
	

 
 

 קול קורא

 תחרות החיבורים שע״י ההרצאה ע״ש ליונל כהן
 

 

 

 
 

שם ליונל -יד ההרצאה השנתית על-תלמידות ותלמידי הפקולטה מוזמנים להשתתף בתחרות החיבורים שעל

כהן. מדובר בסדרת ההרצאות הותיקה והיוקרתית ביותר בישראל בתחום המשפט המתקיימת ברציפות 

י , ומתמקדת בהבאת העילית המשפטית הבריטית לישראל. במרוצת השנים הרצו בה בכיר1953מאז שנת 

), לורד דנינג 20-מערכת המשפט בבריטניה, כגון פרופסור הארט (גדול הפילוסופים של המשפט של המאה ה

(מגדולי שופטי הממלכה לדורותיהם), לורד פאניק (חבר בית הלורדים והבריסטר המוביל היום באנגליה) 

 . באתר הפקולטהורבים אחרים. עוד על ההרצאה ניתן לקרוא 

 

, השופט השני בחשיבותו Sir Terence Etherton, וירצה בה 8201 ילראפל 9-השנה תתקיים ההרצאה ב

שופט בית המשפט ולשעבר , ראש המחלקה האזרחית, Master of the Rolls -כויילס, המשמש -באנגליה ו

סר את׳רטון . נושא הרצאתו של בבית משפט זה Chancery Division  -ונשיא ה הגבוה (להבדיל מהעליון)

 .אוניברסליות של שלטון החוק כסטנדרט בינלאומיהיהיה 

 

תחרות חיבורים. שני , זו השנה השניהבכדי לציין את מרכזיות ההרצאה בחיי הפקולטה תתקיים השנה, 

יד -התלמידים שיגישו את החיבורים המעמיקים והמעניינים ביותר יוכרו כזוכי "תחרות החיבורים שעל

לסר יזכו בפרס סמלי (שוברי קניה באקדמון), יוצגו באופן אישי שם ליונל כהן", -הרצאה השנתית עלה

יחד עם בכירים מהקהילה המשפטית סר את׳רטון ויזכו להשתתף בארוחת הערב החגיגית לכבוד  את׳רטון

, לצד אורח הכבוד, שכללה בשנים האחרונותבישראל ובאנגליה. מדובר בקבוצה מצומצמת של מוזמנים, 

, שגריר חברים בכירים במערכת המשפט האנגליתכמה משופטי בית המשפט העליון הישראלי כולל הנשיאה, 

 . וחברי סגל דיקן הפקולטה ,בריטניה בישראל

 

להגיש חיבור בנושא ההרצאה. על החיבור  –תלמידים לתואר בוגר מכל השנים  –תתפים בתחרות על המש

בעניין  )Master of the Rolls -(כ ת סר את׳רטון ההרכב בהשתתפולפסק דינו של להתייחס באופן מושכל 

R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union, [2016] EWHC 2768 (Admin) 

 2018 למרץ 51-המילים, יש להגיש עד  1,000ולדון בו באופן חופשי. את החיבורים, שאורכם לא יעלה על 
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