על המחברות והמחברים
אסף הרדוף – דוקטור למשפטים ,מרצה ,המכללה האקדמית צפת; מרצה מן החוץ
באוניברסיטת חיפה ,במסלול האקדמי המכללה למינהל ,במרכז האקדמי כרמל ובמרכז
האקדמי למשפט ועסקים לדיני עונשין ,דיני ראיות ,סדר דין פלילי ופשע מקוון; לשעבר
תובע וסנגור בפרקליטות הצבאית.
עמוס הרמן – מרצה בכיר במכללת שערי משפט ומרצה מן החוץ בפקולטות למשפטים
של אוניברסיטאות תל אביב ובר אילן .תחומי התמחותו של ד"ר הרמן הם :דיני נזיקין,
דיני ביטוח ודיני ראיות.
מוטי )מרדכי( מירוני – פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
תחומי התמחותו :דיני עבודה ,גישור ,בוררות ודרכים אלטרנטיביות לניהול וליישוב
סכסוכים .פרופ' מירוני מכהן כיו"ר הפורום לגישור וליישוב סכסוכים בדרכים
אלטרנטיביות של לשכת עורכי הדין וחבר הנהלת האגודה למשפט עבודה וביטחון
סוציאלי .כמו כן הוא מכהן כחוקר ,כמגשר וכבורר בפורומים בין-לאומיים ,ובהם אלה:
Labor Law Group, National Academy of Arbitrators, CAS (Court of Arbitration for
Sport), WIPO (World Intellectual Property Organization) and the International
.Association for Mediation as an Academic Discipline

נעם סולברג – התמחה בבית המשפט העליון ובפרקליטות המדינה; שימש כעוזרם של
שלושה יועצים משפטיים לממשלה )ה"ה יוסף חריש ,מיכאל בן יאיר ואליקים
רובינשטיין(; כיהן כעוזר הוראה ומחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית,
ולאחר מכן כמרצה באוניברסיטת בר אילן .בשנת  1988מונה לכהן כשופט בבית משפט
השלום בירושלים; בשנת  2005מונה לכהן כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלים;
משנת  2012מכהן כשופט בבית המשפט העליון.
רפעאת עזאם – מרצה ,חבר סגל בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי
בהרצליה .תחומי ההוראה והמחקר שלו כוללים את דיני המסים ,המיסוי הבין-לאומי,
מיסוי מקרקעין ,מדיניות המס ,משפט ואינטרנט ומיסוי המסחר האלקטרוני .ד"ר עזאם
כיהן כעמית מחקר בבתי הספר למשפטים באוניברסיטת הרוורד ) (2004ובאוניברסיטת
מישיגן ) .(2007ד"ר רפעאת עזאם הוא בעל תואר ד"ר למשפטים מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ) .(2006עבודת הדוקטור של ד"ר עזאם בחנה את המיסוי הבין-לאומי
של המסחר האלקטרוני במחקר בין-תחומי ששילב את דיני המס ,דיני האינטרנט,
המשפט הבין-לאומי ומדע המדינה בשילוב מקורי ופורץ דרך .על עבודתו זכה בפרס
וולף לדוקטורנט מצטיין ובמלגת פולברייט לדוקטורנטים ישראלים .כן קיבל ד"ר עזאם
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דין ודברים ח תשע"ד

מהאוניברסיטה העברית את התואר השני במשפטים בהצטיינות ) (2001ואת התואר
הראשון ) .(1996הוא מייעץ לחברות ישראליות ורב-לאומיות ומלווה אותן בתחום
המיסוי והמיסוי הבין-לאומי .התמחה אצל נשיא בית המשפט העליון הנשיא )בדימוס(
אהרן ברק והיה עוזר משפטי לנשיא ולשופטי בית המשפט העליון במשך עשר שנים.
בועז שנור – מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,רמת גן .תחומי המחקר שלו
כוללים את ההסדרה המשפטית של הכבוד ולשון הרע ,דיני איכות הסביבה ,דיני הנזיקין
וחקר השפיטה .הוא פרסם שני ספרים בנושא לשון הרע ותביעות סביבתיות .כן פרסם
מאמרים רבים בארץ ובחו"ל .ב 2013-זכה במענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע
) (ISFיחד עם אייל כתבן ,בנושא התפתחות מושג הכבוד בארץ ישראל המנדטורית .ד"ר
שנור סיים את לימודי התואר הראשון )בהצטיינות( במשפטים באוניברסיטה העברית
בשנת  ,1995ואת לימודי הדוקטורט שלו )בהדרכת פרופ' ישראל גלעד( בשנת .2005
בשנת  2011–2010היה חוקר אורח באוניברסיטת קורנל .לפני שהצטרף לסגל המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים ,שימש ד"ר שנור כעורך דין במשרד אפרים אברמזון ושות'.
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