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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

 אילן-רסיטת בר, אוניבהפקולטה למשפטים ,בכירה רצהמ        2020דצמבר מ

 אילן-רסיטת בר, אוניבטיםלמשפ טהולפקהה, מרצ            2015-2020

 פוסט דוקטורט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית          2015

 
כותרת . אביב-וניברסיטת תללטה למשפטים, אתואר שלישי, הפקו 2015

שיח השונות: תפקיד המשפט בעיצוב מרחבי  בשםעבודת הדוקטורט: "
)הפקולטה  בלנקישי פרופ' חיית , בהנמגורים על בסיס לאומי בעיר"

 אביב(-למשפטים, אוניברסיטת תל
  

אביב, מסלול -, אוניברסיטת תל)בהצטיינות( (LL.Mמוסמך במשפטים ) 2005
בחינת דפוסי  כותרת העבודה: "וואדי נסנאס,. ופוליטיקהמשפט, חברה 

פרופ' , בהנחיית השתתפות והתנגדות במסגרת חוק התכנון והבניה"
ולוגיה ואנתרופולגיה( וג לסוצי, החחברהעי ה)הפקולטה למדשמיר רונן 

 אביב( -הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל)ישי בלנק  ד"רו
  

 יון עריכת דיןרשקבלת                    2001

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

 
 עבודהניסיון 

סים ורק דתלמ, מים אוניברסיטת בר אילןפטלטה למשרצה, הפקומ ואילך      2015
בנושא "רב תרבותיות וזכויות מיעוט", "דיני שלטון מקומי", "דיני תכנון 

 רזים", "דיני מכ"משפט וחברהובניה", "
 

סדנה בנושא "רב תרבותיות" במשותף עם הפקולטה למשפטים  ריכוז 2015יולי  - מרץ
 ריתהאוניברסיטה העב -והחוג למדעי החברה

 
תהליכי תכנון והתחדשות עירונית ים בתושבהבקורס "השפעת מרצה  2015ל ריאפ

במסגרת פרויקט הדגל של אוניברסיטת חיפה "אקדמיה בקהילה", 
 בקהילה"

 
 אוניברסיטת חיפה -מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים       2015 -2011

 
א תחומי שיוצ -פטי בין", כתב עת משיםברכתב העת "דין וד ,סגנית עורך       2009 -2004

 פקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהה ל ידיור עלא
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סביבה המשפטית של ניהול נדל"ן ה"קורס בלשיעורי "דיני קניין" מרצה  2008יוני  -מאי
התמחות  –תכנית מוסמך במנהל עסקים במסגרת , "ושמאות מקרקעין

 הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה יתב בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין,
 

בקורס "דיני קניין", ד"ר אמנון להבי, בי"ס  ת(פרונטלי)מתרגלת  2007– 2006
 המרכז הבינתחומי, הרצליה -למשפטים

 
עורכת כתב העת "מחברות עדאלה", כתב עת משפטי היוצא לאור על ידי   2007 -2006

 שראלביי המיעוט הערבלזכויות משפטי המרכז ה -מרכז עדאלה
 

ד"ר מיכאל בירנהק וד"ר אלכסנדר יני קניין", "ד ורסקבעוזרת הוראה  2006 – 2001
 אוניברסיטת חיפה -)סנדי( קדר, הפקולטה למשפטים

: 1998-1948, ישראלב"משטר המקרקעין נושא מסגרת מחקר ברת בחוק   2005
המדע הלאומית,  רןק ון, במימ"שינוי, משמעויות והצעה לרפרומההיווצרות,
 אלכסנדר )סנדי( קדר ואורן יפתחאל ראשיים:חוקרים 

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

 
תיכון בפקולטה למשפטים, מתרגלת בתוכנית ללימודי משפטים לתלמידי   2003 -2002

 מרכז רבין לשלום ופר"ח ,החיפ  אוניברסיטת 
 

ד"ר בקורס "משפט חברה ותרבות" ובקורס "דיני קניין", זרת הוראה וע  2003 -2002
והפקולטה  אילן - יטת ברסאוניבר - פקולטה למשפטיםה אביטל מרגלית,

