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טקס הענקת פרס השופט
שניאור זלמן חשין

למצויינות אקדמית במשפט

והענקת מלגות לעמיתי
מרכז השופט מישאל חשין 
ללימודי משפט מתקדמים

לשנת תשע"ט

יום שני, ט"ו באייר התשע"ט
20 במאי 2019

הפקולטה 
למשפטים

מקבלי הפרס בשנים קודמות

תשס"ט  2009-2008
בכיר - פרופ' רות גביזון
צעיר - פרופ' דוד אנוך

תש"ע  2010-2009
בכיר - פרופ' אמנון רובינשטיין, פרופ' אריאל פורת

צעיר - פרופ' אהוד גוטל

תשע"א  2011-2010
בכיר - פרופ' דפנה ברק ארז, פרופ' איל בנבנישתי

צעיר - פרופ' אסף חמדני

תשע"ב  2012-2011
בכיר - פרופ' חיים גנז, פרופ' יואב דותן

צעיר - ד"ר טליה פישר

תשע"ג  2013-2012
בכיר - פרופ' אלון הראל

צעיר - ד"ר אביחי דורפמן, ד"ר דורון טייכמן

תשע"ד  2014-2013
בכיר - פרופ' חנוך דגן, פרופ' איל זמיר

צעיר - ד"ר הדר דנציג רוזנברג, ד"ר אילן בנשלום

תשע"ה  2015-2014
בכיר - פרופ' מני מאוטנר

צעיר - ד"ר אורי אהרונסון, ד"ר רביע עאסי
עבודת דוקטורט מצטיינת - ד"ר שרון שקרג'י

ד"ר חיים זיכרמן

תשע"ו  2016-2015
בכיר - פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג, פרופ' אסף לחובסקי

צעיר - ד"ר תמר קריכלי כץ

תשע"ז  2017-2016
בכיר - פרופ' ברק מדינה, פרופ' נטע זיו

צעיר - ד"ר איתי סימן טוב, ד"ר קארין כרמית יפת

תשע"ח  2018-2017
בכיר - פרופ' מירי גור אריה

צעיר - ד"ר קרן וינשל מרגל, ד"ר הילה שמיר



הטקס יתקיים ביום שני, ט"ו באייר התשע"ט

20 במאי 2019, בשעה 17:30

בבית מאירסדורף, קומה שנייה

קריית האוניברסיטה, הר הצופים, ירושלים

אנו מתכבדים להזמינכם

לטקס הענקת
פרס השופט שניאור זלמן חשין

למצוינות אקדמית במשפט
והענקת מלגות לעמיתי ועמיתות 

מרכז מישאל חשין
ללימודי משפט מתקדמים

לשנת תשע"ט

חתני הפרס לחוקר/ת בכיר/ה

פרופ' דוד גליקסברג
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יובל פלדמן
אוניברסיטת בר אילן

חתני הפרס לחוקר/ת צעיר/ה

ד"ר יניב רוזנאי
בית ספר הארי רדזינר למשפטים, 

המרכז הבינתחומי בהרצליה

פרופ' יהונתן גבעתי
האוניברסיטה העברית בירושלים

תכנית הערב

קבלת פנים  17:30

דברי ברכה:  18:00

פרופ' מיכאיל קרייני  
דיקן הפקולטה למשפטים  

נציג משפחת חשין  

הצגת חתני הפרס:  18:10

פרופ' מיכאיל קרייני  
האוניברסיטה העברית בירושלים  

פרופ' אורן פרז  
אוניברסיטת בר אילן  

פרופ' אמנון להבי  
בית ספר הארי רדזינר למשפטים,   

המרכז הבינתחומי בהרצליה  

הענקת מלגות לשנת תשע"ט:  18:30

לעמיתי ועמיתות מרכז השופט  
מישאל חשין ללימודי משפט מתקדמים  
בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה  

העברית בירושלים   

הרצאות חתני הפרס לחוקר בכיר:  18:40

פרופ' דוד גליקסברג - האוניברסיטה העברית  
המיסוי והסדר החברתי: על הצורך בשינוי הפרדיגמה  

פרופ' יובל פלדמן - אוניברסיטת בר אילן  
תפקיד המשפט בעולם עם אנשים "טובים" ו"רעים"  

לאישור השתתפות וקבלת אישור כניסה לרכב: 

law-conferences@savion.huji.ac.il 
02-5882550


