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נטע זיו
מי ישמור על שומרי המשפט? עורכי דין בישראל בין מדינה ,שוק וחברה אזרחית )הוצאת אוניברסיטת בר אילן
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B.1. Original Articles
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""Civil Rights and Disability Law in Israel and the United States
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עלי משפט ,כרך ביכורים ,חוב' .253 ,(2000) 2
 .4נטע זיו
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 .5נטע זיו
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 .6נטע זיו
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Project of the Israeli Bar", 1928-2002, LXXI Fordham L. Rev. no. 4 (2003), 1621.
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""Water Poverty in Israel: Human Rights and Distributive Justice
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 .9נטע זיו
"כללי ניגוד העניינים של עורכי דין ונגישות למשפט' :עורך הדין האחרון בעיר – לי או לך?
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הערת פסיקה בעקבות פסק דינו של בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין – בד"מ "18/98
המשפט ,כרך .311 ,(2005) 10
 .10נטע זיו
"עוני ,צמצום פערים ושוויון :המקרה של הזכות למים" 'משפט וממשל ז )תשס"ה( .943
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"Lawyers Talking Rights and Clients Breaking Rules: Between Legal Positivism and
Distributive Justice in Israeli Poverty Lawyering", Clinical L. Rev. vol. 10, (1) (2004) 209.
 .12נטע זיו
"אי ציות ,התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני – המקרה של פלישות לדיור ציבורי"
דין ודברים ,כרך א ).115 ,(2004
 .13נטע זיו
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עלי משפט ,כרך ד') ,תשס"ה(.17 ,
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"אחריות עורך-הדין כלפי נפגעי הייצוג – מאחריות מוסרית לאחריות משפטית" ,תגובה למאמרה של לימור זר -גוטמן ,ייצוג
מול צד שכנגד בלתי מיוצג – ייזהר עורך הדין" ’דין ודברים ,כרך א' ).201 ,(2005
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"Excessive Use of Force as a Means of Social Exclusion: Forced Evictions of Squatters in
Israel" Theoretical Inquiries in Law vol. 7(1) (2006), 167.
 .16נטע זיו
"בין שכירות לבעלות ,חוק הדיור הציבורי והעברת הון בין דורית בפרספקטיבה היסטורית"
משפט וממשל ,כרך ט)) (2תשס"ו.411-460 (2006 ,
17. Neta Ziv
"Witnesses with Mental Disabilities: Accommodations and the Search for Truth – The Israeli
Case" D.S.Q Fall 2007, Volume 27, No.4.
 .18נטע זיו
"מי הזיז את הגלימה שלי? – על הסגת גבול מקצוע עריכת דין"
מחקרי משפט כרך כד ).439-489 ,(2008) (2
19. Neta Ziv
"Regulation of Israeli Lawyers: from Professional Autonomy to Multi Institutional
Regulation", Fordham L. Rev. vol. 77 (4) 1763 – 1794 (2009).
 .20נטע זיו ואדוה אליאב
"טענת 'כשל בייצוג' בערעורים פליליים – דימוי מול מציאות".
הפרקליט )ספר דייויד וינר על משפט ואתיקה(.(2009) 45-78 ,
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21. Neta Ziv
"Overlooking Needs and Disparities — Comment on Jeremy Waldron, Community and
Property for Those Who Have Neither", Theoretical Inquiries in Law vol.10 (no. 1) (2009)
(e-version).
22. Neta Ziv
"Credit Cooperative Societies in Early Israeli Statehood: Financial Institutions and Social
Transformation", Theoretical Inquiries in Law, vol. 11 (no. 1), 209-245 (2010).
 נטע זיו.23
159 '( עמ1)  גיליון טו, המשפט,"מוסדית- מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב:"רגולציה של עורכי דין ישראלים
.(2010)
 נטע זיו ודנה פרייבך חפץ.24
 בחטין ואח' נ' שר1433/03  המקרה של בג"צ:תרבותי להכרה בחובות ובזכויות טיפוליות-חברתי-"מאבק משפטי
.(2012) 267 ' כרך יג' עמ, חברה ומשפט, עבודה,האוצר
25. Christopher J. Whelan and Neta Ziv,
"Privatizing Professionalism: Client Control of Lawyers’ Ethics", 80 Fordham Law
Review, 2577 (2012).
26. Neta Ziv
"Unauthorized Practice of Law and the Production of Lawyers in Israel", International
Journal of the Legal Profession, Int'l J. Legal Profession (2012), 19:2-3, 175-192.
27. Neta Ziv & Christopher J. Whelan
"Law Firm Ethics in the Shadow of Corporate Social Responsibility", Georgetown J.
Legal Ethics, vol. XXVI (no. 1), 153 (2013).
28. Neta Ziv
"Production of Lawyers in Israel – What Does Unauthorized Practice of Law Have
to Do with it?" (June 19, 2013). Oñati Socio-Legal Series, Vol. 3, No. 3, 2013.
 נטע זיו וענת רודניצקי.29
 קריאה ביקורתית של פסיקת בתי המשפט בנושא,"'דירת הרש' – הדייר הממשיך מול זכאי הדיור הציבורי
.(2014  )יולי99 ' עמ,94  גיליון, בטחון סוציאלי,"הדיור הציבורי
30. Neta Ziv
"Urban Renewal Amidst National Divides: Can Housing Development (partially)
Correct Past Injustice?" Georgetown J. Poverty Law and Policy, vol. XXII (1), 57 (2014).
, נטע זיו וגליה פיט.31
.(2014) 195 ' "המשפט" כרך כ,""דילמות אתיות בייצוג לקוחה הפועלת )בשלב זה( מחוץ לחוק
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 .32נטע זיו,
"מי הזיז את העכבר שלי? טכנולוגיה ,שירותים משפטיים מקוונים ואתיקה מקצועית" ,עיוני משפט ,כרך לט )189 ,(1
).(2016
 .33נטע זיו ויהודית לייבה
"חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית( ,התשס"ה –  2005בראי לימודי ביקורת
מוגבלות  -נגישות למערכת הצדק לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית" ,חוקים – כתב עת לענייני חקיקה ,כרך
ח'.(2016) 85 ,
 .34נטע זיו ,איסי רוזן-צבי ,תמר קריכלי כץ,
"החלום ושברו – דפוסי אי-שוויון וריבוד בקרב בוגרי משפטים בישראל בפתח המאה העשרים ואחת" ,מעשי משפט
– כתב עת למשפט ותיקון חברתי כרך ט'.(2018) 99 ,
35. Neta Ziv, Issi Rosen-Zvi, Tamar Kricheli Katz,
"Hierarchy and Stratification in the Israeli Legal Profession", Law & Society Rev. Volume 51
(2), 436 (2018).
36. Neta Ziv,
Navigating the Judicial Terrain Under Israeli Occupation: Palestinian and Israeli Lawyers
in Military Courts, Fordham International Law Journal, Vol. 42, Issue 2 (December 2018),
pp. 729-760
 .37נטע זיו,
"הסיפור של אליס מילר – אשה תעלה למטוס עם סל-קל?" מעשי משפט – כתב עת למשפט ותיקון חברתי ,כרך י'
) ,(2019עמ' .60
 .38נטע זיו,
ייצוג פרו בונו של מבקשי מקלט במשרדי עורכי דין גדולים :אמירה פוליטית או מעשה הומניטרי? ,מעשי משפט,
כרך יב ).83 ,(2021
 .39נטע זיו וספיר סלוצקר עמראן,
עריכת דין מזרחית למען מטרות ציבוריות חברתיות בישראל ,משפט וממשל ,כרך כג )תשפ"א – (2021
 .40נטע זיו ומתן רבינוביץ“ ,היבטי מיסוי של הרגולציה לעידוד השכרה ארוכת-טווח בישראל" ,מסים לה)(3
)ספטמבר .__ ,2021