 אוניברסיטת חיפה - למשפטים
 

 סנדי() דרד"ר אלכסנבקורס "משטר המקרקעין בישראל",  ,עוזרת הוראה 2002 -2001
 -המכללה למינהל ;אביב–תל יטת ניבסאו -למשפטים פקולטה הקדר, 

 אוניברסיטת חיפה -והפקולטה למשפטים ראשון לציון
 

ד"ר ישראל "מעמדם המשפטי של הזקנים בישראל",  בנושאעוזרת מחקר  2002 -2001
 אוניברסיטת חיפה -דורון, הפקולטה ללימודי הרווחה ובריאות

 
 זיו-שופטת בר' הבכ, שלום בחיפה -בית המשפט המחוזיב ותהתמח     2001

 
 כב' השופט גריל, התמחות בבית משפט המחוזי בחיפה     2000

 
 -ד"ר יונתן יובללתביעות קטנות, שנערך בבתי משפט עוזרת מחקר  1998

 אוניברסיטת חיפה -הפקולטה למשפטים
 

 "לילכערבי לפיתוח כ -"מרכז יהודיעוזרת מחקר ב     1998
 
 

 רשימת פרסומים
 

1. Manal Totry-Jubran, Dissent, Diversity and Representation: Lessons 
From The First Minority Judge in The Israeli Supreme Court SOCIAL 

AND LEGAL STUDIES (forthcoming) 
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 של קבוצותתרומת השופט סלים ג'ובראן לשיח הזכויות " ראן,ג'וב -תותרי מנאל .2
 -)עתיד להתפרסם ב ןספר ג'וברא", וחלשות במערכת המשפט הישראליתמיעוט ומ

 (נבובהוצאת  2021
 

3. n i Arabs-Perspective: Palestinianticultural A Mul, Jubran-Manal Totry
Israel 

 arakarak, BAharon B( ONSTITUTIONCLI SRAEIANDBOOK ON THE HXFORD O
)forthcoming 2021, eds. -Roznai anivMedina & Y 

 

ן, "חוק יסוד הלאום: פרשנות סעיף ההתיישבות היהודית בראי ג'וברא -מנאל תותרי .4
 (2021 -טיהאת המכון הישראלי לדמוקרצוה) לאוםטור חוק המנקועקרון השוויון", 

 

ראלית: יצירתם של הנשכחת ברב תרבותיות היש ג'ובראן, "האופציה -ריתול תמנא .5
 עתיד להתפרסם ב) פ' מאוטנרלכבוד פרישתו של פרור ספ", מרחבים משותפים

 (בהוצאת אוניברסיטת תל אביב 2021

 

6. Manal Totry-Jubran, Historical Justice of Private History in State 
)20(20305  AWLNQUIRIES IN ICAL RETIHEOT 12 ,Building  

 

טית ראת רגולציה משפ, "קבוצות רכישה לאן, לקושמעון דיין ג'ובראן -מנאל תותרי .7

 (2020) 157טו  עלי משפטשל התופעה", 

 

8. Manal Totry-Jubran, Transitional Justice within Housing Injustice: The 

Case of Housing Rights Violations Within Settler Democracies, 52 

VANDERBILT JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW 795 (2019) 

סים שבין פרטים, קהילות וגופים במשפט הפרטי", , "צדק ביחובראןג' -מנאל תותרי .9
 (2019) 417 מא עיוני משפט

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

Middle-Class Ethnic Minority Flight, 34 HARVARD JOURNAL ON RACIAL & 

ETHNIC JUSTICE 57 (2018) 
 

11. Exploring the Legal es: alls and FencBeyond W ,ubranJ-Manal Totry
 AWLF OURNAL OJ26 , Geography of Gated Communities in Mixed Cities

