
 
 

 
 

 

מפתח עמדות 
. 17אברהם דורון, "מלחמה בעוני או בעניים" - מלחמה בעוני לא בעניים, עמ' 

. 5אוריה שוחט, "דו"ח העוני והאבטלה בישראל" - הזכות לפרנסה, עמ' 
. 29אליה ורצברג, "מי יפתור את בעיית הדיור של הזוגות הצעירים" - משכנתאות והזכות לדיור, עמ' 

. 41ברברה סבירסקי, "שליטה ואלימות: הכאת נשים בישראל" - אלימות נגד נשים, עמ' 
. 9" - העסקה פוגענית, עמ' 19חיים ביאור, "אנו חוזרים להעסקה נוסח המאה ה-

. 37יובל אלבשן, "זרים בהיכל הצדק" - ייצוג משפטי לחסרי הגנה, עמ' 
. 49יוסי דהאן, "צדק, לא צדקה, יציל ממות" - צדקה ואחריות הציבור, עמ' 

. 21יוסי יונה, "שוויון בחינוך? תשלמו" - סלקציה במערכת החינוך, עמ' 
. 33יעל פדן ושולי הרטמן, "גדרות, חומות וצדק חברתי" - זכויות העני ותיחום המרחב, עמ' 

. 45 צדק חלוקתי: קרקעות, עמ' –רוית חננאל, "תיקון גבולות" 
. 25שלמה סבירסקי, "שווים ושווים פחות"- הסללה במערכת החינוך, עמ' 

. 13שלמה סבירסקי ועמי פרנקל, "שכר מחייה בכבוד" - שכר מחייה בכבוד, עמ' 
 

מפתח חכמים 
. 19רבי אליהו הכהן, "צעקה ולא צדקה" - רבי יהודה בן אמויאל, מלחמה בעוני לא בעניים, עמ' 

. 39רבי בן ציון ח"י עוזיאל, "על התעלמם ממשפט יתום ואלמנה" - ייצוג משפטי לחסרי הגנה, עמ' 
. 22רבי דוד פרנק, "זה יהיה נגר" - -סלקציה במערכת החינוך, עמ' 

. 7רבי חיים דוד הלוי, "חובת הממשל בפרנסת אזרחיו" - הזכות לפרנסה, עמ' 
. 11רבי חיים פלאג'י, "העסקה פוגענית גורמת לגלות" - העסקה פוגענית, עמ' 

. 43רבי חיים פלאג'י, "להחרים גברים אלימים" - אלימות נגד נשים, עמ' 
. 18רבי יהודה בן אמויאל, "לא משלכם אני אוכל" מלחמה בעוני לא בעניים, עמ' 

. 15רבי יוסף חיים, "כפי מה שעיניו רואות" - שכר מחייה בכבוד, עמ' 
. 27רבי יעקב אבן צור, "נגד בעלי מלאכה המוציאים ילדים מבית-הספר" - הסללה במערכת החינוך, עמ' 

. 35רבי לוי בן גרשום, "עשיר ורש נפגשו" - זכויות העני ותיחום המרחב, עמ' 
. 23רבי שמואל די אוזידא, " לא דוחים תלמידים" - סלקציה במערכת החינוך, עמ' 

. 31רבי שמואל די מדינה, "דירה לחסרי דיור" - משכנתאות והזכות לדיור, עמ' 
. 47רבי שמואל ויטאל, "צדק במיסוי" - צדק חלוקתי: קרקעות, עמ' 

. 51רבי שמשון בן רפאל הירש, "לא רק המדינה" - צדקה ואחריות הציבור, עמ' 
 

מפתח ארגונים 
. 51אדוה, מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל - צדקה ואחריות הציבור, עמ' 

. 35במקום, מתכננים למען זכויות תכנון - זכויות העני ותיחום המרחב, עמ' 
. 31הארגון לזכויות הדיור - משכנתאות והזכות לדיור, עמ' 

. 19הל"ב, התנועה למלחמה בעוני - מלחמה בעוני לא בעניים, עמ' 
. 27הל"ה, למען החינוך בשכונות ובעיירות פיתוח הסללה במערכת החינוך, עמ' 

. 47הקשת הדמוקרטית המזרחית - צדק חלוקתי: קרקעות, עמ' 
. 43ל.א. לחימה באלימות נגד נשים - אלימות נגד נשים, עמ' 

. 7מוקד זכויות מובטלים - הזכות לפרנסה, עמ' 
. 15מחויבות לשלום ולצדק חברתי - שכר מחייה בכבוד, עמ' 

. 11סולידריות, ארגון "עובדי הקבלן" בישראל - העסקה פוגענית, עמ' 
. 23קדמה, תיכון עיוני בקהילה - סלקציה במערכת החינוך, עמ' 

. 11קו לעובד, הגנה על זכויות עובדים העסקה פוגענית, עמ' 
. 39שכר מצווה, סיוע משפטי למעוטי אמצעים - ייצוג משפטי לחסרי הגנה, עמ' 

 

מפתח שירים 
. 32אבי קורן, "בן בלי בית" - משכנתאות והזכות לדיור, עמ' 

. 16איתן נחמיאס גלס, "חוץ ממך כלום" - שכר מחייה בכבוד, עמ' 
. 44אלון אבוטבול ורומי אבולעפיה, "מתי תחייכי" אלימות נגד נשים, עמ' 

. 20אתי אנקרי, "מיליונים" - מלחמה בעוני לא בעניים, עמ' 
. 12ברי סחרוף, "עבדים" - העסקה פוגענית, עמ' 

. 52דוד המלך, "למנצח, מזמור לדוד" - צדקה ואחריות הציבור, עמ' 
. 28יהונתן גפן, "כשאהיה גדול" הסללה במערכת החינוך, עמ' 

. 8יענקל'ה רוטבליט, "קו העוני" - הזכות לפרנסה, עמ' 
. 40מיכאל מחפוד פטישי, "מאחורי החומה" - ייצוג משפטי לחסרי הגנה, עמ' 
. 48מיכה שטרית, "מי אוהב אותך יותר ממני" - צדק חלוקתי: קרקעות, עמ' 

. 24עופר לוי, "תמיד אמא" - סלקציה במערכת החינוך, עמ' 
. 36קובי עוז, "מעלה אבק" - זכויות העני ותיחום המרחב, עמ' 

 


