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 קורות חיים

 פרטים אישיים
 ג'ובראן -שם: מנאל תותרי

  29.4.1978תאריך לידה: 
 03-5317075 :טלפוןמספר 

  manal.totry-jubran@biu.ac.ilת:כתובת אלקטרוני
 

 השכלה

 פוסט דוקטורט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית  2015ספטמבר  – מרץ

 
עבודת הדוקטורט: כותרת . אביב-וניברסיטת תללטה למשפטים, אתואר שלישי, הפקו 2015מאי 

, שיח השונות: תפקיד המשפט בעיצוב מרחבי מגורים על בסיס לאומי בעיר" בשם"
 אביב(-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלישי בלנק )פרופ' בהנחיית 

  
אביב, מסלול משפט, -, אוניברסיטת תל)בהצטיינות( (LL.Mמוסמך במשפטים ) 2005 אפריל

בחינת דפוסי השתתפות והתנגדות  כותרת העבודה: "וואדי נסנאס,. ופוליטיקהחברה 
רונן שמיר )הפקולטה למדעי החברה, פרופ' , בהנחיית במסגרת חוק התכנון והבניה"

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת )ישי בלנק  ד"רהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה( ו
 אביב( -תל

  
 יון עריכת דיןרשקבלת            2001נובמבר 

 
 יברסיטת חיפה, אונ(LL.B) במשפטים תבוגר          2000נובמבר 

 
 עבודהניסיון 

קורסים בנושא "רב  למדת, מרצה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילןמ ואילך      2015
, "משפט וחברהתרבותיות וזכויות מיעוט", "דיני שלטון מקומי", "דיני תכנון ובניה", "

 "תכנית לטיפוח מצוינות"מנחה שותפה בו רזים""דיני מכ
 

והחוג למדעי  הפקולטה למשפטיםסדנה בנושא "רב תרבותיות" במשותף עם  ריכוז 2015יולי  - מרץ
 ה העבריתאוניברסיטה -החברה

 
   תושבים בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית בקהילה", הבקורס "השפעת מרצה  2015אפריל 

 אוניברסיטת חיפה "אקדמיה בקהילה" במסגרת פרויקט הדגל של
 

 אוניברסיטת חיפה -הפקולטה למשפטיםמרצה מן החוץ,        2015 -2011
 

   תחומי שיוצא לאור על ידי  -כתב העת "דין ודברים", כתב עת משפטי בין ,סגנית עורך              2009 -2004
 פקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהה       

 
הסביבה המשפטית של ניהול נדל"ן ושמאות "קורס בלשיעורי "דיני קניין" מרצה  2008יוני  -מאי

התמחות בניהול נדל"ן ושמאות  –תכנית מוסמך במנהל עסקים במסגרת , "מקרקעין
 מקרקעין, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה

 
המרכז  -משפטיםלבי"ס , אמנון להביבקורס "דיני קניין", ד"ר  ת(פרונטלי)מתרגלת  2007– 2006

 הבינתחומי, הרצליה
 

 -עורכת כתב העת "מחברות עדאלה", כתב עת משפטי היוצא לאור על ידי מרכז עדאלה  2007 -2006
 המיעוט הערבי בישראללזכויות משפטי המרכז ה

 
, וד"ר אלכסנדר )סנדי( קדר ד"ר מיכאל בירנהקבקורס "דיני קניין", עוזרת הוראה  2006 – 2001

 אוניברסיטת חיפה -שפטיםהפקולטה למ
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         : היווצרות, 1998-1948, ישראלב"משטר המקרקעין נושא מסגרת מחקר בחוקרת ב      2005
     ראשיים: , במימון קרן המדע הלאומית, חוקרים "שינוי, משמעויות והצעה לרפרומה    
 אלכסנדר )סנדי( קדר ואורן יפתחאל    

 
  -הפקולטה למשפטים המשפט", ד"ר אביטל מרגלית עוזרת הוראה בקורס "תורת 2004

 המכללה למינהל
 

  אוניברסיטת תיכון בפקולטה למשפטים, מתרגלת בתוכנית ללימודי משפטים לתלמידי   2003 -2002
 , מרכז רבין לשלום ופר"חחיפה

 