8)201( 312ICY OLP & 

 

בעיר: העמותות לבניה עצמית כמייצרות  הדרהטה וראן, "הפרג'וב -מנאל תותרי .12
 (תשע"ז) 443מו משפטים מובלעות מרחביות מופרדות", 

 

 ידין ודברים ובראן, "ערים מעורבות בהתהוות: בין הפרטי לציבורי", ג' -מנאל תותרי .13
 תשע"ז( ) 17
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14. 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 "ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב -ותרימנאל תי( דורון, )איס ישראל .15
  (2011) 667לד  עיוני משפט "המשפט": ניתוח אמפירי של החלטות בתי המשפט

 
ואדי  –בחוק התכנון והבנייה: המצוי והרצוי  בורהצי "שיתוף אןג'ובר -אל תותרינמ .16

 )תשס"ז( 701 י משפט וממשל "בוחן-נסנאס כמקרה
 

17. 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) 
 

משפט"  -"לידתו והתפתחותו של "ידיד בית ג'ובראן -דורון ומנאל תותרי אלשרי .18
 )תשס"ו(  65 ה עלי משפטישראלי" 

 
 

 ם בבלוגיםסופר
 

מנקודת מבט  ליברליזם בישראלעתידותיו של האתגריו ו" ,ג'ובראן-מנאל תותרי .1
 ICON-S-IL Blog (26.5.2021) ,"פלסטינית

-יהודים יחסי לשיח גביזון' פרופ תרומת על ותובנות שבותחמג'ובראן "-תותרימנאל  .2
 ICON-S-IL Blog (25.10.2020) "הישראלי במרחבערבים 

אוקטובר: זמן להתנצלות ציבורית  "עשרים שנה לאירועי ג'ובראן,-מנאל תותרי .3
 ICON-S-IL BLOG (7.10.2020)מוסדית" 

4. m: Connecting the Justice SymposiuTransitional  ,branJu -Manal Totry
 URISJONPINIO Past with the Future of Consolidated Democracies

)16.9.2020( 
 
 
 

 (srogresPork in Wה בהכנה )עבוד
 

הסתכלות  בין התנגשויות חיצוניות למאבקים פנימיים:" ,ג'ובראן -מנאל תותרי .1
 (בשיפוט)", רבי בישראלהמיעוט הע זכויות הקבוצתיות שלמחודשת על ה

 

2. Manal Totry-Jubran, Moving from Regionalism as a Mode of Control in 
Multicultural States Towards a Mode of Joint Citizenship: The Case of 

in progress) work( IsraelRegionalism in  

 

 עייםדמ בכנסיםות הרצא
 

"theory in  Connecting Law and Society with Transitional Justice 2021יוני 
Ruti Book Roundtable on  20 Years", Consolidated Democracies

 (OUP 2000) ransitional JusticeT 's book:Teitel 
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 Is Multiculturalism Bad for Minorities: Internal Group"  2021וני י
 ssociation forA of the eetingM nnualA th37 ,Conflicts in Israel"

Pluralistic Israel: Women, Minorities and  -udiestSsrael I
inois, Urbana he University of Illirtually by td V, HosteDiversity

 paignmCha 
 

 Racism and Middle Class Ethnic Minority Flight", Fighting 2021 מאי
Racism and Discrimination in the USA and Israel, The College 
of Law and Business and the Embassy of the United States, via 

Zoom"  
 

צי, היוצר", כנס לשכת עורכי הדין הארחומר בידי חוק יסוד כ -תקניםט מ"שק 2021מאי 
 אילת

