קטלוג ספריית מרכז לייפר ללימודי מגדר
ספרות ומחקר בעברית
שם הספר
גילגי
כל הכוכבים בשמיים
אשת הסוד
כלה
פמיניזם ,זכויות ומשפט
פסיספס גופנפש :בריאות נשים בישראל
לילי לה טיגרס
חיי נערות ונשים
ננה
פמיניזם זה לכולם :פוליטיקה מכל הלב
קוויר באופן בקרותי
גברים ממאדים נשים מנגה
שרלוט ברונטה
ים סרגסו הרחב
גברים ונשים מעבר למילים
חיי
המוח הנשי
נשים בחוק קובץ חקיקה
מלכה עירומה שירת מחאה חברתית נשית
דיוקנה של מרגלת
צבא חברה ומשפט
מעגל נשים גלויות
ללמוד פמיניזם :מקראה
המין הראשון :הכישרונות הטבעיים של נשים וכיצד הן משנות
את העולם
א-מיתיות :צדק חברתי ,מגדר ומדרש
מניפסט החלאה
לוליטה
אורלנדו
אינציקלופדיה להריון ולידה
סיפורי אהבה
לא רוצות להיות נחמדות
האישה ביהדות :תלמוד תורה של נשים  -אידאה ומשמעות
פמיניזם ויהדות :מהתנגשות להתחדשות
נשים לגופן :בריאות ,גוף ,מיניות ,יחסים
מעבר למיניות :מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים
ותיאוריה קווירית
ללא חדר משלהן :מגדר ולאומיות ביצירתן של סופרות
ישראליות
סונטת קרויצר
אהבה שמיים וריח הדרים
תולדות המיניות  Iהרצון לדעת
תולדות המיניות  IIהשימוש בתענוגות
מגדר בישראל :מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה
כרך א
מגדר בישראל :מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה
כרך ב
העבריות החדשות :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר
טוהר וסכנה ניתוח המושגים של זיהום וטאבו
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אדריאנה טריג'יאני
אודליה כרמון
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אורית קמיר
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דורית ויסמן
דניאל סילבה
דפנה ברק ארז
דפנה זוהר
האגודה הישראלית ללימודים פמינסטיים ולחקר המגדר
הלן פישר
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קטלוג ספריית מרכז לייפר ללימודי מגדר
ספרות ומחקר בעברית
שם הספר
לליה
דרכים לחשיבה פמיניסטית :מבוא ללימודי מגדר
דרכים לחשיבה פמיניסטית :מקראה
זונות עושות היסטוריה :הסחר במין בחברה המערבית
אלימות בדייטינג בישראל  -מבט פמיניסטי :חיבור לשם
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
עונג הוא הלילה
נשים ערביות בישראל :תמונת מצב ומבט לעתיד
שלוש גברות בקסבה
נשים בחברה ובפוליטיקה האמריקנית (מקורות)
לב אישה :על מחלת לב ומניעה
נשים בחוק קובץ חקיקה מהדורה מעודכנת
אותה התמימות
אמהות ובנות
קריאת כבוד :ארגון ופרט ,סיפור ומשפט
הבית ברחוב האקציות ילדות בבודפשט הכבושה
אבות ואחים ממואר
השיח האלטרואיסטי :מוסר ,נשים ,פוליטיקה
מבוא ללימודי מגדר :מדריך למידה
מקומות שמורים :מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה
בכוונה תחילה
מי מפחד מוירג'יניות נשים כותבות נשיות
זין בעין :עירום גברי באמנות ישראלית עכשווית
חוה רבת פנים  :דימויים נשים בראי התקופה 1930-1870
מטא-סקס  :94זהות ,גוף ומיניות
קולנוע דרום :הגות וביקורות ,יוני 2012
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ספרות ומחקר באנגלית
שם הספר
Building Bridges Not Walls
Dyssemia Sleaze
Women and Psychotherapy: An assessment of research
and practice
Traviling in Time of Danger
Looking Queer: Body Image and Identity in Lesbian,
Bisexual, Gay, and Transgender Communities
Anais Nin: a Biography
Ahead of their Time: History of the Women's Lobby
Palestinian Woumen: Identity and Expreoence
