יהודית-ישראלית – השתתפות בשני מושבים" :ציונות
במשפט העמים" ו"מוסר ומשפט"
כנס בבר אילן " -ניצוצות" -פורום שיח לאתגרים בחזית המדע וחשיבה יהודית,
6/6/2011
בנושא " 'ויבא הפליט' – למעמד הפליט במשפט ובהלכה" .הרצאה בנושא "עיצוב מדיניות הגירה
לישראל".
 12/5/2011כנס חיפה של המכון להשתלמות שופטים והפקולטה למשפטים של אונ' חיפה ,בנושא
"דיני פליטים והגירה" .דברי פתיחה בנושא "אמות מידה בעיצוב דיני הגירה למדינת ישראל".
 1/4/2011כנס באוניברסיטת מונאש ,מלבורן ,אוסטרליה ,במסגרת ,Israel Studies colloquium
בנושא ."The Israeli Nation State: Political, Constitutional and Cultural Challenges" :
הרצאה בנושאThe Role of The Majority and The Minority in Shaping The Immigration to :
Israel
כנס מטעם הארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים בנושא Israel as a Jewish
3/2/2011
 .and Democratic Stateהרצאה בנושאReturn to the State of Israel: Whose Right is it? :
 18/1/2011יו"ר מושב "פוליטיקה בכנס בנושא "מכתב הרבנים-ערעור החברה והדמוקרטיה?"
 4/10/10יום עיון להנהלת השב"כ בנושא המשפט הבינלאומי .הרצאה בנושא :סמכות אוניברסאלית-
מגמות ושינויים.
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 30/6/2010כנס מטעם הארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים בנושאDemocratic and :
 .Legal Norms in the Age of Terrorהשתתפות במושב בנושא Universal Jurisdiction- Other
Perspectives
 10-13/6/2010כנס של קרן פילוסופיה שוויץ-ישראל בנושאThe End of the Nation State? :
 .Theoretical Dimensions and Historical Realitiesהרצאה בנושאInternational Law Limitations :
.on National Sovereignty
 30-31/5/2010הרצאה בנושא "שיקולי צדק גלובלי בעיצוב מדיניות הגירה לישראל" במסגרת כנס
שנתי של כתב העת "משפט ועסקים" בנושא משפט ואדם ,לכבוד פרופסור אמנון רובינשטיין ,המרכז
הבינתחומי.
 26-27/5/2010סדנת עבודה של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא המדינה הדו-לאומית כחלופה
למדינה יהודית ודמוקרטית :בחינה ביקורתית.
 18/2/2010הרצאה בנושא ","Cast Lead operation From Moral and Ethical Point of View
במסגרת כנס שנתי של  ISAבניו אורלינס.
 5/1/2010כנס בנושא ישראל והמשפט הבינלאומי :התפתחויות ומגמות מרכזיות בשנת ,2009
האוניברסיטה העברית .ריכוז מושב בנושא ההשלכות המשפטיות של מבצע "עופרת יצוקה".
 21/10/2009סימפוזיון משותף לאוניברסיטת בר אילן ולארגון הבינלאומי של עו"ד ומשפטנים יהודים
בנושא Ethics & Law in the War Against Terror
 1-2/6/2009כנס משותף לקיריה האקדמית אונו ולביה"ס למשפטים של אוניברסיטת קולומביה בנושא
Legal Aspects of the Fight Against Terrorism.
 25-27/5/2009כנס של מרכז מינרבה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
בירושלים בנושא:
 Human Rights and Justice in Immigration: National & International Perspectivesהרצאה
בנושא.Immigration in the Age of Globalization: A Global Justice Perspective :
 9-10/12/2008כנס בנושא  60שנה להכרזה האוניברסלית בזכויות האדם ,אוניברסיטת בר -אילן .ריכוז
מושב בנושא Realistic Expectation from the International Law of Human Rights Treaties.
 8-9/12/2008כנס מינרבה הדו -שנתי בנושא זכויות אדם ,הרצאה בנושא ביקורת שיפוטית בנושאי
הגירה.
 2007-2009סדנא בנושא הגירה ,מרכז מינרבה.
19-22/6/2008כנס של קרן פילוסופיה,שוויץ-ישראל ,בנושא:
,The Politics of Distribute Justice: Norms and Implementation Modalities
תגובה למייקל וולצר על .Global and Local Justice
 2-4/6/2008כנס לכבוד פרופ' מייקל וולצר ,בנושאJustice, Culture and Tradition. :
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 18-19/3/2008סימפוזיון בנושא "דיאלוג ישראלי אמריקני :זכויות אדם ובטחון" ,המרכז הבינתחומי
הרצליה והקונגרס היהודי אמריקאי .דיון בנושא" :המשפט הבינלאומי והתנגשות בין זכויות אדם וצרכי
בטחון".
 13-10/3/2008כנס "חיי אדם וכבודו" במרכז לאתיקה בירושלים משכנות שאננים .הרצאה בנושא:
"קדושת חיי הלוחם במשפט הבינלאומי".
 19-20/6/2007כנס בקריה האקדמית אונו ,בנושא 15 :שנה לחוקי היסוד :השפעת חוקי היסוד על
המשפט הלא חוקתי.
 11-13/6/2007כנס שנתי של האוניברסיטה הפתוחה בנושא:
Pot and Annual AIS Conference on: Israel as an Immigrant Society: Between the Melting
.Multiculturalism
 10/1/2007השתלמות באוניברסיטת תל-אביב ,הרצאה בנושא :השפעת המשפט הבינלאומי על
המשפט הציבורי בישראל.
 7/1/2007כנס במכללת "שערי משפט" ,בנושא :המשפט הפרטי ,המשפט הציבורי ומה שביניהם.
 31/10/2006יום עיון באוניברסיטת בר אילן ,בנושא :ממלכתיות במבחן המציאות מביטחון לפיכחון?
במלאת  11שנה לרצח יצחק רבין ז"ל.
 26-28/6/2006הכנס השנתי ה 30-להיסטוריה ,בנושא :מלחמה ושלום.
 15-18/6/2006כנס של הקרן לפילוסופיה שוויץ -ישראל ,בנושא
.Aspects Justification and Limits of Humanitarian Intervention: Normative and Practical
 29-30/1/2006כנס בינלאומי במרכז הבינתחומי הרצליה ,בנושא:
. International Influences on National Legal Systems
 2-5/1/2006העצרת העולמית השישית של המנהיגות האורתודוקסית ,בנושא :מדינה יהודית
ודמוקרטית במבחן השעה.
 2005-2004סדנת שוויון ,הפקולטה למשפטים בבר אילן.
 15/11/2005כנס בין תחומי בנושא" :לדעת את הגבול" סביבה ,רפואה ומשפט בגבולות ארץ ישראל
ומדינת ישראל.
 9/11/2005יום עיון באוניברסיטת בר אילן ,בנושא :האם נורתה הממלכתיות? עשור לרצח ראש
הממשלה יצחק רבין ז"ל.
 29/5-1/6/2005כנס בינלאומי באוניברסיטת חיפה ,הרצאה בנושא:
. From Analysis Nuremberg to Rome: The Creation of International Criminal Law, A Critical
 11/4/2005כנס באוניברסיטת תל-אביב ,הרצאה בנושא :היש לפלסטינים זכות לשוב לתחומי מדינת
ישראל על פי המשפט הבינלאומי.
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 14-17/11/2004כנס בקליבלנד ,ארה"ב ,בנושא :חוקה לישראל.
 18/3/2004ערב עיון לכבוד השופטת דורנר באוניברסיטת בר-אילן ,הרצאה בנושא :זהותה היהודית
של מדינת ישראל בפסיקתה של השופטת דורנר.
 22/1/2004ערב עיון באוניברסיטת תל-אביב ,הרצאה בנושא :גדר ההפרדה.
 29/12/2003יום עיון באוניברסיטת תל-אביב ,הרצאה בנושא :סוגיית הפליטים הפלשתינאים.
 14-16/12/2003כנס באוניברסיטת ירושלים ,הרצאה בנושא.The International Criminal Court :
 14/1/2003יום עיון של החברה ההיסטורית הישראלית ,הרצאה בנושא :ג'נוסייד והמשפט הבינלאומי.
 2003-2002סדנא בנושא אזרחות ושיבה ,אוניברסיטת בר-אילן.
 16-18/12/2002כנס בינלאומי באוניברסיטת חיפה ,הרצאה בנושאThe Crime and the :
.Punishment
 6/11/2002יום עיון באוניברסיטה העברית ,הרצאה בנושא :זכות השיבה של הפליטים הפלשתינאים.
 12-15/12/2001כנס של הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים בירושלים ,יו"ר פנל
בנושא:
.Belligerents — A Delicate Balance Human Rights Issues in a Confrontation With Non-State
 3/12/2001השתלמות לשופטים בנושא חוקי יסוד ,הרצאה בנושא :תרופות חוקתיות.
 4/6/2001ערב עיון של העמותה למשפט ציבורי ,הרצאה בנושא :חוק יסוד :הממשלה החדש.
 3-5/6/2001כנס באוניברסיטה עברית ,יו"ר פנל בנושא.International Norms Compliance with :
 13-17/5/2001כנס לשכת עורכי הדין ,הרצאה בנושא המשפט המנהלי.
 17/1/2001ערב עיון ע"ש ראול ולנברג באוניברסיטת תל-אביב ,הרצאה בנושא :פסיקות עדכניות של
ביהמ"ש העליון בנושא זכויות אדם.
 13-16/8/2000כנס של הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים בטורונטו ,בנושא:
 ,Pursuing Justice in a Global Villageהרצאה בנושא .Human Rights Decisions Update on
 4/5/2000כנס באוניברסיטת חיפה בנושא :קרקעות מדינה בין ציונות לשיוויון ,הרצאה בנושא :הזכות
למגורים נפרדים-האמנם רק זכותו של מיעוט?.
 14/1/2000כנס על אזרחות במרכז מינרבה לזכויות אדם ,הרצאה בנושאConcept of The :
.Citizenship — Reconsidered
 12/1998משפט ציבורי בינלאומי במסגרת הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים בנושא:
"חופש הביטוי הפוליטי".
 12/1998כנס "המשפט בישראל ביובל הבא".
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 12/1995משפט ציבורי בינלאומי במסגרת הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים בנושא:
"הזכות לשוויון ולשונות".
 3/1993סימפוזיון בינלאומי בנושא האנטישמיות בחסות הנהגת האוניברסיטה (התקיים בלונדון).
 12/1992משפט ציבורי בינלאומי במסגרת הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים בנושא:
"הטרור הבינלאומי".
 6/1992סימפוזיון בינלאומי בנושא "האנטישמיות -ישן וחדש" במסגרת חנוכת בנין הפקולטה
למשפטים.
 1989 ,1990 ,1991 ,1992הרצאות שנתיות במסגרת הקתדרה ע"ש ראול וולנברג.
 1988כנסים בנושא "זכויות האדם" במסגרת כינון הקתדרה ע"ש ראול וולנברג.