 
תגרי ", שיח על אקופת הקורונהתרבית בחברה העלאכיפה ב"בין ציות  2021ינואר 

 למשפט ציבוריה ותעמכנס הרום, ט הציבורי במצב חיהשעה של המשפ
 בישראל

 
ביחד " בנושא:רת ערב עיון , הרצאה במסגמשווה"מבט  –ה בדיור הפרד" 2020דצמבר 

 אוניברסיטת ,לאומי –תרבותי  -ידת? יישובים קהילתיים על בסיס ע"ולחוד
 יבאב-לת

 
פרופ'  לפרו שלכבוד ס, ראליהליברליזם היש עלם מבטי ושאמפגש שיח בנ 2020דצמבר 

  ידותיות: תולדותיו, בעיותיו, עיברליזם בישראל, הלמנחם )מני( מאוטנר
 

ה במסגרת הרצא, "טיניקרה הפלססטוריים: המסמלים ומיתוסים היוץ ניפ" 2020דצמבר 
 יבאב-תל אוניברסיטת צדק,פט ו, משהשפ :בנושאהצרצאות בדיון  רתסד

 
ונות בסדרת "חי ת מקוהרצאו", שראלורונה בחברה הערבית ביקה" 2020מאי 

 אילן -אוניברסיטת בר, יםבצהרי
 

בינר הקורונה, ווהאזחרים הערבים בזמן ")אי( סולדריות של המדינה עם   2020אפריל 
 החיפטת אוניברסי ,ה", הפקולטה למשפטיםונורבנושא: סולדריות בזמן הק

 
ט סלים השופ קרה שלמהנה יהודית ודמוקרטית: אתגר שופט המיעוט במדי" 2020מרץ 

 של הישראלי )הסניף ,ICON-S Israel של  השישי תיהשנ הכנס ",ג'ובראן
 חיפהסיטת ציבורי(, אוניבר שפטמל הבינלאומית האגודה

 
ם רי"האתג בנושא מוס( דורית בינישטת )בדיופהשלהרצאתה של  מגיבה 2020ינואר 

 גביון שבנגור-באוניברסיטת בן, "להעומדים בפני מערכת המשפט בישרא
 
 Judicial Diversity Within Multicultural States: An“ 2019טמבר פס

Empirical Analysis of Dissenting Rulings of Ethnic-Minority 
 ssociation of Israel Studies,A European”, Judge In Israel

Prague University, Charles 
 

של מרחבים הנשכחת ברב תרבותיות הישראלית: יצירתם  "האופציה 2019יוני 
טנר, הפקולטה אומ כנס לכבוד פרישתו של פרופ' ם"ינוך ומגורימשותפים בח

 בביא יטת תלאוניברס למשפטים,
 

http://www.israelstudies.eu/locations/charles-university-prague/
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of the text the Conin  Justice Historicalבכנס הזמנה להשתתף  2019מאי 
tPalestinian Conflic-Israeli תל אביב אוניברסיטת פקולטה למשפטים, ב

of War and  the Ethics Stockholm Center for עם המאורגן בשיתוף
Peace 

 
ל הספרייה הלאומית ש מיבינלאוהשלישי של הפורום ה פות בכינוסתתהש 2019מרץ 

  , ירושליםענבל מלון ,"ירה, גבולות, זהות: "הגבנושא בישראל
 

כנס "ה, ואי שוויון במרחב ברקע בג"ץ סבח", ת, וועדות קבל"קהילות אתניו 2019מרץ 
, מעמד וזהות" הפקולטה משפט: 2019 אשכנזים בישראלרחים ומז

 אוניברסיטת בר אילן ם,למשפטי
 

שפטים, הפקולטה למ, דבר על זה"יה, שוויון, וחוק הלאום: בואו נרטוק"דמ 2018אוקטובר 
 חיפה רסיטתאוניב

 
אוניברסיטת , כנס "הקהילות", הפקולטה למשפטים, "Private Localism" 2018יוני 

 לןבר אי
 

דינו של שופט ק פסב : עיוןשובים הקהילתייםבלה בייועדות קות וקהיל" 2018אפריל 
משפט תרומתו של השופט ג'ובראן לפיתוח ה, "מיעוטמקבוצת  המיעוט

