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משנת  9110מופיעה ברציפות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ובדיונים ציבוריים בנושאים של
זכויות אדם ,משפט ,דת ומדינה בישראל ובעולם ,ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והחברה
הישראלית.
פרסים:
 :9119פרס צלטנר למחקר משפטי.
( :9111עם האגודה לזכויות האזרח) פרס לשכת עורכי הדין.
 :0111תעודת הוקרה ,האגודה לזכות הציבור לדעת.
 :0119פרס הרקטור למחקר.
 :0119פרס אביחי (יחד עם הרב מדן) על האמנה החברתית החדשה בין שומרי מצוות וחופשיים.
 :0110פרס התנועה לסובלנות (עם הרב מדן) על האמנה.
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 :0111פרס א.מ.ת .למשפטים ומדע המדינה.
 :0111ד"ר לשם כבוד ,הסמינר לתאולוגיה יהודית.
 :0111ד"ר כבוד ,אוניברסיטת בר אילן.
 :0111פרס חשין לחוקר בכיר על מצוינות אקדמית במשפט.
 :0199כלת פרס ישראל לחקר המשפט.
 :0191עמית כבוד של האונירסיטה הפתוחה.
 :0191חברה ,האקדמיה הישראלית למדעים.
 :0199יקירת ירושלים.
 :0199ד"ר לשם כבוד אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע.
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ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :מתחים וסיכויים (ון ליר והקיבוץ המאוחד) ()9111
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( .9עם אהרן ברק) חיים כהן – קציר העשור האחרון ,הוצאת נבו
( .1עם ד' הקר) :השסע היהודי-ערבי :מקראה ()0111
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