
פרופסור נילי כהן
נילי כהן נולדה בשנת 1947 בכפר סבא, בוגרת תיכון עירוני ד׳ בתל אביב. היא החלה את דרכה האקדמית בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת 
תל אביב וסיימה את לימודי התואר הראשון בהצטיינות.  בשנת 1971 המשיכה בלימודיה לתואר שני, אותו סיימה בהצטיינות יתרה בשנת 1975. 

בשנת 1978 קיבלה פרופ׳ כהן תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב על מחקרה “הגנת חיוב מפני התערבות צד שלישי״, בהנחיית שר המשפטים 
לשעבר, פרופ׳ דניאל פרידמן. בשנת 1989 מונתה לפרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב.

מחקריה ופרסומיה הענפים של פרופ׳ כהן עוסקים בדיני חוזים, דיני נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט וכן במשפט וספרות, תחום שאותו פיתחה 
מאד בשנים האחרונות. פרופ׳ כהן היא חוקרת מובילה בארץ ובעולם בתחום דיני החוזים, והיא פרסמה מאמרים וספרים רבים, המצוטטים תדיר 
בבתי המשפט. מפעל חייה בתחום זה, אשר הפך לנכס צאן ברזל של המשפט הישראלי, הינו הספר בן ארבעת הכרכים - דיני חוזים, אשר נכתב 

בשיתוף עם פרופ׳ דניאל פרידמן. הספר נחשב לחיבור המקיף ביותר בתחום זה בישראל, ולאחד הטובים בעולם.

במהלך השנים רכשה פרופ׳ כהן שם ומוניטין בינלאומיים בקרב אנשי אקדמיה רבים, ואלה ביקשו לשלבה  במפעלים השוואתיים מובילים בעולם. 
 International Encyclopedia of Comparative( יחד עם פרופ׳ דניאל פרידמן, היא כתבה שני פרקים באנציקלופדיה הבינלאומית למשפט השוואתי
בליבה  עוסק  חלק,  לקחה  שבו  ממדים  ורחב  חשוב  נוסף,  השוואתי  מפעל  בעולם.  המשפטנים  גדולי  בהשתתפות  נכתב  אשר  קורפוס   ,)Law

המשותפת של המשפט הפרטי האירופי.

פרופ׳ כהן זכתה בשורה של פרסים יוקרתיים על הישגיה ועל פעילותה האקדמית, ביניהם: פרס זוסמן על ספרה ׳התערבות ביחסים חוזיים׳, פרס 
צלטנר על ספרה ׳גרם הפרת חוזה׳, ופרס זוסמן בשנית על הספר ׳חוזים׳ )עם פרופ׳ דניאל פרידמן(. בשנת 2002 הוענק לה פרס מינקוף על מצוינות 

במשפט ובשנים 2003/4, 2004/5, 2014/15 זכתה בפרס רקטור אוניברסיטת תל אביב להצטיינות בהוראה. 

לאורך הקריירה שלה, מתבלטת פרופ׳ נילי כהן כמנהיגה אקדמית. בשנת 1994 נבחרה לתפקיד סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב ובין השנים 
2001-1997 כיהנה כרקטור האוניברסיטה. החל משנת 2004 היא נמנית על חברי האקדמיה הישראלית למדעים ומשנת 2015 היא מכהנת כנשיאת 
האקדמיה. במסגרת תפקידה זה מקדמת פרופ׳ כהן את המחקר האקדמי בישראל, תורמת לפיתוחו ולעיצוב דמותו של המחקר המשפטי והאקדמי 

בחברה הישראלית, ופועלת להנגשתו לציבור הרחב.

פרופ׳ כהן היא כלת פרס ישראל בתחום חקר המשפט לשנת תשע״ז, בעלת תואר פרופסור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בואנוס איירס, ותארי 
כבוד מהמכללה האקדמית נתניה ומהמכון הטכנולוגי חולון. 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לנילי כהן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על הצטיינות אקדמית והישגים מחקריים פורצי דרך בדיני חוזים, במשפט וספרות ובמשפט
 פרטי בכלל; על מעמדה הרם בקרב מלומדים רבים בעולם ומעורבותה במפעלים השוואתיים בינלאומיים
 מובילים; על תרומתה לתחום המשפט והספרות בזכות אוצר ידיעותיה, היצירתיות וכושר הניתוח בהם

 ניחנה; על פועלה כמנהיגה אקדמית לקידום המחקר ולפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל,
כרקטור אוניברסיטת תל אביב, כמנהלת קרנות וכנשיאה מכהנת של האקדמיה הלאומית למדעים.
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