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11 .Daphne Barak-Erez 

  “The Israeli Welfare State: Growing Expectations and Diminishing Returns”       

      The Welfare State, Globalization and International Law   

 (Eyal Benvenisti and Georg Nolte editors, Springer), pp. 103 – 133, 2004.       

 

11.  Daphne Barak-Erez 

"Assigned Residence in Israel's Administered Territories: The Judicial Review of       

Security Measures"      

003.     , 2313-pp. 303vol. 33, ,  Isr.Y.Hum.Rts. 

 

 ארז-. דפנה ברק12

 "צדק חלוקתי במקרקעי ישראל: בעקבות בג"ץ הקרקעות החקלאיות"       

 . 2111, 118 – 281כרך י, עמ'  , המשפט       

 

 ארז ואורן פרז-. דפנה ברק11

 מא"יקי-"תכנון במקרקעי ישראל: לקראת פיתוח בר      

 .2111, 819 – 921, כרך ז, עמ' משפט וממשל      

 

11 . Daphne Barak-Erez 

“Applying Administrative Law to Privatization in Israel"       

,       Israeli Reports to the XVI International Congress of Comparative Law         

pp. 47-68, 2006.        

 

 ארז-דפנה ברק .11

 "פמיניזם חברתי וזכויות חברתיות של נשים"      

 כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל זכויות      

 . 2111, 982 – 911רם רבין ויובל שני עורכים(, עמודים )יו      
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 ארז-. דפנה ברק12

 "הבטלות היחסית במשפט המינהלי: על מחירן של זכויות"      

 – 291 , עמודיםדותן עורכים( ואבבנדור וי ריאל)א : על משפט ממשל וחברהזמיריצחק ספר       

      121  ,2111. 

 

11 .Daphne Barak-Erez 

"The Administrative Process as a Domain of Conflicting Interests"      

, 2005.      213 -Vol. 6, pp. 193 , Theoretical Inquiries in Law 

 

19 .Daphne Barak-Erez 

"The International Law of Human Rights and Constitutional Law:      

A Case Study of an Expanding Dialogue"      

632, 2004.      –, Vol. 2, pp. 611 International Journal of Constitutional Law -ICON  

 

18 .Daphne Barak-Erez 

"The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction between the       

Reliance and Expectation Interests"       

      601, 2005.-pp. 583, Vol. 4, European Public Law 

 

 ארז-. דפנה ברק11

 " לדואליות הנורמטיבית השתחררות מחוזה של רשות מינהלית: מקרה מבחן"       

 .2111, 111 – 111כרך יא, עמודים , המשפט       

 

 ארז-. דפנה ברק11

 ות חוקתיות בעידן חוקי היסוד""עוול      

 .2111, 112 – 111כרך ט, עמודים  ,משפט וממשל       

 

12 .Daphne Barak-Erez 

"An International Community of Legislatures?"      

      :The Least Examined Branch 

      The Role of Legislatures in the Constitutional State 

(Richard W. Bauman editor, Cambridge University Press, 2006), pp. 532 – 546.      

    translated to Italian:       

"Una Comunita Internazionale Di Legislatori?"       

      Il Filangieri (Rivista trimestrale de Scienza della Legislazione e  

 83, 2005.    -57 ,  pp.di Diritto Pubblico) 



 11 

 

11 .Daphne Barak-Erez 

"Law in Society: A Unifying Power or a Source of Conflict?"       

      Law and Sociology 

(Michael Freeman editor, Oxford University Press), pp. 165 – 184, 2006.       

 

 

 ארז-. דפנה ברק11

 "הפמיניזם המשפטי של קתרין מקינון והמעבר מן השוליים למרכז"       

 ארז עורכת(, -)מאמרים של קתרין מקינון, דפנה ברק פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה       

        1 – 18 ,2111. 