     גלית, ד"ר אביטל מרבקורס "משפט חברה ותרבות" ובקורס "דיני קניין", עוזרת הוראה   2003 -2002
 אוניברסיטת חיפה   -הפקולטה למשפטיםו אילן -יטת בראוניברס -פקולטה למשפטיםה

 
 פקולטה הד"ר אלכסנדר )סנדי( קדר, בקורס "משטר המקרקעין בישראל",  ,עוזרת הוראה 2002 -2001

 -הפקולטה למשפטיםו ראשון לציון -המכללה למינהל ;אביב–אוניבסיטת תל  -למשפטים
 חיפה אוניברסיטת

 
ד"ר ישראל דורון, ", מעמדם המשפטי של הזקנים בישראל"בנושא עוזרת מחקר  2002 -2001

 אוניברסיטת חיפה -הפקולטה ללימודי הרווחה ובריאות
 

 זיו-שופטת ברכב' ה, שלום בחיפה -בבית המשפט המחוזיהתמחות       2001
 

 כב' השופט גריל, בבית משפט המחוזי בחיפההתמחות       2000
 

 -הפקולטה למשפטים -ד"ר יונתן יובל, שנערך בבתי משפט לתביעות קטנותעוזרת מחקר  1998
 אוניברסיטת חיפה

 
 ערבי לפיתוח כלכלי" -"מרכז יהודיעוזרת מחקר ב       1998

 
 

 רשימת פרסומים
 

1.  ,BuildingHistorical Justice of Private History in State Jubran, -Manal Totry

2019) ,Forthcoming( cal Inquiries in LawTheoreti  

 

2. Manal Totry-Jubran, Transitional Justice within Settler Democracies: The 

Case of Housing Injustice in Australia and Israel, VANDERBILT JOURNAL OF 

TRANSNATIONAL LAW (Forthcoming, 2019) 
 

 מא עיוני משפט, חסים שבין פרטים, קהילות וגופים במשפט הפרטי""צדק בי, ג'ובראן -מנאל תותרי .3
(2018) 
 

4. Manal Totry-Jubran, Law, Space and Society: Legal Challenges of Middle-

Class Ethnic Minority Flight, 34 HARVARD JOURNAL ON RACIAL & ETHNIC 

JUSTICE 302 (2018) 
 

5. Exploring the Legal es: ls and FencBeyond Wal ,Jubran-Manal Totry

 &AW LOURNAL OF J26 , Geography of Gated Communities in Mixed Cities

8)201( 123OLICY P 

 

ג'ובראן, "הפרטה והדרה בעיר: העמותות לבניה עצמית כמייצרות מובלעות מרחביות  -מנאל תותרי .6
 (תשע"ז) 443מו משפטים , מופרדות"
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 17 ידין ודברים "התהוות הערים המעורבות בהתהוות: בין הפרטי לציבורי", ראן, ג'וב -מנאל תותרי .7
 תשע"ז( )
 

8. Israel Doron, Manal Totry-Jubran, Guy Enosh and Tal Regev, An American 

Friend in an Israeli Court: An Empirical Perspective, 2 THE ISRAEL LAW 

REVIEW 48 (2015) 
 

עשור ל"ידיד בית המשפט": ניתוח "ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב -ותרידורון, מנאל תישראל )איסי(  .9
  (2011) 667לד  עיוני משפט "אמפירי של החלטות בתי המשפט

 
-ואדי נסנאס כמקרה –המצוי והרצוי  שיתוף הציבור בחוק התכנון והבנייה:" ג'ובראן -מנאל תותרי .10

 )תשס"ז( 701 י משפט וממשל "בוחן
 

11. Israel Doron and Manal Totry- Jubran, Too Little, Too Late? An American 

Amicus In An Israeli Court, 19 TEMPLE INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 

LAW JOURNAL 105 (2005) 
 

 עלי משפטמשפט" ישראלי"  -"לידתו והתפתחותו של "ידיד בית ג'ובראן -שראל דורון ומנאל תותריי .12
  )תשס"ו( 65 ה

 
 

 (work in progressעבודה בהכנה )
 

1. Manal Totry-Jubran, Private Localism: The Case of “Philanthropic Private 
Local Government”  (work in progress)  יוצג בסדנת חוקרים של העמותה למשפט ציבורי ,