וף בשית סלים ג'ובראן, אוניברסיטת חיפהשופט דו של ההישראלי, כנס לכבו
 וניברסיטה העבריתהא

 
גילה, שנה למ 70 -ביה?", מדברים עצמאותפיתוח הארץ לטובת כל תוש" 2018מרץ 

גילת העצמאות וערכיה בתרבות ובחברה שא מסדרת מפגשים חודשית בנו
  לית כיום, בית העצמאות, תל אביבישראב

 
ע ודין דה הראשונה למשפט וסביבה, אדם טבועי, הל"י בישרא"צדק סביבת 2018מרץ 

 , היכל התרבות, תל אביבסיטת בר אילןוהפקולטה למשפטים, אוניבר
 

 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 בישראל למשפט ציבוריעמותה ס הכנ דושים במשפט הציבורי","חי 2017דצמבר 

 קבאלמא זכרון יע
 

 The NGO-ization of Space in Israel”, ICON-S Conference“    2017יולי 
“Courts, Power, Public Law”, University of Copenhagen 

    
 

 רים בנושא "ערים חכמות אוחכמות ושכנים טובים", מפגש חוק "מה בין ערים  2017מאי 
ה למשפטים, קולט, הפ?Smart Cities or Just  ,Citiesקות? ערים צוד

 אוניברסיטת בר אילן
 

 ICON-S של  השלישי השנתי ט", הכנס"צדק חלוקתי בשינוי שטחי השיפו 2017מרץ 
Israel, ציבורי(, אוניברסיטת בר אילן למשפט נלאומיתהבי האגודה של הישראלי )הסניף 
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 Transitional Justice in Housing Injustice”, Housing Law 2017מרץ 
Symposium, Malmö University, Sweden   

 
לון , מ"2050סביבה כנס " ,בהתהוות""אתגר התכנון בערים המעורבות  2017 פברואר

 ל אביבהילטון ת
 

נס משפט כ ,מקרקעי הקרן הקיימת לישראל: הגבלה מרצון"״הלאמת״  2017פברואר 
 ת נתניהלה האקדמי, המכל2017וחברה 

 
 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 
 

“thl”, 5sraeas of Minorities inside Minorities In IDilemm  6201ספטמבר 
Annual 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“          2016י יונ
ICON-S Conference “ Borders, Otherness and Public Law”, Humboldt             
University, Berlin                                

 
כז , ב"ס למשפטים, המרYears of Zoning 100 מושב בכנס יו"ר  2016יוני 

 מי בהרצליההבנתחו
 

מקרה ראל בלות המגדרות על הקהילות המגודרות: ישהקהיהשפעת "          2016אפריל 
 סיטה העברית האוניבר, הפקולטה למשפטים, 2016וחברה בוחן" כנס משפט 

 
 Theory Comes to Life: The Ngo-ization of Space in“    2016פברואר 

 th10 rael",Is 
Annual Conference of the International Academic Association for 
Planning Law and Property Rights, Bern Switzerland 

 
של מיעוט בתוך מיעוט", דית: דילמות ום היהוות קבוצתיות במדינת הלאזכוי" 2015דצמבר 

דרת הגבולות שהוצגה במסגרת כנס "משפט יהודי ודמוקרטי: הגהרצאה 
 ם, אוניברסטת בר אילןטה למשפטימחדש", הפקול

 
"unior Jrkshop oWAU T rdization of Space in Israel", 3-GON The 2015אוקטובר 

Scholars, Faculty of Law, Tel Aviv University 
 

הישראלי: תפקיד הקק"ל בעיצוב "הערים בין הפרטי לציבורי במרחב " 2015פברואר 
, 2015ס משפט וחברה במסגרת כנהוצגה ת בהתהוות" הרצאה שהמעורבו

 יטת חיפהיברסהפקולטה למשפטים, אונ
 

לזכות לקהילה  יות בישראל: בין הזכות לשוויוןעירונ"קהילות מגורים  2013דצמבר 
ה ט וחברשהוצגה במסגרת כנס משפ , הרצאהרזים"יני המכבמסגרת ד