 

 ארז-. דפנה ברק11

 ין "קול העם" לקול העם""על שקרים קולנועיים ואמיתות היסטוריות: ב       

  )מיכאל בירנהק עורך(, חופש הביטוי בישראלהמשפטית של תרבות ה - !מדברים, שקט       

 .2112, 112 – 111עמודים        

 

 ארז-. דפנה ברק12

 : בין דילמת האזרחות לדילמת השפיטות"גיוס בחורי הישיבות"       

 .2112, 221 – 221, כרך כב, עמודים מחקרי  משפט        

 

 ארז-.  דפנה ברק11

 "על טייסות וסרבניות מצפון: מאבק אחד או מאבקים שונים?"       

 .89 – 21 (, עמודים2111 ,ארז עורכת ראשית-)דפנה ברק עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם       

 

 רביד, יפעת ביטון ודנה פוגץ'-ארז, שלומית יניסקי-. דפנה ברק19

 ט, מגדר ופמיניזם בישראל""הקדמה: משפ       

 עמודים(. 1( )2111ארז עורכת ראשית, -)דפנה ברק עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם        

 

18  .Daphne Barak-Erez 

   "The Security Barrier - Between International Law, Constitutional Law and   

Domestic Judicial Review"       

 .     2006552,  –540  pp.Vol. 4, , ional Journal of Constitutional LawInternat -ICON  

 

21 .Daphne Barak-Erez 

"Israeli Administrative Law at the Crossroads: Between the English Model and       

  the American Model"      
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, 2007.     71 -57 , Vol. 40, pp. Isr. L. Rev. 

 

21. Daphne Barak-Erez and Israel Gilead 

"Human Rights in Private Law: The Israeli Case"       

       A Comparative Study –Human Rights and the Private Sphere  

(Routledge-Cavendish, Dawn Oliver and Jorg Fedtke editors,       

2007), pp. 252 – 275.       

 

 ארז-. דפנה ברק22

 "המשפט המינהלי והמאבק בשחיתות השלטונית"       

 .2111, 111 – 221, כרך לז, עמודים משפטים       

 פורסם גם:        

 .2118, 211 – 211)אהרן ברק ואחרים עורכים(, עמודים  ספר מישאל חשין       

 

21 .Daphne Barak-Erez 

“The Law of Historical Films: in the aftermath of Jenin Jenin”     

    522, 2007. –, Vol. 16, pp. 495 Interdisciplinary L. J. .C.S.U 

 

21 .Daphne Barak-Erez 

"The Feminist Battle for Citizenship: Between Combat Duties and       

 Conscientious Objection"       

      2007. 560,-l. 13, pp. 531, VoCardozo J. of Law and Gender 

 

21 .Daphne Barak-Erez 

"Terrorism and Profiling: Shifting the Focus from Criteria to Effects"      

2007.     9, -pp. 1, Vol. 29, .Cardozo L. Rev 

 

 ארז-. דפנה ברק22

 "הקודקס האזרחי החדש: בין הקהילה המקצועית והחברה"       

 .2119, 121 – 111, עמודים , כרך כדמחקרי משפט       

 

 ארז-. דפנה ברק21

 "מהפכת השפיטות: הערכת מצב"      

 .2119, 21 – 1, כרך נ, עמודים הפרקליט      

 

 ארז-. דפנה ברק29
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 "משפט השוואתי כפרקטיקה: היבטים מוסדיים, תרבותיים ויישומיים"       

  .2119, 81 – 91, עמודים , כרך דדין ודברים       

 

 ארז-. דפנה ברק28

 "המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים"        

 .2119, 111 – 121, כרך ל, עמודים עיוני משפט        

 

 ארז-. דפנה ברק11

 "המשפט המינהלי של השופט חשין: בין עריכת דין לשפיטה"       

 .2111, 111 – 111, כרך ו, עמודים מאזני משפט       

 

 ארז-. דפנה ברק11

 "המשפט המינהלי בעידן המדינה האלקטרונית"       

 .2119, 111 – 121 , עמודיםכרך יג ,המשפט       

 

12 .Daphne Barak-Erez and Aeyal Gross 

"Introduction: Do We Need Social Rights? Questions in the Era if Globalisation,     

Privatisation, and the Diminished Welfare State"      

Erez and Aeyal Gross editors), pp.     -(Daphne Barak Exploring Social Rights 

1-17,   2007.      

