
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Prof. Nili Cohen
In recognition of a brilliant jurist, acclaimed worldwide for her expertise and scholarship in contract law and other legal fields; 
with admiration for an eminent scholar, who has produced groundbreaking and erudite research in private and comparative law, 
and founded a new interdisciplinary field combining law and literature, with extraordinary originality and a breadth of knowledge; 
in tribute to a prolific author, whose comprehensive and profound treatise on contract law has become a foundational text in 
Israeli law and beyond, anticipating issues that have yet to be raised and offering creative solutions; with appreciation for an 
outstanding lecturer who has mentored generations of students, an academic leader who served as rector of Tel Aviv University 
and was elected President of the Israel Academy of Sciences and Humanities; and to the laureate of the Israel Prize in law, with 
gratitude for her transformative influence on Israeli scholarship in general and legal scholarship in particular, and her singular 
contribution to integration and exchanges between different fields, thereby expanding the boundaries of human knowledge as 
a whole,
 

by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
With all the rights and privileges pertaining thereto

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גמרו אומר לכבד את

פרופ' נילי כהן 
למלומדת  המשפט;  בחקר  מגוונים  ובתחומים  חוזים  בדיני  מומחיותה  בזכות  עולמיים  למוניטין  שזכתה  מבריקה,  למשפטנית  בהוקרה 
מובילה ורבת השפעה, שפרצה דרך במחקריה המקיפים אודות המשפט הפרטי וההשוואתי, ואשר ייסדה תחום חדש במחקר הבין-תחומי, 
המשלב את הספרות והמשפט, וכל זאת במקוריות יוצאת דופן ובעושר ידע אדיר; לאות כבוד לחוקרת רבת-אנפין, שחיבורה רחב היריעה 
והמעמיק אודות דיני חוזים היה לנכס צאן ברזל של המשפט הישראלי, והוא צופה את פני העתיד בסוגיות שעדיין לא נדונו ומציע להן 
פתרונות יצירתיים; מתוך הערכה למרצה מצטיינת שהעמידה דורות של תלמידים, מנהיגה אקדמית שכיהנה כרקטור אוניברסיטת תל אביב 
ואשר נבחרה לנשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; ולכלת פרס ישראל בחקר המשפט, לאות תודה על פועלה הרב לעיצוב 
דמותו של המחקר הישראלי בכלל ומחקר המשפט בפרט, ועל תרומתה לשילוב והפריה הדדית בין שדות מומחיות שונים ולהרחבת גבולות 

הידע האנושי, 

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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