
 :פרסומים

נייר עמדה מטעם  ",מודרות בעל כורחן הנשים הערביות הבדוויות ותופעת הפוליגמיה בנגב"
 .2010 פברואר  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל עדאלה

 (.2013) חוו"ד מטעם האגודה לזכויות האזרח כנגד הצ"ח להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

Trapped Between National Boundaries and Patriarchal Structures: Palestinian Bedouin 

Women and Polygamous Marriage in Israel". XLVIII(3) Journal of Comparative Family 

Studies 339 (2017).  

Redefining Polygamy among the Palestinian Bedouins in Israel: Colonialism, Patriarchy and 

Resistance, 19(1) Journal of Gender, Social Policy and the Law 459 ( 2011). 

Realties and Challenges of the Right to Education for Arab-Bedouin Girls in Israel, 1(3) 

International Legal Studies Program Law Journal, 119 (2009). 

 :פרסומים בתקשורת

 (.18.10.2018)הארץ " האומנם?انا ايضا*, "

רותם " מי באמת מרוויח מזה והאם ישראל תהיה כמו סעודיה וסודאן? "להתחתן עם שתי נשים:
 (14.07.2018)  דה מרקרשטרקמן, 

  (.04.07.2018) הארץ? שה שנייהיאיילת שקד, את מוכנה שבעלך יתחתן עם א

  5.10.2016 הארץ? איך אתה לא ציוני איימן

 .(11.2.2016)הארץ " אדוני ראש הממשלה, אנחנו פלסטינים"

 הארץ , איילת שני,"עורכת הדין הבדואית ראויה אבורביעה לא מוכנה שתכניסו אותה לאוהל"
(13.3.2014.) 

 (18.12.2013)הארץ, , פראוור עוד כאן

 18.8.2013 הארץ,, חנין זועבי יש רק אחת, בינתיים

 28.4.2013 הארץ,, המומחה לבדווים, אברי גלעד

 10.2.2013, הארץ, הזועביז: קל יותר להתנצל לפני אחמד

 .(26.11.2012)הארץ " אני החשודה המיידית"

 .(10.6.2010)מעריב  NRG" מרססים עליהם בקשת"

 .(6.11.2011) גלובס פרנקל,-, עינת פז"מבנים של בדואים בנגב 33": נהרסו מבצע "זרוע נחושה"

 .(19.1.2014)הארץ  , שני ליטמן,"האם מישהו יטפל בתופעת הפוליגמיה בחברה הבדואית"

"Are We Citizens of this Country or Not?"  Op-Ed. JERUSALEM POST, 2013. 
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 :שונות

הוצאת התנועה האסלאמית הצפונית  -מכנס מכון ון ליר הרצאה  - YOUTUBEמאתר סרטון 
 (.13.1.2016)  מחוץ לחוק: שמירה על הדמוקרטיה או פגיעה קשה בה?

בדיון הוועדה לזכויות האדם בפרלמנט האירופי בנוגע להריסת בתים בכפרים  כמומחית השתתפה
 (.2016) הבדואים

  (.The marker online   )15.7.2018, ראויה אבורביעה/סרטון שיחת פנים

 

 :מרכזיים פסקי דין

עתירה  .(14.8.2012, )פורסם בנבו סלים אלקיעאן נ' ממשלת ישראל ואח' 6094/12בג"צ  •
, העוסקת בהקמת חבל התיישבות 30.10.11מיום  3782לביטול החלטת הממשלה מס' 

באזור מבואות ערד מן הטעם שהיא מפרה באופן קיצוני את החובות החוקתיות המוטלות 
על הממשלה לנהוג בשוויון, ולכבד את זכויות היסוד של מיעוט לאומי, ילידי, לשימור אורח 

 חייו ותרבותו, ולתנאי דיור הולמים. 

דרום המחוזית לתכנון ובניה מחוז ועדה האלחוטרה אסמעיל ואח' נ'  41790-03-13עפ"א  •
ה כנגד בתיהם של המערערים באזור עתירה לביטול צווי ההריס (.14.7.2013, )פורסם בנבו

 סעוורה שבצפון הנגב. 

עתירה  -( 24.8.2017)פורסם בנבו,  האגודה לזכויות האזרח נ' הממשלה 8318/10בג"ץ  •
 )ערבים, נשים( במועצת מקרקעי ישראל.בעניין היעדר גיוון וייצוג למיעוטים 

עתירה בעניין הזכות  - (2.8.2012)פורסם בנבו,  סלמאן נ' משרד הפנים 4714/12בג"ץ  •
ם לרשויות לבחור ולהיבחר של תושבים בדואים, אשר לא היו רשומים באף ספר בוחרי

 המקומיות.
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