 

11 .Daphne Barak-Erez and Aeyal Gross 

      "Social Citizenship – The Neglected Aspect of Israeli Constitutional Law" 

Erez and Aeyal Gross editors), pp.     -(Daphne Barak Exploring Social Rights  

243 - 261,   2007.      

 

11 .Daphne Barak-Erez  

      "Social Rights as Women's Rights" 

Erez and Aeyal Gross editors), pp.      -(Daphne Barak Exploring Social Rights 

397-408,   2007.      

 

 ארז-. דפנה ברק11

 "שירות צבאי בישראל: בין צדק אישי לצדק חלוקתי"       

 .1111 – 1128ים (, עמוד2119)נילי כהן ועופר גרוסקופף עורכים,  ספר דניאל פרידמן       

 

12 .Daphne Barak-Erez 
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"Citizenship and Immigration Law in the Vise of Security, Nationality, and       

Human  Rights"       

  192, 2008.    -Vol. 6. pp. 184, International Journal of Constitutional Law -ICON  

 

11 .Daphne Barak-Erez 

"Law and Politics in Israel Lands: Toward Distributive Justice"       

.     8699, 200-, Vol. 14, pp. 681Israel Affairs 

 

19 .Daphne Barak-Erez 

"Public Law Mechanisms for the Elimination of Corruption in the Public       

 Service in Israel"       

,       the XVII International Congress of Comparative Law Israeli Reports to 

pp. 45- 59, 2008.        

 

 ארז ואייל גרוס-. דפנה ברק18

 "הזכויות החברתיות והמאבק על אזרחות חברתית בישראל: מעבר לזכות לכבוד"       

 .2118, 211 – 198עמודים )שולמית אלמוג ואחרים עורכים(,  ספר דליה דורנר        

 

91 .Daphne Barak-Erez 

"The Institutional Aspects of Comparative Law"      

2009.      ,493-77. 4pp, Vol. 15, Columbia Journal of European Law 

 

91 .Daphne Barak-Erez and Matthew Waxman  

      "Secret Evidence and the Due Process of Terrorist Detentions" 

60, 2009.     -, pp. 3Colum. J. Transnat'l L.              

 

92 .Daphne Barak-Erez 

"Law and Religion Under the Status Quo Model: Between Past Compromises and     

       Constant Change"     

    ., 20092507 -, Vol. 30, pp. 2495Cardozo Law Review  

 

91. Daphne Barak-Erez 

"Terrorism Law between the Executive and Legislative Models"      

     896, 2009. -, Vol. 57, pp. 877.Am. J. Comp. L 
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 ארז-. דפנה ברק91

 "גיוס בחורי הישיבות: מפשרה למחלוקת"       

 .2111, 18 – 11(, עמודים ים)דבורה הכהן ומשה ליסק עורכ צומתי הכרעות ופרשיות מפתח       

 

 ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר-. דפנה ברק91

 "מבוא: ניגוד עניינים במרחב הציבורי"       

 ,(עורכים ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר-)דפנה ברק ניגוד עניינים במרחב הציבורי        

 .2118, 21 – 8עמודים         

 

 ארז-.  דפנה ברק92

 "אינטרסים נוגדים וניגוד אינטרסים במשפט המינהלי"         

 ,(עורכים ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר-)דפנה ברק ניגוד עניינים במרחב הציבורי        

 .2118, 221 – 218עמודים         

 

91  .Daphne Barak-Erez 

       "Broadening the Scope of Judicial Review in Israel: Between Activism and 

Restraint"       

      137, 2009.-, Vol. 3, pp. 118Indian Journal of Constitutional Law           

 

 ארז וישראל גלעד-. דפנה ברק99

 "זכויות אדם בדיני חוזים ובדיני הנזיקין: המהפכה השקטה"       

 .2118, 11 – 11 , כרך ח, עמודיםקרית המשפט        

 

98 .Daphne Barak-Erez 

"The Privatization Continuum"      

       Private Security, Public Order 

(Simon Chesterman and Angelina Fisher editors), pp. 71-85, 2009.      