מאת
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מעמד האשה בחברה ובמשפט )פ.רדאי ,כ.שלו ,מ .ליבן-קובי ,עורכות ,הוצאת שוקן.339 ,(1995 ,
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2. Neta Ziv
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 (A. Sarat & S. Scheingold (eds.) Oxford
University Press, 2001) 211.

3. Neta Ziv & 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 (A. Sarat & S. Scheingold, eds.
Oxford University Press, 2001), 287.
 נטע זיו.4
""אנשים עם מוגבלויות – בין זכויות חברתיות לצרכים קיומיים
.813 ,(2004 , כלכליות ותרבותיות בישראל )יורם רבין ויובל שני עורכים,זכויות חברתיות
5. Neta Ziv
The Social Rights of People with Disabilities, Reconciling Care and Justice".
Exploring Social Rights between Theory and Practice, (Daphne Barak Erez & Aeyal
Gross, eds., Hart, 2007), 370-395.

נטע זיו
ניגוד עניינים ואתיקה של עורכי דין
461- ' עמ2008 –  הוצאת נבו,( עורכים, ומרדכי קרמניצר, דורון נבות,ארז- )דפנה ברק,ניגוד עניינים במרחב הציבורי
. 498

.6

 קהילות, המאבק המשפטי נגד מיון מועמדים ליישובים קהילתיים – מלכוד ברשת טובענית ומחוררת, נטע זיו וחן תירוש.7
.303-351 '( עמ2010 , מני מאוטנר, אמנון להבי: תרבות )עורכים, חברה,מגודרות – משפט
8.