 .2019באפריל 
 

2. Manal Totry-Jubran, Minority Judge Challenges in a Jewish and Democratic 
State: Salim Juobran as a Test Case (work in progress) 

 
 ", )בשיפוט(לקראת רגולציה משפטית של התופעהג'ובראן, "קבוצות רכישה לאן,  -מנאל תותרי .3

 
 .2019הזמנה לתרום מאמר לספר לכבוד פרישתו של פרופ' מאוטנר בנושא רב תרבותיות בישראל ביוני  .4

 
 

 מדעיים בכנסים הרצאות
 אוניברסיטתהפקולטה למשפטים, מנה להשתתף בכנס לכבוד פרישתו של פרופ' מאוטנר, הז 2019יוני 

 תל אביב
 

in the Context of the Israeli Justice Historical-בכנס הזמנה להשתתף  2019מאי 
Palestinian Conflict עם ףהמאורגן בשיתותל אביב אוניברסיטת פקולטה למשפטים, ב 

Stockholm Center for the Ethics of War and Peace 
 

בנושא:  השלישי של הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית בישראל סוניהשתתפות בכ 2019מרץ 
  מלון ענבל, ירושלים ,"הגירה, גבולות, זהות"

 
נס מזרחים כ""קהילות אתניות, וועדות קבלה, ואי שוויון במרחב ברקע בג"ץ סבח",  2019מרץ 

בר  אוניברסיטתהפקולטה למשפטים, : משמפט, מעמד וזהות" 2019ואשכנזים בישראל 
 אילן

 אוניברסיטתהפקולטה למשפטים, , "דמוקרטיה, שוויון, וחוק הלאום: בואו נדבר על זה" 2018אוקטובר 
 חיפה

 
 בר אילןאוניברסיטת , כנס "הקהילות", הפקולטה למשפטים, "Private Localism" 2018יוני 
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מקבוצת  : עיון בפסק דינו של שופט המיעוטועדות קבלה ביישובים הקהילתייםקהילות ו" 2018אפריל 
", תרומתו של השופט ג'ובראן לפיתוח המשפט הישראלי, כנס לכבודו של השופט מיעוט

 בשיתוף האוניברסיטה העברית סלים ג'ובראן, אוניברסיטת חיפה
 

שנה למגילה, סדרת מפגשים  70 -ל תושביה?", מדברים עצמאותפיתוח הארץ לטובת כ" 2018מרץ 
חודשית בנושא מגילת העצמאות וערכיה בתרבות ובחברה בישראלית כיום, בית העצמאות, 

 תל אביב 
 

, הועידה הראשונה למשפט וסביבה, אדם טבע ודין והפקולטה "צדק סביבתי בישראל" 2018מרץ 
 תרבות, תל אביב, היכל הלמשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 
 Transitional Justice in Housing Injustice: The Case of Housing“  2018פברואר 

Right’s Violations in Israel”, Annual Conference of the International 

Academic Association for  Planning Law and Property, Novi Sad, 

Serbia 

 
 , מלון אלמא זכרון יעקבכנס האגודה למשפט ציבורי שפט הציבורי","חידושים במ 2017דצמבר 

 
 ,The NGO-ization of Space in Israel”, ICON-S Conference “Courts“    2017יולי 

Power, Public Law”, University of Copenhagen     
 

חכמות או ערים  ערים"מה בין ערים חכמות ושכנים טובים", מפגש חוקרים בנושא "  2017מאי 
 אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, ?Smart Cities or Just  ,Cities צודקות?

 
 ,ICON-S Israel של  השלישי השנתי ", הכנס"צדק חלוקתי בשינוי שטחי השיפוט 2017מרץ 

 ציבורי(, אוניברסיטת בר אילן למשפט הבינלאומית האגודה של הישראלי )הסניף
 

 ,Transitional Justice in Housing Injustice”, Housing Law Symposium 2017מרץ 

Malmö University, Sweden   
 

 , מלון הילטון תל אביב"2050סביבה כנס " ,"אתגר התכנון בערים המעורבות בהתהוות" 2017פברואר 
 

, 2017כנס משפט וחברה  ,"״הלאמת״ מקרקעי הקרן הקיימת לישראל: הגבלה מרצון 2017פברואר 
 המכללה האקדמית נתניה