 

81 .Daphne Barak-Erez 

"Can Equality Survive Exceptions"      

138, 2009.     -p. 134, Vol. 107, sMich. L. Rev. First Impression 

 

81 .Daphne Barak-Erez 

"Terrorism and Human Rights: Challenges for the Foundations of the Legal       

Order"       

      60 Years of the Universal Declaration –Human Rights Today  
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(Miodrag A Jovanovic and Ivana Krastic editors), pp. 187 – 194, 2010.      

 

 ארז-. דפנה ברק82

 ההיבט המוסדי"המאבק המשפטי בטרור: "      

 .2111, 29 – 11עמודים כרך לב, , עיוני משפט       

 

 ארז-. דפנה ברק81

 "משפט ואחדות חברתית בישראל"       

 2111, 292 – 218עמודים כרך כו, , מחקרי משפט       

 .2111, 281 – 221)דוד האן ואחרים עורכים(, עמודים  ספר גבריאל בךסם גם ב: פור       

 

 ארז-. דפנה ברק81

 מדינה"בין מנדט ל –"נשים ומשפט בישראל       

 חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט       

 .2111, 111 – 111 ודיםקדרי(, עמ-)אייל כתבן, מרגלית שילה ורות הלפרין       

 

81 .  Daphne Barak-Erez 

 "Three Questions of Privatization"       

       Comparative Administrative Law 

(Susan Rose-Ackerman and Peter Lindseth editors), pp. 493-510,        

2010.        

 

82 .Daphne Barak-Erez  

"Symbolic Constitutionalism: On Sacred Cows and Abominable Pigs"      

435, 2010.     -, Vol. 6, pp. 420HumanitiesLaw, Culture and the  

 

81 .Daphne Barak Erez and David Scharia 

Freedom of Speech and Support of Terrorism:     " 

A Case Study of Global Constitutional Law"       

      .201130, -Vol. 2, pp. 1, vard Nat'l Sec. J.Har 

 

 ארז-.  דפנה ברק89

 "פרשנות פמיניסטית"       

 .2111, 12 – 11טז, עמודים כרך , המשפט       

 

88  .Daphne Barak-Erez and Jayna Kothari 
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"When Sexual Harassment Goes East"       

.     199, 2011-177 Vol. 47, pp., Stanford J. Int'l L. 

 

 ארז-. דפנה ברק111

 "Naming-Blaming-Claiming"מתיקון עוול לסעד משפטי: בעקבות         

 .2111, 12 – 11, כרך ג, עמודים מעשי משפט        

 

 ארז-. דפנה ברק111

 "לקראת דיני דמוקרטיה בישראל"        

 .  2111, 111 – 121, כרך לג, עמודים עיוני משפט        

 

112 .Daphne Barak-Erez 

     "Judicial Conversations and Comparative Law: The Case of        

Non-Hegemonic Countries"        

      Tulsa L. Rev., Vol. 47, pp.405-436, 2011.         

 

 ארז ואורן פרז-. דפנה ברק111

 גלובלי""המשפט המינהלי בישראל והאתגר ה         

  .2111 ,111 - 81, כרך לד, עמודים עיוני משפט         

 

111 .Daphne Barak-Erez 

"The Private Prison Controversy and the Privatization Continuum"        

157, 2011.         -, Vol. 5(1), pp. 138 Law and Ethics of Human Rights 

 

 ריהארז ודודי זכ-. דפנה ברק111

 "הסתה לטרור וגבולות חופש הביטוי: בין הגבלות ישירות להגבלות עקיפות"        

 .2112, 192 - 111, כרך לה, עמודים עיוני משפט        

 

112 .Beverley Baines, Daphne Barak-Erez and Tsvi Kahana 

"Introduction: The Idea and Practice of Feminist Constitutionalism"       

      Feminist Constitutionalism: Global Perspectives 

   (Beverley Baines and others editors), pp. 1 - 11, 2012.       

