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 העברית האוניברסיטה, למשפטים הפקולטה, מדינה ברק פרופ׳' פרופ: 2017אוקטובר, ב 15 - 14 מפגש
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ומגדר,  נשים ללימודי והתוכנית, למשפטים הפקולטה, הקר דפנה פרופ׳: 2018בפברואר,  15 -18מפגש 
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 (.11)תוכנית בנספח  
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 . (12)תוכנית בנספח 
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 2018ביוני,  17 תאריך:  

 (. 13)תכנית בנספח 
 

 נס צובה למשפט עברי כ .יא
 2018ספטמבר, : תאריך
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 :צגלה ז"ל לתלמידי תואר שלישי ושנימלגות ע"ש אלגה  .א
 מלגת תואר שלישי  - חי בר מיטל

 מלגת תואר שלישי  - אלכסנדר דנה
 

 : מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל .ב
 

 אוניברסיטה  מדינה  שם  

מעיין  אלסטר 1  USA Hastings 

ליאור כרמל 2  USA Northwestern 

נועם  מוריס 3  USA Northwestern 

גל  לפיד 4  USA Texas 

טל  זיסו 5  USA Texas 

אסף  גינדי 6  USA Tulane 

עומרי  גור אפטר 7  USA Tulane 

תום  בורנשטיין 8  USA UCLA 

שירה  גפן 9  USA UCLA 

ויני  מוסטובוי 10  USA UCLA 

 

 ל"מחו מחקר לעמיתי תכנית .ג
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 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר .ו
 :מידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"לגם השנה תמך המרכז בהשתתפות חברי סגל ותל

 סיוע בהשתתפות בסדנה מחקרית שהתקיימה בחודש נובמבר באדינבורו. -אורית מלכה 
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 בה נערכת תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים.  האחד עשרזו השנה 

    
  הבינתחומי המרכז) גליה שניבויםלד"ר השנה הוענק  של חברי סגל צעיריםן מצטיי למאמרצגלה פרס   
  בין הגנה על אוטונומיה לאסדרה : האיסור הפלילי על מין ביחסי מרות"( על מאמרה: הרצליה    

   "של סמכות       
 על אסף וינר מר להוענק  פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב 
  המשפטית ורציותה בישראל החדש הקניין דוקטרינת אימוץ – הארץ תוצרת חדש קניין " :ומאמר 
 "והחברתית   
 

 . 2018, מאיב 29טקס חלוקת פרסי צגלה התקיים בתאריך    
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