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At its session on the 7th day of December, 2016
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Meir Linzen
in recognition

of his achievements as an Israeli civic figure and legal expert in international tax and e-commerce; his 
valued pro bono work as legal counsel of the Economic Cooperation Foundation, an Israeli policy think 
tank devoted to facilitating peace, security and prosperity in the Middle East; his longstanding and 
special relationship with Tel Aviv University’s Buchmann Faculty of Law, his alma mater, including 
his tireless endeavors to bring in new friends and supporters; his profound belief in the power of 
graduate studies to enhance the Israeli legal system, particularly among practicing lawyers; and 
his deep willingness to share his insight and expertise with new generations of legal scholars and 

practitioners for the ultimate benefit of Israeli society, 

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום ז' בכסלו תשע"ז, 7 בדצמבר 2016 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל אביב לכבד את

מאיר לינזן
לאות הוקרה

על הישגיו כאישיות ציבורית פעילה ומעורבת בישראל וכמומחה משפטי בתחומי המיסוי הבינלאומי והמסחר האלקטרוני; על 
פועלו המבורך והמוערך, ללא תמורה כספית, כיועץ משפטי של הקרן לשיתוף פעולה כלכלי – מכון מחקר ומדיניות ישראלי, 
המפתח יוזמות לקידום השלום, הביטחון והשגשוג במזרח התיכון; על קשריו המיוחדים לאורך שנים עם הפקולטה למשפטים 
על שם בוכמן באוניברסיטת תל אביב, שהוא נמנה עם בוגריה, ועל מאמציו הבלתי נלאים לגייס עבורה ידידים ותומכים 
חדשים; על אמונתו העזה כי הלימודים לתארים מתקדמים מהווים מפתח לחיזוק מערכת המשפט הישראלית, במיוחד בקרב 
קהילת עורכי הדין; ועל נכונותו העמוקה לחלוק את תובנותיו ואת מומחיותו עם דורות חדשים של משפטנים, הן באקדמיה 

והן במערכת המשפט, למען החברה הישראלית כולה,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל אביב