Neta Ziv, 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).
 אדוה אייכנגרין, שגית מור, נטע זיו.9
-  עורכות, מור ואייכנגרין, בתוך לימודי מוגבלות – מקראה )זיו," שדה אקדמי בהתהוות:"לימודי מוגבלות בעברית
.2016 ,(ליר ירושלים והקיבוץ המאוחד-הוצאת ון

10. Neta Ziv (with Eyal Katvan & Limor Zer-Gutmann)
Lawyers in Israel: Numbers, Make-Up and Modes of Practices, in Lawyers in 21st-

Century Societies Vol. 1: National Reports (Edited by Richard L Abel, Ole Hammerslev,
Hilary Sommerlad & Ulrike Schultz), 601 (2020).
, נטע זיו.11
.(2021) 1125 ,("ביקורת שיפוטית פוגשת רגולציה – מיפוי מושגי ראשוני" )ספר אליקים רובינשטיין
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התקבלו לפרסום:
 .12נטע זיו ,התחדשות עירונית בישראל – בין עסקת נדל"ן לצדק מרחבי" ,משפט ,חברה ותרבות – כלכלה ,מוסדות
ומשפט בישראל )רון חרייס ודרור גולדברג ,עורכים(.

D. Books Edited

.1

נטע זיו ודפנה הקר ,האם המשפט חשוב? )בסדרה "משפט ,חברה .תרבות" ,עורך ראשי :מני מאוטנר.(2010 ,

.2

נטע זיו ,שגית מור ,אדוה אייכנגרין ,לימודי מוגבלות – מקראה )הוצאת ון ליר והקיבוץ המאוחד.(2016 ,

.3

Neta Ziv, Eyal Katvan, Carole Silver and Avrom Schorr, Too Many Lawyers? The Future
of the Legal Profession (Routledge, 2016).

.4

חברת מערכת אקדמית" :מעשי משפט" ,כתב עת למשפט ולתיקון חברתי ,המשפט בשירות הקהילה ,אוניברסיטת
תל אביב.2016 -2008 ,

E. OTHER PUBLICATIONS
 .1נטע זיו
פרק ה" :שורת הדין :האפשרויות וההשלכות המשפטיות"
ר .וייס גולדמן וי .ברנדס "לרקוד על כמה חתונות" )הוצאת חידוש.147 ,(1996 ,
 .2נטע זיו
"יישובים קהילתיים ,עורכי דין ,ואסטרטגיות משפטיות לשינוי חברתי"
מחברות עדאלה ) 2חורף  ,(2000בע' .34-38
.3

נטע זיו
"העני ,העשיר והגשר ,חמישה סיפורים על חסרי אמצעים והשכלה מול המערכת המשפטית"
משפט נוסף ,כתב עת לענייני משפט חברה )ההוצאה לאור של לשכת ורכי הדין בישראל.81 ,(2001 ,

 .4נטע זיו
"תלויים על גלימה  -עורכי דין למען שינוי חברתי בישראל :בין המשפטי והפוליטי"’גיליון עדאלה מס' (2004) 2
.5

נטע זיו
"חובת הסודיות המקצועית של הסניגור וקריאת המצפון האישי :המקרה של "McClure v Thompson
הסניגור ) 95יוני .(2006

 .13נטע זיו
"עריכת דין לשינוי חברתי – מבט לעתיד אחרי שני עשורי פעילות"
מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי ) 19אונ' תל אביב.(2008 ,
 .7נטע זיו
"מים זה לא בחינם .למה לא ,בעצם?"
האם המשפט חשוב? )בסדרה "משפט ,חברה .תרבות" ,עורך ראשי :מני מאוטנר( ,ביחד עם ד"ר דפנה הקר ).(2010
.8

נטע זיו
עריכת דין בעולם גלובאלי – מה צופן העתיד לעורכי דין )הרצאה(" .המשפט" ,כרך  ,(1) 15עמ' .( 2010 ) 9
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.9

נטע זיו ואורה בלום
עריכת דין קהילתית יזמית ,סיפורה של קהילה ,עת סיוע )כתב העת של האגף לסיוע משפטי( גיליון מ' ) 2קיץ
תשע"ב(.

 .10נטע זיו
דור הולך ונעלם או דיור )ציבורי( הולך ונעלם .בעקבות עע"ם  5017/12פריחה אמזלג נ' עמידר ,החברה הלאומית
לשיכון בישראל בע"מ ,מבזק הארות פסיקה  , 13יולי .4-12 ,2013
 .11נטע זיו
"הניחו לוועדות הקבלה) ,בקרוב( עשרים שנה לקעדאן" ,מבזקי הארות פסיקה  ,35נובמבר .21-4 ,2014
 .12נטע זיו ודבורית גלעד
"שכר מינימום מותאם ,כלכלת שוק והבניה חברתית של מוגבלות" ,לימודי מוגבלות – מקראה )הוצאת ון ליר
והקיבוץ המאוחד ,נ .זיו ,ש .מור ,א .אייכנגרין ,עורכות.82 ,(2016 ,
 .13נטע זיו ,אורי אטינגר ,סבסטיאן וולרשטיין
"תכנית לדיור חברתי בשדה דב" ,תכנון – בטאון איגוד המתכננים בישראל ,כרך .(2017) 133 ,(1) 14