חברות או מעורבות אחרת בועדות אקדמיות ארציות/עולמיות וועדות פרס:
 2013יו"ר הועדה לבחינת קידומו של ד"ר עמיחי כהן לדרגת פרופ' חבר במכללה האקדמית אונו.
 2011חברה בועדה לבחינת קידומה של ד"ר איריס קנאור לדרגת פרופ' חבר במכללה למנהל.
 2011חברת וועדת השופטים לפרסי ישראל תשע"א בתחום חקר המשפטים.
 2009יו"ר וועדה מטעם הקרן הלאומית למדע ( )FSIלהקצבת מענקי מחקר לשנים .2012-2010
 2008וועדת שופטים של פרס סוקולוב לעיתונות הכתובה לשנת 2008.
 2005ואילך הענקת מלגות מחקר מטעם קרן פילוסופיה שוויץ-ישראל ,מבית קרן קיימת לישראל.
 2001ועדה מקצועית לשיפוט הצעות מחקר ולהמלצה על הקצבת מענקי מחקר בתחום המשפטים
לשנים  2003-2002מטעם הקרן הלאומית למדע (.)ISF
הנחיית תלמידי מחקר:
הנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.
שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:
במהלך השנים האחרונות ביצעתי שיפוט (אנונימי) לגבי מאמרים לכתבי עת ,שיפוט לצורך העלאה
בדרגות ושיפוט עבודות דוקטורט.
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פרסומים
עברית
ספר -עורך
המשפט בישראל  -מבט לעתיד (ידידיה צ' שטרן ,יפה זילברשץ ואיתי ליפשיץ עורכים ,תשס"ג).
נייר עמדה
שיבת פליטים פלסטינים לתחומ י מדינת ישראל ( מציל " ה ) 2010 ,