 , ב"ס למשפטים, מכללת רמת גן2013
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ראל: בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה וניות ביש"קהילות מגורים עיר  2013נובמבר 
דור העתיד" כנס "הרצאה שהוצגה במסגרת דיני המכרזים", גרת במס
 וניברסטת בר אילןולטה למשפטים, אהפק

צאה שהוצגה בפנל כוח ומרחב", הר -תודעה משפטיתאדי נסנאס": "ו 2011יוני 
ור של הוצאתו לאניברסיטת בן גוריון לרגל במחלקה לפוליטיקה וממשל, או

 Hagarגיליון מיוחד של כתב העת 

 
 Segregation Of Communities In Urban Residential Spaces In  2011י מא

Israel: Legal and Theoritical Aspects, presented in "LAW, 
PLACE AND SPACE- Annual Conference of the University of 
Ottawa Graduate Students in Law Association (GSLEDD)" 

 
ינת בחות על היסטוריה ותודעה משפטית באמצע" -"סנאס"ואדי נ 2010  אוקטובר

 הוצגהה שצא, הר"סגרת חוק התכנון והבניהדפוסי השתתפות והתנגדות במ
צחק בן יראלי להיסטוריה ומשפט, יד גרת הכנס השנתי של הארגון הישבמס
, אוניברסיטת םטה למשפטייה, הפקולדיויד ברג למשפט והיסטור , מכוןצבי

 תל אביב
 

הוצגה הרצאה שדש", יה החל שימור מבנים בהצעת חוק התכנון והבנ"ע 2010מאי 
קולטה הפ, ן והבניהק התכנוהרפורמה בחובנושא עיון יום במסגרת 
 אביב-אוניברסיטת תל ,למשפטים

 
וף רחבי של חמא במסגרת הליכי תכנון המהטמעת עיקרון פיתוח בר קיי" 2009מאי 

האגודה לאקולוגיה ומדעי של  37 -כנס המסגרת הבהוצגה הרצאה ש ,הים"
 סון לחינוך מדעידויד , מכוןהסביבה

 

 מייםבינלאוומקומיים  ופרויקטיםאות סדנהשתתפות ב

 

עירים השנייה של העמותה למשפט ציבורי, בסדנת החוקרים הצהשתתפות  0192אפריל 
“calism: Between Private Loאקדמית להצגת מאמר: הלה מכלה

”iencycEffiPolitical Voicing and  )הבחירה על בסיס תחרותי( 
 

דעים אלית למן האקדמיה הלאומית הישרהשתתפות בפרויקט משותף בי 2015קטובר או
(IASH)  ו- Alexander von Humboldt Foundation (AvH)- Berlin, 

Germany 7 -במסגרת הth Annual German-Israeli Frontiers of 
Humanities Symposium (GISFOH) ,אבנוש "Boundaries and 

Bridges: The Dynamics of Urban Diversity" תתף באופן )הזמנה להש
 אישי(

 Living Futuresישראל בנושא:  -גרמניהמשותף פות בפרויקט השתת 2015מאי 
ישראל.  -בתל אביב 2015בנובמבר  גרמניה ובהמשך -שנערך בברלין

מדים של הגירה; ימ: םהבאי ויקט כולל השתתפות בסדנאות בנושאיםהפר
 ו שיח בין קהילות.צמה ודפלורליזם ושונות; הע

 
רמניה וישראל ים צעירים מגי לחוקרהשתתפות בסמינר אקדמ  2010ספטמבר 

 Christian Albrechts- Keil, Germanyטת שנערך באוניברסי
 . “Diversity in Society: Challenges for Germany and Israel“שא:בנו
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טיה בקרב צעירים ערביים דימוקרשתתפות בקורס בדנמרק בנושא "חינוך לה 2000אוגוסט 
 Danish Youth Counsil -ותת העמימון במת ערב", הנסיעה היתה ממדינו