 

111. Daphne Barak-Erez  

          "Her-menautices: Feminism and Interpretation"       

      vesFeminist Constitutionalism: Global Perspecti 
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   (Beverley Baines and others editors), pp. 85-97, 2012.       

 

119 .Daphne Barak-Erez 

"Distributive Justice in National Security Law"         

, 2012.       307 -, Vol. 3. pp. 283 Harvard Nat'l Security J. 

 

 ארז-. דפנה ברק118

 משלית בישראל: האם בכל אשמה שיטת הבחירות?"יציבות מ-"אי        

 .2112, 118 - 181, עמודים כרך יד ,משפט ועסקים        

 

 ארז-. דפנה ברק111

 בין צדק פרוצדוראלי ויעילות" –"זכות הטיעון         

 .2112, 992 - 911אהרן ברק ואחרים עורכים(, עמודים ) ספר אור        

 

111 .Daphne Barak-Erez 

"Israel's Anti-terrorism law: past, present and future"        

       Terrorism Law and Policy-Global Anti 

(2
nd

 ed., Victor V. Ramraj and others editors), pp. 597 – 620, 2012.        

 

 ארז-. דפנה ברק112

 "חוקה למצבי חירום"         

 .2112, 282 - 211ר גרוניס ואחרים עורכים(, עמודים )אש ספר שלמה לוין          

 

111 .Daphne Barak-Erez 

"Introduction: Israeli Constitutional Law at the Crossroads" 

        Israeli Constitutional Law in the Making 

(Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez and Aharon Barak eds.), pp. 1-5, 2013        

 

111 .Daphne Barak-Erez 

  "The National Security Constitution and the Israeli Condition"        

        Israeli Constitutional Law in the Making 

(Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez and Aharon Barak eds.), pp. 429 - 444, 2013.        

 

111 .Daphne Barak-Erez and Oren Perez 

"Whose Administrative Law is it Anyway? How Global Norms Reshape the        

    Administrative State"        
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497, 2013.       -, Vol. 46, pp. 455Cornell Int'l L. J. 

 

112 .Daphne Barak-Erez 

"Reproductive Rights in a Jewish and Democratic State"        

        Constitutional Secularism in an Age of Religious Revival 

(Michel Rosenfeld and Susanna Mancini eds.), pp. 228 - 244, 2014.         

 

111.  Daphne Barak-Erez 

"Legislation as Transplantation"        

        The Increasing - Comparative Law in Legislative Drafting 

         Importance of Dialogue Amongst Parliaments  

(Nicola Lupo and Lucia Scaffardi eds.), pp. 17 - 26, 2014.         

 

119 .Daphne Barak-Erez 

"Who is a Jew and the Law - Between London and Jerusalem"        

         s of Belonging: Law Between ReligiousThe BoundarieMapping  

        (Rene Provost ed., forthcoming) Multriculturalism -Revival and Post 

 

118 . Daphne Barak-Erez 

'What Does it Mean for a State to be Jewish?"            

            The Cambridge Companion to Judaism and the Law 

(Christine Hayes ed., forthcoming).           

 

 ארז-. דפנה ברק121

 "אכיפה בררנית: מן הזכות לסעד"        

 .2111, 18 - 11, עמודים 211, חוברת הסניגור         

 

 ארז-. דפנה ברק121

 "כלל, חריג ושיקול דעת במשפט"        

 ורכים, טרם פורסם(.)שחר ליפשיץ ואחרים ע ספר ביניש        

 

 ספרים
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 ארז-. דפנה ברק1

 .1881עמודים,  211, בורסי, האחריות החוזית של רשויות המינהל     

 ביקורת:     

 עמ'  , כרך א,משפט וממשל ""דפנה ברק "האחריות החוזית של רשויות המינהל" גבריאלה שלו     

      111  – 122 ,1881. 