מאמרים בכתב עת
" .1לפידות ,רות  -דברים לכבודה (עם זכייתה בפרס ישראל)" עורך הדין .)2006( 40 ,59
" .2על הגירת זרים שאינם יהודים לישראל :פתיחת דיון" משפט וממשל י .)2006( 87
" .3מהות המדינה היהודית והדמוקרטית בפסיקתה של השופטת דליה דורנר" מחקרי משפט
כב(.)2006( 463 )2
" .4שליטת צה"ל ביהודה ,שומרון ועזה :תפישה לוחמתית או כיבוש קולוניאלי" מחקרי משפט כ
( 547תשס"ד).
" .5בדלנות במגורים בגין השתייכות אתנית-לאומית — האומנם רק זכותו של המיעוט?" משפט
וממשל ו .)2001( 87
" .6האזרחות מהי ומה תהיה" מחקרי משפט טז .)2000( 85
" .7על חופש התנועה הפנים מדינתית" משפט וממשל ד ( 793תשנ"ח).
" .8המשפט הבינלאומי במשפט החוקתי" משפט וממשל ד ( 47תשנ"ז).
" .9סמים מסוכנים :המשפט הבינלאומי והמשפט הישראלי" מחקרי משפט יג ( 461תשנ"ז).
" .10על חופש הביטוי המסחרי" משפט וממשל ג ( 509תשנ"ו).
" .11עיכוב יציאה מהארץ על פי צו של בית משפט" מחקרי משפט יב ( 71תשנ"ה).
" .12זכות היציאה ממדינה" משפטים כג ( 69תשנ"ד).
" .13קליטת המשפט הבינלאומי למשפט הישראלי —הדין המצוי רצוי" משפטים כד ( 317תשנ"ד).