 
 Dilemmas of Minorities In Israel”, Identity, Citizinship and“  2016ספטמבר 

Integration: Minority Groups in Germany and Israel, The Konrad 

Adenauer Program for Jewish-Arab Cooperation, Faculty of 

Humanities, Tel Aviv University 
 
“Annual  thDilemmas of Minorities inside Minorities In Israel”, 5 2016פטמבר ס

Conference on Israel Studies 2016 ‘Thinking about Israel: Borders, 
Boundaries and Cultures, European Association of Israel Studies, 

SOAS, University of London   
 

 The Impact of Gated Communities on Gating Communities”, ICON-S“          2016יוני 
Conference “ Borders, Otherness and Public Law”, Humboldt                             

University, Berlin                                
 

 פטים, המרכז הבנתחומי בהרצליהב"ס למש, Years of Zoning 100 מושב בכנס יו"ר  2016יוני 
 

 כנס משפט   "השפעת הקהילות המגדרות על הקהילות המגודרות: ישראל במקרה בוחן"          2016אפריל 
  , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית2016וחברה 

 
  “th10 ization of Space in Israel",-Theory Comes to Life: The Ngo     2016פברואר 
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Annual Conference of the International Academic Association for 

Planning Law and Property Rights, Bern Switzerland 

 
", הרצאה זכויות קבוצתיות במדינת הלאום היהודית: דילמות של מיעוט בתוך מיעוט" 2015דצמבר 

, הפקולטה "דשמשפט יהודי ודמוקרטי: הגדרת הגבולות מח" שהוצגה במסגרת כנס
 למשפטים, אוניברסטת בר אילן

 
"unior Jorkshop WTAU  rdization of Space in Israel", 3-GOThe N 2015אוקטובר 

Scholars, Faculty of Law, Tel Aviv University 

 
בין הפרטי לציבורי במרחב הישראלי: תפקיד הקק"ל בעיצוב "הערים המעורבות " 2015פברואר 

, הפקולטה למשפטים, 2015במסגרת כנס משפט וחברה הוצגה אה ש" הרצבהתהוות
 אוניברסיטת חיפה

בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה במסגרת דיני עירוניות בישראל: "קהילות מגורים  2013דצמבר 
, ב"ס למשפטים, מכללת רמת 2013ט וחברה , הרצאה שהוצגה במסגרת כנס משפהמכרזים"

 גן
 

בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה במסגרת דיני עירוניות בישראל: מגורים "קהילות   2013נובמבר 
ולטה למשפטים, אוניברסטת בר הרצאה שהוצגה במסגרת כנס "דור העתיד" הפקהמכרזים", 

 אילן

מחלקה לפוליטיקה ב, הרצאה שהוצגה בפנל כוח ומרחב" -אדי נסנאס": תודעה משפטית"ו 2011יוני 
 Hagarריון לרגל הוצאתו לאור של גיליון מיוחד של כתב העת אוניברסיטת בן גווממשל, 

 
 :Segregation Of Communities In Urban Residential Spaces In Israel  2011מאי 

Legal and Theoritical Aspects, presented in "LAW, PLACE AND 

SPACE- Annual Conference of the University of Ottawa Graduate 

Students in Law Association (GSLEDD)" 
 

בחינת דפוסי השתתפות על היסטוריה ותודעה משפטית באמצעות " -"ואדי נסנאס" 2010  אוקטובר
במסגרת הכנס השנתי של הארגון  הוצגהצאה ש, הר"והתנגדות במסגרת חוק התכנון והבניה

פט והיסטוריה, , מכון דיויד ברג למשצחק בן צבייהישראלי להיסטוריה ומשפט, יד 
 , אוניברסיטת תל אביבםהפקולטה למשפטי

 
יום עיון הוצגה במסגרת הרצאה ש", החדש והבניה התכנון חוק בהצעת מבנים שימור על" 2010מאי 

 אביב-אוניברסיטת תל ,הפקולטה למשפטים, הרפורמה בחוק התכנון והבניהבנושא 
 

הרצאה  ,"י תכנון המרחבי של חוף היםהטמעת עיקרון פיתוח בר קיימא במסגרת הליכ" 2009מאי 
, מכון דוידסון לחינוך של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה 37 -כנס המסגרת הבהוצגה ש

