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התכנית בהנחיית עו"ד ד"ר חיה זנדברג
18:00  התכנסות וכיבוד קל

18:30  דברי ברכה:

עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין

פרופ' מיכאיל קרייני, דיקן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

דברים לזכר עו"ד ארוין ש. שמרון
עו"ד דוד שמרון, א. ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'

כבוד השופט חנן מלצר, שופט בית המשפט העליון

כבוד השופט פרופ' יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון (בדימוס)

פרופ' (אמריטי) יהושע ויסמן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פרופ' סוזי נבות, המסלול האקדמי של המכללה למנהל

עו"ד יעקב קוינט, היועץ המשפטי, רשות מקרקעי ישראל

דברי תודה וסיכום - פרופ' חיים זנדברג, המסלול האקדמי 
של המכללה למנהל

קרן ארוין ש. שמרון 
למחקר משפטי

מתכבדים להזמין 
את ציבור עורכי הדין והמשפטנים 

לערב עיון לרגל יציאתו לאור של הספר

חוק יסוד: מקרקעי ישראל
בסדרת הפירוש לחוקי היסוד בעריכת פרופ' יצחק זמיר

מאת

פרופ' חיים זנדברג

יום ראשון י' טבת, תשע"ז, מוצאי צום עשרה בטבת, 8.1.2017
בשעה 18:00, בבית לשכת עורכי הדין, רח' שופן 1, ירושלים

 
המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי 
ע"ש הרי ומיכאל סאקר מכריז על הענקת

 

 
המלגה כוללת:

מעמד של עמית מחקר במכון סאקר בשנת הלימודים תשע"ז.  •

מלגה חד שנתית עד גובה של 15,000$.    •

תנאים לקבלת המלגה:
תינתן עדיפות לתוכנית מחקר אשר תעסוק במחקרי חקיקה ומשפט השוואתי.   •

המלגה מיועדת לחוקרים אשר קיבלו תואר דוקטור במהלך ארבע השנים האחרונות.   •

התחייבות להשלים מאמר או מחקר בתקופת המלגה ולהציגו, במידה ויבקש זאת המכון     •
בפורום או בכנס של מכון סאקר.

ממקבל/ת המלגה תידרש נוכחות רציפה במכון סאקר ומעורבות בפעילות האקדמית של    •
המכון (קבוצת עבודה, דיונים, כנסים וכיו"ב) במהלך שנת המלגה.

הנחיות להגשת הבקשה:
יש להגיש את הבקשה בחמישה עותקים (לא מהודקים) ובפורמט דיגיטאלי (במקביל), ועליהן 

לכלול את המרכיבים הבאים:

1.  תיאור הנושאים  שהמועמד/ת מבקש/ת לחקור בתקופת המלגה (בעברית ובאנגלית, 
    עד שני עמודים כ"א ברווח וחצי).

2.  תקציר הדוקטורט של המועמד/ת (בעברית ובאנגלית, עד שני עמודים כ"א ברווח וחצי).

3.  קורות חיים (בעברית ובאנגלית).

4.  שני מכתבי המלצה, אחד מהם ממנחה הדוקטורט.

בקשות תתקבלנה עד לתאריך 15 במרץ 2016
את הבקשות יש לשלוח אל מכון סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, 

הר הצופים, ירושלים 91905

מכון סאקר
המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי 
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