פרקים בספר
" .1חופש התנועה :כניסה למדינה ,שהות בה והיציאה ממנה" משפט בינלאומי ( 221רובי סייבל
עורך.)2010 ,
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.) תשס"ה, עורכים, ( יואב דותן ואריאל בנדור491  "נאמנות למדינה" ספר יצחק זמיר.2
 (רובי סייבל189  שהות בה והיציאה ממנה" משפט בינלאומי, כניסה למדינה: "חופש התנועה.3
.) תשס"ג,עורך
 יפה, (ידידיה צ' שטרן123  מהי ומה תהיה?" המשפט בישראל — מבט לעתיד: "האזרחות.4
.) תשס"ג,זילברשץ ואיתי ליפשיץ עורכים
סדרת חוברות — עורך
 ידידיה שטרן, צביון (סדרה של ניירות עמדה על נושאים שונים הנוגעים למתח בין דת ומדינה.1
.) ניירות עמדה פורסמו בעברית ובאנגלית5 ,ויפה זילברשץ עורכים

שפות זרות
מחבר-ספר
The Human Right to Citizenship (Transnational) N.Y., 2002.
מאמרים בכתבי עת
1. Response to the Article "Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian
Territory", EJIL (2013), Vol. 24 No. 3, 915–928
2. Sovereign States Control of Immigration: A Global Justice Perspective, 43(1) Israel
Law Review 126(2010).
3. The Court is not Competent to Hear Political Non-Legal Submissions, 38 Justice 10
(2004).
4. Universal Jurisdiction – the Waking Giant, 35 Justice 15 (2003).
5. Reconsidering the Concept of Citizenship, 36 Tex. Int'l L. J. 689 (2001).
6. Update on Human Rights Decisions in Israel, 26 Justice 23 (2000).
7. Extraditing Israeli Citizens to the U.S.- Extradition and Citizenship Dilemmas, 21
Mich.J. Int'l L. 297 (2000).
8. Social Justice in The Israeli Legal System, 17 Justice 35 (1998).
9. The Adoption of International Law into Israeli Law: The Real is Ideal, 25 Israel
Yearbook of Human Rights 243 (1996).
10. The Israeli Constitution After the Mizrahi Bank v. Migdal (The Gal Amendment
Decision), 10 Justice 22 (1996).
11. Highlighting Constitutional Changes in the Israeli Legal System, 7 Justice (1995).
12. The Right to Leave Israel and its Restriction on Security Grounds, 28 Isr. L. Rev. 626
(1994).
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13. Combating International Terrorism Through the UN Council: Security The Libyan
Case, 6 The Newsletter of the International Association of Jewish Lawyers and Jurists
(1992).

פרקים בספר
1.

A Jewish Majority as the Leading Criterion for Shaping Immigration Policy to Israel, in
The Israeli Nation-State: Political, Constitutional, and Cultural Challenges (Fania OzSalzberger and Yedidia Z. Stern eds., 2014), pp. 191-209.

2. Housing Rights in Constitutional Legislation: A Conceptual Classification, in
Contemporary Housing Issues in Contemporary Housing Issues in a Globalized World
(With Rachelle Alterman and Michelle Oren)( Padraic Kenna ed., 2014), pp.141-158
3. No Right No Return - International Law and the Palestinian Right to Return to the
State of Israel, in Max Planck Institute for International Law (Eyal Benvenisti ed.,
2007).

פרסומים בהכנה
 מחבר- ספר
."  ספר בנושא " היבטים משפטיים של הסכסוך הישראלי פלשתיני. 1
.)  ספר בנושא הסדרה בינלאומית של דיני התכנון והבניה ( עם אתי רוזנבלום. 2
.)  ספר בנושא דיני הגירה ואזרחות ( עם ליאב אורגד. 3

מאמרים בכתבי עת
 מאמר בנושא " היבטים תיאורטיים של הסדרה בינלאומית של תכנון ובנייה ( עם. 1
.) אתי רוזנבלום
.  מאמר על מעמדה המשפטי של ירושלים. 2
 מאמר בנושא " חשיבה מחודשת על יישום הדין הבינלאומי במשפט הפנימי של. 3
." ארה " ב וישראל
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