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במכללה  הספר למשפטים-בביתהינה חברת סגל ( LL.B., LL.M., JSD) אבירם-פנינה ליפשיץד"ר עוה"ד 

-עסקה ד"ר ליפשיץואילך  1974כמורה מן החוץ באוניברסיטה העברית. משנת האקדמית צפת ומועסקת 

עבודת הדוקטורט שלה כתבה ד"ר חוזים ודיני קנין. את דיני במגזר הפרטי בתחום אבירם כעורכת דין 

 ,2005לאחר הגשת עבודת הדוקטורט בשנת  .הסכמה מדעת של קטין לטיפול רפואי"בנושא " אבירם-ליפשיץ

בטכניון בחיפה )לימודי תואר שני במדיניות מקרקעין ויזם הפיתוח אבירם כמרצה -שימשה ד"ר ליפשיץ

כחברת אביב, ו-שתלמות לרופאים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תלכמרצה אורחת בקורסי ה הפרטי(,

"הסכמה  בשם: ה הראשוןספראת פרסמה אבירם -ד"ר ליפשיץ ,2006סגל בקריה האקדמית אונו. בשנת 

ספרה  פרסמה את 2016ובשנת גינוסר, -מדעת של קטין לטיפול רפואי" בנושא הדוקטורט בהוצאת פרלשטיין

בנושא זכויות עוברים בשלב החיות שביצעה תוצאת מחקר  שהינובהוצאת נבו, ספר  איזון עדין": "בשםהשני 

 ,בשפה האנגלית ,בימים אלה הסתיים כתיבת ספרה השלישי והדיכוטומיה בין זכויותיהם לזכות האישה.

 A  Mouth for those with no voice – The unspoken imbalance between a mother and her" בשם 

fetus".  במכללה האקדמית צפת שם  הספר למשפטים-ביתלסגל אבירם -ד"ר ליפשיץהצטרפה  2012בשנת

 קנין, אתיקה וביואתיקה. היא מלמדת 
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Adv. Dr. Pnina Lifshitz-Aviram, (LL.B., LL.M., JSD.) is a member of the Law School, Zefat 

Academic College, and is employed as a Lecturer at the Hebrew University. Since 1974 Dr. 

Lifshitz-Aviram has been a law practitioner in the fields of Real Estate and Contracts. Dr. 

Lifshitz-Aviram submitted her JSD. dissertation "Informed consent of A Minor to Medical 

Treatment" in 2005 and in 2006 she published her first book in this name. In 2016 Dr. Lifshitz-

Aviram published her second book entitled: "FRAGILE EQUIPOSE" – a book sheds a 

perspective on the rights of a viable fetus in the eye of Israeli Law. These days a new book in 

English is ready for publication entitled: "A Mouth for those with no voice – The unspoken 

imbalance between a mother and her fetus". In 2012 Dr. Lifshitz-Aviram joined the School of 

Law, Zefat Academic College, where she teaches Property Law, Ethics and Bioethics.                                                                                                                 


