עוה"ד רנא מטאנס
עו"ד רנא מטאנס היא מנחה קלינית בקליניקה לנזקקים בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת
ומשמשת ראשת מדור האזרחי בסיוע המשפטי מחוז צפון במשרד המשפטים .בשנת  2018הוסמכה
באוניברסיטת חיפה במנהל ומדיניות ציבורית ( ,)MPAסיימה את לימודיה לתואר ראשון במשפטים במרכז
הבינתחומי הרצליה בשנת  )LLB(1999ובשנת  2000הוסמכה כחברה בלשכת עורכי הדין בישראל .בשנת 2002
השלימה לתואר ראשון נוסף במנהל עסקים התמחות שיווק ( .)BAעוה"ד מטאנס בעלת ניסיון מקצועי רב
בתחום האזרחי והחובות .עוה"ד מטאנס ניהלה משרד עריכת דין משך כ 10 -שנים בתחומי משפט שונים,
ייצגה חברות עסקיות ולקוחות שונים .בשנת  2010עוה"ד מטאנס הצטרפה לשירות המדינה כעו"ד מפקחת
בסיוע המשפטי במחוז צפון במשרד המשפטים ,ובשנת  2013נבחרה לתפקיד ראשת המדור האזרחי במסגרת
תפקידה היא מרכזת תחומים מקצועיים בעיקר תחומי החובות ומשפט כלכלי ,מפקחת על עורכי דין מיצגים.
עוה"ד מטאנס מרכזת ימי עיון והשתלמויות שונים בתחום חדלות פירעון והמשפט הכלכלי ונושאים שונים
והחל משנה זו תצטרף עוה"ד מטאנס לוועדת השתלמויות בלשכת עורכי הדין במחוז צפון .בשנת  2016עוה"ד
מטאנס נבחרה לעבור תכנית פיתוח מנהלים של משרד המשפטים שהתקיימה באוניברסיטת תל אביב .השנה
נבחרה להשתתף בתכנית מנטורינג של נציבות שירות המדינה שנועדה למנהלות בדרג תיכון .בשנת 2001
עוה"ד מטאנס ייסדה עמותה בשם "אמהות למען עתיד פורח" ועד היום היא משמשת כיו"ר העמותה
שמטרותיה ,בין היתר ,עידוד אמהות ערביות להשתלב בשוק העבודה וניהול מעון יום וגנים לילדים .בשנת
 2019הצטרפה למכללה האקדמית צפת כמנחה קלינית בקליניקה לסיוע משפטי.
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Northern District in the Ministry of Justice. She was accredited as a member of the Israeli Bar
Association in 2000. In 2002, she completed another Bachelor's degree in Business
Administration Marketing (BA). Adv. Matanes has extensive professional experience in civil
and debt law. She ran a law firm for about 10 years in various areas of law, representing
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