 מדעי
 

 בינלאומייםמקומיים ו ופרויקטיםסדנאות השתתפות ב

מכללה הבסדנת החוקרים הצעירים השנייה של העמותה למשפט ציבורי,  ףהשתתל עתידה 2019אפריל 
)הבחירה על  “ ase of CaesareaCPrivate Localism: the”להצגת מאמר:  אקדמיתה

 בסיס תחרותי(
 

 -ו  (IASH)השתתפות בפרויקט משותף בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  2015אוקטובר 
Alexander von Humboldt Foundation (AvH)- Berlin, Germany  במסגרת

 7th Annual German-Israeli Frontiers of Humanities Symposium -ה

(GISFOH) בנושא ,"Boundaries and Bridges: The Dynamics of Urban 

Diversity" )הזמנה להשתתף באופן אישי( 
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 -שנערך בברלין Living Futuresישראל בנושא:  -גרמניההשתתפות בפרויקט משותף  2015מאי 
הפרויקט כולל השתתפות בסדנאות . ישראל -בתל אביב 2015גרמניה ובהמשך בנובמבר 

 מימדים של הגירה; פלורליזם ושונות; העצמה ודו שיח בין קהילות.: הבאים בנושאים
 

השתתפות בסמינר אקדמי לחוקרים צעירים מגרמניה וישראל שנערך באוניברסיטת   2010ספטמבר 
Christian Albrechts- Keil, Germany :בנושא“Diversity in Society: 

Challenges for Germany and Israel“ . 
 

, "חינוך לדימוקרטיה בקרב צעירים ערביים ממדינות ערב"בנושא בדנמרק קורס השתתפות ב 2000אוגוסט 
 Danish Youth Counsil -העמותת במימון הנסיעה היתה 

 
קות יתוח קליניפולקידום פעילות חברתית השתתפות בפרויקט שנערך בארצות הברית  1998אוקטובר 

 אוניברסיטת חיפה -הפקולטה למשפטים כנציגת ,בפקולטות למשפטים בארץמשפטיות 
 
 

  מחקר מענקי
ם של המוסר לביטוח לאומי בנושא: מטעם קרן המחקרי₪  120,000בגובה  מענק מחקר 2017

"זכויות חברתיות בישראל: חלוקת הנטל בין השלטון המרכזי למקומי במתן שירותי רווחה 
 "מת השירותים ועל יצירת פערים כלכליים וחברתיים בין הרשויות השונותוהשפעתה על ר

 
 קרן של הפעילות "בחינת מודלבנושא:  מקרן רוטשילד₪  120,000בגובה מענק מחקר  2017

 רוטשילד: היבטים משפטיים ומרחביים" דה אדמונד
  

אתגר שופט מהמרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בנושא: "₪  3,500 בגובהמענק מחקר   2017
 "המיעוט במדינה יהודית ודמוקרטית: לקראת פרישתו של השופט סלים ג'ובראן

 
"קבוצות רכישה לאן?: בנושא גלוב לחקר נדל"ן -מכון גזיתמ₪  35,000בגובה  מענק מחקר 2016

 לקראת רגולציה משפטית של התופעה"
 

 לגת מעוף, בנוסף למהמהמועצה להשכלה גבוה₪  50,000בגובה מענק מחקר   2015
 

he European Union (EU) Regional ProgramT -מ₪  5,500 בגובה מענק מחקר 2015

Minority Rights Group International, ”MedCulture“  לעריכת מחקר בנושא
  שראל""זכויות התרבותיות של המיעוט הערבי בי

 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ממרכז מינרבה לזכויות האדם $  1500בגובה  מחקר מענק 2014

 "זכויות אדם: גישה היסטורית וביקרותית"בנושא,  תל אביב
 

 פרסים

  פרס "גורני" לחוקרים צעירים במשפט ציבורי 2018 אוקטובר
 

ה צעירים המבטיחים ופורצי רכאחת מעש נבחרה על ידי עיתון כלכליסט ובנק הפועלים 2018פברואר 
 הדרך בחברה הערבית

 
של האגודה לאקולוגיה  37 -הרצאה מצטיינת בכנס המקום שני בפרס עבור  "שפיצר" פרס 2009מאי 