 

 ארז-.  דפנה ברק2

 .1881עמודים,  119, בורסי, עוולות חוקתיות     

 

 ארז-. דפנה ברק1

  ציוני דרך בבית המשפט העליון –משפטי מפתח     

 .2111עמודים,  119, ההוצאה לאור של משרד הביטחון והאוניברסיטה המשודרת    

 

1 .Daphne Barak-Erez 

    lOutlawed Pigs: Law, Religion, and Culture in Israe    

     University of Wisconsin Press, 188 pages, 2007. 

 ביקורת:    

      , Vol. 17Law and Politics Book ReviewMartin Edelman "Book Review" 17  

 No. 10  (October, 2007), pp.775-776.       

      Hadar Aviram "Book Review"  

      124, 2008.-pp.  122Vol. 4, , Law, Culture and the Humanities 

 ארז"-מאת דפנה ברק Outlawed Pigs שמש  "על -יעקב בן       

 .2119, 82 – 81, עמ' 22, גיליון המשפט        

 עיון בספר  –( במשפט: איסור גידול חזר כמשל Symbolsגד ברזילי "סמלים )        

Daphne Barak-Erez, Outlawed Pigs (2007)        " 

 .2119, 218 – 188, כרך יא, עמ' משפט וממשל        

 "ארז-גדעון ספיר "ביקורת ספרים: בעקבות ספרה של דפנה ברק        

        Daphne Barak-Erez, Outlawed Pigs (2007)" 
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        Pnina Lahav "Outlawed Pigs: Law, Religion, and Culture in Israel-Daphne 

       461, 2009.-, Vol 29, pp. 460Law and History Review, Erez"-Barak 

 צבי טריגר "חזירים בין שיני החוק: הרהורים בעקבות הספר "חזירים מחוץ לחוק" מאת:        

 ארז"-דפנה ברק         

 .2111, 291 – 228, כרך נ, עמ' הפרקליט         

 

 ארז-.   דפנה ברק1

 משפט מינהלי       
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 .2111עמודים,  1121, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין       

 

 ארז-.   דפנה ברק2

 צרכן: משפט ושלטון במדינה משתנה-נתין-אזרח      

 .2112עמודים,  121, ביתן-אילן וזמורה-ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר      

 

 ארז-רק.    דפנה ב1

 משפט מינהלי כלכלי -משפט מינהלי         

 .2111עמודים,  191ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין,         

 

  -עריכה 

 

 ארז, עורכת-.   דפנה ברק9

 .1882עמודים,  119, רמות, מדינה יהודית ודמוקרטית      

 

 

 ארז, עורכת-.  דפנה ברק8

 .1888עמודים,  111, , הקיבוץ המאוחדמשפטים ראשונים      

 

 ארז, עורכת-. דפנה ברק11

 .2112עמודים,  119, צבא, חברה ומשפט      

 

11 .Daniel Friedmann & Daphne Barak-Erez, editors  

      Human Rights in Private Law 

  Hart, 393 pages, 2001.       

 ביקורת:       

        -pp. 301), 3, Vol. 10(Maastricht Journalews" Olha Cherednychenko "Book Revi

314, 2003;        

      99, -, Vol. 22, pp. 97Civil Justice QuarterlyElizabeth Wicks "Book Reviews"  

2003.             

 

 ארז, עורכת-.  דפנה ברק12

 עמודים, 211ן(, )מבחר מאמרים של קתרין מקינו פרקטיקהבתיאוריה ובפמיניזם משפטי       

      2111. 

 

 רביד, יפעת ביטון, דנה פוגץ' עורכות(-)שלומית יניסקי ארז, עורכת ראשית-. דפנה ברק11

 .2111עמודים,  1111, נבו והקריה האקדמית אונו, םעיונים במשפט, מגדר ופמיניז       

 ביקורת:        
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 למעשי, בין המשפטי לפוליטי: פמיניזם משפטי דלית שמחאי "בין הפרטי לציבורי, בין העיוני         

 בעקבות אסופת המאמרים: עיוני במשפט מגדר ופמיניזם" –בישראל         

 .2118, 121 – 111, כרך יב, עמ' משפט וממשל        

 