 
יתוח פוום פעילות חברתית השתתפות בפרויקט שנערך בארצות הברית לקיד 1998אוקטובר 

ה טפקולה כנציגת בפקולטות למשפטים בארץ,שפטיות קליניקות מ
 אוניברסיטת חיפה -למשפטים

 
 

  מחקר מענקי
 

 "מחאה, בנושא ש"ח, 25,000 בגובה ליבך וולטר מכון מטעם מחקר מענק  0212
 ."1202 מאי מאורעות של המקרה המעורבות: בערים ושיטור אכיפה

 
ת הקרן הלאומי םעים מטשנ 3לתקופה של ₪  285,000נק מחקר בגובה מע 2019-2021

עקרונות של צדק סביבתי במערכת ( בנושא "המשגת ISFלמדעית )
 יבי"המשפטית והרגולטיבית בישראל: מחקר אמפירי ונורמט

 
ם של המוסר לביטוח טעם קרן המחקרימ₪  120,000בגובה  מענק מחקר 2018-2020

המרכזי טל בין השלטון חלוקת הנחברתיות בישראל: ושא: "זכויות ומי בנלא
השירותים ועל יצירת פערים שירותי רווחה והשפעתה על רמת למקומי במתן 

 "כלכליים וחברתיים בין הרשויות השונות
 

 נת מודלי"בח בנושא: מקרן רוטשילד₪  120,000בגובה קר מענק מח 2017
 יים ומרחביים": היבטים משפטוטשילדר דה אדמונד קרן של הפעילות

  
ט יהודי ודמוקרטי בנושא: מהמרכז למשפ ₪ 3,500 בגובהנק מחקר מע  2017

ר שופט המיעוט במדינה יהודית ודמוקרטית: לקראת פרישתו של "אתג
 השופט סלים ג'ובראן"

 
לוב לחקר נדל"ן בנושא "קבוצות ג-זיתממכון ג₪  35,000בגובה  מענק מחקר 2016

 עה"ה משפטית של התופלקראת רגולצי לאן?: רכישה
 

 , בנוסף למלגתהצה להשכלה גבוהמהמוע₪  50,000גובה במענק מחקר   2015
 מעוף

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

nalternatioRights Group In Minority, ”eCulturMed“ ramProg 
  ל"בותיות של המיעוט הערבי בישרא"זכויות התר ר בנושאלעריכת מחק

 
הפקולטה ממרכז מינרבה לזכויות האדם $  1500בגובה  מחקר מענק 2014

ה היסטורית ש: גי"זכויות אדםבנושא,  אוניברסיטת תל אביב למשפטים,
 וביקרותית"

 

 פרסים

 

  ציבורי במשפטני" לחוקרים צעירים פרס "גור 2018 קטובראו
 

ה צעירים רחת מעשכא יתון כלכליסט ובנק הפועליםחרה על ידי ענב 2018פברואר 
 המבטיחים ופורצי הדרך בחברה הערבית

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=486&id_type=10
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 של 37 -ההרצאה מצטיינת בכנס מקום שני בפרס ר פרס "שפיצר" עבו 2009מאי 

 האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה
 

את קרן קומי, משא דיני השלטון המבנוי לתואר שנדה מצטיינת פרס עבו 2005דצמבר 
 יפו, ע"ש צבי זילביגר ז"ל-אביב-ם והמלגות של עיריית תלהפרסי

 
ינוך, אוניברסיטת תל אביב פרס מטעם "מכון וולטר ליבך", בית הספר לח 2003יוני 

ם בין יהודי הגינותן וג, בגין תרומה לקידום יחסי שוויותשס"דים לשנת הלימו
 וערבים בישראל

 

 גותמל

 

