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At its session on the 24th day of February, 2010
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Zvi Meitar
in recognition

of his standing as a distinguished jurist, businessman, philanthropist, intellectual and public 
figure in Israel and the United Kingdom; his visionary creation, together with his wife Ofra, of 
the Meitar Family Fund, which advances a broad range of cultural, historical and educational 
projects in Israel and worldwide; his founding and leadership of one of Israel’s foremost law 
firms; his exemplary contribution to the Israeli legal system as member of Israel’s Judicial 

Appointments Committee, among other influential posts; and

in special recognition
of his avid patronage of higher education institutions in Israel and the UK; and his pivotal 
role in the establishment of the Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies at Tel Aviv 
University, which is advancing original legal scholarship, providing an excellent alternative to 
graduate studies abroad, attracting the top echelon of students and world experts to Tel Aviv 

University, and dramatically enhancing Israel’s standing in the international legal arena,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום י' באדר תש"ע, 24 בפברואר 2010
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את 

צבי מיתר
לאות הוקרה 

על מעמדו כמשפטן בכיר, כאיש עסקים, כנדבן, כהוגה וכדמות ציבורית בישראל ובבריטניה; על החזון שבייסוד קרן 
משפחת מיתר, עם רעייתו עפרה, קרן התורמת לקשת רחבה של מיזמים בתחום התרבות, ההיסטוריה והחינוך בישראל 
וברחבי העולם; על הקמתו ועל הנהגתו של אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בארץ; על תרומתו המופתית למערכת 

המשפט הישראלית כחבר הוועדה למינוי שופטים בישראל, בין יתר תפקידיו רבי ההשפעה;

ולאות הוקרה מיוחדת
מיתר  צבי  מרכז  בייסוד  המרכזי  תפקידו  ועל  ובבריטניה;  בישראל  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הנלהבת  תמיכתו  על 
ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל-אביב, מרכז המקדם מחקר מקורי במשפטים, המהווה חלופה מושכת במיוחד 
ללימודים מתקדמים בחו"ל, המביא את מיטב הסטודנטים והמומחים העולמיים לאוניברסיטת תל-אביב, והמחזק במידה 

רבה את מעמדה של ישראל בזירת המשפט הבין-לאומית, 

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב
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