11 .Daphne Barak-Erez & Aeyal Gross, editors  

      .pages, 2007426 , Publishing , HartRightsExploring Social        

 ביקורת:       

 אליה "הכחולים, האדומים והשופט בתווך: גישה הליכית לביקורת שיפוטית "עם  -משה כהן       

 "Exploring Social Rightsבעקבות אסופת המאמרים:  –שיניים" ביחס לזכויות חברתיות        

 .2118, 111 – 111, כרך יב, עמ' משפט וממשל       

 Daphneפוקס "נגישות יתר ונגישות חסר לזכויות חברתיות וכלכליות בהשראת -אמיר פז       

Barak-Erez and Aeyal Gross Exploring Social Rights (Hart, 2007)"        

       .2111, 111 – 111, כרך ה, עמ' דין ודברים       

 
 

 יםארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר, עורכ-. דפנה ברק11

 .2118עמודים,  211, ניגוד עניינים במשפט הציבורי       

 

 ארז וגדעון ספיר, עורכים-. דפנה ברק12

 .2111עמודים,  111, אילן-אוניברסיטת ברהוצאת , ספר יצחק אנגלרד       

 

11 .Beverley Baines, Daphne Barak-Erez and Tsvi Kahana, editors 

, 477 pages, 2012.      Global PerspectivesFeminist Constitutionalism:  

 

19 .Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez and Aharon Barak 

Israeli Constitutional Law in the Making, 541 pages, 2013.      

 

 עת -עריכת כתבי

 ארז, עורכת -.   דפנה ברק1

 .1881 – 1881עמודים,  119, רמות, כרך יט, עיוני משפט      

 

 ארז, עורכת-.   דפנה ברק2

 .2111עמודים,  181, רמות, כרך ט, פלילים      

 

1   .Daphne Barak-Erez, Editor in Chief 

      2012.-201013, -Vols. 11, Theoretical Inquiries in law           

 



 21 

 פרסומים נוספים

 ארז-. דפנה ברק1

 הספר"-"בלי פוליטיקה בבית    

 1888, 11 – 11, עמודים חמישים שנות שפיטה בישראל –המשפט בית     

 .2111, 11 – 11, עמודים 9 – 1, כרך עד, גיליון הד החינוךפורסם גם ב:     

 

 ארז-. דפנה ברק2

 "הקדמה: משפט, צבא וחברה"    

 .2111, 9 – 1, כרך ט, עמודים פלילים     

 .2112, 9 – 2רז עורכת(, עמודים א-)דפנה ברק צבא, חברה ומשפטפורסם גם ב:      

 

1 .Daphne Barak-Erez 

"Fighting for Feminism in Israel"     

    , Vol. 26(1), 3 pages, 2003.National Council of Jewish Women –NCJW  

 

 ארז-. דפנה ברק1

 "הקודקס האזרחי והתרבות המשפטית"     

 .11, עמוד 2111, נובמבר 1, גיליון מס' הפרקליטים      

 

 ארז-. דפנה ברק1

 "מיקרוקוסמוס שלם של משפט ציבורי"     

 .21 – 11, עמודים 2119, דצמבר 1, גיליון מס' עורך הדין      

 

 ארז-. דפנה ברק2

 "חלוקת תפקידים והפרדת רשויות"     

 .29, עמוד 2118, אוקטובר 1עורך הדין, גיליון מס'      

 

 ארז-. דפנה ברק1

 בכבליהן של מטרות נוגדות""     

 .12 – 11 עמודים ,2111מאי -, אפריל12, גיליון מס' ארץ אחרת     

 

 ארז-. דפנה ברק9

 "לקרוא למינוי בשמו"    

 .19 – 12, עמודים 2111,  נובמבר 8עורך הדין, גיליון מס'     

 

 ארז-. דפנה ברק8

 "לא במעמד צד אחד"     

 .18, עמוד 2111, ינואר 11, גיליון מס' עורך הדין     
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11 .Daphne Barak-Erez 

"Israel, State of: Judicial System"       

     (Judith R. Baskin  The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture 

ed., 2011) 293.      
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