Feminusm and Psycuanalysis: A Critical Dictionary
The Secret to their Success: How 33 Women Made their
Dreams Come True
The Status of Women at the Dawn of the Twenty First
Century
The Complete Stories
Presentation of hair in Victorian Litreture and Culture
The Social Order of the Slum: Ethnicity and Territory in
the Inner City
Black Women in White America
The Jouranl of Anais Nin (Valume Four)
We are Everywhere: Writings by and About Lesbian
Parents
Guide Des Archives Sur Les Femmes
Social Problems
Call me Lesbian: Lesbian Lives, Lesbian Theory
Out of the Class Closet: Lesbian Speak
Women of Ravensbruck: Portraits of Courage
Looking Like What You Are: Sexual Style, Race, and
Lesbian Identity
Daring to Dissent: Lesbian Culture from Margin to
Mainstream
Between Women: Love, Envy, and Competition in
women's Friendships
Gender and Culture: Kibbutz Women Revisited
Understanding Violence Against Women
Lasing Generations: Adolescents in High Risk Settings
Wild Desirs and Mistaken Identities
Gender and Stratification
Women Like Us
Women in Israel Between Theory and Reality
My life: Twenty Japanese Women Scientists
Gay Old Girls
National Identity and Gender Politics
Women in Conflict Zones
Women Writing: ver/vision
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קטלוג ספריית מרכז לייפר ללימודי מגדר
כתבי עת
שם הספר
בלי מקום לקרוא לו בית  -גלות פוליטיקה וזהות יהודית:
תהליכי הבניית זהות בקרב גולים פוליטיים מאמריקה
הלטינית לישראל 2004-1970
תקציב משרד החינוך והשתתפות נשים ערביות בשוק
העבודה בישראל :ניתוח מגדרי ואתני
ייצוג נשים בפוליטיקה :ישראל במבט השוואתי
בריאות הנשים הערביות בישראל
נשים ערביות בשוק העבודה :יישומים אמפיריים והצעות
למדיניות
נשים וnשפחה בישראל :דו שנתון סטטיסטי
ארגונים פמניסטים יהודים ויהודים-פלסטינים בישראל:
מאפיינים ומגמות
אימהות חסרה :כינון זהות עצמית בעקבות אובדן הריון או
אובדן ילד
גבולות הכיבוש :נדירותו של אונס צבאי בסכסוך הישראלי-
פלשטיני
תהליך בהתהוות או שינוי הכרחי? רגולציה בשירותי הרווחה
האישיים בישראל
אלימות שליטה והנאה :היצירה הגופנית המחודשת  -סוגיות
בהכשרתם של חיילי יחידת דובדבן
משפחות יקרות :מאבק ההורים השכולים לשינוי שיטת
התגמולים בישראל
אני ירושלמי :כל העיר כפרקטיקה תרבותית החוצה ומשמרת
גבולות
חסמים בפני שיוויון הערבים בישראל
Africanus Journal of Development Studies
She Figures 2009: Statistics and Indicators on Gender
Equuality in Science
הגירשת וגם ירשת :מדינת ישראל והסחר בבני אדם בין
מאבק כלכלי לגזל שיטתי
המדריך לתקציבים רגשי מגדר
ויקוו למשפט והנה משפט :משפט וסחר בבני אדם
מגמות :כתב עת למדעי ההתנהגות כרך 2
מיסוד הזנות :בין מיתוס למציאות  -מחקר משווה בארבע
מדינות
מציאות הנשים הערביות בישראל
עוד משלוח מטשקנט :קווים לדמותו של סוחר הנשים
בישראל
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אמטאנס שחאדה; פואד מעדי
אסף שפירא; עופר קניג; חן םרידברג; רעות איציקוביץ/
מלכה
ד"ר מוחמד ח'טיב
ד"ר סאמי ח' מיעארי
ד"ר רות הלפרין קדרי; ענבל קארו
דורית אברמוביץ
זהר חגית
טל ניצן
ליהא להט; גל טלית
לימור סמימרן דרש
מיכל לרון
ניר גזית
שלמה חסון; מיכאיל קרייני
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