 וההטיינים מטעם המועצה להשכלה גבצים ערבים מצוף" למרמלגת "מע 2015-2018
 

 תשע"ב –לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן מלגה   2012
 

 תש"ע -קיום מקרן בוכמןמלגת  2010
 

שני  חקר לתוארכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" על מ"המרטעם מלגה מ  2004
  הערביתכנון ובניה במגזר  בנושא

 
 "לל רוזן צבי זשם אריאמלגה על   2003

 
 

 ותפעילויות אקדמיתפקידים ו
 

 ICON-S-ILמאמר מצטיין עדת פרס ור יו"                   2021
 

 (ומית למשפט ציבוריינלאהבהאגודה ישראל ) ICONsחברה במועצת         2020 -החל מ
 

שנה לידיד בית  20"פרבר בנושא "ר שי עם ד תוףישב עיון בער וןארג          2019 מרץ
 "בישראל המשפט

 
וקרן  המדינה טעם בית נשיאמרנטים לדוקטבועדת המלגות  ברהח     2019פברואר 
   העזבונות

 
ה הישראלית למשפט החבר) ILSAחברה בועדה האקדמית של הכנס           2018-2017

בפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר  2018אר בינויים תקה( שוחברה
 לןאי

 
ראל: מסמך הציבורי ביש ת המרחבקבוצת מחקר בנושא "הסדרחברה ב           2017-2016

הקבוצה" בהובלת פרופ' מני מאוטנר, בחסות  החזון שביסוד פעולת
 "הצילמרכז מ

 
  ICONs -הארגון הסניף הישראלי של  ועדה האקדמית של כנסחברה ב                    2016

 2016ציבורי( שהתקיים במרץ  הבינלאומית למשפט )האגודה
 אילן ם, אוניברסיטת ברקולטה למשפטיבפ
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הפקולטה  ,ואר ראשוןלת דיםועדה לקבלת תלמיחברה ב ואילך   2016
 לןבר אי למשפטים אוניברסיטת

 
 אוניברסיטת בר אילן דת הקליניקות, הפקולטה למשפטיםועחברה ב                     2016

   
אבי לאום", "אתיקה של שימוש במש :ציבוריתברה במועצה הח 2016

למשפטים  ולטההפקבמסגרת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, 
 אילן אוניברסיטת בר

 
 ומשפט כנס העשור לאגודת היסטוריהן לארגו ה האקדמיתבועד חברה         2014 -2013

 
למשפט ת יהחברה הישראל) ILSA ה האקדמית של הכנסבועד חברה             2010

 בהרצליהומי נתחבמרכז הבי 2010בדצמבר התקיים ש וחברה(
 

טי שיוצא לאור עת משפ"עיוני משפט", כתב ברת מערכת בכתב העת ח       2004 -2003
 אביב למשפטים, אוניברסיטת תללטה מטעם הפקו

 
 

 תות חברתייופעילו
 

 ולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהרה בהנהלת ארגון הבוגרים, הפקחב ואילך    2013

ורבת לעיר משותפת" עיר מעתכנון במסגרת פרויקט "מות הבצוחברה  2010 -2009
מצב  שתיל, ושמטרתו לקיים דיונים והערכת ארגון חיפה, שהוקם על ידיב

 תאר המחוזית לעיר חיפהלקראת פרסומה של תכנית המ
 

 רקטריון באגודה לצדק חלוקתירת דיחב אילךו 2008
 

ות צעירות", עמותה נהיגמ -יושבת ראש הועד המנהל של עמותת "ניסן 2005 -2003
 ותוערבי רות צעירות יהודיותיגות צעירה בקרב בחוום מנהלקיד

 
נהיגות מ -וצות נשים מטעם עמותת "ניסןהשתתפות בקורס להנחיית קב 2001

 צעירות"

 
ן, כנציגת עמותת סי -מי הרביעי לנשים בביג'ייןבכנס הבינלאושתתפות ה 1995

ארגונים הלא ממשלתיים חת המשלמנהיגות צעירות" במסגרת  -"ניסן
(NGO) 


