
טקס הענקת פרס השופט 
שניאור זלמן חשין

למצוינות אקדמית במשפט
והענקת מלגות לעמיתי ועמיתות

מרכז השופט מישאל חשין 
ללימודי משפט מתקדמים

לשנת תש"ף

יום שלישי, כ"ח בטבת תשפ"א
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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

תשע"ט 2019-2018
בכיר - פרופ' דוד גליקסברג , פרופ' יובל פלדמן

צעיר - ד"ר יניב רוזנאי, פרופ' יהונתן גבעתי



אנו מתכבדים להזמינכם

לטקס הענקת פרס השופט 
שניאור זלמן חשין

למצוינות אקדמית במשפט

והענקת מלגות לעמיתי ועמיתות 
מרכז מישאל חשין 

ללימודי משפט מתקדמים 
לשנת תש"ף

 זוכי הפרס לחוקר/ת בכיר/ה 

פרופ' פרנסס רדאי
האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה למינהל

פרופ' רון חריס
אוניברסיטת תל אביב

 זוכי הפרס לחוקר/ת צעיר/ה 

ד"ר יותם קפלן
אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר רונית לוין-שנור
המרכז הבינתחומי הרצליה

תכנית הטקס

דברי ברכה:

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר
דיקנית הפקולטה למשפטים

נציג משפחת חשין 

הענקת מלגות לשנת תש"ף

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

האוניברסיטה העברית

הצגת כלות וחתני הפרס:

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יובל מרין 
בית הספר למשפטים, המכללה למינהל

פרופ' שרון חנס
אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אורן פרז
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אמנון להבי
בית ספר רדזינר למשפטים,
המרכז הבינתחומי הרצליה

הרצאת זוכי הפרס לחוקר/ת בכיר/ה:

פרופ' פרנסס רדאי:  תולדות הזכות לשוויון וגורל 
הדמוקרטיה הישראלית

פרופ' רון חריס: לאורך כל הדרך: סחר ומוסדות 
באירו-אסיה, 1700-1400

הטקס יתקיים ביום שלישי, כ"ח בטבת תשפ"א

12 בינואר 2021, בשעה 17:30

הארוע יתקיים באופן מקוון

יש להרשם מראש כאן

קישור ישלח במייל לקראת הארוע

livnaty@savion.huji.ac.il - למידע נוסף

טלפון: 02-5882528

https://huji.zoom.us/webinar/register/WN_SJ5a4O7PRvC-GkwCaiR3Hg