 ומדעי הסביבה
 

, מאת קרן הפרסים והמלגות בנושא דיני השלטון המקומילתואר שני עבודה מצטיינת פרס  2005דצמבר 
 יפו, ע"ש צבי זילביגר ז"ל-יבאב-של עיריית תל

 
פרס מטעם "מכון וולטר ליבך", בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב לשנת הלימודים  2003יוני 

 הגינות בין יהודים וערבים בישראלתשס"ג, בגין תרומה לקידום יחסי שוויון ו
 

 מלגות

 גבוהה מלגת "מעוף" למרצים ערבים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה 2015-2018

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=486&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=486&id_type=10
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 תשע"ב –לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן מלגה   2012

 
 תש"ע -מלגת קיום מקרן בוכמן 2010

 
מלגה מטעם "המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" על מחקר לתואר שני בנושא תכנון ובניה   2004

  במגזר הערבי
 

 מלגה על שם אריאל רוזן צבי ז"ל  2003
 
 

 דמיותאק פעילויותתפקידים ו
 "שנה לידיד בית המשפט בישראל 20"בנושא  ערב עיון ביחד עם ד"ר שי פרבר וןארג            2019מרץ 

 
   וקרן העזבונות המדינה מטעם בית נשיאלדוקטרנטים ת בועדת המלגו חברה       2019פברואר 

 
 תקיים הט וחברה( ש)החברה הישראלית למשפ ILSAחברה בועדה האקדמית של הכנס           2018-2017

 בפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן 2018בינואר                             
 

 פעולת חברה בקבוצת מחקר בנושא "הסדרת המרחב הציבורי בישראל: מסמך החזון שביסוד          2017-2016
 , בחסות מרכז מציל"ה" בהובלת פרופ' מני מאוטנרהקבוצה

 
 )האגודה   ICONs -הישראלי של ארגון החברה בועדה האקדמית של כנס הסניף                   2016

 בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר            2016 תקיים במרץההבינלאומית למשפט ציבורי( ש                            
 אילן                            

 
 הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן ,לתואר ראשון לת תלמידיםועדה לקבחברה ב          ואילך 2016

 
 ועדת הקליניקות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילןחברה ב                  2016

   
במסגרת המרכז למשפט "אתיקה של שימוש במשאבי לאום",  :מועצה הציבוריתחברה ב 2016

 סיטת בר אילןפקולטה למשפטים אוניבר, היהודי ודמוקרטי
 

 ומשפט כנס העשור לאגודת היסטוריהלארגון  ה האקדמיתבועד חברה        2014 -2013
 

 התקיים ש למשפט וחברה(ת )החברה הישראלי ILSAה האקדמית של הכנס חברה בועד                    2010
 במרכז הבינתחומי בהרצליה 2010בדצמבר                             

 
 לטה חברת מערכת בכתב העת "עיוני משפט", כתב עת משפטי שיוצא לאור מטעם הפקו        2004 -2003

 למשפטים, אוניברסיטת תל אביב             
 
 

 תות חברתייופעילו
 חברה בהנהלת ארגון הבוגרים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה ואילך    2013

ויקט "מעיר מעורבת לעיר משותפת" בחיפה, שהוקם על חברה בצוות התכנון במסגרת פר 2010 -2009
ידי ארגון שתיל, ושמטרתו לקיים דיונים והערכת מצב לקראת פרסומה של תכנית המתאר 

 המחוזית לעיר חיפה
 

 רת דירקטריון באגודה לצדק חלוקתיחב ואילך 2008
 

תה לקידום מנהיגות עמו ,"מנהיגות צעירות -מותת "ניסןיושבת ראש הועד המנהל של ע 2005 -2003
 צעירה בקרב בחורות צעירות יהודיות וערביות

 
 "מנהיגות צעירות -ניסן"הנחיית קבוצות נשים מטעם עמותת לקורס ב השתתפות  2001
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מנהיגות  -עמותת "ניסן, כנציגת סין -ביג'ייןהשתתפות בכנס הבינלאומי הרביעי לנשים ב 1995
 (NGO) יםלתיהלא ממשהארגונים " במסגרת משלחת צעירות


